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Nevyork, 15 CA.A) - Ruzvelt, 
dün Chautauqua'da söylediği bir nu
~~· harbe k&.l'fl duyduğu nefreti 
ilin etmiş ve Birlefik Amerikanın 
her yerde ve her WrUl ahvalde, har
bin patlak vermesine mini olmak 
üzere bütün gayretini sarfedeceğinl 
ilave eylemiştir. 

İZ 
l mclde ı Muhabir mektuba - Taımm - 8i"8M llemi. 
3 Gaciide ı Son Haberler - Reaimli makale - Felek. 
4 lladide ı Aa Hakikader • Satl* Oitiılert • 8Qat temden 
S ı.clde ı Otbıfhl meseleleri - Gtlntln lcladm. 
6 mcıda : Spor - Y narinin romanı. 
7 incide : Radyo haberleri, hafta!* radyo prosrum 
a incide ı Mektep mtitkWleri - Uc latanbal 
9 uncuda : lzluda,.. Tiirk ümı - Kari Antrnnet 

[Berlindeki arkadaşımız Felek telefonla bildiriyor.] 
BerUa, 15 - Pllmplyatlar futbol dibaya blrlnelllll 1ç1n bqtla ltaıya. 

Avusturya talamlan kaışılaştdar. Oyun çok sert oldu ve ilk devre 
(O - OJ berabere bitti. ikinci denecle ltalyan talmm Ok pltbatl J&Plı, 
AV119tueya takımı da bir goOe (1 - 1) beraberQI temin etti. oyan yarma 
aat daha temdit olanda. Bu tmıdlt devrealade ilk oeynık IUtte ltal
yular bir gol daha atarak (2 - 1) Avusturya talnmm• mqaap eU&r. 
ltalyu takmu, olimpiyat dibaya blrlndsl oldu. 

Olüme kaşı zafer _____ ,......._,., ................ _ .. _______________ _ 
Dr. Carrelin Lindbergle beraber 
yaphğı sun'i kalb hayah uzatacak 

neticeler verebilir 

ispanya iılerine adenıi müdahale l 

Fransa ile lngiltere 
silih satmıyacaklar 

Bodagos asiler tarafından alındı. 
Madritin teslim olması bekleniyor 
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Ankara mektuplan 

Türk köylüsünün sıhhati 

32.000 köyün sıhhati 
anketle tesbit edildi 

Çanakkale harbi 
etrafında fikirler 

Sultanahmetteki 
hafriyat bitiyor 

Antrepolar dün 
devre başlandı 

Siyaset alemi 

A vustralyada askeri 
bir münakaşa yapılıyor 

Yakında Yüksek ~ıhhat Şurası toplanarak köy 
kalkınmasının sıhhat cephesini tesbit edecek 
Ankara, (Hususi muhabirimiz ya- ri tehdit eden korkunç bir heyula ol

~yor:) Türk köylüsünün kalkmm~sı maktan çıkmış, bataklıkların kuru
uğrunda katlanılan fedakarlıkların tulması, köylüye bedava kinin dağı
hudutsuzluğunu ve bütün vekaletle- tılması gibi canlı tedbirlerle ortadan 

Boğazlar meselesi, Çanakkale har
bine ait hatıraları günün meselesi 
haline koyduğu için her tarafta bu 
hatıralar tazelenmektedir. 

Bu meyanda bir Avustralyalı Ge
neral ortaya bir mesele atmıştır: 

25 Nisan 1915 de, yani Gelibolu 
yarımadasına ilk asker çıkarıldığı 

gün karaya birkaç havan topu da 
çıkarılsaymış İngiliz kuvvetleri ilk 
günden Yanmadaya hakim olur, 
Türk ordusu mağlup edilir ve harp 
iki, üç sene evvel, yani 1918 değil, 
1915 veya 1916 da bitermiş. 

rin, bütün teşkilatlarile bu iş içUı se- hemen he~en kal~mıştır... . .. 
f erber edildiğini her gün bir yeni mi- Buna ragmen, bırçok koylerımızın 
Sa.ile Canla .. .. yakınından geçen dere \'e ırmakların 

nmış goruyoruz. · d t h. K" ·lü .. , .. bataklıklar te~kıl e en sı ma mu ıt 
O) nun )arınım mutlak bu gun- leri hazırlamaları milmkün görüldü-

den daha müreffeh bir hayata ka\'U§· ğü için anketin ikinci bölümünde 
turmaya azmetmiş olan bir hükunıe- köyün içinden veya civarından ge -
tin bu idealini gerçekle~tiımek icin çen dere. ırmak gibi sular, açıkta ve 
neler yaptığını ve neler yapmak iste· ya boru içinde gelen çeşme sulan, kö 
diğini gösteren müşahhRs bir misali yün kenarındaki veya yakınındaki 
de, bugün, Sağlık ve Sosyal Yardım göller, kuyu suları, maden su
Bakanlrğı vermiş bulunmaktadır. l_~rı, ılıca hamamları~ k~y~ünün içti-

Sağlık Bakanlığının, 41 "Jine yakın gı suyu nereden aldıgı gıbı sualler so 

Tü k k.. .. d - k . rulmaktadır. 
r oyu arasın a açtıgı an etın Ank ti k'. ·· - 1 k d . . . e n, oyun sag ı urumuna 

arasından bır yrl geçmıştir. Bu bır yıl taalluk eden bölümünde de hastalık 
içinde gıptaya ve takdire değer bir yatağı olan pisliklerin köyde mevcut 
doğrulukla tam 32 bin Türk köyü an- bulunup bulunmadığını, köy mezar
ketin bütün suallerinin ceva.plarmı ve- lığı, köyün çamaşırhanesi, köylünün 
kalete göndermiş bulunmaktadır. He- yazın ve kışın ne yaktığı, köyün ahır 
nüz cevabı vermemiş bulunan 8 bin !arı hakkında cevaplar istenmekte
kadar köyün fişleri de önümüzdeki dir. 
iki Uç ay içinde bakanlığa gelmiş ve En mühim bölümlerden biri de 
sıraya konmuş bulunacaktır. köyün sosyal durumudur. Başka 

41 b. Tür" k k"' ·· .. • d ru memleketlerle mukayese edilince biz-
ın oyunun umuıru u - ı k t d"'f a·ı k · ·1· ~ . . • . t c epe az esa u e ı en umar ıptı a 

m~, sulan, saglık v~ ıçtımaı v~zıyc - sının köyde yapılıp yapılmadıi?ını, iç 
lerı, hastalıkları, yıyecek ve ıçecek- ki içenlerin ne kadar olduğu ve ne iç 
leri hakkında en dotru, en kat· i ma- tiği afyon esrar gibi keyif veren ze
lfımatı rakkam halinde verecek olan birlerin köye girip girmediği de bu 
müfettişler, Uç ay sonra Sıhhat Ba- bölümde toplanan suallerdir. 
kanmın reisliği altında toplanacak o- Anketin son kısımlarını da belli 
lan Yüksek Sıhhat Şurası' nda tet- başlı hastalıklarla köylünün yiyece
kik edilecek, ve bu suretle, kalkınma ği teşkil etmektedir. 
tedbirlerinin hey' eti umumiyesini ih· Salgın halinde sıtma, firengi, çi -
tiva edecek olan büyük kanunun esa~- çek kara humma gibi nesil çü
lı projesi hazırlanmış bulunacaktır... rµten hastalıkların nerelerde ne mik-

Anket fişi gezici sıhhat memurlar- tar olduğunu araştırmak, bu anketle 
ları tarafından doldurulmakta ve iki başlamış bir iş değildir. Yıllardanbe
nüsha olarak tanzim edilmektedir. ri memleketimizde hummalı bir faa
Köyün bağlı bulunduğu kaza hekimi 
gezici sıhhat memuruna yine fişin 
doldurulması için 18.zımgelcn malu
matı verdikten sonra, sıhhat memu
ru kövtin muhtan. muallimleri ve i
leri g~lenlerile anket.in elliden ziyade 
olan bUtün sualleri etrafında uzun u 
azdıya hasbihalde bulunduktan ve va 
nlan neticenin doğruluğuna inandık 
tan sonra, onların önilnde anketi dol 
durup kendilerine de altını imza et
tirmektedir. 

İki nüsha olarak tanzim edilen an
ketin bir nüshası kaza doktorunun 
dosyasında saklanmak ve öbürü de 
vekalete gönderilmek üzere hazırlan 
mıştır. Fakat kaza doktoru vekülete 
gelecek fişi tetkik etmeye, onun ih
tiva ettiği cevapların sıhhatine kana 
at hasıl ettikten sonra göndermeye 
mecburdur. 

liyetle ve köylünün sıhhatini tehdit 
eden salgın ve münferit hastalıklar
la amansız bir milcade1 ye girimiş o-

lan sağlık bakanlığının bugüne ka -
dar yapmış olduğu büyük işleri sık 
sık rakamların en canlı ifadesile gö
rür ve alkışlarız. Fakat memleketin 
umumi durumu hakkında teksifi bir 
maliimat verecek olan bir anket fişin 
de belli başlı hastalıklar için alına
cak cevapların değeri büyük olacak
tır. 

Köyltinün yiyeceğine dair olan son 
böltimün araştırdığı meseleler mem
leketimizde yetişen buğday, mısır, 
arpa, çavdar darı gibi mahsullerin in 
kişafı bakımından büyük ehemmiye 
ti haizdir. Belli başlı hatlarını çizdi
ğimiz köy anketi fişinin iki üç ay son 
ra tamamlanarak Yüksek Sıhhat Şfı
rasının tetkikinden geçtikten sonra 
vereceği beliğ malumat bundan son
raki kalkınma faaliyetlerinde en bü
yük yol göstericisi olacaktır. 

Avustralya Generalinin ismi Çarls 
Rozentaldir. Şimdi Avustralya ordu
sunda ikinci fırkanın kumandanıdır. 
Bu General bir işçi klübünde verdiği 
bir konferansta şu izahatı vermiştir: 

"Bizim fırkanın elinde dört eski 
havan topu vardı. Bunların sistemi 
eskimiş olmakla beraber yine işe ya
rardı. Kısmen şarapnel olmak üzere 
de 5,500 mermiye maliktik. Bunların 
da askerle beraber karaya çıkarılma
sını Avustralyalı fırka kumandanına 

söyledim. Aldırmadı. Bu toplar ka
raya çıksaydı daha o gün piyademiz 
sırtları tutacak ve hakimiyeti temin 
edecekti. Sir Jon Hamiltona sonra
dan bu \•aziyeti anlattım. "Ah, bil
seydim!,, dedi. Avustralya fırka ku
mandanı bunu yapmadığı için har
bin iki, Uç sene uzamasından ve bu 
kadar kan dökülmesinden A vustral
ya mes'uldür . ., 

General Rozentalin ortaya attığı 

iddia A vustralyada ve İngilterede 

askeri münakaşalar açmıştır. Avus

tralya hükumeti tarafından harbin 

tarihini yazmaya resmen memur e

dilen doktor (Bean), karaya çıkan 

Yeni Zeland kuvvetinde havan top

ları bulunduğunu, fakat General Ro

zentalin esefle ileri HÜrdüğü netice

nin elde edilmediğini ileri sürmüştür. 
İlk karaya çıkan kuvvetin ikinci 

kumandanı mevkiinde bulunan Ge
neral Gordon Benet te, ilk giln elde 
daha fa7.Ja sahra topu bulunduğu 

takdirde de, varılan neticenin değiş
miş olmıyacağı düşüncesindedir. 

Hamal işlerinin ıslahı 
için çalışmalar 

Hamal işlerinin ıslahı için beledi
yece Halk Partisi vilayet merkezin
de kurulan bir komisyon belediye 
delegelerinin de iştirakiyle bu ışı 

yeniden incelemeye başlamıştır. Ha
mal işleri hakkındaki tetkikat pek 
yakında ikmal edilecektir. Diğer ta
raftan halk partisi bütün esnaf işle
rinin ıslahına ve esnafın bir intizam 
altına alınarak çalışma şekillerinin 

asrileştirilmesine karar vermiştir. 

Belediye de bu fikirde olduğu cihet
le partideki komisyonun mesaisi e -
peyce ilerlemiştir. 

Prof. Bakster, çok iyi 
neticeler aldığını 

söylüyor 
Sultanahmet civarında eski Bi

zans eserlerl üzerinde yapılan araş
tırmalar kış yakla.§ması münasebe
tiyle sona ermek Uzeredir. Bu mın
takadaki hafriyata üç hafta sonra 
nihayet verilecektir. 

Bu mmtakada çalışan asarı atika 
mütehassısı profesör Bakster, dün 
kendisiyle görüşen bir muharririmi
ze hafriyatın son neticeleri hakkın
da şu izahatı vermiştir: 

"- Bu seneki sezon itibariyle 
hafriyatın sonuna ermekteyiz. Üç 
hafta sonra araştırmalarımıza mu -
vakkaten son vereceğiz. Sultanahmet 
camiinin arknsrndaki kazıda mühim 
mozayikler bulduk. Cenubu garbi isti 
kametinde uzayıp giden bu kolda 
mozayiklerin toprak seviyesinden on 
beş metro aşağıda bulunması, hafri
yatı ~ok ağırlaştırdı. Toprağın baı;;ka 

tarafa nakli için tahminimizin f ev -
kinde masraf htiyarı karşısında kal
dık. Fakat, bütün kuvvetimizi hafri
yatın B kolunda topladık. Ve kıy

metli neticeler elde ettik. 
Bu seneki hafriyat, geçen seneki

ne nazaran çok daha geniş tutul
mutur. Yaptığımız kazı 300 hek -
tarlrk arazi üzerindedir. Buralarda 
birçok Bizans asarına tesadüf et
tik. Bu eserler. Bizans saraylarınrn 
bu mıntakada toplandığım bize açık 
olarak ifade etmektedir. Şu kanaat
teyiz ki; Bizans saraylarının bir kıs
mı hafriyatın B mıntakasındadır. 

Hafriyatın A kısmında tesadüf etti
ğimiz yüz elli metre murabbalık mo
zayik kısmı sarayın antresidir. Gfl
lecck ı::eneki hafriyatı A kısmındaki 
antreden başlatacağız. Bu antrenin 
ipodromla alakası olup olmadığı an
cak o zaman anlaşılacaktır. 

Bütün Bizantlokoklar yakında Ro
mada toplanacaktır. Bu toplantıd-ı 

İstanbul hafriyatı hakkında geniş 

mikyasta izahat vereceğim . ., 
Profesör, üç hafta sonra, nisanda 

tekrar dönmek üzere memleketine 
&itle ·ektır. 

Memba suları 
Hilenin önüne geçmek 
için tedbir düşünülüyor 

Memba sularına hile kanştınlma
ması için belediye tetkikata devam 
etmektedir. Hilenin en fazla pera -
kendiciler ellerinde yapılması nazarı 
dikkate alınarak şişelerin membalar
dan veya esas depolardan dolduru
lurken bir belediye memuru buzu -
runda imla ettirilmesi düşünülmüş
tür. ancak bu kafi bir tedbir olmadı
ğından bu şişelerin, bira şişeleri gi
bi ağızlarının hariçten açılamıyacak 
şekilde vidalı kapsüllerle kapatılma
sından bir fayda elde edilip edilemi-

İngilterenin Portekize 
yardım taahhüdü Yeni liman tarif esi de 

dün meriyete geçti 
"İspanya meselesinde "ka.rJ:?maGümrük antrepolarının liman ida-

ma k,, prensipine iltihak için Porte
resine devrine dün sabah başlanmış-
tır. Devre başlanan ilk antrepo, Ga- kiz hükumeti bir şart koşmuştur: 

"İspanyada döğüşen iki taraftl\D 
lata yolcu salonunun yanındaki bir 

biri bundan dolayı komşuları rorte
numaralı antrepodur. Devir muame-

kize taarruz ederse İnı;iltere de tıp. 
lesine liman ve gümrük memurların-
dan mürekkep bir komisyon nezaret ki ~lillctler Cemiyetine alt bir vazl

feyi görürken tecavüze uğrıyım Nr 
etmektedir. Bu komisyon liman u-

de\'lete yardım eder gibi Portekize 
mum ;müdürü Raufi Manyasinin ve 
gümrük başmüdür vekili Mustafa ha\'a, deniz, kara kunetlerile yar-
Nurinin başkanlıkları altında, iki dım edecek ... ,, 

lngiltere bu şartı kabul etmiştir. 
aydan fazla süreceği tahmin edilen 
d Meselenin ameli bir manası yok. 

evir işini ikmal edecektir. ç·· k"' I d d"" ~-· ·k· f 
LI. 'd · "'d"" .. R un u spanya a oguşen ı ı tara ın man ı aresı umum mu uru au . . . . . . 

fi ~fanyasi dün sabah devrine başla- bınbırlerını bırakıp Portekız~ ı;ataş-
nan antrepoya gelmiş ve antrepoyn "maları bekl~mez. . • . 
liman idaresi tarafından hazırlanan Fakat lngılterede hancı taahhilt
kilidi takmıştır. Devir muamelesi lere girmemek hususunda kuvvetli 
ile beraber hazırlanan yeni tarifenin bir .f~kir cerey~nr va:. ~.n çok satan 
de tatbikına başlanmıştır. lngilız gazetesı, hatta dunya gazete-

si olan (Deyli Ekspres) bu cereyanın 

Poliste 

Mangal devrilme
sinden ya~gın 

Ateş, hanın alt katı yan
dıktan sonra söndürüldü 

Mercanda bulunan Şerif hanının 

alt katından mangal devrilmesi yü -
zünden yangın çıkmıştır. Yangın alt 
kattaki ah§ap kısım yandıktan son
ra yetişen itfaiye tarafından söndü
rülmUşlür. Alt kataki eşya sigortalı 
olduğundan hadiı;e etrafında tahki -
kat yapılmaktadır. 

Sarıyerde yaralama 
Sarıyerde Kısırkapı köyünde 

yaralama hadisesi olmuştur: 
bir 

Yaşar ve Mustafa isminde iki kişi 
arkadaşları Halidi çifte ile vurmuş
lardır. Ya.şarla Mustafa, jandarma
lar tarafından tutulmuşlardır. 

Ağaçtan dü,tü 
Fatihte, Kırıkçeşme civarında otu

ran on iki yaşındaki Ahmet, ağ@.çtaıı 
dUşmUş, sag .ıcoıu kırumışnr. Çocuk 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Terazi yüzünden kavga 
Fener civarında oturan Nevşehir

li sebzeci Bekir adında biri, bir tera
zi meselesj yüzünden Ahmetle kav
gaya tutuşmuştur. Bu kavgada. Ah
met Bekiri yaralamış, yakalanmış

tır. 

Bir çocuk kaybolmuf 
Tarlabaşmda oturan Fatmanın do· 

kuz yaşındaki oğlu Ekrem Uç gün -
denberi ortadan kaybolmuştur. Polis 
tahkikata devam etmektedir. 

yeceği araştırılmaktadır. Bu usul 
tatbik edildiği takdirde perakendeci 
sucuların hile yapamıyacaklarma ka 
naat hasıl olursa bu şekil kat'i ohı
rak kabul edilecektir. 

başında gidiyor. 
Deyli l<Jkspres, hükumetin böylece 

Portekize karşı bağlanmasına çok 
kızmıştır. "Ha.yır, hayır, hayır!,, ıer

levhalı bir makale ile hükumete hil· 
cum ediyor. lngilteredeki bu kuvvet-
li cereyan hakkında bir fikir ver • 
mesi dolayısiyle bu makaleden bir
kaç fıkra alıyoruz: 

"Çok garip bir şayia duyduk. is
panya kuvvetleri Portekize hücum e
derler.<te biz de tayyarelerimiz, ıırhlı· 
lo.rınıız ve askerlerimizle Portekizin 
ynrdımrna koşacakmışız. Çünl.-il Por
tekiz, ispanya ~lerine kart§mamak 
taahhüdiine girmek içüı bizden böylş 
bir taahhiit istemi§. 

Oyle ise lngiltere ne diye dumyor, 
da Almaıılarm, ltalyanlann, Frans1z
l-O r111, Rusların, hatta Arjantinlilerin 
1,-e Yımaıılı7arm kudutlarınm tanıam' 
yetini de temin etmiyor. 
Eğer bıt şayia doğru i8e Avrupada

ki taahhiWerimi~in arttırılmayacağa 
hakl•ında hiikitmetüı lngiliz milletine 
verdiği temiııatm haricine çık-ılmı~ 

demektir. 

Bu meselede ııe Parl<imento, ne de 

111illctle damşılmanıı§tır. Sırf Harici.-
-c--........:-- '1.-,·-- A.,fı,~., Ji!,J.,.. ,,:_,;_ 

deke genç adamın keyfine göre hare
ket edilmi.ştir. Bu gencin lngiliz ha
rici i§lerini idaresi fenadan fenaya 
gitmektedir. 

Eden ltalya zecri tedbirleri siya.'Je· 
ti dolayısile bizi inanılmaz müşkül<i
trı sokmıış, Almanya, A tmsturya, /tal 
ya<lmı ibaret eski müselles ittifakın 
dirilmesine sebep olmuştur. 

"Fedakar 1diçiik Portekiz'• s miida· 
faa edeceğiz diye gihıiin birinde l?ir 
lngiliz ordusunu harice mi göndcrece 
iliz 1. Bizim müdafaa edilecek kendi 
hudutlarımız, korunması Mzınıgelc1' 
kendi iktı.<ıadi ihtiyaçlarımız va1·dır. 

llalbuki dün Yugoslavyaya birtakım 
ticari taahhütlerde bulımd1tl~. Bıigiirl 
du Porteldze askeri yardım taahhil
dii ııe giriyoruz. 

Bizim bu rndimize ve fedakarlığı-

Devletin dört elle sarıldığı kalkın 
ma planının dayandığı esas, Türk 
köyünü dört kerpiç duvarlı, gayri 
sıhhi ôam evinden, bir parmak kalın 
lığındaki pis ve kokulu sulardan ve 
öbek öbek tezek yığınlarından kur- y . 
tarıp, yemyeşil, belki küçük fakat enıce 

• -------------------------------------------- mıza mukabil Portcl."iz ispanyaya si
sıgarası 

Paketlere yeni ikramiye 
kuponları kondu 

TA1{ViM 
Uih kaçırmak gibi Mrlı bir işten va: 
mı geçecekt 1/ayır, dün bmm aÇtktara 
açığa yapıyordu. Bugiin gizli yapma
fja başlayacak. Aradaki fark buııdarı 
ibaret kalacak.,, 

sıhhi ve temiz bir köy haline getir -
mektir. Bunun içinde yaşayan Türk 
köylüsü de, tarlasının başında mah
sul alamamaktan, evinde sıtmadan 
ve türlü hastalıklardan, kasabada 
parasızlıktan sızlanan, hayatından 
bezmiş, dünyasına küsmüş bir yan 
insan olmaktan kurtulmuş, hayatı -
nrn, mahsulünün verdiği nikbinlikle 
dünden daha azimli, daha zinde ve 
daha çalışkan ve da.ha zengin bir va 
tandaş seviyesine getirilmiş buluna

İnhisarlar İdaresi bir müddettcn
beri Yenice sigarası için yapmakta 
olduğu propagandayı yeni bir usul ile 
hızlandırmağa karar vermiştir. 

VE l-IAVA Kaymakamlar 

caktır. 

Sıhhat ve !çtimai Muavenet Veka 
letinin köy anketi fişi, bir köyü ilgi
lendiren ne varsa hepsine temas et
miş, hepsi için cevaplar istemiştir. 

Başta köylünün genel durumu ge
lir. Bu kıısma köyün ev ve insan ade
dine, coğrafi vaziyetine, evlerin ve 
damların yapılış şekillerine, mektep 
ve muallim adedine, köyün dükkan
lanpa, han, hamam, koy odası, sağ
lık korucusu, eczane, telefon olup 
olmadığına ve köylünün çalışması
nın başlıca hangi sahalara inhisar ~t 
tiğine taalluk eden sualleri ihtiva e
diyor. 

Bu kısmın suallerine verilecek bi
rer kelimelik cevaplar, komisyonda 
yan yana getirilince, 41 bin köyün 
ve on altı milyon köylünün genel du
rumu hakkında en doğru bir maliı -
mat elde edilmiş olacaktır. 

Memleketimizin birçok mmtakaln
rında, senelerdenberi mücadele teş -
kilatları hala sıtma ile uğraşmakta
dırlar. Fakat artık bu bela, kendile
rini korumasını bilmiyen veya ko -
runma vasıtalarından mahrum olan 
köylünün başında Azrail gibi nesille 

Bu yolda atılan ilk adım, Yenice 
sigarasının nefasetini koruyacak bir 
tedbir olmuştur. Bugünden itibaren 
Yenice paketleri selefon kılıflar için
de piyasaya çıkarılmıştır. Bundan 
maksat harmanın güzel kokusunun 
zail olmasına mani olmak ve tütünü 
hava tesirlerine karşı korumaktır. 

Bu tedbir diğer bütUn lüks sigarala
ra da teşmil edilmiştir. 

lnhisarlar İdaresi, halkımızın zev
kine tamamiyle uygun olduğu yük
sek satışı ile sabit olan bu nev'i her
kese tanıtmak emelindedir. Esasen 
fiatının nisbi ehvenliği bu sigaranın 
büyük bir kısım halk tarafından içi
lebilmesini mümkün kılmaktadır. 

Tatbikına başlanılan yeni ikramiye 
usulünün esası şudur: 

Her Yenice paketine bir ikramiye 
kuponu konulmuştur. Her 50, lOO, 
150, 200 kupona mukabil İnhisarlar 
mamulatından hediyeler verilecektir. 
Bunlarla beraber verilecek kur'a nu
maralarile, talihli müşteriler yıl ba
şında çekilecek büyük Yenice piyan
gosunda otomobil. radyo ve emsali 
kıymetli mükafatlar kazanabilecek
lerdir. 

Bugünkü hava 
Bugün hava az bulutlu ve düne na 

zaran biraz daha sıcak olacaktır. Sa
bahleyin sis görülmesi muhtemeldir. 
Rüzgar değişik istikametlerde esecek 
tir. Hava vaziyetinde görülen devam
lı karakter daha bir mUddet sürecek 
tir. Bugün Ağustosun üçüncü hafta
sına giriyoruz. Eski rasat cetvelleri 
hülasalarına göre, bu yedi gün için
de havanın kısmen kapalı ve yağmur 
lu geçmesi ihtimali vardır. 

Dünkü hava 
Diln hava ayni sıcaklığını muhafa

za etmiş ve derecei hararette ufak 
değişiklikler kaydedilmiştir. Derecei 

hararet gölgede en çok 32, en az 22 
derecdir. Rutubet vasatisinde mü. -
him bir tahavvül görülmemiştir. Gü
neşte azami hararet 59 derecedir. 
Rüzgar muhtelif istikametlerde sa
atte vasU 10 metre süratle esmiştir. 
Hava tazyikı 759 milimetredir. 

Memlekette hava 
Muhtelif rasat haberlerine göre Or 

ta Anadolu yaylasında hava yağışlı 
geçmektedir. Şark mıntakasında ha
va bulutlu ve kapalıdır. Karaderı\z 
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sahil boyunda fasılalı yağmurlar 

kaydedilmektedir. Ege mınt&kası ha 
va vaziyetinde yeni bir değişiklik gö 
rülmemiştir. Trakyada hafif yağış 
durmuş ve hava tamamen açılmıştır. 
Derecei hararet yükselmeye meyyal
dir. Edirne, Kırklareli ve civarı ber
ri ikliminde farkı sühunetler, yani ge 

et ile gündüz arasındaki sühunet nis 
betleri mühim denecek kadar aykırı
lıklar arzetmektedir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün gölgede azami 

hararet 26,5, asgari 20,7 ve vasati 
24,2 dercedir. Güneşte azami hararet 
59,1 dereceye tenezzül etmiştir. Ba
rometre 755,1 civarında seyretmiş ve 
bir gün evvelki vaziyete nazaran mü
him bir değişiklik görlilmemiştir. Ru 
tubet nisbeti Yasa.tisi yü7.de 79 kay
dolunmuştur. Bugün, Ağustosun 3ün 
cü haftası içinde rutubet nisbet iti -
barile en mühim tahavvülün görlildU 
ğü gündür. Rü?.gar, muhtelif istika
metlerde saniyede azamt 6,9 metre 
metre süratle esmiştir. Hava puslu -
dur. 

~ 

1 - Bugün Galatasaray. Sekende 
Seget takımile bir maç yaptı. 3 • 3 
berabere kaldı. 

2 - Blr TUrk sinema mtitehassıs1 
Trabzondan Iran hududuna kadar O· 

lan transit yolunun filmini çekmek 
Uzere otomobille seyahate çıktı. 

3 - Almanyada Hitler aleyhtarı 
birçok kimseler tevkif edildi. 

Dün Valinin reisliğinde 
bir toplantı yaptılar 

Dün, vilayetimiz dahilindeki t>U• 
tün hymakaınlar belediyede şehit 
meclisi salonunda valinin başkanlı • 
ğında bir içtima yapmı§lardır. SıJ 
toplantıda )·eni bütçe ile her kayırııv 
kamın kendi mmtakasmda yapabil~ 
ceği işlerle mahalli ihtiyaçlar ve ts.• 
lepler karşılaştırılmış ve vaziyeti 
göre tercihi icap edenler ayrılmış~ 
Bundan başka yeni yapılmakta ol 
belediye zabıtası talimatnamesi h9ıc· 

. ns.· 
kında da kaymakamların noktaı • 
zarları üzerinde g~rüşülmüş ve J<S.~ 
makamların mahalli tecrübelere g.1, 
re ileri sürdükleri fikirler tesbit ed1 

~:'~~~:~ 
Hafif yemekler - Piliç k.lzartll~ 

sı, patates sote, erik hoşafı. ıell• 
Ağır ~·emekler - Rosto seb 

kanşık dolmalar, me~"·a. 

I 
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ilk mektepler 
Beş senelik tedrisat 

programlan hazırlandı 
Ankara, 15 (TAN) - Teşkil olu -

nan hususi bir komisyon tarafından 
hazırlanan ve kültür Bakanlığınca 
Uzerinde tetkikat yapılmakta olan 
llkmekteplere ait beş senelik ilk ted
risat programları tamamen hazır
lanmış bulunmaktadır. Yeni ilk ted
risat programlan eski programların 
daha modern ve bugünkü ihtiyaca 
Uygun bir şeklidir. Tedrisat madde
lerinde parti programı ve prensiple
ri ayrı ayrı tebarüz ettirilmişti. 
:Programlan ilkmektep muallimleri
nin ne şekilde tahakkuk ettirecekleri 
hakkında direktifler bu programlara 
ilave edilmiştir. Köy mektepleri prog 
tamları üzerinde tetkiklere devam o
lunmaktadır. 

Mente teh adet nameleri 
Ankara, 15 (Tan) - Ekonomi ve 

Gümrük ve lnhisarlar bakanlıkları 

Mısırda 
kapitülasyonlar 

Bun
1

un için bir konferans 
toplanması muhtemel 
Londra, 15 (A.A) - Kahiredeki 

İngiliz yüksek komiserinin, elçiliğe 
tayin edilmesi ihtimali vardır. Mısı

rın Londra konsolosluğu da elçliğe 

kalbedilecektir. Siyasi mahfcller, Yu 
nanistanla İtalyanın Mısır kapitülas
yonlarmm ilgasına itiraz etmelerin
den korkmaktadırlar. Bu meselenin 
müzakeresi için beynelmilel bir kon
feransın içtimaa daveti ihtimali var
dır. 

Van gölünde itliyecek vapurlar 
Ankara, 15 (A.A.) - Van gölü iş 

!etme idaresi, Van gölü için yaptıra 
cağt yeni iki vapurla Tatvana karşı
sında kurulacak tersane için lüzu -
mu olan makineleri 14-8936 tarihin 
de fabrika ve havuzlar idaresine si
pariş vermiştir. 

~abancı memleketlere sevkedilecek ti Yeni yapılacak vapurlar takriben 
72 şer ton hacminde zar mil süra -

cart mahiyetteki her mal için men~ 

§ahadetnamesi alınması hakkındaki 

Bakanlar Heyeti kararının ne şekil -

de tatbik edileceğini kendi teşkilatı-

tinde birinci mevki salonları ve ica
bında yatak haline getirilebilecek 
tertibatı ve göğerte yolcularının isti 
rahatle seyahatlerini temin edecek 
kapalı yerleri ve kalürifer techizatı
nı havi olacaktır. 

Fabrika ve havuzlar idadresi, bu 
vapurları 14 ay zarfında Van gölün
de işler bir halde teslim edecektir. 

tıa bildirmiş ve bunun mevcut ticari 

teamüllere göre yapılarak şikayetle -
re meydan verilmemesini istemiştir. 

Bu şahadetnameler için §U şekilde Tersane makinelerini de vapurla
rnuamele yapılacaktır: Ticaret malı nn teslimi zamanına kadar mahal -
Sevkinden evvel alakadar Sanayi ve tinde monte ederek işler bir halde 
'ricaret odasına müracaat etmesi ve teslim etmiş bulunacaktır. 

hu suretle malın herhangi bir egzer- Ekalliyet mektepleri 
liz için hazır bulundurması üzerine o- talimatnamesi 

danın menşe şahadetnamesi verilece- Ankara, 15 (Tan) - Kültür Ba -
ğine dair olan muvakkat beyanını kanlığı Milli Talim ve Terbiye Heye
gürnrük idaresine göstererek malını ti tarafından tetkik edilmekte olan 
1hraç etmesi mümkün olacaktır. An - ckaIJiyet mektepleri talimatnamesi 
tak bu takdirde lüzum gösterilecek tarafından tetkik edilmekte olan ekal 
~\an vesaiki malin gümrük ihracat liyet mektepleri talimatnamesi bu 
l'll~rnelesinin tekemmül ettiği tarih- ders yılı başından evv~l meriyet mev 

~~~i~~~~~~~ha~::., ~n ~~ ~~:;~= 
1 

~~~~~ıJ ~~~~~~~~~:~_;:a~~~~:~~~ 
he.mehal menşe phadetnam~ al larına ve diger mektep iglerlne ait 

lnası lazımdır. hükümler vardır. 

Boğazlarda yeni rejim 

Dünden itibaren 
Boğazların 

tam ve kat'i hikimiyiz 
ta Yeni Boğazlar mukavelenamesinin 
b tbikatına dünden itibaren başlan -
ııştır. Boğazlardan harp gemilerinin 

:~Çnıe~i ~eni mukavelename He tah
V edılmış ve şartlara bağlanmıştır. 
t-ı e 'rUrkiye dünden itibaren Boğazla 
ıı: tam ve kat'i hakimi olmuştur. Bu 
tlo~la ~raber yeni rejimin tatbikatı 
~I ~Ytsıle rüsumu sıhhiye hakkında -
bile anunıar da dünden itibaren tat -
hu edilmeğe başlanmıştır. Dün bu 
lırııttsta Vilayete de tebligat yapılmış 
~ ~u kanunlara göre Boğazlardan 
buı118•1t olarak geçen gemilerin lstan
Ia .... lırnanında yalnız zaruri ihityaç-

• ını te · 
~ . mın veya acentalarile temas 
~k lizere talimatnamelerindeki hü 
\aı lere uygun olarak kısa bir zaman 
aı1 ~alan bu gemilerin transit sıfatı-

ırnaz 

tayyareler hakkında yapılacak sıhhi 
muamele veya bunların tıbbi muaye
neleri ve bunlara tatbik edilecek sıh
hi tedbirler karşılığı olarak !cra Ve 
killeri Heyetince tanzim olunan tari
fe üzerinden ücret alınır. 

500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Ka
nununun dokuzuncu maddesinin ikin
ci fıkrasına şu fıkra eklenmiştir: 
Tonajı 250 yi geçen motörlü gemi

lerden 100 lira. 
2810 numaralı kanun mülgadır. 
Boğazlarda memnu mmtakayı tes

bit eden Hariciye Vekaleti Umu
mi katibi Numan Rifatın riyasetinde
ki komisyon, bugün kısa bir toplantı 
yapacak ve ondan sonra Numan Ri -
fat Menemencioğlu memnu mıntaka -
yı tayin ve tesbit eden kararname pro 
jesini Başvekil lsmet lnönüne takdim 
edecektir. 

TAN 

Adliye terfi listesi 
Ankara, 15 (Tan) - Adliye ayır

ma komisyonları tarafından müddei
umumi ve hakimlerin terfilerine esas 
olacak olan Adliye terfi cetveli ha -
zırlanmıştır. Müddeiumumi ve hakim 
ler bu terfi cetvelindeki sıralarına 

göre terfi edeceklerdir. Cetvel Adliye 
ceridesinin önümüzdeki nüshasıııda 
neşrolunacaktır. 

Hicaz mümessilliğimiz 
Ankara, 15 (TAN) - Hicaz mü

messilimiz Celalin merkezde bir va
zifeye nakli ve yerine merkezden es
ki Pire Başkonsolosumuz Muhittin 
Ra~idin tayini k:ırarlaşmıştır. 

Tayin 
Ankara, 15 (TAN) - Belediyenin 

Şirketler Komiserliğine Dahiliye 
Vekaleti şeflerinden Taki tayin edil
miştir. 

Lokarno pakh 
ve İngiltere 

İrlandanın pakta girmesi 
ihtimali tetkik ediliyor 
Londra, 15 (TAN) - Siyasi me

hafilin verdiği habere göre İngiltere 

hükumeti İrlandanın yeni Lokarno 
paktına girmesi ihtimalini tetkik et
mektedir. Çünkü İrlanda pakta işti
rak etmediği takdirde Ren hudutları 
müessir surette tahtı temine alma
miyacaktır. Siyasi mehafil, paktı im: 
za edenlerden birinin, lngiltereye ta
arruz etmek için lı-landa üslerinden 
istifade edebileceği kanaatindedir. 

B eynelm ilel Ü niversiteliler 
k ongresi 

Sofya, 15 (TAN) - 18 inci bey-
nelmilel Üniversiteliler . kongresi, bu
rada ayın 19 unda açılacaktır. Kon
greye iştirak edecek pek çok mem
leket üniversitf !eri murahhasları ve 
misafirleri, kongreden sonra 1stan
bula kadar bir gezi yapacaklardır. 

Amerikada bir t ren kazası 
Londra, 15 (Tan) - Kanadada Ke 

bekten Montrala giden sürat katan 
bir nehir geçidinde kazaya uğramış~ 
tır. 22 ölü ve 15 ağır yaralı vardır. 

Çocuklarla Mülakat 

- Nerede öğrendin? 
- MektPpte, ben tatillerde mü -

vezzilik ediyorum. Büyükanneme 
yardım olsun diye. 

- Senin anan, baban yok mu? 
- Yok, Babam son istiklftl harbin 

de şehit olmuş, anam genç dul kal
mış. Bir başka adıım onu istemiş, o 
da bizi bırakmış, evlenmiş. Boluya 
gitmiş. Birimiz altı aylfk, birimiz 
dört yaşında imişiz. Şimdi o vakit -
tenberi Cibali rejisinde amelelik eden 
babaannemiz bizi yetiştirmiş. Ne ise 
şükür erkek kardeşim gedikli mek
tebini bitirdi. Yoksa ninem ihtiyar
ladı. Çok iş yapamıyor, eskisi kadar 
gündelik vermiyorlar. 

- Kaçıncı sınıftasın? 
- !kinci. 
- Kaç yaşındasın? 
- On üç yaŞJndayım. 
- !smin nedir? 
- Şefik. 

- Demek gazeteleri okuyabiliyor-
sun? 

- Evet. 
- Ne okuyorsun c;cn gazetede. 
- Ben vapur batarsa, büyük bir 

cinayet olursa, yeni bir harp çıkar
sa, hele bUytik bir güreş veya fut -
bol maçı olursa onu okurum. 

- Demek spora merakın var? 
- Evet. Büreşle, futbole bayılı-

yorum. Ben kendim futbol oynarım. 
- Gazete okuduğuna göre diinya

da olan biten şeylerden haberin var. 

llk tedrisat programları 
Maarif Vekaleti talim ve terbiye 

heyeti reisi İhsan ile azadan Ali 
Haydar, dün Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. 

Her ikisi bir müddet şehrimizde 

kalacaklar ve yeni ilk tedrisat müf
redat programları ile meşgul olacak

lardır. Ayrıca İhsan Dil Kurultayına 

da iştirak edecek, SÖnra Ankaraya 
döneceklerdir. 

Şehir planı etrafında 

Şehircilik mütnhassısı Prost Eylfıl 
sonlarında tekrar şehrimize geleceği 
için belediye imar bürosu, Prostun 
verdiği direktifler dairesinde çahş
malanna hız vermiştir. İmar bürosu, 
tekrar mütahassıs gelinciye kadar 
bitirilmesi icap eden işleri muntaza
man yapmakta ve her hafta sonun
da bu çalışmasınl vali ve belediye 
Reisine izah etmektedir. Hazırlanan 
esaslarda valinin fikri alındıktan 

sonra icap eden tadilat yapılmakta
dır. 

Diğer taraftan şehrin tayyareden 
fotoğrafları alınmaktadır. Gerek 
imar bürosunun hazırlığı gerek fo
toğraf alma işleri en geç Eylfıl on be
şe kadar ikmal edilecektir. 

lt~ nu~arah rüsumu sıhhiye ka -

fı~ 'llttUn birinci maddesine aşağıdaki 
l'alar eklenmictir• 
~) ~ . 
~ .ı\ncak, Adalardenizinden Kara- R~siı:"I-ıll n-ıakE:t.le 
l'ıiıtrı~e ~eya Karadenizden Adalarde
lit le gibnek üzere Boğazlardan tran 

o ark ~a~1 1. a geçen ve Boğazlar arasın-
ICııq ırnanıarda tevakkuf etmiyen bi 

Urtı t• 
tı to ıearet gemilerinden beher sa 
K 11ilato · · -~tlen ıçın altın frank esası üze-
'tıl\),, 0,075 (yedi buçuk santim) rü-

" lllhh' b) ıye alınır. 

''hhh. (a~ fıkrasına tevfikan rüsumu 
~~ .re ıst· 

. elee a 1:a olunan transit gemiler 
~iği 0~azlardan herhangi birine 
a ~tli~~~t~n itibaren 6 ay zarf m
~e~ U erı ıstikametten avdet et -

11:all&it ~~e Boğazlardan ayni surette 
~<lerı tra arak geçtikleri takdirde ye-

l', nsıt resmine tabi tutulmaz-

\) lab 
ancı memleketlerden 'elen 

Sinemalarda 
gösterilen 
filimi erin 
kontrolü 

Filimlerin korıt• o!u iı;in yı•nl 
bir talimatname hazırlandı. 
Rır komisyon memlekete gi· 
ren filmlcrı kontrol edecek. 

Artık hlc;liıi· ~!evlet Ttırklyt
dc kendi ~iyasi propagaııd<ı
~ını vapamıyacak 

Film yazılarının giizel bir 
turkı.,c ile okunaklı olması

na dikkat edilecek. 

·"fCi.EK 
Vize 

lUüla~·im, güler yüzlü, gözliiklü \'e 
son tip taksimatına göre digestif de
nilen tiııtc mülahham bir zat. İki 

kadın maslahat sahibini sa\'dıktaıı 

sonra beni önündeki sandalyeye da
vet etti. On ~ümlür sabah akşam, 
gece sı><>r hadisatını kovalamaktan 
ancak bugün biraz serbe~t kaldığımı, 
yarından sonra da Berllnden 1:idece
ğimi anlattım. Bana pek haklı olda
ğuna şüphe etmediğim birtakım bit -
rokrasi ıstılah \·e mütalealan söyle
di. Otel kapıcılarına kadar herkesin 
Türkiye Konsoloshanesinde dzenin 
dokuzda başlayıp on birde bittiJliııe 
\'akıf olduklannı yüzüme vurdu. Bay 

[Lfıtfen sayfayı çevirin] 
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Bu hatta iç-rdal 
çıkan kitap ar 
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Ya:an : Ziya .Şakir Güreş Kemalizm 
l\l.ec:isin teşekkü!ü Üzerine Saray ve Yaşar pehlivanın Berlin olimpi- Yazan: Tekin Alp 

yatlarında güreş birinciliğini kaza- Ba,o;an: Ciimhuriyet matbaasr 

mu•• ttef iklerı• te~a"' şa du•• şmu•• şlerdı•. narak şanlı bayrağımızın spor ale- Fiatı: 150 kuruş a _ minde de şerefle yükselmesine vası-
ta olması _ zaten hi<tbir vakit ken· Derler ki insan yaşadığı devrin ta 

Sew muahedesi, TUrk milletinin 
blitün hayat ve istikbalini söndürme
ğe çalışırken, Padişah Vahdettin, bu 
felaketin tahakkukuna yardım et
miştir. Bunu sarahaten ispat edecek 

. olan delil: o tarihte (Padişah Vah -
de~tin namına, adliye nazırlığı) vazı. 
fesini ifa eden, lRüştti J::.leı.w) nın, 
söylediği sözlerdir ... Biz, bu nazır 
efendinin (10 Temmuz 1920 - 1336) 
tarihinde (Bosfor) gazetesi muhar
riri ile vukua gelen. ertesi gün de 
ayni gazetede intişar eden bu mü
lakatı aynen ve harfiyyen aşağıya 
naklediyoruz .. Bu hususta veı u.,v..:,.,; 
hükmü, bugün, bugünkü nesle; ya
rm da, tarihe terkeyliyoruz. 

-Aynen-
Adliye nazırı ile mülakat 

Adliye Nazırı Rüştü Efendi ile 
muharrirlerimizden biri arasında, 
şöyle bir mülakat cereyan etmiştir: 

Muharrir - Müttefiklerin, hüku
metin son notasına cevap verecekle· 
rini zannediyor musunuz? .. 

Nazır - Biz; şeraiti sulhiye hak
kında bazı itirazatta bulunduk. her 
halde müttefikler, buna bir cevap 
vereceklerdir ... Müttefiklerin, ciddi 
bir müzaherette bulunmak şartile 
(Kuvayı Milliyeye karşı hareket) va
zifesini bite tevdi etmeleri, pek zi
yade müreccahtır. Bu takdirde, 
(tenkil meselesi) daha kolay ve da
ha az kanlı olacaktır. Böyle bir tek
lifi, (büyük bir tehalükle kabul) 
edeceğiz. 

- Fakat; bunun için müttefikle
rin, hükıimetinize büyük bir itimadı 
olması lazımgelir. Çün!\Ü, düşman 
tarafına geçmek surcWe ihanette 
bulunulmıyacağını kim temin edebi
lir?. 

- Doğru ... Bazı askerler, Mustafa 
Kemal ile teşriki mesai ettiler. Fa -
kat bu asiler, gönderilen kıtaattan 
geçmiş değildirler. Onlar, daha ev -
velce buradan firar etmişlerdir. 

- Hükumetin Yunan taarruzu
nu (1) protesto edeceği havadisleıi 
doğru mudur? .. 

- Hükumet; Mustafa Kemal ve 
taraitarlarını, (halife ve vatan hai
ni) ilan etmiştir. Binaenaleyh. va
zifesi (kendilerine müstahak olduk
ları cezayı tatbik) tir. Binaenaleyh 
(bizim kendi programımız dahilinde 
bulunan harekata kar~ı neden dola
yı protesto etmelidir.) (2). 

- Bu hareketin - yani, Yunan 
t a ar r u z hareketindeki devamın -
büyük bir müşkülata ugrıyacağını 
zannediyor musunuz? .. 

- Hayır ... (Mustafa Kemal ordu
su, bir çeteden başka bir şey değil
dir.) Bu çeteler; adliye mahkıiınla
rından, ve yağmacılık fikrile hare
ket edenlerden mürekkeptir. Binaen
aleyh, bu çeteler. teşkilat ve raptı 
zaptı haiz değildir. 

- Fikrinizce harekat, daha ziyade 
devam edecek midir? .. 

- Ben; bir asker değilim ... Ancak 
General Paraşkevopulo ordusunun, 
hali hazırdaki faaliyetle hareket et
tiği takdirde, (birkaç haftaya kadar 
Ankaranın duvarları önünde, bulu • 
nabileceği fikrindeyim.) (3). 

- Mustafa Kemal taraftarlarının 
arasında ihtilaf zuhur ettiği söyleni
yor. 

- Bu rivayat hakkında, henüz ma 
lfımatımız yok ... Fakat; ahali, uzun 
harp senelerinden sonra, sulh ister
ken; Mustafa Kemalin, bunun hila -
fmda hareket etmesinden dolayı 

(l) Yunan ordusu, 22 Haziran 1336 da 
muhtefü kollardan şddetli bir taarruza 
geçmiı; her cephede .ilerlemiş; Bııraayı da 
iş~al eylemişti. . 

(2) Türk ve mtislüman adını taşıyan bır 
adamm bu scızleri nasıl ıöyliyebildiii, cid
den şayanı hayrettir. 

(3) Ey Cümhuriyet evlatları .. ve, ey ta
rh!.. Şu, son cumleye dikkat. - Z. Ş. 

konsolos hakbydı. Her şerden en'cl 
konsolo:-.haneınizin , ·ize saatini öğ • 
renmeliydim. Bana bankalarda da 
muamele saatinin muayyen olduğwt
dan bahsetti. Ben de ce\"ap olsun di
ye: 

- Bankalar üçe kadar çalışıl·or, 
dedim. 

Ne ise canı &ıkıldı a.w.ma. istisnai o
larak yizcmi ya.ptı. Kendisine te.~k
kür ettim ve ~ıktım. 

Bura.da. da fırsat düşmüşken yaza
ynn. Bizim '\<ize harçları da hayli pa
ha.~. 11,5 mark alıyoruz. Seyyah cel
bi düşünülüp dururken bu vize har~
larmm hala mütekabiliyet esasma gö
re t~sbit edilmito olmas~ biraz maksa
ta nt u:.:·• :·:·-:-.. 

8. FELEK 

böyle bir netice hasıl olacağını 
netlerim. 

Mülakat, burada bitiyor. 

zan- dilerini unutturmamış olan _ Türk rihini yazamaz. Insan içinde bulun
pehlivanlarına yeniden bir parlaklık duğu ormanı nasıl göremez ve ihata 
verdi. - edemezse, içinde yaşadığı cemiyeti 

Olimpiyat oyunlarının hepsi bir- ve bu cemiyetin içinde cereyan eden 
den düşünülünce, vakıa, sporculuğu- hadiseleri de göremez. 

Şimdi biz; - Damat Ferit Paşanın 
avdetinden sonra, gerek sarayda ve 
gerek Babıalide dönen ( ~a hane reza
let) leri anlatmadan evvel - Padi
~ah Vahdcttinin Adliye Nazırı Rüştü 
Efendi tarafından (protesto edil
meğe lüzum görülmiyen) kanlı taar
ruzun, Tiirk kalblerinde açtığı derin 
yaraya intikal etmeği, daha münasip 

muz pek te ileri bir derecede görül· Tekin Alp bu iddiayı tekzip eden 
müyor. Fakat benim fikrimce, yal- kuvvetli müşahitlerden biridir. 
nız güreşte birincilik, öteki sporlar· O Meşrutiyet devrinde "Türkizm" 
da geri kaldığımızı unutturacak ve adında bir eser neşretmişti. Bu eser 
koltuklarımızı kabartacak bir şeydir. birçok ecnebi dillere tercüme edildi. 

görüyoruz. 

Sporlar arasında manalı olmak, Ve Türkiyedeki Türkçülük harekatı
güzellik ve kibarlık bakımlarından nı anlamak için klasik eserlerden bi
bir derece sırası kurulmak lazımgel· ri oldu. Tekin Alp, o vakit içinde ya-

:/. se güreş geri kalan sporların hepsin- şadığı hadiseleri o kadar bitarai o ka 
Büyük Millet Meclisi teşekkül den üstün, yalnız güreşte birinci ol· dar kuvvetli bir gözle görüp tesbit e 

eder etmez büyük bir telaşa kapılan mak ta öteki sporların birçoğunda debş~lm~şti. 
( ) ·1 ··tt f"kl · d h l b'" birincı· olmagwa bedel sayılabı·ıı·r. ım i de onu son Türk inkılabını 
sara)' 1 e mu e 1 erı. er a u- anlatan "Kemalizm" adındaki eserile 

yük mikyasta harekete geçmişler; Güreşin en mnnalr bir spor olduğu . k 
Türıı.. milletinin yegane ümit ve isti- pata muhtaç değildir: Bir ad3mm aynı uvvetli ve bitaraf müşahit va-
natgahı olan bu milli hükumeti im· kuvvetc;e bir başkasından gerçekten ziyE>tinde görüyoruz. 
ha etmek için birtakım teşebbüslere ilstün olduğunu göstermek için gü· Tekin Alp,b~u cemiyetin içinde ya-
3irişmişlerdi. reş kadar manalı bir spor olamaz. şıyan, onun utün hareketlerine işti 

Bu teşebbüsler cümlesinden olan Güreşten başka her sporda ustalığın ra keden bir yurtdaş olduğu halde, 
Bolu, Düzce, Hendek, Zile, Konya tesiri pek büyiiktür. Güreşte de us- Türk inkılabını mümkün olduğu ka
isyanları milli hükumetin kuvvetle- talrğın az c;ok tesiri olmakla bera· dar bitaraf bir müşahit gibi görüp 
ri tarafından bastırılmıştı. (Kuvayı her kuvvetin yanında ustalık ehem· dtesbit etmeye çalışmış ve bunda cid 
lnzibatıyel iie (Anzavur) un yar • miyetsiz kalır. Aldatmalara, arıza- en muvaffak olmuştur. 
dımcı ı.;eteleri de yine milli bir darbe lara en az elverişli olan spor şüphe- Türk inkılab.ı 1hakkında yerli ve 

h 
- l 

1
. !;J'z a-u·· res. tı'r. Gere; ekten kuvvetlı· o- ecnebi muharrır er tarafmdan bir" -

altındı:ı perişan bir aldc dagı mışl - ı-. ld F 
fKürt) Jeı arasında çıkarılmağa te- lan insan. yalnız kuvvetile, karşı · çok eserler yazı ı. akat bu eserle· 
şchbüs edilP.n isyanlar, henüz başa _ <>ındakinin ustalıklarına, hilelerine rin hi<tbiri Kem~lizrı:\ bu kadar bi • 

1 t Ş . d' ( ) ·1 ·· dayanır "e uenı·ımez. taraf ve derin bır gbz e görmemiş, 0 

tr amamw 1 ım ı; saray ı e mut- v .ı 
tefiklerinin elinde, . Türk milleti- Güreş gerçekten güzel bir oyun - nu bu kadar ihatalı bir şekilde tesbit 

. ı 1 . 1 dtır. Pehlivanların hepı:1i bı·rer in- edememiştir. Tekin Alp, ta istiklal 
nın a ey nnc ku !anılacak yegfıne - h b t ~ d lk' san gı·izelidir. Onun için her yerde ar inden, ha ta on an evve ı cere 
kuvvetli silah olarak - yalnız, Yu- h k ti d b l K halk güreş sevretmeg-i pek sever ve yan ve are c er en aşıyor. e -
nnn oreusu 1' almıştı J ı· · 1 e nercd d ~d w Pehlivanları pek <{ok alkıs. lar. Sırf ına ızmın nası v e 

0~ ugunu 
Izmirin iı::,2"alini mütcakıp. kuvvet- 1 t S ra nasıl zaman ilet d ~ eg-lence için yapılan danıs.ıklı ı:riireş- an a ıyor. on e -

li laarrı.zhrl;~ garbi Anadoluvu is- b' · d adım inkisaf edip olgun 
J ler bile - güzel bir oyunun taklidi ncen, a ım, · -

tila eden Yunan ordusunun istilası ı t ~ · h d. or Yapılan bütun·· olduğu için - daima alkış görürler. aş ıgını ıza e ıy · 
- şimalden cenuba doğru - şu Güreşin kibarlığına gelince. has- ınkılapların manası üzerinde duru -
hatta kadar ilerlemişti: mının kendisinden daha az kuvvet· yor. Bunları ayrı ayn tetkik ve tahlil 
Ayvalığın şimalindeki (Osmanlar)- siz olduğunu ispat ederek onun iki ediyor. Ve bize inkılabın tam ve ka

tlan başlı:varak Yaylacık. Madra da- omuzunu yere getirdikten sonra, hiç mil bir tablosunu yapıyor. 
ğı, Kağıthane dağı, Akmaz dağı, Do- bir tarafını acıtmadan 0 vaziyette Sonra Kemalizmin yapmak üzere 
şemeköy, A rkot dere, Menteşe dere, bırakmak az kibarlık mıdır? Güreş bulunduğu işlere geçiyor. · Köylüyü 
Yeni~ay, Koyucan, Sarttepe, Kuletc- her şeyden önce kibar bir spor ol- yükseltmek, işc:i ile patron arasında 
pe, Tepecik, Tatarköy, Mütevelli, duğu için onda hasmmm canını acı- ki projeleri anlatıyor. 
Yeniçiftlik, Papazlı (Hocalı), Belen tıp onun ıstırabından istifade etme- Kitabın üçüncü kısmı Kemalizmin 
dağı, Kestelli. (Sart) kalesi harabe- ğe ruhsat yoktur. ideolojisini izaha tahsis edilmiştir. 
leri, Artıcık yayla. Kemerköy, Dabağ Sağlık bakımından düşünülünce, Tekiri Alp Partinin umdelcrini ve 
lar, Çaplı, Bademler... güreş vücutteki adalelerin hepsinin prensibini ele alarak bunlar1 ayrı ay-

Burndan itibaren. eski !zmir san- gelişmP.sine hizmet ettiği için yine rı tarih ve ilim ışığı önünde andınla
cağınm cenup ve cenubuşarki hudu- sporlarm en iyisidir. GüreşIB ııstl t.ıye~ ·~- ->-ıı~ıy.ı-o '1~~- ı:..:.. 
dunu takı.ben Umurlu... · · ı· ~ · • k ·d 1 · · t t vikiz? Niçin devletçiyiz? Niçin halk 

ıyı ıgı saglık aı c enne naye e • J • 

Buradan itibaren de. Mendres neh- meğe mecbur olmak için en iyi vası- çıyız? Tekin Alp, bunların ekserisinı 
rini takiben (Musluk dere) nin Men- ta olmasıdır: Çünkü gerçekten kuv- birer aksülamel olarak görüyor. Mil~ 
rlrcsc döküldüğü noktadan itibaren, vetli bir pehlivan olmak için ınutla- l!yetçiliğimizi eski suni Osmanlıcılı· 
nehrin altı yüz metre şimalini taki· ka havadan, sudan, güneşten son gın bir aksülameli. layikçiliğimi~i es 

b 
h. · l k A l w derecede istifade etmek, daima a"ık ki müteassıp din d a r 

1 ı g ı n 
en ne ıre muvazı o ara yas ug " bir aksülameli, devletçiliğimizi eski 

kurbünde, lzmir sancağı hududuna. havada yatmak, alkolden ve tütün -
Ve buradan i~ibaren de. sancağm den kaçınmak. bol yemekle beraber, iktisadi hürriyetimizin bir aksülame 

cenup hududu boyunca devam ede - yemcıklerinin cinsine çok dikkat et- li olarak görüyor. 
rek Bademlere, kadar... mck, fazla et yemekten ve hamur Ve bizce Tekin Albın, "Kemalizm 

- ı·şlerı"nden ~-"kı·n,.,,ek, sebzeler·e, mey- eserinde en zaif tarafı Kemalizmin i-. 
Ve istila, bu hatta kadar dayandık '"" '" · ·ı t b"tt · b tl' · valara "e tatlı şeylere daha ziyade deolojisıni tahlı ve es ı e ısa c l 

tan sonra. tevakkuf etmiştı. Artık, • ' .. h' 1 d F"l 
- rag~bct etmek lazımdır. Bunları ya- bir goruşc sa ıp 0 maması ır. ı va 

Büyük Millet Meclisinin tesıekkül et k" l t I k l'b 'd l J"i i 
P

an insan da daima sag~lık halinde ı o, ça ışmış ır. n ı a m 1 eo o s -
tiği günlere kadar, bu hat üzerinde ni yapmağa çalışan diğer Türk müte 
her iki taraf ta ciddi harplere giriş- bulunur. k. l · 'b" k l"t" · 

Her gu .. zelin bir kusuru olduı?u gi- fek ır erı gı ı spe u a ıona gırme -
memişti. Bütün hareketler, ufakte - ~ · t" F k t d ~ t' ı Ke 
f bı·. ~ı·rec:in de bir kusuru vardır, o mış ır. a a var ıgı ne ıce er -
ek mm:ademelere inhisar etmişti !'' 7 ı· · ·d l ·· · · · h k. f" de 

da herkesin kuvvetlilerle gu" reş ede· ına ızmın ı eo OJısını ıza a a ı . 
Yalnız: Kuvayı Milliyeyi arkadan - d' B 1 be b U · rsite 

Cek kadar kuvvetli olamamasıdır. gil ır. ununa ra er, nıve .. 
vurmak ic:in (Biga) ve havalisinde k · ··1 · d · k l.b "d l ·· inı ı-

- Fakat bundan dolayı zayıf ". ocukla- ursu erın e ın ı a m ı eo oJıs 
Anzavur tarafından çıkarılan isyan " l f · l d h" bu sa 
1 - rı gu··rcşı·n ı"viJı"klerinden istifade et- zaha ça ışan pro esbr er a 

1 
-

ar esnasında bazı nümayı"şlere te J d d f · ff k olmuş tirmekten ümidi kesmemelidir. Za . ha a on an a \.a mu va a 
şcbbüs edilmişti. 1 . değillerdir. 

YuMn ordusunun bu ağır hareke- yıf çocuk kendi gibi zayıf arla giıreş Fakat Türk inkılabının seyri, Ke-
ti, o cephede bulunan milli kuvvet- edebilir. Böyle olamazsa iki çocuk, malizmin kuvveti inkişaf ve seyri 
lerin krjkleşmesine fırsat vermişti.. Ü<{ çocuk yalnız bir çocukla kuvvet hakkında müsbet ve vazih bir fikir 
Gayrimuntazam kuvvetler, imkanın ve mukavemet mümareseleri yapa - k . . T k" Alb - bilir. Bö"'lelikle yalnız başlarına gü- edinme ısteyenler içın e ın ın 
müsaad<'Sİ nishetinde intizama gir - J bu eseri ihtimamla tavsiye edilebilir. 
mişti. Büyük Millet Meclisi teşekkül rcstirilecek hale gelebilirler. Hatta bizce vaktile lstanbul Univer-

Güres kuvvetli olsun, zayıf olsun 
eder etmez de işin şekli büsbütün her çocuğa tatbik edilebilecek en iyi sitesinin Türk inkılabını anlatacak 
değişmişti. Dahilde bulunan silah ve ve bizim zaten her vakit sevdiğimiz en iyi esere vadettiği mükafata bu e 
cephanelerin, müdafaa hattına naklı milli baş mümaresemizöir. ser kuvvetle hak iddia edebilir. 
ic;in derhal bir faaliyet baş göster- Lokman HEKİM Ülkü miş: cephelerdeki ihtiyacın teminine 
ehemmiyet verilmişti. Kumanda he
yetleri de, Istanbuldan kaçıp gelen Dr. NACI S. SOMERSAN 
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7.a bitlerle tıı.kviye edilmişti. 
Milli müdafaa cephesi, Ü<( kısma 

tefrik edilmisti; ve su isimler VP· 

rilınil?ti: ' · 
1 - Izmir şimal cephesi, 
2 - Izmir şark cephesi, 
3 - Izmir cenup cephesi. 
Bu cepheler de muhtelif mmtaka

lara taksim edilmişti... Büyük Yu· 
nan taarruzu başlamadan evvel cep
helerin vaziyet ve kuvvetleri, şu 
merkezde idi: 

(Arkası var) 

irak Krallığı Cene~ 

ral Konsolosluğunden: 
Maçka, Vehbi Bey Apartmanının 

1 

Her gün sa.at 3-6. Telefon 42493 
635 

TAN 
A.BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir aylık. ı , • 
3 .. • • • • 
6 " • • • 1 

1 vılhk • • • • 

Türkiye 
iciı:ı 

1 so 
4-
7 so 

14 -

Oışan 
için 

8 -
14 -
28 -

2 inci katında 10 Ağustos 1936 tari- Dln lc:ln Tilncılık Sirketleriı:ıe mu 
• racaat edilmelidir. 

hınden itibaren faaliyete başlıyan Küçiik ilanlar doirudan doiruyı , 
!rak Ceneral Konsolosluğumuz Cu - 1daremizcc almabillr. 

Kücilk ilanların 5 aatrrhiı bıı 
ma ve Pazardan maada her gün saat defalık 30 kuruştur. S ıatırdan fa1 
10 - 13 e kadar açık bulunacaktır. lası icin satrr ba$ma 5 kuru~ almff 

Bir defadan fa;ı:la için velrllndaı 

Dört seneden beri şaşmayan bir in
tizamla çıkan "Ülkü" 42 inci sayısı 
ile 7 inci cildini de bitirmiştir. Yurt 
kütüpanesine kısa bir zaman içinde ye 
di büyük cetlik olgun bir eser kazan· 
dıran "UlkU" de dergi müdürlüğil 
Profesör Fuat Köprülü ~zerine almlf 
bıılunuyor. 

Hassas, heyecanlı şairimiz Celal Sa 
hir Erozanın yürekleri hala sızlatan 
olümünden sonra "Ulkü" nün başı -
na Fuat Köprülünün gelmesi hakika
ten ilim bakımından bir hareket sa · 

yılır. 
Yurt dışı bilgi aleminde kendisine 

bir saygı yeri verdiren Köprülü, biz· 
de iyi, doğru ve teknik çalışmanın 

bir sembolü, tarih Türkoloji sahala· 
rının bir otoritesidir. ülkü, hiç şüphe 
~iz sayın bilginin idaresi altında ilk 
s:..tyısından beri devam ettiği değerlı 
neşriyatm çerçevesini genişletecek 
v~ bize daha güzel eserler verecektir 
Bunu ülküden olduğu kadar KöprU · 
lüden de beklemek hakkımızdır. 

Keyfiyet bilcümle vize ve Tabaa 3 ıo kuru~ ındirilir. Ulk.. ·· d l G!inil ~ecmi~ nü~halar 5 lnırustur unun son sayısın a şu yazı ar 
işleri ve sair muamelat ile alakadar 1 .. __. vardır: 
olanlara ilan olunur. -.-------------"' "Jl.!oııtröde ka:;amlaıı zafer", "Os · 

HAYAl 
·--.... -~elifi-------

il nkarada hayat: 

Ekmek meselesi 
İktısat müdürlüğünün 
ehemmiyetle meşgul 
olacağı ilk iş budur 

Ankara. 15 (TAN) - Yeni ihdas 
olunan belediye iktısat işleri müdür
lüğüne Ankara ticaret lisesi müdürü 
Şevket Süreyya tayin olunmuş ve ye
ni vazifesine başlamıştır. İktısat iş
leri müdürlüğü için Koç Zade apartı
manında bir daire kiralanmıştır. 

Müdürlük kadrosu bir rnürakıp, 

iki şef ve dört katipten mürekkeptir. 

İktısat müdürlüğünün ehemmiyet· 
le meşgul olmıya başladığı ilk iş ek
mek meselesidir. Zira son zamanlar
da başşehirde ekmeklerin pişkin ol
maması ve francala azlığı belediye
nin dikkat gözünden kaçmamıştır. 

Ekmekçilerin iddialarına göre yeni 
mahsulden ekmek yapılmaya başlan
ması, ekmeklerin pişkin olmasına 

mani teşkil etmektedir. Francala. az
lığına gelince, francala çıkaran tek 
fır~nla bayiler arasında çıkan ihtilaf 
buna sebeptir. Bu fırın belediyeden 
mevcut francala narhmm yükseltti
rilmesini -16 kuruşa çıkarılmasını

istemiş, belediye ise bugünkü buğ
day piyasasına nazan buna imkan 
görmemiştir. Bu vaziyet Uzerine 
francala fırını, şehrin günlük ihtiya
cından az miktarda francala çıkar

maya, francala satan bayilere fran
cala satan bayilere francala vereme
meye ve. tali polanlara pek cüz'i kar 
bırakmak teklifinde bulunmaya baş
lamıştır. Bayiler buna yanaşınadıkla 
rmdan francala şimdi yalnız fırında. 
satılmakta ve bu yüzden. şehrin muh
telif semtlerinde ekmekçilerde ve 
bakkallarda bulunmamaktadır. 

Amme hizmetlerinden en mühim

!erinden biri olan ekmek işine bele· 

• 
1 
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ç i N DE 
F:aydalı adresler ve 
telef on numaralan 

ltfıılyf' ft-lf'fonıan 

lıtanbııl htaıyesı 
Kad1ko11 lUaıyea: 
'ı' eşil koy Bakırko}' BilyUkdere 

242%1 
60020 

Oııküdar lttaıyoıi 5062S 
Beyotlu ıtl aıyeısi 44644 
Biivükada Heybeli Bu:-gaz, Kmalı mııı 

takaları ıcın telefon aantralmdak:ı memur• 
vanııın demek kafidir . 

Denıı yolları acenteıı Telefon 42362 
Aka7 (Kadıkoy ıskelesı) 43732 
Sark Deınıryolları Sirkecı 23079 
Devi r '~miryolları Haydarpaııa 42145 

.,., •·· 
Ccrarhpaşa hastanesi 21693 
Gureba hastanesi 'ı' enibahçe 23017 
Haseki kadmlaı baıtanesı 24553 
Ze:Ytıep Kimi! hastanesı Uslrüdar 60ı 79 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoilu ZükO.r butaneııi 43341 
Gillhane hastanesi GUlhane 20510 
Haydarpaşa Nümune haıstanest 60107 
Etfal hastanesi Şişli 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16,60 

Çahık ıHhht yardrm teı,kfllb 

Bu rııımaradan undat otomo 
bili iıtenir 44g93 

••• 
* HALK OPERETI: Bugün saat 21,45 

te Taksim bahçesinde (Halime) Yarın 
akşam Kadıköy Süreyya bahçeainde 
(Halime) 

ı- ' B~ -Hatta içinde 

l Evlenenler -·· .... ~-.............--' "..,,.,,._... .. __ _.,...,... ... .--..-

Fatih Evlenme Menvı,ırluğunda: 

t 
J 

Leman • Tatlıcı Mülayim; Zeynep 
Ihsan - lnhisar memuru lsmail sarı 
oğlu; Hatice - rençber Ahmet; Mehil• 
ka - ciğerci Ziya Çoközcömert; Sa.• 
miye Gök<tül - polis memuru Rifa.t 
Nişancı; Feriha - Maliye memuru 
Atıf Mekki Uysal; Hatice - polis me
muru Ali Hayreddin; Hatice Maioğ• 
lu - polis memuru Vahit Can; Nigar• 
tesviyeci Fahri; Fatma Behice Du • 
ran - makine mühendisi Mehmet Lf1t 
fi. . 

Bcyoğlu. Evlenme Memıtrluğunda: 
Ayşe • Mehmet Enver; Emine • 

su 
k 

diye tarafından bizzat idare edilmesi Mehmet Cemil, Lamia • Niyazi; şa• 
hususunda evvelce verilmiş kararın ziye • Kaı_nil; Seher • Zekeriya; MU· 
kuvveden fiile çıkarılması için lazım kerrem • lbrahim; Variliki . Viktorı 
gelen tetkikler ilerlemiştir. Rusya- Kilera • David, Vaha· Mirak, Mesrı.I' ' ' 
aan geıe .... " oır muuı.uam:ııs son etüt- ..... , C!I~# - --

leri yapacak ve teşeöbüse geçilecek
tir. 

Belediyenin kurduracağı kombina, 
değirmen, ekmek, francala ve bisküi 
kısımlarını ihtiva edecek ve ayrıca 

kombinanın ihtiyaç göstereceği ener 
jiyi verecek bir elektrik santralı ku
rulacaktır. 

Belediyede şubelerin vergi 
bakayası devrediliyor 

Belediye şubeleri, vergi bakayala· 
rının devri muamelesini ikmal etmek 
üzeredirler. Belediye muhasebe mü
dürü Kemal, dün belediye şubelerini 
dolaşmış ve bakaya muamelatını tet
kik eylemiştir. 

Avcılar kongresi kaldı 
Avcılar cemiyeti heyeti idaresi dün 

cemiyetin merkezinde toplantı yap
mıştır. Evvelce ilan edilen senelik 
kongre ekseriyetin bulunmamasın

dan başka bir güne tehir edilmiştir. 

yem - Ziya: Hayim • Klera, Lupa • 
Al bert; Anastasiya - Anastasiye; Silll 
bül - Yuda, Mazalt - Nesim. 

Beşikta.ş Evlenme Memu.rluğımda: 
Fatma Münezzeh • Mehmet Nuri• 

Eleni - Dimitri; Münire - Osman 11' 
han. 

Eminönü Evlenme Menıurluğund'1: 
Ha.!ıza - Mehmet, Sabahat Atay' >.e 

Nazım Kaptan; Saadet Koka • şerit 
Hamdi; Cemile • Abdurrahman; 'J'olt' 
si - Tefilios; Alpirya • Vangel; 

Sarıyer evlennıe memurluğunda: 

Ertuğrul Argin - Saliha. 

Halkevinde sergi 
Eminönü Halkevinden: 

Orta Anadolu çocuklarmırzm ıt~ 
sim ve Yazı alanındaki kabiliyetıel'I' 
ni İstanbul gençliğine tanıtmale .. ~ 
talebesini teşvik etmek gayesile :f(lf: 
şehir Orta Okul Resim öğretrııeJ\1 

Şahin Özgilr tarafından Evirrıiıd~ 
bir (Talebe resim ve yazı sergi"n 
açılmıştır. Herkes görebilir. 

~ 

1 iYA l RO FESl iVALi': 
TEPEBAŞI BAHÇESiNDE 
Bu akşam saat 21 de: Şehir tiyatrosu tarafından 

DELiDOLU Operet 3 Perde 

Bestekarı: Cemal Reşit 
~yrıca varyete numaraları· Fiatlar 120 .. 80. 60 kurıl~ 

... __ _.~ Konsomasyon mecburi değildir. ~ 

tuanlı devletinin doğması ve büyü -
mesi", "Jaı>on maarif teşkilcitında or 
ta ve yiiksek öğretim kurulları", "Kcı 
malizmin hususiyetleri", "Türk mü
ziğüıüı inkişaf yolu", "Buhranlar ue 
kimya sanayii'', "Yeni Sey - Orhon 
harflerinin menşei meselesi", "Berlin 
Univcrsitcsinde felsefe dersleri", 
"N oflar ve iktibaslar'', "Bibliyograf -
ya". 

Profesör Fuat Köprülünün "Os . 
mantı devletinin doğması ve bilyüme 
si,, ismindeki f ransızca eserinden ya
pılan tercüme bu sayının en dikkate 
cleğer yazılarından birini teşkil etmek 
tedir. 

Köprülünün salahiyetli kalemi il!:! 
yazılan bu kısımda Osmanlı devleti-

·~ nın ilk kuruluşu asri umumi bır. fi~ 
kışa tabi tutulduktan sonra b~ b~ııeı1 
tarihi porcessii-'ün başlıca aıtl1 

tahlil edilmiştir. 

• 
GONDOZ ft 

Memleketimizin fikir hayatırı~ıt 0oı ~ 
tikçe mühim bir mevki alan G~: ~it tıtı 
mecmuasının 5 inci sayısı ıar; Jıll' ~~ 
kapak içinde: Cahit Sıtkı, Pr0 ·~ıı· ~~ 
gıp özdem. Fazıl Hüsnü. Enver JJ • % 
nan. İbrahim Hayri, Ali l{B.zıtıl eed'' \o~ 
yüz, Salih Zeki, Cevdet Kudret. rcıol ~ 
Rahmi, Vasfi Mahir, Miraç I{ıı.tf eii~ ).l' 

ıu, Ihsan Devrim ve Cavit l!J~"'ıı.r et ti! 
makale, şiir ve hikayelerile intlş 
miştir 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

1'an'ın h e d efi: H a b erde, fikir de, 
herteyde temiz, dürüıt, samimi 
ohnak, kariin ıazeteıi olmaya 

çahtmaktır. 

~ meseıeı;.:i 
Ayşen in canavarlığı 

Duan öyle su~ vardır ki, mfJ8-
'11yet.iJ1 kimde olduğunu tayinde 
tiadan tereddüt eder. 

l>iin, gazetelerde okudum. Bir a
ıaa, İzmirde, 40 günlük çocuğunu de
'ize atmış. Havadisi veren gazete 
bq vak'a için "Görülmemiş canavar
lık,, diyor. Evet. Vak'a, sade«ıe bir 
'8anın ~uğuna kıyması olsa mu
hakkak ki her ne sebeple olursa ol
•tnı bir cinayet, blr canavarlıktır. Fa
kat ayni gazete şöyle anlatıyor: 

1 AN 

Olimpiyatlarda' yapı lan atletizm nıilsabakalan : 10,000 metrelik koşu 

ODlmplya t mektupları 

--==-· 

Sun'i kalp 
sun'i kalp yapılması keşfedilmiş. Bilginizi yoklayınız 

Meşhur tayyareci Lindbergle bera- - - - --------
ber çalışan Doktor Kare! kauçuktan 
bir ka.lp yapmış. Bu kalbi hakiki 
kalple değiştirmek insanın hayatını 

uzatmak kabilmiş. 
Bu keşif hiç şüphesiz öltime karşı 

nisbi de olsa bir zafer elde etmek ı
tibariyle çok mühimdir. 

Vakıa şimdiye kadar hakiki kalp
lerde bile kauçuk olan yok değil-

Sorular 

S - Devlet taraf ımlan demlryolu 
inşaatına ne zaman başlanmııJtır! 

S - 15 • 20 te?;rinienl 1927 de ce
reyan eden en büyük milli ve tarihi 
hadise nedir! 

S - Fotoğraf makineslnJ bulan 
kimdir! Hangi tarihte? 

S - Telefon hangi tarihte ve kim 
dir. tarafından icat olunmu!)tur? 

Ne tarafa çekseniz o tarafa doğru 
uzıyan kalplere siz hiç tesadüf etme- Dünkü sorulann cevaplara 

diniz mi? ı S - Michclct kimdirt 
Fakat sun'i kalpte hakiki aşk na- c _ Michelet, 1798 te doğmuı ve 

sıl olur bunu pek anlıyamıyorum . 1874 te ölmüş meıı;hur bir 1''ransız 
Kauçuk bir kalbin içinde yqıyacak tarihşinasıdır. 
aşkın nasıl bir balon olacağını qüşü- s _ Mars kimlerin mabududur ve 
nilyorum da hayret ediyorum. Pnş. ne mabududurf 
hakiki kalplerde de balon olup köpü- c _ Man Yunan et8anelerlnde 
ren. sonra ufacık bir iğne yarasile Yunanlılann mabududur. Harp ilihı-
sönüverenler yok değildir. dır. Jupiterle Juoon'un oğludur. 

Aynca kınk kalpleri de solüsyon- s _ :Metre tıasıl bulunmu§tur ' 
la yapıştırarak tedavi etmek de ko- C _ Metro dünya muhitinbı kırk 
lay olacağı için ben bu icadı pek be- milyonda biridir. 1792 den 1796 se
ğeniyorum. nesine kadar Fransa.da Dunkerkle 

Ayfe, Karftyakadan vapura bin
~, vapur 8'Jhilden !O metre kadar 
'çalınca, çocuğunu öpüp kucaklamış 
be aorara birdenbire denize atmıştır. 
lC11rakolda verdiği ifadede, kadın, §O

l~ olcıK kocasının üç gün e'V1Jel öldü
ğf,ı,.ii ~ bütün uğr(JfmGlanna rağ
~, çocuklu olduğundan bir İ§ bula
ttıadığımı, müracaat ettiği çocuk yu
~nın da yaıırı.t8Unu kabul etmedi
~i söylemiştir.,, 

Ane, çocuğunu bağnna basmış, 
Dlıu öpnıüş ve sonra kıymıJ. 

Nefesimizi arttırmak için 
ana Spora, atletizme 

Bundan sonra nasıl otomobil 18.sti- Ba.rselon arasındaki mM(lfe öltül -
ği yolda patlaymcaarabayı durdurup müş ve bu suretle tul dairesinin mu. 
tamir ediyorsanız, hayat yolunda hiti bulunarak bunun kırk milyonda 
bozulan kalbi de çıkanp yerine ye- biri metro olarak kabul edllmi~tir. 
dekte bulunanı takmak mümkün ola- s _ Havay adaları ttercdedir t 

cak ! c - Ha vay adalan Büyük Okya-
Kalpsiz adam tabiri artık iflas e- nusta Polinezyadadır. Sandovi~ ada-

decek, çünkü kalp hastalığından lan namiyle de maruftur. 1898 den· 
ölenlerin basübadelmevti kabil oldu-

A yte aç kalmış. İş aram11, çocuğu, 
-.. de kırk gtinltik bir ~uğu ol
"'tu için Ş bulamamış. 

ehemmiyet vermek IAzım 
Ayşe çocuk yuvuma müracaat et- ( Sureti mahsusada Berline giden arkadaşımız Burhan Felek yazıyor) 

lldt. kapı duvar. Berlin, 12 Ağu~tos - Berlin bir ı 
\'e görmüş ki A)'lf!, ldmbllir ne büyük şehirôir. Uzun uzun caddele
~ bir istikbal hayalleri ile koca- ri vardır ve belki de Almanların a- ı 
"1le ku~ğr bir saadet anının yaklan bu caddelerin uzunluğundan 
"-hsu)ij ciğerparesi açlıktan ölüme dolayı büyücektir. Çok defa rastla
°"11 da stiriikllyettktlr , açlık IJihına dığım kadınların bir tek pa.pucuna 
h'\'Jıisunu k~an etmeye karar benim iki ayağımı koymak kabildir. 
~ Sanırım 39 - 40 numara kundura 
~lu kimdir! Anenfn ~ aramak burada çocuk ayakkabısı sayılır. 

...._-. -.:ııd Almanlann (parad) yürüyüşü dedik-,. lbtlracaat ~il ve ona n:u e-
c._ ldm8eterln ba kararda dahilleri leri kalçadan kırma ayak atışları da 
"'\Jr·.~. ._,_ belki .ayaklarının pek ufak olmayı-

Uüt«; L"jlilin an1911ia.cak, cemi- şınclancıır. h;> ... h lJ K uı~ ı.a wer 
3'et, bfileriYet sUal" ..... ~ "61- bU uametten mllluııln Jıalmıf 
ttaı.ıu veya yaalntlrb üzerinde bo- mayın .. Onlar ?a ayni nisbe~tedirJer. 
"-a sözler söyll~·ecek değilim. Fa- Son Hıtler selamı bahanesıyle Al
~ efer Ayşe, çocuğu ile beraber manlann dünyaya el uzatmaları eli 
~ yoluma ı:ıksa, benim de bir de burada ayak kadar bir merasim 
~n ihtiyacım oluydı, ben azası ha)ine koymuştur. 
ele ~lu var diye onu aı.;.azdmı. Misafir olduğumuz şehir hakkında 
lhn.ı, burada itiraf etmeyi, deni- kötü demek ayıptır. Doğrusu kötü 

'e llhnacıan evvel 40 jttinltlk ~ğu- d~necek şey de. y~ktur. Lakin Berlin 
lt11 öpttp kucakbyan Ay~ye bir borç bır Alman şehndır, yabancıları mem 
~orum. Ve b~nu y~p.;.akla, ken- nun edecek h~e ~etirmek kimsenin 
clb.;a daha az ~hnUş veya bir par- aklına ge~~emış~ır. Belki buna lü-
- ~üt telUdd etmlvorum. zum da gorm~mı,lerdir. Hiç bir bü-

. yük kahve, hıç bir büyük lokantada 
'7 F1kret Adli Almancadan başka dil söyliyene rast 

~-:--=-=-------=---• gelmezsiniz. Halbuki Berlinde bugün 
1 iitu·· n k ı· .., . 200 bin yabancı vardır. e sper 1 gı Berlinde bir Türk için özlenmiyen 

~ksper yetiştirmek için 
bir mektep açılacak 

ne yok ki? Musluğunu açıp şakır şa
kır ve şerbet gibi içtiğimiz hamidiye 
suyundan ,ekerli bir limonataya ka
dar ... Burada Türkçe tatlının karşılı
ğını bulamadım. Kahvelerde koca bir 
fincan acı kahve için üç tane nohut 
kadar şeker getirir~r. O deryaya bu 
damla ne yapsın. 

~ ~ydanberi devam eden eks
...._ ~ ııntihanlan neticelenmek ü -
ı.;"'lir. Şimdiye kadar imtihan edi
~ 81.>o eksperden ancak 200 ü mu
~ olabilmişlerdir. Bu nispet ev
~ Yapılan tahminlerin çok du -
~ kalmıştır. İmtihanda muvaf
-._ 

0laınıyanlarm eksperlik etmesi
~ tiıtıdilik müsaade edilmiyecek, fa
~ktesep haklarmm ziyaa uğra
~~ı için iki ay sürecek bir kursa 
Sı~ sonra ikinci bir imthana 
~ltrıaıarma imkan verilecektir. 
~ ekaperi yetittirmek için lnhi-

Berlinde belki bizim hoşumuza gi- Bcrfüıde Olimpiyat köyü, 1ıde Japon kürekçileri 

' "- Uınum müdürlüğü tarafından 
~lttep açılma~n kuvvetle muhte-

• 

~':otkozdaki ortamektep 
~ ada bir orta mektep tesisine 
~~ka.t edildiği dün maarif ve -
~ maarif mUdtlrlilğüne bil
~'· Bu mektebin bina işi · •

edilınemiftir. 

~erlin Olimpiyadları 
~el'araaı komitesi fevkalade 
~ ~cak KARDEKS (kardex) 
~~:-ıeıninin tatbikı sayesinde 
~~ Olınllftur. Bu ıistem, Olim 
~ G2 • muvatfakıyetine iftirak 
~~~e ltıilletin 300,000 azasından 
' '~ nıuazzam t~kiltını kayıd 
>...~'nı·l etmiştir. Bundan dolayı 
~ \>e ~· tatbik ve istimali her '°' CUn ilhaaaa memleketimizde 

e taammüm etmektedir. 

den şey az amma yar:ılacak şey çok
tur. Bunu avdete saklıyabiliriz. 

Olimpiyatların son baharı 
Olimpiyat müsabakalan artık son 

bahannı yaşıyor. Atletizm bitti. Yüz 
me bitiyor. Futbol finale geldi. Gü: 
reyler, bisiklet bitti. Basketbol bit
mek üzere, boks yarıda. Eskrimin üç· 
te biri kaldı Binicilik te bugün ba,lı
yacak. 

Olimpiyat müsabakalannm esası
nı her zaman atletizm teşkil eder. O
nun için herkes olimpiyattan atletiz
mi anlar. Diğer sporlar birer garni
türdür. Almanlar bu sene atletizmde 
büyük neticeler bekliyorlardı. Kendi 
memleketlerinde, kendi halkı önünde 
koşmak büyük avantajdır, fakat bu 
hulya tahakkuk etmedi. Amerikalı

lar erkek atletizm mUsabakalannda 
11 birincilik 6 ikincilik 3 üçüncülük 
aldılar. Buna karşı Almanlar ise o da 
atmalarda olmak üzere 3 birincilik 2 
ikincilik 3 üçüncülük elde ettiler. İtal 
yanlar ise bütün gayretlerine rağ

men 2 ikincilik 2 üçüncülük gibi u
fak bir muvaffakıyetle iktifaya mec
bur kaldılar. BUtUn olimpiyat müsa
bakaları bana birşeyi gösterdi. Ama
tör qkı ile çalışan, yetişen ve hızını 
kendi içindeki ate§ten alarak mUsa-

baka yapan milletler, Spor dirige de- ı panın iyi bir profesyonel takımı bu
diğimiz (sevk ve idare edilen spor) rada kolaylıkla dünya birincisi ola
dan daha iyi netice alıyor. Amatör- bilir. Bu, futbolUn yavaş yavaş bir 
lüğün en gilzel nümunesi Amerika- spor olmaktan ziyade bir "temaşa,. 
Wardır. Amerikalılar seyahat tahsi- olmaya başlamasından ve profesyo
satı bulamadıklan için ltir kısmı oto- neUerin oynadıkları oyunun da bir 
mobillerini satmaya mecbur oluyor- spordan ziyadEP bir "marifet,, haline 
lardı da bir iane ac:ılarak bunun ö- ginnesinden ileri gelmektedir. Ne ya 
nilne geçildi idi. Sport dirigenin en palım? Bu kadar çok koşanın çabuk 
bariz iki nilmunesi Almanya ve 1tal- yorulması mukadderdi.. 

~adı~. Bunla~ A.merikalıların, İ?~i- Güreş ne halde ? 
lızlerın, hatta şımal memleketlerının 
önünde serfüruya mecbur oluyorlar. 
Bunu memleketimizin spor işleri na
mına dikkatle ve hissiyata hiç kapıl
madan mütalea etmeyi zaruri bulu
rum. Sporcu kendini sporcu olmı
yanlarm idare ettiğini gördükçe gev
şemekte ve idare mekanizmasile ken 
di arasındaki ruhi bağlar yavaş ya
va, çözülmektedir. 

Amştör futbol 
Dünya amatör futbolUnUn burada 

hemen en iyi numunelerini gördük. 
Kanaat getirdim ki amatör futbol 
9imdilik şimal meınleketlerinde oy
nanıyor. Orta Avrupada çok düş
müş. Zaten birçok memleketlerin 
futbole iştirak etmemeleri de bunu 
gösteriyor. Profesyonellik burada a
matörlüğü tamamen boğmuş. A vru-

Güreş ne halde diyeceksiniz? .. 
Olimpiyatlardan evvel güreşler 

hakkında düşündüğüm şeylerden yal 
nız bir noktada aldandığımı gördüm. 
O da A vrupada serbest güreşin hila 
ilerlememiş olmasıdır. Bu güreşi Av
rupada yalnız Macarlar biliyor. Av
rupa dışında da Amerikalılar. Fran
sızlann içinde bilen bir iki kişi var. 
İsviçreliler ayakta iken biraz ayak 
oyunu biliyorlar ama yerde birşey 
bilmiyorlar. 

Greko - Romen güreşine gelince; o 
herzamankinden daha fazla bir kom
binezon işi olmuş. Mesela kur'a çeki
lirken kuvvetli gür~çiler ilk devrede 
biribirine karşı düşerlerse biribirini 
kırıyor ve tasfiyeye uğratıyorlar. 
Beride bir zayıf güreşçi bundan isti
fade ediyor. Taliin en çok rol oynadı-

berl Blrlf'tlk Amerlkaya aittir. ğu için, yaşadıkları va.kit kalpleri ol-
mıyacak. Eski kalpleri yerine çat ......._~__...., 

çat, bir kauçuk balon foslayıp açıla- Bir dördüncüsünün de aklına §U 

cak ! ... gelmişti: 
Bu suretle kalpten ölüm olmıya- _Ben 0 zaman İspanya harbinın 

1 
cak ! .. İnsanlar belki yüz sene yqı- akıbetinden ve bu harbin senelerce 
yacaklar. Fakat kalpsiz yqadıktan asırlarca uzamasından korkarım ... 
ve yaşamak zevki olmadıktan sonra Bir beşinci arkadaş şu müli.haza-
bu ömür neye yarar ki?... da bulundu: 
Düşünüyorum: KRlbe çare bu1an - Demek silah ve mühimmat fab-

l ilim, acaba beyne de bir çare bula- rikaları iflas edecekler desene ... 
maz mı? ... 
Y~ıyanlardan bazılarının beyinle

rini kauçuk beyinlerle değiştirirsek 
dünyanın nizam ve inti7.amı belki bir 
az daha yoluna girer ve insanlar a-

Bir altıncısı cevap verdi 
- Ben asri mezarlıklar komi!yo

nunun akıbetinden ve vazifelerinden 
endişe ediyorum. 

raauıcWO DHP nt binu daha eli.ati- Erlcek olan cc.o' kız 
kiyet kespederdi. 

Ölüm ortadan kalkarsa 
Bir arkadaş sordu: 
- Doktor Karelin icadıyla ö-

l 1üm ortadan kalkıyormuş? .. 
1 Bir başkası cevap verdi: 
: - Peki, muharebe ne olaGak. Sil !ahlanma ne' olacak? 

1 

Öteki ili ve etti: 
- Ölmek ve öldürmek ortadan 

1 kalkınca insanlar neyle zevkalar.ak. 
1 Iar? ... 
1-

Önce kadın zannedilen bir şahıı 
sonradan erkek olmuş, ve eski kız 
arkadqlarından birisiyle .evlenmiş .. 

Evvelce bir cins içinde arkadaşlık 
etmiş olan bu çiftin mes'ut olmama
sına imkan yoktur. Çünkü arkadq
lar biribirlerinin foyalarını kan ko
cadan daha iyi bilirler. Ve bu şart
lar dahilinde evlenen genç kızla. sa
bık bir genç kız ve lahik genç erke
ğin mes'ut olmamalarına ben ihtimal 
vermiyorum. 

1 ğı bu çeşit turnuvaların mahzurunu Amerikalılara da 14 - 2 yenildik. İı 
biraz azaltmak için beynelmilel fut- viçre ile maç çok çetin olduysa da 
bol federasyonu bu sefer milletleri bizimkiler kazandılar ve ikinci dev-
kuvvetli ve zayıf diye ikiye ayırarak t ' l lki · devrede Amen· .. . . . reve geç ı er. ncı -
kur'ayı oyle c;ekmıştı. Sanıyorum kı ~ J .

1 
d" f'k D -

güreşte -de yavaş ya. vaş bu usul tat- , ka. Polonya. svcç ı e u~ u . . og-
bik edilecektir. Bence güreş spdhınu rusu çocukların pek te talıhlerı yok. 

1 kurtarmak için Macarların teklif et- Çünkü Amerika ve Polonya çok kuv. 
tikleri sayı ile kazanmayı kaldırma- vetli takımlar. Öğleden sonra yapı
dan başka çare yoktur. Ancak haki- tan müsabakalarda Polonya takımı
kt güreş neticesi o zaman alınır. na 9 _ 2 yenildik. Polonyalılar ilk 

Bizim güreşteki vaziyetimize ge- devrede İsveçlileri 15 _ ı yenecek 
lince; güreş idaresinde bulunan ar-
kadaşlar da görmüşlerdir ki biz Gre
ko Romende teknik kabiliyetimizi 
kaybetmişiz. Bu aefer bizimkiler 
içinde 928 de Tayyar gibi güreşen 

biri yoktu. Bqka milletlerin güreş

lerile bizimkiler arasında .çok bariz 
bir fark vardı. Ve işin garibi bizim
kiler o memleketlerle güreş tutunca 
onları da kuvvetlerile kendi sistem
lerine uydurarak sade itişiyorlardı. 

Tabii bu hükmün dışında kalmış bir 
iki istisna oldu. Lakin bu istisnalar 
ekseriyetin karakterini değiştirecek 
halde değildi. 

Bence güreş sistemimizi kökünden 
değiştirmek ve alem gibi güreşmeye 
başlamak elzemdir. Yoksa iki sene 
sonra Balkan birinciliğini de kaybe
deriz. 

Eskrim müsabakaları 
Biz eskrim müsabakalannm yal

kadar kuvvetlidirler. 

Polonya takımı ile müsabakadan 

sonra grup tertibine göre Amerika 
1 

ile karşılaşmaya mecbur kalan takı-

mımız bir günde Yugoslavya, .lsviç-

re, Amerika ve Polonya ile çarpış

maktan mütevellit yorgunluktan do
layı müsabakadan çekilmiş ve aban
done ettiği için mağlup sayılarak ü
çüncü devreye girememiştir. Bu mü

sabakaların şekn de gösteriyor ki; 

herşeyden evvel atlet olmak, muka· 
vemetimizi, n~eeimizi artırmak ve 
spor ,ubesmdeki ihtısasımızı alma
dan evvel büyük ve mütemadi mü
cadelelere dayanacak fizik kabiliyeti 
elde etmek •arttır. Bu da ancak ve 
ancak atletizm ile kabildir. Yqaam 
atletizm! Yaşasın ana spor! 

B. FELEK 
nız kılıç kısmına giriyoruz. Diğerle- P---~'!!'!"!"-""'!"'---~~'!!"'!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 

rine girmiyoruz. Bugün bizi alaka- Sovyet mütaha1111ları yarın 
dar eden yegane müsabaka bu idi. ıeliyor 
Kur'a ile düştüğümüz Amerika, İs- Üçüncü Dil Kurultayına ittlralr e-
viçre ve Yugoslavya grupunda Or- decek olan RUI mUtehuaıalan prof. 
han. Enver, Cihat ve Halim takımile Mesçaninof ve prof. Samueloviç ya
müsabakalara girdik. Yugoslavyayı rın Odesadan şehrimize gelecekler-
9 - 7 yendik. İsviçre ile 8 - 8 bera- dir. Diğer ecnebi mütehassıslar da 
bere kaldıysek te biz 70 onlar 58 vu- birkaç güne kadar gelmif olacaklar
ruş yaptıklarından biz galip aayıldık. dır. 
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Radyo devlet elinde 
Avrupada devlete geçmeyen radyo

lar ölüme mahkum olmuşlardır 
Türk radyofonisi on seneden beri 1 miktarı 200 bini buldu. 

'!'ürk Telsiz Telefon anonim şirketi Görülüyor ki Avrupa· radyofonlsi
tarafından işletilmektedir. Şirkete on nin ancak hükUmet elile terak'ki et
sene için verilen imtiyaz müddeti 1936 mesi mümkündür. 
eyliUünün dokuzunda bitiyor. Geçen- Bu itibarla hükumetimiz de rady0-
lerde habffii kısmımızda 'bildirdiğimiz larımıza otoriteli elini koymakla pek 1 

Veçhile, şir~tin imtiyazı yenilenıniye- isabet etmiştir. 
rek bu tarihten itibaren radyo Bayın- Öğrendiğimize göre eylulün doku
dırlık Bakanlığı tarafından ve, Posta, zundan itibaren P. T. T. umum mü
.Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü- dürlüğü radyo tesisatını tesellüm e-
ğüne bağlanarak idare edilecektir. decek ve Ankarada bu işlerle uğraşanı 

Bugün Avrupada hemen hemen komisyon tarafından hazırlanmakta 

hususi şirketler tarafından idare edi- olan yeni neşriyat programını tatbika J 

len radyo teşekkülleri kalmamış gi- başlayacaktır. Bu program milli ma
bidir. Hususi ellerde şimdilik mu vak- hiyette olacak ve memleket dahilin- i 
kat bir zaman için yalnız bir kaç deki bütün dinliyecilerin isteklerini 1 
Fransız post.asile Polonyanm ikinci ve tatmin edecektir. 
çok zayıf bir radyo teşekkülü olan Program tanzimi hususunda hü -
"Pozmanski Radio,, sosyetesi kalmış kumet azami derecede maddi feda -
tır. Bunlar da gelecek sene içinde hu- karlık göstererek memleket dahilin
kfımete devredilmiş bulunacaktır .• Se· deki bütün neşir vasıtalarından isti-

fade edecektir. 
nelerden beri, yapılan tecrübeler Av- Diğer taraftan iki yUksek ve bir 
rupada hükfıınet tarafından idare e- kısa dalgalı gönderici posta kurul
dilmeıniş olan radyofonilerden müs- masına karar verilmiştir. 
bet bir neticeye varılamadığı anlaşıl- Bunlardan yüksek dalga uzunluk
lnıştır ki yalnız Amerika buna bir iı:;- lu ilk milli posta Ankarada kurula
tisna teşkil etmektedir. Fakat Ame- caktır. Bu istasyonun neşriyatı rad
rikan radyofonisine el koyan zeytin- yo dinlemek için en gayrimilsait ha· 
Yağı kralı Rokfeller 1931 yılında bu valarda bile memleketin her yerin
Uğurda bizim paramızla bir hamlede den pek zayıf makinalarla da takip 
510 milyon lira sarfederek Nevyork' edilebilecektir. 

!kincisi, Türk kültür ve karakteriun göbeğinde muazzam bir radyo şeh-
ni ve Kamalizm ideolojisini dünya -

• ri vilcuda getirmiştir. New - York nın her köşesine yayacak olan An-
l3roadcasting Company (N. B. C.) a- kara kısa dalga postasıdır. 
dını taşıyan ve bu sosyeteye az sonra Her iki istasyonun kurulacak yer
rekabet edecek derecede kuvvetli bir !erinin tayin ve tesbiti için müte -
teşekkül olan Columbia Broadcasting hassıslar işe başlamışlardır. !nşaa -
System (C. B. S.) teessüs etmiş ve tm önlimüzdcki aylarda başlayıp her 
milyarderlerin elinde bu birbirlerine ikisinin de 1937 senesi Cümhuriyet 
takip olan yeni dünya radyofonisi ta- bayramında neşriyata başlıyabilme
Eıavvur edilmiyecek bir sür' atle iler- si hususunda gayret edilecektir. 
ı !stanbulda da kuvvetli bir posta eıniştir. 

kurulacaktır. Bunun inşasına gele-
Mali vaziyeti itibarile Avrupa rad- cek sene başlanabileceği tahmin edi-

)ofonisinin mecmuunu geride bırakan liyor. Istanbul radyosunda yapıla -
bır Amerikan radyo sosyetesile A vru- cak neşriyatın şimdikinden daha iyi 
lı~k: hususi ellerdeki radyoları kı- dinlenebilmesi için teknik kısmında 
~as ccc1t değiliz. Bu -itibarla bizi bazı tadilat-yapılacaktır .. 
Avrupa radyolarının durumu alıika- T. M. BLEDA 

dar edecektir. 
Avrupa radyofonisinin geçirdiği 12 

6enelik kısa tarihten anlaşılmıştır 

ki hususi ellere tevdi edilen radyofo
niler neşriyatı ne dahildeki dinleyici
leri tatmin edebilmiş ne de harice 
kar§ı yüzlerini ak edebilmiştir. Bu 
hususi teşekküllerin çoğu ticari bir 
~ihniyet ve yalnız şahsi menfaatleri
ni düşündüklerinden büyük ihmaller
de bulundukları görlilmüştür. 

Fransız hususi radyofonisi buna 
8Üzeı bir misal teşkil edebilir. 

40 lambalı Radyo 
Amerikanın tanınmış bir radyo 

firması 40 lambalı bir radyo makine
si serisi piyasaya çıkarmıştır. Yal
nız makinenin ağırlığı gramofon ter
tibatile birlikte 350 kilodur. Bu ma-
kine aşağı yukarı bir piyano ağır 
lığındadır. 

İngilterenin Rejional 
postası 

İki sene evveline kadar Fransız lngilterenin Rejional istasyonu 
t'adyo postalarının kudret itibarile en 50 kilovat iken 70 kilovata çıkarıl
l'liksekleri dahil olduğu halde yüzde ~ış v: yeni enerjisile çalışmağa baş-
doksanı hususi sosyetelerin malı bu- amı§ ır. 
lunuyordu. Anten enerjileri çok yük-ı· 
6ek olan bu kuvvetli istasyonlar 
l<'ransız abonelerinin miktanru arttır 
tnaya bir türlü muvaffak olamamış- il 
:ard~r. Çünkü bütün bu sosyetelerin 
§len halkın isteklerini yerine getir-

lnekten ziyade, sıralı, sırasız, bütün 
tengin müesseselerin pahalı reklam
larını neşretmekten ibaret kalıyordu. 
d l3ugün Fransız radyolarının yüz-

e doksanı devlet eline geçmiştir. Ve 
flon iki sene zarfında abone adedinin 
geçen senelere nazaran çok fazla art! 
lnasınm başlıca amili de budur. 1 

:Suna mukabil teessüsünün ilk gü
lltindenberi reklam kabul etmiyerek 1 :k sistematik ve kültürel proğramile 

nleyicilerin arzularını yerine getir
~ekte hiç bir ihmh.li görülmeyen ln
gılit devlet radyoları Avrupa radyo 
leııekküllerinin basındadır. lngiliz i 
~dyo idaresine se~ede yüzbinlerce 1 
(} ektup gelmektedir. Son sene gön
d etilen mektupların tasnüi neticesin
~ Uınuıni neşriyattan dinleyicilerin 
t 2:.de 85 i memnuniyet beyan etmek- 1 
Cdır, ı 

ltr.J\.lınan radyoları da ötedenberi hü- I 
lt ıne ... t tarafından ve Propaganda Ba 
l'rlanlıgının bir şubesi olarak çalıştı- 1 
ti lnaktadır. Hitler, nutuklarının bi- 1 
l'a nde ınuvaffakıyetinin yUzde ellisini 
bi}dyo ile halka kolaylıkla hitap ede- . 
, .. rne iınkanma medyun olduğunu 
0Yleıniştir. 

f) lehistanda iki sene kadar hususi 
~it~ar çalıştırılmıştı. Abone miktarı 
lttı hını bir türlü geçemiyordu. Dev-

Büyük kompozitörler 

Georg Bizet 
Pazar, 16 Ağustos 1936 

lSTANB~ 
12,0 Muhtelif plaklar ve halk musikisi 

18.- Taksim bahçesinden nakil 19,45 Ha
berler. 20,- Sololar (plak) 20,30 Stüdyo 
orkcstraiarr 21.30 Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

PRAG 
: 20.05: Riegcr parktan: Askeri bando; 

1 
21: Eğlenceli musiki; 21,45: Radyo piyesi; 
22,10: Halk dansları · ve halk musikisi; 

1 22,45: Olimpiyat haberleri; 23: Muhtelif; 
! 23,30: Çek salon orkcstrasL 

BtJKREŞ 

ı3 40: Plllk konseri; 14,15: Haberler • 
plak: ıs: Kbylüyc; 19: Aktüalite; 19,15: 

1 
Plak' konseri: 19,40: Konferans; 20: Bect
hovcnin (FIDELIO) operası (Arturo Tos-

1 
kaninin idaresinde ve Salzburgdan nakil); 
22,30: Haberler: 22,55: Eğlenceli musiki; 

Yukarda adı yazılı Fransız opera 
kompozitörünü aramızda tanımayan 
hemen hemen yoktur .. 

Jorj Bize Parisli bir şarkı profe
sörUnün oğlud~ Musikiye karşı he
nüz dokuz yaş°hıda göstermiş olduğu 
alakadan dolayı daha on yaşına gir
meden Paris konservatuarına misa
fir olarak devam etmesine müsade 
edilmiştir. 

Bize 1838 senesinde Pariste doğ
muştur. Konservatuarı bitirdikten 
sonra ilk bestelediği eserler Senfonik 
Koro musikisi parçalarıdır. Bunlarla 
bir müddet meşgı:l olduktan sonra 
Bize opera bestelemeğc beves etmiş
tir. Ve ilk opera piyesi Pechcur de 
Perles: lnei Avcıları öperasıdır. Ha
yatı monoton ve çekingen geçen 
kompozitör 1865 senesinde profe -
sörlerinden Halevy' nin kızı ile ev
lenmiştir. İkinci bestelediği Guzla de 
l' Emir operasında karısına cemile 
rolünli vermiştir. 

Bu eser bestekarın şöhretini art
tırmış ve muhitinde pek iyi tesirler 
uyandırmıştır. 

Gene ayni yıl içinde Alphons Dau
de ' nin yazdı~ı b·r.somana göre bes
telediği l' Arlcsienne • operası Bize 
nin Fransa haricinde de tanınması
na çok yardım etmiştir. Bundan tam 
üç sene sonra Carmen: (Karmen) o
perasını bestelemiş ve ilk defa Hale
vy ile tanınmış musiki dirijanların 

dan Meilhak' ın idarelerile Paris' in 
Favart salonlarında halka dinletmiş
tir. Bize' nin şaheseri bu opera ko· 
mik olmuştur ve hepimiz Karmen o
perası dolayısile Bize' yi tanımakta
yız. 

Fransız opera sahnesine en büyük 
şeref veren bu kompozitörün lvan le 
terribl, Gouzla de l' Emir, Le Cid 
Jolic fille de Perth, Genevieve, ve 
Patronne de Paris gibi daha bir çok 
operaları mevcuttur. 

23,55: Son hacbrlcr. 

BlJLGRAT 
20 30: Milli neşriyat; 20,50: Bohcmya 

süva~csi: 23: Bcrlin olimpiyatlarından rc
portaj: 23,15: Ha~crler: 23,30; ~ir lokan
tadan konser naklı; 24: Dans plakları. 

Bl'DAPEŞTE 

19: Olimpiyatların k3panış merasimini 
nakil; 20: Radyo salon orkestrası; 21,10: 
Karışık neşriyat.: 22,30: l:i~h.crlcr; 23: Caz 
musikisi; 24: Çıgan musıkısı. 

'.:\IOSKOVA 
20• Orkestra konseri (Radyo musiki 

Rcri~örü Johann Krcsler tarafından edebi 
musikilı neşriyat); 22: Almanca neşriyat; 
23,05: lngilizcc neşriyat; 24: Almanca neş 
riyat. 

\'ARŞOVA 

20 40• Hafif musiki; 21,25: Muhtelif ko
nuş~al~r· 22: Eski musiki; 22,30: Musiki
li piyes;' 23: Berin olimpiyadından nakil; 
23,35: PlBk; 24: Küçük orkestra. 

Eİ1''DHOVEN 

(19,71 M.) 13,30: Plak - Konuşmalar -
plak: (16,88 M.) 14,0: Vlhclmus; 14,5: Ha 
herler; 14,45: Konuşmalar; 15,45: Habcr
lcr3; 16,05: Berlindcn rcportaj: 16,30: Vil
hclmus; 20: Plak ve konuşmalar. 

VİYANA 

20: Sah:burgrlan nakil; Luduvig von Bc
ethovenin FIDELIO) operası; 23: Haber -
ter: 23: Haberler; 23,10: Plak; 24,15: Dans 
musikisi. 

Pazartesi, 17 Ağustos 1936 

PRAG 
18,40: Sarkıtı konser; ı9,05: Almanca 

musikili neşriyat: 19,45: Muhtelif: 20,10: 
Kaşova radyo orkestrası: 20.55: Halk mu· 
sikisi· 21,35: Konuşmalar; 21,50: Eski şar
kılar' (plfi.k ile); 22,15: Bccthovenin oda 
musiki eserlerinden: 23: Haberler; 23,40: 
Almanca haberler. 

BÜKREŞ 
.l.40: Plak konseri: 14,15: Haberler; 

14,30: Plik konseri; ıs: Son haberler; 19: 
Küc;ük orkestra; 20: Konferans; 20,20: 
Konserin devamı; 21,10: Konferans ;21,25: 
Oda musikisi; 21,55 : Aktüalite; 22,05: 
Şarkılar: 22,30: Haberler; 22,45: Orkcsra; 
23,45: Fransızca haberler. 

IlEl.GRAT 
20,30: Musik inakli; 20.50: Halk şarı 

kıları; 21,25: Plak ile Puççininin (TOSCA) 
operası; (lstirahatlcrdc haberler ve saire): 
2,40: Dans plakları. 

BUDAPEŞTE 

19,20: Orkestra; 20,0: Konferans; 21: 
Plak; 22,15: Haberler; 22,35: Oda musiki
si; 23,50: Fransızca konferans: 24,10: Bri
tan;a otelinden Çigan musikisi. 

MOSKOVA 
18: Yeni Sovyct musikisi; 19,30: iste

nilen musiki eserlerinden konser: 20: Vi -
yolonsl musikisi; 21: Akordeon triyosu: 
22: Almanca neşriyat; 23,05: lngilizcc; 24: 
Macarca; 1: lspanyolca. 

VARŞOVA 

20,30: Sarkıh piyano muskiisi: 21: Ha
fif musiki; 21,30: Muhtelif; 21,45: Haber
ler: 22: Orkestra: 23: Haberler 23,35: Vi
yola musikisi; 24: Dans plakları. 

ElNDllOVEN 
(1688 M.) 14,30: Vichclmus: 14,40: Plak 

14,45: Haberler; 15: Plak; 15,20: PHOHI 
klübündcn nakil; 15,45: Plak: 16,10: Haber
ler. 

VİYANA 

20: Haberler: 20,10: Sürpriz: 20,30: Ko-
·ı nuşmalar; 21: Salzburgdan nakil: 22: Eğ

lenceli konser: 23: Haberler; 2,10: Piyano 
rcfakatile şarkı ve hafif havalar: 23,50: 
Radyo orkestrası: 24,45: Konuşmalar; 1: 
Modern musiki (Plak). 

Salı, 18 Ağustos 1936 

PRAG 
20,30: M. Ostravadan: Kuartet ve radyo 

orkestrası; 2ı,40: Muhtelif: 22 : Orkestra 

1 

konseri; 23: Haberler: 23 ,15: Plak konse
ri; 23,45: lngilizce haberler. 

ntJKREŞ 
13,30: Haberler: 13,40: Jan Marku or -

kcstrası; 14,15: Haberler; 14,30: Konserin 
devamı ; 15: Son haberler; 19: Aktüalite -
Plak konseri: 19,55: Konferans; 20,15: Vi
yolonsel konseri: 20,50: Aktüalite; 20,55: 
Lccca hemşireler şarkı söylüyor; 21,15: 
Konferans: 21,30: Senfonik radyo orkes
trası; 22,30: Haberler; 22.45: Kıınscrin de
vamı, 23,0: Orkestra; 2,45: Fransızca ha
berler. 

Bf~J,GRAT 

20.SO: Orkestra konseri; 21,50: Karışık 
şarkılar: 22,20: Radyo piyesi: ı3: Haberler 

· 23,20: Bir olkantadan: Konser nakli 

BUDAPEŞTIJ 
19,.20: Radyo salon orkc~trasr; 20,30 : 

Konferans; 21: Piyano rcfakatilc Bayan 
Eyssen şarkı söylüyor; 21,30: Haberler; 
21,50: Tibor Polgarm idaresinde opera or
kestrası; 23,15: Çigan musikisi; 24,15: 
Plak. 

lUOSKOVA 

kuvvetJi bir posta kurduktan son
t'a ~kiz ay içinde Leh dinleyicilerinin Kısa aa7galı '(2RO) Roma racb;osımıı n makine dairesi ve opera stiidyosu 

17 ,30: Bariton opera solisti tarafmdan 
şarkılar; 18,60: Yeni musiki eserlerinden 
parralar: 19: Uçakçıların şarkılarından: 22: 
Almanca neşriyat; 23,05: Felemenkçe neş
riyat: 24: Isvcççc nc§riyat; l: Ispanyolca. 

VARŞOVA 
20: Hafif musiki: 21 ,30: Edcbi.nc$riyat; 

21 45: Haberler: 22: Oda musikisi; 23: Ha 
bc~lcr; 23,35: Dans musikisi; 24: Dans 
plakları. 

J:tNDllOVEN 
19,71 metreli istasiyon saat 11 den 13 e 

kadar Philips liboratuvarlarmdan tecrübe 
emisyonları (mütenevvi neşriyat). 

,VlYANA 
20: Haberler; 20,30 : Konuşmalar; 21: 

Franz Lcharm (Bunt ist dic Vclt) opere
ti; 22,35: Haftanın haber icmali; 23: Ha -
beri er : 23,25: Org musikısi; 23,55: Dans 
musikisi. 

Çarşamba, 19 Ağustos 1936 

PRAG 
20,20 : Çigan musikisi rcfakatilc şarkılar: 

20,40: Konuşmalar: 20,55: Kosiçc radyo 
orkestrası; 21,45: Radyo piyesi ; 23: Ko -
nuşmalar: 23,15: Marienbaddan: Dans mu
siki; 23,45: Fransızca haberler. 

BtJKRE:; 
13,40 - 15: Haberler ve plak konseri; 

19: Radyo orkestrası: 20: Konferans; 20,20 
Konserin devamı: 20,55: Posta kutusu; 21, 
10 Keman solo; 21,40: Aktüalite ; 21 .45: 
Plak konseri; 22,10: Şarkılar; 22,30: Ha
berler; 22,45: Küçük radyo orkestrası; 
23,45: Fransızca haberler. 

BEI.GRAT 
20,50: Halk şarkıları; 21,0: Mizahi neş

riyat; 22,30: 0 Plfık konscrı: 23: Haberler; 
23,20: Orkestra konseri. 

BUDAPEŞTJ<J 
19,55: Çigan musikisi rcfakatilc Macar 

şarkıları: 20,50: Tarihi skeç; 22 : Haberler; 
22,30: PJak konseri; 23,30: Ingilizcc kon -
fcrans: 23,50: Radyo salon orkcstrasL 

1'10SKOVA 
20: Rimski • Korsakov, Glazunov, Liya

dovun piyano - şarkı eserlerinden (bariton 
ile); 20,45: Halk şarkıları ve dansları; 
21,15: istenen parçalardan konser ; 22: 
Çekçe neşriyat; 23,05: Ingilizce neşriyat; 
24: Almanca neşriyat. 

VARŞOVA 
21: Plak; .21,30: Muhtelif yerlerden rö

portajlar: 21,45: Haberler; 22: Şopcnin 
eserlerinden konser; 23: Haberler; 23,30: 
Spor; 23,35: Plak; 24: Dans musikisi. 

EİNDllOVEN 
19,71 metreli posta saat 11 den 18 c ka

das Philips laboratuvarlarından tecrübe 
nc~riyatı yapacaktrı 

\'İYANA 

20,30: .Akıam musikisi: 2ı,45 : Mizahi 
neşriyat; 22: Eğlenceli radyo piyesi (Ach
tung. Kurve): 23: Haberler; 23,10: Senfo
nik konser: 23,25: Viyana musikisi. 

Perfembe, 20 Ağustos 1936 

PRAG 
19,0S: Almanca radyo piyesi ; 19,45: Ko

nuşmalar; 20,10: (Şehirden köye) adlı skeç 
21,10: Siyasi konferans:- 2ı,25: Hamlctin 
radyo montajı; 22,30: Opera artistleri ta· 
rafından şarkılı enstrümantal konser; 23,ı5 
Plak; 23,30: Hafif musiki. 

BÜKREŞ 
13,40: Plak konseri; 14,15: Haberler: 

14,30: Plak: 15: Son haberler; 19: Kuçük 
radyo orkestrası; 20: Konferans ; 20,20: 
Konserin devamı: 20,50: Aktüalite; 21: 
Şarkılar ; 21.20 : Konferans 21,5 : Dans mu 
sikisi; 22,0: Haberler; 22,45: Sandu Marku 
orkestrası; 23,45: Almanca - Fransızca 

haberler. 

BELGRAT 
20,50: Plak; 21: Bayan Tanja tarafın

dan muhtelif şarkılar; 2ı,30: Keman kon
seri; 22,10: Halk şarkıları; 22,40: Radyo 
orkestrası; 23: Haberler; 23,20: Konser 
nakli. 

BUDAPEŞT1'J 

O: Franz Listin son eserlerinden kon
ser: 20,45: St. Stcfan günü münascbctilc 
bri skeç; 22: Haberler; 22,20 : Karışık ncş 
riyat: 23.20: Budapcştc konser orkestrası; 
24,30: Çigan musikisi nakli. 

MOSKOVA 
18,30: Dinleyicilerin istedikler parçalar; 

20 : Muhtclf şehirlerden nakiller; 22: Al -
manca neşriyat ; 23,05: Fransızca neşriyat; 
24: lspanyolca; 1: lspanyolca 

VARŞOVA 

20: Radyo piycs.i; 20,30: Orkestra mu
sikisi: 21,45: Aktüalite; 22: Karışık kon-
ser; 22,25: Musiki neşriyat; 23: Haberler 
23,35: Dans musiksii. 

ELVDHOVEN 
(16,88 M.) 14,30: Vlhclmus, 14,40: Plak; 

14,45: Haberler; 15: Piyano - keman kon
seri; 15,20: Rcportaj; 15,25: Pllk; 15 ,50: 
Piyano - Keman konserinin devamı; 16,10 
Konuşmalar; 16,30: Vilhclmus. 

VİYANA 
20,05: Salzburgdan: Vcrdinin (FALS. 

TAFF) operası ; 23,10 : Haberler; 23,20 : 
Spor rcportajı; 24,35: Dans musikisi. 

Cuma, 21 Ağustos 1936 

PRAG 
20,20:Pllik: 21: Konferans; 21,15: Yeni 

şarkılar (Plak ile); 21,40: Radyo piyesi; 
22,30: Halk musikisi; 23: Konuşmalar; 
23,45 : Rusça haberler. 

BVKREŞ 
13 - 40 ili 15 arasında: Plak ve haber 

servisleri; 19: Orkestra; 19,50: Konferans: 
20,10: Konserin devamı: 20,40: Konferans 
20,55: R. Vagncrin "Göttcrdacmmcrung" 
adlı operası (Plak ile); 23,bS: Almanca, 
fransızca haberler. 

BELGRAT 
20,50: Plak; 21: Konferans; 21,20: Sen

fonik Bccthovcn musikisi (plak ile): 22: 
Zagrcptcn nakil; 23,20: Radyo orkcstrasL 

BUDAPEŞTE 
19,10: Radyo salon orkestrası; 20,20: 

Son haberler; 20,50 : Piyano rcfakatilc Ba
yan Stojanoviç şarkı söylüyor; 21,20: Dış 
siyasa; 21,35 : Çigan musikisi ; 22,40: Ha -
herler; 23: Opera orkestrası; (Erno Doh
nanyi idaresinde Şubcrtin eserlerinden); 
24: Plak. 

MOSKOVA 
18,30: Ruh halk şarkıları: 20: Bıılaki

rvin eserlerinden konser: 21: Genç dinlcyi-

cilcrinin arzu cttk'lcrii parçalar; 22: Cck· 
çek neşriyatı; 23,0l: İngiltere; 1 Almanca. 

VAR.ŞOVA 
20: Şarkılar; 20,55: Roman tefrikası; 

21,ıo : Haberler: 21,25: Karışık neşriyat; 
23: Haberler; 23,35: Plak; 24: Dans musi
kisi. 

ElNDHOVEN 
(16,88 M.) 14,30: Vilhclmuı; 14,40: Plaıt 

14,45: Haberler ;15: Çigan musikisi: 15,20: 
Konuşmalar; 15,40: Çigan musikisinin de
vamı: 16,20: Dans musikisi; ı6,30: Vilhcl
mus. 

VİYANA 
20: Haberler; 20,30: Eğlenceli musiki; 

22: Senfonik konser; 23: Haberler; 23,10: 
(Eski Viyana) adlı musiki kompozisyonu; 
24,30: Amerikan dans bandosı•. 

Cumartesi, 22 Ağustos 1936 

PRAG 
18,55: Konuşmalar - Sarlnlar (almanca) 

20,15: Cari Zcllcrin (Kuş Tuccarı) isimli 
opereti; 22: Büyük orkestra konseri; 23: 
Haberler; 23,15: Plak; 23,30: Şen hafta 
sonu Karı:;ık musiki v.c solo enstrüman
tal.) 

BtlKREŞ 
13,30: Haberler. 13,40: Plak konseri: 

14,15: Haberler; 14,30: Plak: 15: Son ha
berler: 19: Sibiçcanu orkestrası; 20: Kon. 
fcrans; 20,20: Kifüc konseri: 21.20: Posta 
kutusu: 21.35: Radyo orkestrası; 22.30: 
Haberler; 22,45: Ccyms Kok cazı; 23,45: 
Almanca, lransızca haberler. 

BELGRAT 
20,50: Halk şarkıları: 21,45: Torinodan 

nakil : Konser; 23: Haberler: 23,20: Bir lo
kantadan konser nakli; 21,40: Dans plak
larL 

BUDAPEŞTE 

18,50: Şandor Bura, çigan takrmı; 19,45: 
Radyo ile selamlar; 20,15: Bir sesli filmin 
musikili sahnclcrndcn; 20,45: Konuşmalar 
21,10: Orkestra konser (Avrupa ııarkı söy 
lüyor, dans ediyor); 22,20: Haberler; 24: 
Cazbant. 

MOSKOVA• 
20: Paganinin cscrlcnndcn konser; 21: 

Mikrofon tiyatrosu; 22: Almanca neşriyat 
23,05: Fransızca neşriyat; l: Ispanyolca 
neşriyat. 

VARŞOVA 

20: Oda musikisi; 21,15: Konaşmatar; 
21,45: Koro: 22,30: Radyo piyesi; 23: 
Haberler; 23,30: Spor; 23,35: Hafif musi
ki: 24: Küçük orkestra; 24,30: Daııs plak
larL 

ElNDHO\"'EN 
(16.88 M.) 14,30: Vilhclmus; 14,20: Plak 

14,45: Haberler; 15: Konuşmalar; 15,10: 
Çocuklara; 15,25: Mizahi neşriyat; 15,55: 
Haberler; 16,15: Mizahi nc§riyat; 16,30: 
Vilhelmus. 

VİYANA 

20,45: Lctonya şarkıları; (piyano llc): 
21,20: Karı~~ 9eşriyat (hcrkeıı i_çin ideal 
tiyatro); 22,40: Konulimalar; 23: Haber • 
ler; 23,10: Eğlenceli musiki; 24,15: Eğlcn<-
ccli musikinin devamı; 24,45: Çigan mu~ 
kisi. 

1 Ağustos Çocuk 
sayfası müsabakasında 

kazananlar 
Dün çocuk sayfanuzda 1 Ağustos 

mü abakamızda kazananlann isimle· 
riııi neşretmeye bw lamı~iık. Büyük 
ikramiyeleri dün koyduk. Bugün de 
birer kartpostal kazananların isim· 
!erini n~re devam ediyoruz: 

65) Sıddık okulalar glincşi No. 176 
66) Suadiye Tunuslu sokak No. 19 Se

harct. 
67) Kabata5 Teşvikiye sokak No. 31 

Rıza 
68) İzmir karljıyaka Sülcymaniyc sokak 

No. 27 Mefhar 
69) Elaziz Zafer hanında Loloflu Ce-

lal ticarethanesi vasitasilc Salahattin. 
70) Antalya defterdarı Rügtü kızı Mu

kaddes. 
71) Adana Simsar Hilmi katibi oğl11 

Oğuz. 
72) Izmir Dcğirmcndağı Halil Rifat Pa-

P caddesi Necip sokak No. 2 Talip 
73) Bah~ckapı Ccli.l Bey hanı No. 6 Ali. 
74) Edırnc ilk okul Nahide. .. 
75) Gaziantep adliye dairesi yanmda 

Doğruluk evi Remzi oilu Nazif. 
76) Ankara hükumet caddesi İnkılap 

mahallesi yukarı sokak No. 6 Muhterem. 
77) Ankara sıtma mücadelesi liboratu· 

varında Remzi kızı Mufizc. 
78) Denizlide Avukat Ethem kızı Şule. 
79) Naci Kozacı oğlu Adana P. K. 28 
60) Giresun kültür direktörü Rifat oğl11 

Yalçın. 

81) Adana Posta kutusu No. 34 
82) Burdur eczacı Hüsnü kızı Feriha 
83) Muğla Dağ Tuğayı sübayı Necati 

kızı Engin. 
84) Bursa Necati Bey ktz enstitüsünde 

Ergün. 
85) Ankara Ulucanlarda No. 133 Ne • 

zahat. 
86) Eskişehir bağlar yolu caddesi No. 

92 Ali Haydar. 
87) Rumeli hisarında Kutluğ km Kut• 

luğ. 
88) İnegöl İsmet Paşa ilk okulu No. 

172 Yılmaz. 
89) Beykoz Sahinkaya No. 4 Safiye 
90) Samsun gazi caddesi No. 47 Vasıf. 

91) Hastane sokak yeni hamam No. 40 
Asan. 

92) El5.ziz Halkcvi Bahattin. 
93) İzmir Eşref Pa!ia Sultaniye sokak 

No. 17 Fuat. 
94) Kasmıpaşa Yalimaksryıran No. 28 

Yıldız. 
95) Cuma Mahmudiye No. 4 berber 

Talat. 
96) Antep yeni han No. 74 Nüzhet. 
97) Ercnköy Sahrayiccdit Ercnköy yo

lu No. 37 İhsan. 
98) Çanakkale Eceabat postrcstan. Aı;-

km. 
99) Kadirga 61 inci ilk mektep No. 145 

İsmet. 
?00) Eski ziraat mektebi miltcdavil ser

maye ambar memur muavini Lltif. 
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MEMLEKETTE UTAN ,, 

Edremitte sürek avı istediği kızı 

Avcılar çok eğlenceli ve neşeli kendisine 
bir gün geçirdiler !vermediler diye 

Avvcılar ak§am yemeğinden sonra 

Siirek avında en çok mıwafjakiyet gösterenler 

Edremit, (Hususi muhabirimiz bil kiinde toplanmışlar, beraberce ye -
diriyor) - Edremit Halkevi Spor rnek yenilmiştir. Oğleden sonra muh 
şubesi tarafından hazırlanan avctlrk telif oyunlar oynanmış, Karadavul
bayramı ve sürek avı çök güzel geç- ğu denilen mahalde domuz avına çı
miştir. Muhtelif istikametlerde av - kılmıştır. Kafile, geç vakit neş'e için
lanan avcılar öğle vakti Biller mev· de şehre dönmüştür. 

Bornovada yaş üzüm 
alımı devam ediyor 

Müstahsiller, Kaliforniya tarzında 
üzüm kurutma tecrübesine girişti ..... 

f1 

llurnovada Ziraat Enstitüsü 

lzmir, (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Kaliforniya tarzında üztim 
kurutma işini ele alan heyet, Mani
ııada yüz kadar müstahsile ve koope
ratif mümessillerine üzüm kurutmJ. 
tarzı hakkında izahat vermiştir. Ve-

rilen karara göre, bu mmtakada her 
büyük müstahsil bir veya iki çuval 
üzümünü bu tarzda kurutacaktır. 

Müstahsillerin kurutacakları bu 
üzümler Tariş üzüm kurumuna gön
derilecek ve kurum bunları doğrudan 

Sinop, ( Hussui muhabirimiz bildi
riyor) - Seyfibey Karasu nahiyesi
ne bağlt Göktaş değirmeni civarında 
Ali isminde birisi tabanca kıırşunile 
öldürülmüştür. Vak'a mahalline gi-
den müddeiumtımi ve jandarma ku
mandam, derhal tahkikata ba-§lamış
lar, katil üç giin içinde meydana ç1-
karılm1ştır. Tahkikatın verdiği neti
ce şudur: 

Kat1l, lncemeydan köyünden Şa
habettin isminde birisidir. Şahabet -
tin, Semiha adnıdaki kız1 kendisine 

1 
vermediklerine kızmı§ ve Kara.su pa
zaru!dan köyilrıe dönen Alinin yolunu 

j beklıyerek öldiirmiiştü.r. Silahı ile 
1 yakalanan katil, cürmünü tarnamile 
j iti.raf etmi§tir. ......... ~----..~~ 
Karısı ile kavga 

etti aiye.. c 

Eşyalannı toplayıp 
gitmiş, sonra da evi 

tutuşturmuş 1 
1 . B~l.ıkesir, (Hususi muhabirimiz 
ı bıldirıyor) - Dursunbey ilçesinde 

çok garip bir vaka olmuştur: 
Mezaristan mahallesinde oturan 

Süleyman kızı Esma, ehemmiyetsiz 
bir meseleden dolayı kocast Mehmet
le kavga etmiştir. Bunun üzerine 
Mehmet, kendisine ait olan eşyaları 
tophyarak evden çıkıp gitmiştir. 

Fakat, gece yansı tekrar eve gir
miş ve herkesin uyuduğu bir saatte 
alt kat samanlığını tutuşturduktan 
sonra kaçmıştır. Çıkan yangın, iki 
ev yandıktan sonra söndürülebilmiş
tir. Nüfusça, zayiat olmamıştır. 
Vak'anm faili derhal yakalanmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

doğruya Hamburga ihraç edecektir. 
Tariş üzüm kurumu ayni zamanda 
kendi hesabına da lzmir havalisin -
deki üzümlerden birkaç yüz çuval 
üzümü bu şekilde kurutacak ve Al
manya piyasalarına gönderecektir. 

Heyet Izmirdeki tetkikatını bitir· 
dikten sonra Akhisar, Kırkağaç ve 
Bergamanm Kozak nahiyesinde tet
kikat yapacaktır. Bunu Marmara 
havzasında, Trakya ile Kocaeli mm
takasmdaki tetkikler takip edecek
tir. 

Uzüm kurumu lzmir civarında iki 
i bağ satınalarak Kalif orniya usulün
: de üzümünü kurutacak ve gerek bu 
1 üzümler, gerek müstahsillerin bu 

tarzda kurutarak gönderecekleri bi
rer ikişer çuval üzümlerden onar, on 
beşer kiloluk nümuneler ambalaj e-

l dilerek Atinaya ve oradan tayyare 
.ile Hamburga gönderilecek ve bu yıl 

'ı için ofortonun bir an evvel yapılma
, sı temin edilecektir. Kavun için de 
ayni şekilde sür'atle teşebüsler ya -
pılacaktır. 

Bornovada üzüm mübayaah 
lzmir, (Hususi muhabirimizden) 

İnhisarlar idaresinin Bornova ve ha
valisinde dört glin önce başlıyan yaş 
üzüm mubayaatı hararetle devam e
diyor. Bornova ile Altındağ köyle -
rinden alman yaş üzümlerin mikta
rı 120.000 kiloyu bulmuştur, 

üzümler kilosu 2 kuruş otuz pa
radan alınmakta ve paraeı rençbere 
peşinen · ödenmektedir. 

Mısır gençliği 
ve Türkiye 

Elehram gazetesinin 
şayanı dikkat bir yazısı 

Elehram gazetesi, Mısırlı talebe
nin Türkiyeyi ziyaretine dair şayanı 
dikkat bir mektup neşretmiştir. Bu 
yazının mühim kısımlarını aşağı alı
yoruz: 

İstanbul muhabiriniz, Türkiye hü
kumetinin Mrnır talebeleri şerefine 
verdiği ziyafetin tafsilatını size yaz
mış, Mısır talebelerinin burada hü
kumet ve halk tarafından gördüklı::
ri ikram ve misafirperverlik hakkın
da tafsilat verilmişti. 

Mısır talebelerinin Kamal Atatür
ke ve Türkiye kalktnmasına karşı 

gösterdikleri hayranlık da size bildi
rilmişti. 

Şunu ilave edeyim ki, Mısır talebe
lerinin seyahati bir tenezzüh mesele
sinden ibaret değildir. Yalnız Mısır 

~en~liği bir misyon ifa etm~k nive
tindedir. Bu misyonun müteaddit 
manaları vardır. 

1) İki ulus arasındaki sadakat ve 
bağlılığın arasına kimse giremez. 
Eğer Türkiye ile Mısır arasında res
rnt sadakat bir h~dde kadar vasıl ol
muşsa, gençlik bu haddi aşmrş ve bu 
iki ulus arasında aktolunacak dost
luk ve sadakat muahedesinin Mısır 
ıılusunun duygularına tercüman olaıı 
l)ir muahede olacağım ispat etmi!ltir 

2) Türkiye Cümhudyetinin Mısrr 
talebelerine gösterdiği maddi ve ma
nevi ikram haddinden fazladır. Bun
dan ibret almalıdır. 

3) Mısır ulusu, vatan müdafaasın
da, memleketin ecnebi nüfuzundan 
lrnrtulması mesclf"sinde. iktrsadi kaJ. 
kınmada, sanayide, terbiye ve talim 
sahasında, mödern asnn icabatma 
'{Öre; ilerlemek niyetindedir. Mısırın 
tabii varidatı çoktur, Mısır talebele
ri burada iyi mukayeseler yapmışlar 
dır. Mısır gen~leri, hüsnüniyet ve 
iradeyle, herhangi bir güçlüğün ye. 
nilmesi mümkün olacağını şimdi öğ. 
renmişlerdir. Bir misal göstermek 
istiyorum: Burada az masraf ile es
ki saravlar ve J'Ylfür.eh:rne ve mektep 
olmuştur. gcnebilere değil, devlete 
mülayim şartlarla ecnebi profesör
fer getirilmiı?tir. ErrıPbi şirketler i. 
çin ayni şey denilebilir. 

Ulusun gösterdiği salabet ve hüku 
metin azmi ile ecnebi şirketlerden 

kalan bakiyeler kolaylıkla hükume
tin eline geçmektedir. 

Mısır talebeleri, Almanyada ve di
ğer Avrupa memleketlerinde mede
niyetin eserlerini tetkik etmekte bu
lunuyorlar. Fakat Türkiyenin kal
kınmasının Mısır talebelerinde uyan
dırdığı tesir, daha büyük ve daha fa
al olacaktır. Çünkü l)u iki memleke
tin arasındaki yakınlıklar az değil 

dir. 
Bugünkü şerait. Mısırın kalkmma

smı istilzam etmektedir. Bu kalkm
~a hem iktısadi ve hem de millidir. 
Her Mısırlı, Mısırın kalkınması için 
yardım etmelidir. 

İstanbul: 25 A~ustos 1936 
Necmeddi:n Nazif 

No.16 Yazan: M1THAT CEMAL 

Kadınlar kocalarıyla susarlar, 
aşıklarıyla konuşurlar 

Şimdi ikisi de 25 sene evvel Eşbe- \ - Karı koca arasında aşk olur mu 
rin okunduğu masaya karşılıklı o - hıç? 
turdular. Süheyla: 

Adnan şaştı: - Ben sizin karınız değilim. Ta· 
- Bu masa var mıydı? Bu oda- lebenizim. 

nm e~yası değişmemiş miydi? Adnan: 
Süheyla Adnanm hayretine şaşı - - Insan bütün omrunae oır teK 

yordu: kadın sever. 
- Yooo.. neden değişecekmiş?. Süheyla: 

Hepsi yerli yerinde işte. - O tek kadın da ben değilim ta-
Adnanın çehresi odanın eşyasına bil. 

inanmıyordu. Süheyla ile evlendik - Adnan: 
ten sonra Adnan buraya ilk girdiği - Dmleyiniz beni ::jüheyla Hanım; 
gifö odada bu yirmi beş sene evvelki bazı kadınlar kitapçrdan yeni aldığI
eşya yoktu çünkü. mız, birkaç yaprağını parmağımızla 

Süheyla içinden güldü; kocasının yırtarak bazı satırlarını okuduğu· 
bugün bu odada "eski edebiyat ho- muz, sonra attığımız kitaplardır. 
cası" olmak istiyeceğini biliyordu; Bu, aşk değildir; bu, meraktır. 1n • 
odanın eski kanapelerini, koltukla - sanın bütün ömründe aşkla sevdiği 
rmr tavanarasından buraya gizlice bir tek kadın vardır: Daima okudu· 
tı:ışıtmıştı. ğu, daima yatağının ucundan ayır "' 

Adnan: madığı bir tek kitap gibi! 
- Başhyalım mı? Süheyla: 
Fakat Adnanm yüzünde başka - Bu kitabınızın ismini söyliye• 

hayret vardı: Sliheylanın elindeki yim mi? 
Eşber 25 senedenberi eskimemişti. Adnan: 
Süheyla edebiyat dersine birdenbire 
sevindi: Adnan yirmi beş sene genç- - Ne hacet! Ben söyliyeyinı: 
leşiyordu: "- Başlıyalım, evet ... Fa- Erkanıharp müşirinin kızı Belkis! 
kat bir şartla l.." 25 sene evvelki Sü- Süheyla: 
heyla gibi başörtüsile ders alacaktı. - Bana bunu ne cür'etle söylü "' 
Fakat şaşılacak şey: Süheylanın yorsun? Ben senin karın değil mi• 
yirmi beş sene evvel parçaladığı baş- yım? 
örtüsü, parça parça, masanın altın- Adnan: 
da! .. Süheyla bu parçaları tutunca, - Ne kansı? Siz benim talebem· 
yekpare oldular. Süheyla örtüyü ba- siniz! Demin kendi ağzınızla söyle .. 
şına koydu. Adnan birdenbire ter- diniz. 
ledi: 

- Hava nckadar da sıcak! 
Fesini çıkardı. Süheyla Adnamn 

san saçlarının önünde daldı. 
Süheyla: "- Pencereyi açayım 

efendim!" diyecekti; fakat pencere 
açıktı. 

Derse başladılar: 
"lskender o şahı alemara" 

Adnan dik dik Süheylaya baktı. 
Sarardı. Masadan kanapeye gitti. 

- Siz de buraya gelmez misiniz 
Süheyla Hanını ? 
~~peda Y.Qn!""nA t:>buadula.r. Aıl-

nan kızın elini s.~tı. (Süheyla bütün 
vaziyetile yirnıı beş sene evvelki kız
dı ) Sonra beline s-:ırridı, dudağından 
yarım saa.t öptü Süheyla edebiyat 
hocasına gilleı-ek kızdı: 

- Siz namuss1.aı adamsınız Adnan 
Bey! Size blebe.ı.iz dıye emniyet edi
ien bir kıza böyle sataşmak! .. 

Adnan Süheylayı y:nc öpmek iste
di. Süheyla, gözleri gülerek, öfkey
le ayağa kalktı : 

- Siz acemi aktörstinüz Adnan 
B eY,! 

Öfkesinden başörtüsünü parçala -
mak istedi. Baktı: Başörtüsü parça 
parc;a yerdeydi. Kafesi yumrukla -
mak istedi. O da 25 sene evvelki da
ğınık delikle kırıktı. Başını pencere
ye dayadı. Yanakları ıslanmıyarak 
~ğtıyordu: 

- Sen beni sevmiyorsun. Sen be
ni beş dakika için istiyorsun. Alçak. 

Adnan hakarete kızdı. Süheyl!
nın yanma sokuldu: 

~~~"""' 

Süheyla: 
- Biliyorum beni niçin sevmiyor· 

sun sen. 
Adnan: 
- Hayır, bilmiyorsun. ..Çirkin• 

sin!" diye seni sevmiyorum samyor· 
sun. Hiç değil; yanlış. Seni konuş• 
madığın için sevmiyorum; sesin çık• 
madrğı için ... Kadınları kocalan de· 
ğil, aşıkları severler. Niçin? Çünkil 
kadınlar kocalarile susarlar, aşıkla· 
rile konuşurlar da onun için. 

Süheyla: 
- Ben 1föyleyimdir işte... Ben ııv 

krdıyı sevmiyorum. Lakırdı gurur • 
clur: Müellifler yazdıkları, insanlar 
konuştukları zaman mağrurdurlar. 

lsler yazı ile olsun, ister yaz1Bıt : 
Her söz davadır, kibirdir. Onun için 
yazı yazanların, laf edenlerin düş • 
manı çok... Konuştuğumuz zaman 
ne yapıyoruz: Ya çekiştiriyoruz; ya· 
ni çekiştirdiğimiz insanın rezaleti 
bizde olmadığını anlatıyoruz. Yahut 
beğeniyoruz: Yani beğendiğimiz in· 
sanı nekadar iyi anladığımızı göste· 
riyoruz. Hep gurur, hep gurur ... 

Süheyla anladı: Adnan talebesile 
değil, karİsile konuştuğunu hatırla" 
nuş, utanmıştı: 

- Hayır, Süheyla, sana yalall 
söyledım; sen sustuğun zaman da. 
gi:.zelsin: Hiç kimsenin, hiçbir şelı· 
rin görünmediği büyük denizin uf· 
ku gibi! .. İnsan bilir ki boş sandrğr 
bu ufukta insanlar var, şehirler vıır· 

MEKlEP MÜŞKÜLLERi 

Birdenbire barıştılar. Dudak duda• 
ğa bir buçuk saat öpüştüler. Babti· 
yardılar. Fakat Adnanm birdenbir.8 

öksilrüğü tuttu: Dört saat öksürdü. 
Bir buçuk saadete karşı dört fela • 
ket!. Öğleyin başhyan öksürük ak• 
E1am bitti. Adnanm hali kalmadı. 

Çabuk meslek sahibi olmak 
istiyen bir genç 

Eskişehirden A. T. A. inızasile: 
12 yaşındayım. Orta mektebi bitir

dım. Beş kişilik aileme bakabilmem 
için hayata kaç sene sonra atılmam 
lazım. Ne yapayım?. 

Cevap: Uç senelik bir tahsilden 
satıra bir meslek sahibi olmanız ka -
bildir. Bunun için Bursa ve Adana 
Ziraat mekteplerile Tilrkiyede mev -
cut muallim mekteplerine veya l stan 
buldakfı Nafia, Fen mektebine girebılir 
siniz. Bu mektepler yatılı ve parasız

dır. 

* Ebe ve hasta bakıcı 
mektebi 

nu olmak lazımdır. ilk tahsil esas ol
duğundam., ilkmektep gahadetnamesi 

almadan hiç bir§ey yapamazsınız. 

ltkmektep mezunu olmak için bir i.sti 
da ile Maarif Müdürlüğüne müraca
at ederek ilkmektebin beşinci sınıf im 
ti1ıanını vercbiUrsiniz. llkmektep şa

hadetnamesi aldıktan sonra Orta mek 
tepte tahsilinize devam edebilirsini:z. 

~ 

Askeri ve leyli 
mektepler 

Eyüpte Hakkı imzasile: 
Orlamektebin birinci sınıfında ik -

Izmirde Borno.vada Melek imzasi- male kaldım. Askeri ve leyli hangi 
le : mektebe girebilirim?. 

17 yaşmdaynn. Uç sene mektebe Cevabı: llkmektep mezunu olduğu 
devam edemedim. Elimde ilkmekte - nuz için Deniz Gedikli EJrb~ hazırla
bin dördüncü sınıf tasdiknamesi val'· 
dır. Ebe ve hastabakıcı mekteplerine 
girebilir miyim?. 

Cevap: Ebe ve hastabakıcı mekte'/J 
ferine girmek için orta mektep nıe~u-

ma, veya Bursa, Konya tıe Erzin
randa bulunan <UJkeri ortamekteplerı
ne girebilirsiniz. Bttnların cümlesi ya 

tıl1, ve parasızdır. 

. Süheyla koluna girdi; onu yatalı 
odasına götürdü; karyolasına yatlı'· 
dı. Tuhaf: Eşberin okunduğu odıY 
da akşam olduğu halde yatak oda. * 
smda giindüzdü. Daha tuhafı: GUU• 
düz yatıtğa girmekten korkan Adnan 
bu sefE'r sesini çıkarmadan karyola · 
sına girdi. Süheyla Eşberin okundtı* 
ğu odaya tekrar koştu. Odada bil • 
tün Istanbu.! karanlıktı. Süheyl& 
hayret etti: 25 sene evvel parçaıs.dJ• 
~ kafes, deminki kafes, yine pence• 
L'edeydi Başını pencereye daya.dl· 
Komşuda yine bir kadın sesi utlS. 
şarkr söylemeye başladı; 25 sene e~ 
velk; ses ayni ses. Fakat şarkı e~ 
şarkı değil: 

Felek şı:>.d eyler erbabı dili arrul'.l1
8 

neden soD1"3 . .. 

[Arkast varJ 

* 
_ Düzeltme · , 

Dünkü tefrikada (Hekim meseıeıd 
:iiye başlayan faslın ünvanı tefr~~~ 
nın 16 mcı satırı olan "Katip S ~ 
r;e iyi adam,, fıkrasmrn başına. getj 
cektir. ... . ''"/"" Tefrikanın 21 inci satırmdakı ... 

ed ,, S" 
~ıhaneye" kelimesi "yazıhan e 
retinde düzeltilecektir. 
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MAl21 ANTUV l\N ETiN 
~omCA.n ı 

18 yaşında bir gencim. Ailemin 
fakirliğinden tahsilimi iki senedenbe- Yazan: Steffan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

. . ri terketmeğe mecbur oldum. Şimdi 
mahallemizde oturan ve 17 yaşların
da olan bir kızla tanıştım ve konuş
?tıağa ba.şlam1ştık. Kızın beni çok 
.sevdiğini biliyordum. Fakat ben buna 

Mari Antuvanet 16 ıncı Luiye karşı 
acımak hissi ile mütehassisti 

'' - Anlamayacak ne var, bunda? Evinin avlusunda 
eyerli bir at duruyor. Sıkıya S?elince binip kaçacak! 

'' 1 rağmen o kadar ehemmiyet vermi - İlk zamanlar çok zayıf ve aciz kr~~~eliği ,yapam~dığı hakiki kra1i• 
~yıda biriken halk heyecan iç.in -ı _ . .. .. 

de ıdi: ~;z:~ :: ' , ;\ , · · "', 
~ Tam vakittir. Hemen hücum c- ı \_ \ ,, · ~ ,,' ti 

yordıım. Kızın bazı arkadWiları be- olduğu için kocasına kızan kraliçe, çelıgın yanında nekadar zavallı bir 
nim başka bir kızla konu§fağumu o- sonraları, kral kocalık vazifelerini hükümdarhktı ! Danstan, musikiden 
na söylediler. Kı.z da galiba bana , yapmağa başladıktan sonra onu ade- şiir ve şarkıdan ibaret bir devir ..• 
kar§ı bir kıskançlık duydu ve bir ak-1 ta sevmeğe başl::ımıştı. Yav~ş ya - Karşısında kendisine arkadaşlık e -dehm. Kimi bekliyoruz?, 1 ---* 

Diyorlardı. 

1 
§
am bana bunları söyledikten sonra vaş seneler geçtıkçe bu sevg1 kuv - denler arasında hiç te kıymeti olmı-

Vali Halger Rozenkrans korkuyor tll. b' k d ık h' · d'' .. yan ve bütün vakitlerini zevk ve se-b · 
1 

tn ve 
0 

g.. d b . ve ır ar a as ı ıssıne onmus 
ıraz rovga e ı c ıın en erı ve aralarında ~nlaşma ile karışık fa ile geçiren birçok züppeler vardı. 

görüşmelerimizi kestik. tatlı bir şefkat hissi kökleşmiş kal- Halbuki sarayın yaldızlı parmaklık-
Fakat şimdi ben bu kızla yine ba- mıştı. !arının haricinde yüz binlerce halk 

du: 
- Gemileri karaya oturdu. Şimdi 1 

Çekilip giderler, İ 
Diyordu. 
Türkleri büsbütün kızdmp ta ü -

terlerine çekmek istemiyordu. 
Halk arasında sesler gittikçe yük

eeliyordu: 
- Daha ne duruyoruz? Hemen hü 

<ıunı edelim. Hem gemiyi zapteder, 
henı de Türkleri kılıçtan geçiririz. 

Diyorlardı. 

Bu srrada halkın arasında heyecan 
h bir haber dolaştı: 

- Validen bize hayır yok .•. Atmı 
lı.azı:rlamış o ..• 

- Ne atı? 
- Kaçmak için .... 
- Anlamıyorum ... 
- Anlamıyacak ne var bunda? E-

~in avlusunda eğerli bir at duru
:'for. Sıkıya gelince hemen ona bine -
l'ek kaçacak ... 

Bu haber halk arasında bir uğul -
tu halinde yayılıyordu. 

- Korkak herif ... Bizi koruyacak 
il.dam yok mudur? 

- Yalnız kendisini düşünüyor. 
- Bu bir alçaklıktır. 
biyenler bulunuyordu. 
F'akat halkı, kayalara oturan ve 

~:rinden kımılda.nmıyan Türk gemi
~11le hücum ettirecek bir şef meyda
a çrkmıyordu. Eğer böyle bir adam 
~1ksaydı, kılıçtan, tüfekten, balta -
an pi.ştova kadar her çeşit silah 
~Iyan bir iki bin kişinin pek büyük 
)tnıyan bu Türk gemisine saldırış

?rı. ~ her halde onları zararlı çıkar • 
azdı. 

Akşam oluyordu. 
Güneş, sisli ve yalçın fiyortlarm 

ardnıda kalaysız bir tepsi gibi kızıl· 
~1 · Neredeyı:;e ortalığı karanlık kap
ll'acaktı. 

l' a:cep Reis bütün leventleri ve kü
t ekçileri kadirganın kıç kasarasına 
h0Pladı. Böylelikle geminin burnu 
k avaya kalkacak, kayalıktan belki 
ltıl.trtulabilecekti. Fakat bütün çalış-

alar, bütün çareler boşa çıkıyordu. 
ta "I'ürk kadirgası oturduğu kayalık-

n kurtulamıyordu. 
l' lte~ep Reis geceleyin böyle kaza
tı a Ugramış bir gemide kalmanın fe
I ~lıklarını pek iyi biliyordu. Bunun 
~ın hemen emir verdi: 
e :- Gemiyi boşaltın. Yedekteki 
ııır gemilere geçiyoruz. 

b Anakar ne zamandanberi sanki 
lllıu bekliyordu: 

tıı;- lşte ... Tam zamanıdır. Gözleri
~ ~ç:rnalıyım. 

lYordu. 
til l3aşta Recep Reis olduğu halde bü,1: leventlerin yüzlerincle derin bir 
l'ııntıtı görülüyordu. Çünkü binlerce 
tir Uzaktan kendilerini buralara ge
lıı.~tı., Yillarca onları şerefli yolcu
bıı. ar ve savaşlar ardında koşturan 
<iı: ge:rniyi hayatları gibi seviyorlar-

~a:: R.els, biraz daha zorlasak ... 
1tr:ın ki kurtulurduk! .. 

~~ Ben de böyle düşünüyorum. 
ltıitı~z on levent denize girsinler, ge
~aıın oturduğu yere kadar dalarak 

arı ı·ır ....._ eşe esın er .... 
~a~ lki Danimarka gemisile, san
ha.~1 \re iskele kıç omuzluklarmdan 
~~ 1Yarak çekelim. Bu hepsinden 
~ a kolay ve iyidir. 

~1ı~1llnları ayrı ayrı kimseler söylü
~ ardı. 

~la.llttun gibi fikirler yürüten baş-
lı l'I da vardı. 

~ k:si de karaya oturan bir gemi
~~11). tarmak için yapılacak şeylerdi. 
ki bi .de öyle ki, bunlardan herhan· 
tııe~ ~~faydasız olursa diğerini dene-
. ~a azımgelirdi. 

~ıt<ii.ltat bunları yapacak vakit de-

~ec lt e oluyordu. 
~~ıZ1da biriken bir iki bin silahlı 
1~ıll :q her an gemiye hücum etmek 
~lilı.~ aın- duruyorlardı. Onların el
~~ ()le bu işte kullanılmaya yarıya-
~ <3.aan sandallar, irili ufaklı kayık
lte \Tardı. 

'ti~le~ep Reis kendisine söylenen 
-..... (}~ hepsine ayni cevabı verdi: 
ll., anıa"'' 
~it- ...... 

~Cl.!) lturnandayı andıran bu sert 
Itarşısında herkes susuyordu. 

r-ışmak istiyornm ve onun bazı arka- 'l'abii aşk denilen mukaddes his kraliçeden icraat bekliyordu. 
daşlanndan onun da barışmak iste - hicbir vakit aralarında bulunmamrs- Gözünü zevk ve sefahet bürüyen 
diğini öğrendim. Fakat ben küçiik tı~'. Aşk için erkeğin kuvvetile k~- kraliçe ihtilalin toplan gürlemeye 
düşmek istemiyorum. · Nasıl koUıyı~ dına hakim olması lazımdır. Halbu - başladığı zamana kadar etrafını gör
nı bulup ta bıt kızla yine barışayım . ki Mari Antuvanet On Altıncı Luiye medi. Sonra tarihle karşılaşınca bü
Sizden bıı hussıtta bir yoı gösterme _ karşı acımak, himaye ve şerfkat his tün hayatındaki yanlış hareketleri 
nizi dilerim. lerile miitehassis idi. Bu hisler işe birdenbire kavradı. Son senelerini 

karısınca ask olamaz. Askta kuvvet cidden takdire layık bir ruh yüksek
Eğer maksadınız b sa~ec~ hoş bir ve ateşli dUşkünlük lazm~dır. Evvela liği ve metanetle geçirdi. Fakat ne 

vakit geçirmek ise, öy e ir teşeb- siya::;\ sebeplerle kendisini bu sevme- çare ki iş is.ten geçmis.ti! 
büste bulunmayınız. Fakat ciddi bir diği şişman, beceriksiz ve zayıf ada- Elinden tacı ve tahtı alındığı daki-
şekilde onunla barışma,k istiyorsa - ma hasreden kraliçe yavaş yavas. o- k d "l" · k d 
nız, ilk adımı sizin yapmanız, izzeti a an o uncıye a ar geçen zaman-
nefsinize bir eksiklik getirmez, bila- na alışmış ve arkadaş olmuştu. Arala da Mari Antuvanet bir kraliçe gibi 

rmda ılık bir dostluktan, fakat her hareket etmesini ve vakarını muha-
kis. :t- halde samimi ve temiz bir dostluktan fazayı pek iyi bildi. Ne yazık ki ba• Geminin karaya oturduğu yerde sa başkasile yola çıkarım. Fakat 

denize girerek teknenin toprağa sap- kaybolan bir levendin yerini kim 
landığı yeri açmak için hazırlanan - doldurur; hele vatandan binlerce mil 
lar bile vardı. Bunlar gönüllülerdi uzaktaki şu buzlu ve sisli adanın 
ve en iyi yüzgeçlerdi. lçlerinde bir kıyılarında bir tek levendi01in ölüp 
balık kadar kolaylıkla yüzenler, on kalmaması için hiçbir şeyi esirge -
beş yirmi kulaç derinliğe inenler pek mem. 

başka hisler görebilmek için büyük şmda tacJ varken havai ve hoppay-
Artist olmak istiyor bir hüsnü niyete ihtiyaç vardı. dr. Bütün vakar ve ağırlığını iş iş• 

Bir kari imzasile: Eğer normal bir devrin kral ve ten geçtikten sonra takındı. 
17 yaşındayım. Şimdi; benim bir kraliçesi olarak yaşamış oysaydılar, Bir çeyrek asır kadar süren sal .. 

çoktu. Hatta o kadar ki bunlar ba- Bununla beraber leventlerin telaş
zı harplerde ellerine baltalan alarak !arma da hak veriyordu. Şu sülün 
denize dalarlar, suyun altmdan düş- gibi kadirgayı bu yabancı denizlerde 
man gemisinin yanma kadar giderek bomboş bırakamazdr. Hem de tek
geminin teknesini suyun altına ge- nesinde hiçbir delik yoktu ve içeriye 
len atrafmdan ellerindeki baltalarla su sızmıyordu bile ... 

talebe olmam lazımgelirken, burada hususi hayatlarının en ufak teferru- tanatı esnasında memleketi ve hal· 
anlatması lüzumsuz olan birçok se _ atına kadar dünyanın nazarı dikka- kx hiç tammağa çalışmadı. Bir saat• 
beplerden dolayı bu, saf ve temiz bil- ti celbedilmiş olmazdı. Fakat her lik zevk ve eğlenceden fedakarlık 
gi yolundan mahrum kaldım. Lakin ikisi de vasat derecede birer insan ederek bir hastane veya mektebi zi

qldukları için vaziyetin fevkaladeli- yaret etmedi. Opera meydanının ar• 
mektebe gidemedim diye elimi kolu- ği karşısında Hizrıngelen irade kuv- kasında sefalet çeken binlerce halk 
mıı bağlayıp oturacak değilim ya?. vetini gösterememişler, ihtilal için- olduğunu bir dakika için bile düşün
Bittabi kendime hayatta muvaffak o- de ezilip gitmişlerdir. Yoksa ne On medi. Kendi zevki için yaptırdığı Tri• 
labilecek bir meslek arayacaktım. Ve Altıncı Lui tarihin tarü ettiği gibi anon sarayına edilen masrafla bir -
zaten ötedenberi içimde yanan arti.st zalim ve fena bir adam, ne Mari çok aç doyurulabilir, birçok yoksul 
clmak emeli bu son bir sene zarfındct Antuvanet anlattıkları kadar kalp - kayrrılabilirdi. Bunları . idrak etme-

delerlerdi. Eğer lzlandahlar o gece hücum 
Recep Reis: ederek bir şey yapmazlarsa kadirga-

körüklendiği için, kendimi bu san'ate siz ve vicdansız bir kadındı. Kuvvet- di. ' 
atmaktan başka çare bulamadım. Fa li ve iradeli insanlar gibi yaşamamış Bütün ömrü Rokoko devrinin sus .. 

- Olmaz!.. yı yarın sabah her halde kurtarabi-
Diyerek kestirip atınca onlar da lirdi. 

giyindiler. Gece yapılması umulan bir hücu-
.. ReceR ~eis ~e~_zaman olduğu gibi ma karşı da gemide birkaç levent 

şoyle duşun~uştu: . . . • bırakmak gerekti: 

olan bu kral ve kraliçe ölümleri es- lü ve hafif havası içinde geçti. Mari 
kat ne yazık ki memleketimizde de- nasmda en kuvvetli insanların bile Antuvanet gibi zeki bir kadın etra-

_ Batan bır gemının yerme yenı- l vamlı bir filmcilik yok! Bu yüzden gösteremiyecekleri kadar azamet ve fına bir defa bakacak olsaydı vazi· 
ı enim gibi kimbilir daha ne kadar is seciye kuvveti gösterı:nişlerdir. yeti pek iyi anlıya bilirdi. Fakat bak· 
tidatlı gencin sönüp gideceğini tasav- mak istemedi ve bakmadı. Her tür-
t'ıtr edi.niz! Hem de nas1l sönmek!... SEKiZiNCi BAP lü gaileden ve düşünceden uzak, 

sini kolaylıkla bulurum. Biri oımaz- [Arkası var] 

Ölüme karşı zaf ~~ Yavaş, yavaş, lıergiin kalbinde taze Rokoko Kraliçesi zevk ve eğlence içinde yaşamağı ter• 
1>ir ii.mitle ta.savvurunu haldkatoe ge- Eski düşmanı !mparatoriçe Mari cih etti. Hayatının en güzel senele· 
çirecek olan bir fırJat bekliye bekli- Terezin kızı tahta çıkar çıkmaz A- rini böyle mahdut bir züppe muhfti 

ro~;·~··~c~~~;i'i'~"''''"t'i'~"<llı"~~·g· "f ;~-b;~-;ı;;;:· ı ye c::;;: başka sahalarda da mıı- :;ıs;~.1:~: =~~.~:ş;;~~~1":ı!!: !i~~:· g~~fr:t'
1 

çeşit insanlar ara • 

1 1 fi k ı b'l' · L.k. d ya sefirine mektup mektup üstüne Bütün kabahati tarihe karşı dur· 

t 
..,, 'A k }b h k ı va a o a ı ırım. a ın hayatım a mak isteyişidir. I 

i
l yap 1gı SUn ] a_ ayatı Uzataca '.: biricik ülkiim olan artisfükte mwvaf yazıp yeni kraliçenin siyasi planlan- [Arkası var] 

fak olabilmek benim yegane hedefim nı öğrenmesini emrediyordu. Haki -

netı•celer Verebı•ı]•r katen de eğer Mari Aniuvanet iste-
dir. Ben katiyyen ne bir hayalperest miş olsaydı, bütün Avrupa siyaseti- E k• k d 

·-~-~-.. ,.-.,. ........... ._ ......... ., ........... ''"'' ' ''""""' '""""''"" "'"" . ııe de bir macera dii<ıkünu" deg~ı·zı·~n b s 1 a ın 
'""" ,,,.,.,,, '" " """ '"'" "'"""'"""" """"" • '>! · · ' • nin bağlarını eline alır ve u su-

F akat Dr. Carrel, tabii omrün 100 yaşına Memleketimizde fiımciliğin bir ka- retle Avrupa üç kadmm idaresi al
rabatak gibi batıp çıkması, bu t§in tına geçerdi. tmparatoriçe Mari Te-

çıkmasından medeniyet namına endişe duyuyor değerli hükumetimiz tarafından yar- rez, Mari Antuvanet ve Rusya Kra
dım ve himaye görmesini zarurı kı - !içesi Katerin ... 

Ölüm e pek çok göğüs veımiş Mesleği namına bu araştırmaları lan bir hadisedir. Oyle zannediyorum Fakat Mari Antuvanet siyasi emel 
iki inlan var: Birisi Lindbergtir. yapmakla beraber neticesı·nden ken- kı· m ff k ı b. f'l A b' k ı· d , uva a o muş ır ı m vrupa- ler peşinde koşan ır ra ıçe en zi-
Tayyaresi içinde ölüme nıeydan dı· de korkuyor. Dı'yor kı·.· ya aatılabı·za· -· t kd' d l ket' . · 

A 
" ıgı a ır e meme ı - yade eg-lenerek vakit geçırmesıni se-

okuınuştur. Diğeri merikada · z h · 
R k l 

. d "- Vasati ömür yüz yaışma "ıka- mız e ıne büyük propaganda ve ye- ven bı'r kadındı. Tacı başına bir o- .' 
o fe ler müessesesın e, ölüme "' 

b ı b
. · 1 cak olursa fen namına bir tekaAmu··ı ni bir ticaret yolu açmış olur. yııncag-a kavuşan bir çocuk sevincj · 1

1 çare u mak için ın tiır ü tehli- E -
k F t kil d b ti i ger bu düşündüklerim uzu.n mild- ı·ıe ııı·ydı'. Elı'ndekı· nu·· fLızdan hı'çbı'r ·, 

eli araştırmalar yapan ransız eş e en u ne · ce nsanlık üze- ~ 
doktoru Aleksis Carreldir ki No~ rinde öyle bir iktısa.di yük toplnrabi~ det hayal olmakta devam ederse ve suretle istifadeye kalkmadı. Basına 1 

·,J lıeninı de muhakkak artist olmak is- gelen birçok felakeiler de bu yu:. z - j 
bel mükafatım kazanmış, ve ö- lir ki, medeniyet bu rüzden ma.hvo- t d" ~· ·· d 
1 

_1__ l ,J e ıgıme gore, Ü§ündiiğüm Avrupa- dendir. Yani kralic.eden zry· ade se- 1 

ilm e çare bulmaya en y~n ge ~ l b" ö a ilir. lüm tasfiye edici bir kuvvet nın film §ehirlerine gitmektir. Istida vilmek, ve hoşa gitmek istiyen bir 
miş adamdır. olarak insanlık Jt>in lazımdır. Zav1f. dıma güve · O d h d 1 k k · · Bir iki gün evvel yazdığımız gibi, y ,J nıyorurn. ra a er ne pa- ka ın o ara yaşama ıstemesm-

ları, hastalan. delileri, acA ız" lerı' o-4.-. hasına olursa olsu affak z dendir bu iki akıllı adam başbaşa vererek ' lıı«- - n muv · o aca - · 

sun'i bir kalp icat etmişlerdir. Sun'i 
dan kaldırır. Ebedi bir hayat insan- ğım. Fakat asıl mesele oraya gidebil- Tarihi zaferler Mari Antuvanet 
lık için en büyük bir felaket olur.,, nıekte. için güzelliğinin fethettiği kalpler-

kalp, Kopenhagta toplanan trp kon- den daha ehemmiyetsizdi. Kraliçe -
gresın. e ı·kı' mucı't t af d tevdı' lşte vaziyetim. Sizclen insaniyet ar m an 1 · lik rolünü eğlence için sahnede rol 
edilmış" , derhal tecrübelerın· e başlan- zmır ~anayırmda kurulma k ta narn~.,1a bana bir yol göstermenizi çok 1 oynarmış gibi lakayt ve ehemmiyet 
mıştır. olan p avyonlar rica eedrim. vermiycrek oynadı. Sarayın en be-

Kongrenin yaptığı tetkika göre l Izmir arsıulusal sergisi, 1 Eylfilde Uslilbunuzdan karakter sahibi bir ğenilen, en takdir edilen, en neş'eli, 
sun'i kalp bir kauçuk hücredir. Da- açılıyor. Sergi etrafındaki çalışma- ~ ve glizel kadını olmak, kendisi için - genç oldugunuz anlaşılıyor. Artistlik a· M 
kikada altmış defa atar ve ince da- lar devam etmektedir. Verilen bir kraliçelikten büyük paye i ı. oda-
m 1 t 

· 
1 

d 
1 

tt .. b hususunda imkansızlıkları bizzat siz tar onun zevkinden dog-uyor, herkes 
ar ar vası asıy e evam ı sure e karara gore, ankalara bağlı büyük 

k h t · d y b' de görüyorsunuz. Fakat henüz gen" onun giviniş ve süsleniş tarzmdan 
an ve ava evzı e er. aşayan ır müessesat kendi pavyonlarında, di- " J 

ahlA kt 1 h t ı klı bir olduğunuz için bir türlü içinizi yakan ilham alıyordu. 
m u an aman as a ı uz. Şfer müessesat ise ayrı pavyonlarda 

b 
•A kal t · 

1 
~ ateşi söndüremiyorsunuz. Dışarı, ya- Versay sarayında çiçekler arasın-

vun u sun 1 P vası asıy e epeyce eşya teşhir edeceklerdir. da yirmi sene neş'esi ve güzelliğile 
bir müddet yaşamakta devam ettiği lstanbul ve Trakya mıntakasınm bancı memleketlere gidip artist ol - herkesi hayrette bırakan bu kadın, 
tesbl't edilmı· t· nıak işine gelince, bu imkansız dene- -

- ş ır. layık olduğu ehemmiyette teshir e- Rokoko devrinin kraliçesi olarak ya-
s •A kalb. t tb'k t k' f d ı , cek kadar bir teşebbüstür. Evvela, un ı ın a ı at a ı ay a a- dilmesi işinde esaslı bir faliyet göze şadı. 

n nerelere varacağı şimdiden ma- çarpmaktadır. Çanakkale, Kırklar _ tanıdık olmak, dil bilmek lazım. O Fakat yaptığ·r bütün bu Rokoko 
!Um olmamakla beraber kalp hasta- eli, Tekirdağ ve Edirne vilayetlerini memleketlerde sizin gibi heveskar 
Irkları, kanser, verem, böbrek has- ihtiva eden Trakya Umumi Müfet _ binlerce kişi yok mu zannediyorsunuz 
talıkları, şeker hastalığı hakkında tişliği mıntakasrnda yetişen madde- Size bir tavsiyemiz var. Madem ki 
en iyi tedavi tarzını araştırmaya ve leri ve hazırlanan mamulatın da ay- san'at kabiliyetleriniz var. Büyük bir 
bulmaya. hizmet edeceği hakkında rı bir pavyonda teşhiri mukarrerdir. sahne olan bu dünyada kendinize mü 
Kopenhag kongresindeki bütün mü- Umumi müfettişlik pavyon insaatile kemmel bir iş bulabilirsiniz. Tip ola-

lı 1 b yakından alakadar olmaktad~. Edir ı'ak "bı·r ı'ş adamı,, kompoze e<lı'nı·z. ta assıs ar eraberdir. Danimarka-
nın iki meşhur kanser mütahassısı 

derhal sun'i kalpten istüade etmeye 
ve kanser hakkında araştırmalar 

yapmaya başlamışlardır. 
Sun'! kalp, birkaç gündenberi 

Kopenhagta gece gündüz hiç durma
dan atmaktadır. 

Doktor Carrel yakın bir istikbal
de ölüme ameli çareler bulmak ve 
vasati insan ömrünü hiç olmazsa yüz 
yaşına çıkarmak mümkün olduğuna 
inanan bir adamdır. 

nede toplanılmakta olan nümuneler, 
bu hafta içinde lzmire sevkedilecek
tir. lstanbul tüccarlarına teşhir olu
nacak mallan için 4 pavyon hazır -
!anmaktadır. 

Mü sabak a imtihanı yapıldı 

İş Bankası ve İnhisarlar Umu~ 
müdürlüğünde, yeniden alınacak me
murlar için imtihanlar yapılmıştır. 
İş Bankasındaki imtihana 157, inhi
sarlardaki imtihana 249 genç girmi§
tir ~ 

-:·r 
Hercai a~ık 

N. G. imzasile : 
Hayatımda ilk olarak bir kız sev

dim ve mıunla bir sene kadar seviş
tik. Sonra bana karşı bir çok fenalık 
larda bulundu. Gülünü seven dikenine 
kat'/anır derler. BFn de herşeyine kat
landım. Fakat san zamanlarda 'büsbü 
tün işi azıttı, Başkalarile konuşuyor. 
Ben bunun üz~ine başka bir kızla ko 
nu.ştıtm. Altı ay kadar konuştum. On-

dan ayrıldım, bir başka kızla konuş
tum ve hdsılı yedi sekiz laz oldu .. Şim 
di ilk koııuştuğıım kız bana musallat 
oluyor. Konuşalım diyor. Ben buna ra 
zı olmııyor-um. Çünkil ilk defaki fe -
nalıkları gözümün önünde. Nasıl ko
nuşayım. Şimdi iyi bir kızla seviŞi -
yorum. Konuşayım mı, korıuşmıya -
yım mı, ne dersiniz? 

Gayet tabii, konuşmayınız. Fakat 
pek krsa zamanda bu kadar çok kızla 
konuşmak çok fena bir şeydir. Hem 
onların şerefleri ile oynamış olursu
nuz, hem de, bu, sizin için "gayri cid 
di bir adam,, diye şöhret bulmanıza 

sebep olabilir. Meşru ve ciddi niyetle
dniz olma,dan, bir genç kızla görüş -
memenizi tavsiye ederiz. 

Şimdi erkek oldu ve 
bir kızla evlendi 

Eskmen kadınken şim'di erkek oları 
Mark karısile beraber 

Bundan bir müddet evvel İngilte .. 

rede meşhur bir kadın atletin bir sü
rü şampiyonluklar kazandıktan son-
ra erkek olduğundan şüphe edildiği· 
ni ve bir ameliyat neticesinde erkek 
olduğunu yazmıştık. 

Şimdi, kendisine Mark Weston i~ .. 
mini takmrş olan sabık Miss Weston, 
evvelki gün, çocukluk arkadaşların
dan Miss Alberta Eray ile evlen
miştir. Yukarda resimde sabık iki 
kız arkadaşı ve bugünkü karı kocayı 
görüyorsunuz. 

Mark Weston diyor ki: 
- Ben Albertayı küçüklüktenoerı 

tanırım. Harikulade bir kızdır. o. 
nunla bu sebepten evlendim. 

Ambalaj mütehassısmm 
tetkikleri 

1ktısat vekaleti ambalaj mütehas
sısı, yanında ofisten bir müşavir ol
duğu halde memleket dahilinde tet
kik seyahatine çıkmıştır. Mütehas
sıs İstanbula da gelecektir. 
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Japon Profesörü 
Okuba lzmirde 
Profesör, tarihi eser~er 

Üzer nde tetk.kat 
yapıyor 

/spanlJa işlerine ademı müdahaıe 

lngi tere ile Fransa· . mühimmat 
Arttırmve eksiltme 

muhtırası 
BORSA satmamak • 

ıçın anlaşh~ar • 
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da 10 bin metro kanaviçe. 
• Kırklareli askeri 1&tmalma komlıyo • 

nunda 600 ton kuru ot, 400 ton aaman ek
ıiltmeai. 

• Gedikpaıada Jandarma Komutanlıiı 
htanbul Sıtmalma komisyonunda 20 mil
yon 50 bin metro renkli ve 3 milyon 500 
metro beyaz makara lpliti, sandık, kutu, 
kaim ip, ıiclm ekıiltmeai. 
* latınbul muzelerl umum mUdıirlüiUn· 

de 195 ton manııl, 8ı5 ton kok kömürü 
eksiltmesi, 

• latanbul belediyesi daimi encUmeninde 
aatılıcak Kadıköy ıamandıra ıarajlarında 

bulunan Uç kamyon, kiraya verilecek Aksa 
rayda Hintler tekkesi artrrmaaı ve Dumlu
pınar yatı mektebi için. lüzumu olan 260 ta 
lum dıı ve 260 takım iç elbisenin yapılma 
aı, hastanelere lüzumu olan 565 kilo ek • 
mek, Dolmabahçe 1&at kulesile saray ka · 
pnı araamdalri yolun tamiri, Balat ıtelyeai 
için lizım olan muhtelif cinı tahta, teker· 
lek baıhiı Ye tekerlek parmaiı, lima de • 
mir civata, pul, ı;i'li, makap ve iıpit eksilt 
meai. 
* Yozıat villyeti ekıiltme komisyonun

da Yerköy - Yoııat yolunun tamiratı. 
• Ankarıda Nafia Vekileti sular umum 

mUdUrlütünde küçüle Mendreı sahasında 
yapılacak doku adet beton arme köprü in 
llltL 

• Nafıa Veklletl demir1ollar lnta•tı ek
liltme komlayonanda Fl11011 - Zonruldak 
battmm Çatal aPJDI --~olu 7edl kilo 
metrolak ksamm ra1 fertintı. ~ 

• Senirkant be~~ı:ümeninde, kan· 
!ı&nın ıu te1l11tı eksiltmesi. 

• İstanbul vakıflar direktörlüiilnde muh 
telif emllk ve ana H t11ı artırman 
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Sterıın 

ı Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belc;ıka tr 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 O nar 
Fransız fr. 
1.. r~1 veaılrah 
Florin 
Avusturya ıilın 
Marlı 
Zloti 
P~rııo 
Lt'VI 
Veo 
' • • ., trurnn" 
Altm 
Banknot 

Celrler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslov11k 
Avusturya 
Mark 
lavec:krnnu 
İspanya pezeta 

Eıltam 

lı Bank111 Mil 
N 

Al ıı 

628,-
ı23,-

84,-
80,-
21-
13,-

49.-
167.50 
190-
82.-
22.-
2S.-
21.-
22.-
22.-
32-,,, -

970.-
243.-

. Hıtmılıne 
Anadolu 3 60 

" 3 ıoo 
Şirkethayrıye 
Tramvay 
Romonti Nektar 
Terlcoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Rınk1111 
Sark Merkez Eczanesi 

fıtılrraıfar 

Tilrk Borcu I 
" .. il 
.. .. iti 

Erıanl A. B. C. 
İstikrazı riahill 
Sivas - Erzurum t 

" 
·u 

s 1 t ı t 

634,-
125,-
ın.-
84.-
23.-
16,-
53.-

167.50 
196.-
84.-
24.-
30.-
23,-
H-
2~.-
34-
3~ 

971 
244,-

634,.25 
12,03,-
0,79,15 

10,06,36 
4,70,40 
2 43.10 

63,81,36 
1.16,72 

19.11.25 
4,18,50 
1,97,-
3,05,60 
6,14,50 

85,-
9.90 
Q ,9{) 

26,10 
42,
\6,-
18,-
9.30 

t2,50 
11,-
83,50 
26.-
3,60 

22.65.-
20.65 
21 ,20 
97,-
96,SO 

100,-
100,-

Mııır faltwrııerr ..... 
1903 11 
1!111 III 

TaltvlfSf 
Rıhtım 
Anadolu I ve il 

201.50 
98,-

m 
Anadolu Milme111l 

10!,!0 
99,-

10.25 
4&.45 
47.50 
47,65 

Londra, 15 (A.A) - Harici
ye Nezaretinin bir tebliğinde bil 
haıaa fÖyle denilmektedir: 

Büyük Britanya hükumeti, 
F ranıa hükumetinin hali hazır
da lıpanyada yapılmakta olan 
mücadelelere hiçbirveçhile mü
dahale edilmemeıi için batlıca 
alakadar devletler arasında bir 
itilaf vücuda ıetirilmesini temin 
makıadiyle ıarfetmekte olduğu 
gayretlere tamamile müzaheret 
etmektedir. lnıiltere hükumeti, 
umumi bir itilaf haııl olur olmaz 
her iki muharip tarafa yapılmak 
ta olan ıilah ihracatını menet.. 
mek arzusunda olduğunu ve ıi
vil tayyareler ıatılmaaının men'i 
için ittihazına kadir olduğu bü
tün tedbirleri alacafını beyan e. 
der. 

l'rofctJör Okubo Ingiltere hük<ımeti, bu meselede 
diğer devletlerle pek ya.kın bir istik-

İzmir, (Hususi muhabirimiz yazı- halde bir itilaf vUcude getirilebilece
yor) - Tokyoda Komazava üni\'er- ği ümidini beslemektedir. Şimdiki hal 
sitesi şark tarihi profesörü, Türk • 
İslam enstitüsü Direktörü Profesör de İspanyadaki kargaşalıkların bida-

yetinden beri silah ihracatının men'i
Koji Okuba dün şehrimize gelmiş ne milteallik olan 1931 tarihli kanun 
ve vali Fazlı Güleçi ziyaret etmiştir. mucibince, İspanyaya silA.h ve mühim 
Profesöre müzeler müdiri Salahat

rnat sevki için hiç bir ruhsatname ve
tin Kantar mihmandar verilmiştir. 

rilmemiştir. Şurası da iyice anlaşıl
Prof esör vali Fazlı Güleç'in tekli mak icap eder ki Iespanyadaki teee

fi üzerine pazartesi günü Elhamra süfe şayan vakayiin başka yerlerde 
tiyatrosunda bir konferans vermeyi ciddi akisler hbıl etmemesi arzu edi
kabul etmiştir. Bir saat devam ede liyorsa da tam ve bitaraf ane bir ade 
cek olan bu konferansın mevzuu şu- mi müdahale yolunu tutmak elzem-
dur: dir. Is p an ya d ak i p art l • 

1 - Japon tabiat ve hayatı... l e r d e n h e r h a n g i b i r i -
2 - Japonyanın coğrafi vaziye- ne kara, deniz ve hava yoliyle yar -

ti ve mevkii.. dım eden Ingilizler, yalnız kendileri-

mışlcrdir. Hükumet kuvvetlerınin 200 
den fazla telef at vermelerine rağmen 
asilerden yalnız yirmi ölü vardır. A· 
siler külliyetli mikdarda silah ve cep 
hane ve birçok kamyon almışlardır 
Şimdi Malaga yolu üzerinde Estepo
na şehrini muhasara etmişlerdir. 

Asiler tarafından hasara uğratılan 
Jaime I zırhlısı tamir için Corthage
ne'ye gitmiştir. 

Portekiz • l•panya hutludunda 
bir hadue 

Lizbon, 15 (A.A.) - Portekiz kı
taatı, dUn, Capo Maior yakininde hu 
dudu geçen lspanyol milisleriyle ateş 
teati etmişlerdir. Portekiz hilkCimeti, 
hududa·, müselli.h ve kamyonlara bin 
miş Ispanyol milisleri tarafından va 
ki olan teca vüzil şiddetle protesto et
m i§~. 

Bir vapur battı 
Oran, 15 (A.A.) - L'Oranaire va

puru Mostaganem açıklarında bat -
mı§tır. Tayfadan 31 kişi boğulmuı -
tur. Bu vapurun bir denizaltı mayini· 
ne çarptığı zannedilmektedir. 

Hükumet lııtaatı Ja birlı.a~ 
fehir almıf 

Madrit, 15 (Tan) - Hükumet kuv 
vetleri birçok mevziler zaptetmişler -
dir. Ezcümle Avila civarında Sierra 
Navolmoral gehrini zaptetmişlerdir. 

Harbiye Bakanı !silerin Guadalajara 
ş~hrini zaptettiklerine dair olan ha -
berleri tekzip etmektedir. Hilkfımet 
milisleri Kordoba vilayetinde Beleba 
zar ve Pozeblanca şehirlerini de al • 
mışlardır. 

3 Japon l' klimı'nı'n Japon hayat ni ,.ahsen vahim tehlikelere maruz bı 
- v HülıUmet kuvvetlerinin bir 

ve harsine tesiri.. rakmakla kalmamakta, ayni zaman - bozgunu 
4 - Japon ırkı ve milleti.. da teklif olunan itilafların elde edil -
5 - Japon dili ile T\lrk dili ara- mesini müıkUl kılmaktadır. lngiliz te Rabat, 15 (A.A.) - Havas Ajansı 

sındaki benzeyi§.. baası, İngiltere hükfımetinin elde et- muhabirinin bildirdiğine göre, iailer, 
nıeğe uğraşmakta olduğu gayeye mu birkaç saat ııilren bir çarpıımadan 

6 - Meji devri, yanl son zaman· sonra, Malagaya 40 kilometre mesa · 
l rd ki J 1 h halif olan teşebbüsleri sırasında uğ-
a a apon ıı a atı.. u kü fede bulunan ... •arbellayı zaptetmi• • ramalan muhtemel bulunan m f - .- y 

Profesör, bu sabah Selçuk, Tire, litta hükfımette.n hiçbir yardım, hiç ler ve bir çok top, külliyetli mikdar-
Odemif havalilltnde ~tt~l . .;.r~t!;e~t~·ılJIU:..mlı.~..ıt..JııMa.ı•...ıw~-..~~1.da___mUhimmat .atmıalarch.._ J.lWMHnot.. 

kık gezısine fıJ{aca1CITr. ura ar a U.bliğ, Eden tarafından tamamiyle kuvvetleri tam bir bozgun halinde -
Türk asan ve TUrk harsi üzerinde taevip edildikten aonra neşredilmiş - dir. Malaga yolu, ekserisi yabancı Le 
etütler yapacaktır. tir. Mumaileyh, önUmüzdek.i hafta i - jiyon askerlerinden mürekkep olan &-

Profesör Okuba sah günü ~~hri- çinde Londraya dönecektir. •i kuvvetlere açık bulunmaktadır. 
mizden ayrılarak Konya.ya gidecek 
ve ayın 24 ünde Türk Dili Kunıtta-

Madrit yalanda tulim 
olacalımıf 

l•panya, Alman tayyare.ini 
iade etmedi 

* Ziraat Veklleti satmalma komiıyon:ın 
da Ankara etlik baytarı merkez seriım bi
nasmda 7apdacak tadilit ve iliveler in· .... 

• Kadıkoy vakıflar dırektörlıiiünde mah yında hazır bulunmak üzere hu ha
Mııır Kredi Fonsiye Tahvilatı 

kef İdeıi valideki seyahatini kısaltacaktır. 
Paris, lı (Tan) - Excelı!ıior gaze

tesinin lapanya muhabiri General 
Franko ile General Molanın Sevilde 
bulunduklannı ve iki Generalin Mad
ritte henüz taarruz etmemek kararını 
\erdiklerini yazmaktadır. Çünkü Mad 
ridin yakında teslim olacağına dair 
kuvvetli deliller vardır. 

Berlln, 15 (Tan) - İspanya hükfı· 
meti, zaptettiği Alman tayyaresini 
benUz iade etmemiştir. Yarı resmi ma 
hafil bu tayyarenin bombardıman tay 
yareai olmadığını, yalnız tayyare mü 
rettebatının tüfenk ve rüvelverlerle 
müsellah olduğunu söylemektedir. 

lıil yerler aatıtı artırması. 
* Gümrük muhafı11 ıenel kamutanlıiı 

aatmalmı komiıyonunda 942 kaput, ve 
18f8 takım erat elbiaeıl ve 1160 taknn elbi 
ıe eksiltmesi. 

Kahire, 15 ( A.A) - Yüzde 3 faiz- Profesör dUn A.sanatika müzesini 

* Balıkesir daimi encümeninde memle . 
ket hastanesi içın almacak iliç ve panıiı • 
man malzemesi ekıiltmeai. 

• Tophanede levazım lmirlili utmal . 
mı komiıyonunda Harp Akaderniıi efradı 

için 400 kilo 11deyaiı 20 ton 11iır eti lnın
dura ve terlik ıilel konalı için 2$0 adet alt 
lı ilıtlil kar1ola ekıiltmeti. 

• larnitte tümen aatmalma komiı1onun
da 113300 kUo artır eti 
* LWeburıaz aalııerl 1&tmalma komiı · 

)'onunda bulıur eksiltmesi. 
• Gellboluda il ıaydı Jandarma mektebi 

li ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
Tahvillerinin bugünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 768.558 
numara 50.000. 

1911 senesi tahvillerinden 291.094 
numara 50.000 frank kazanmıştır. 

* Gumrük Muhafua Genel Komutınhiı 
Iııtanbul aatınalma komiıyonunda 525 eier 
takımı ekıiltmeai. 

• Maliye Veklleti levazım müdürlüiıi ek 
ıiltme komisyonunda Dolmabahı;ede mali
ye evrakı matbua anbarmdan lstanbul pa
ket postahaneslne ıönderilecek evrakı mat 
bua pakelerinin nakliyesi. 

nıiiba111 koml11onunda ııirr eti, patates, 
bulıur, odun pirinç ve zeytinyaiı eksiltme 
ai. 

• htanbul sahil ııhhiye merkezi satınal
ma komisyonunda miıııtahkemler için maa 
kasket 168 takım yazlık ve kıulık elbiıe ve 

• Ankara mektepler muhaaebecillii H • 168 çift fotin eksiltmesi. 
tmılma komiıyonunda muhtelif cinı taze * Belediye daimi encumeninde Beyoilu 
aebae ve taze me:rva ekıiltmeıi. 37 inci ilk mektep tamiratı, Karaaiaç mU-
* İıtınbul poıta, telıraf ve telefon alnn eaaesau için ıenelik kırtasiye levazımı ku

utım komisyonunda lıtanbul telıraf mu· ru ot, aaman ve yulaf eksiltmesi. 
habere ıalonunun linolyom ile tefriti ve iki • Istanbul milli emlik müdürlüiünde sa 
kamyonun tamiri ve birinin karoıeriainin 

7eniden yapılmaaı ekıiltmesi. 
• Orman alım aatnn komiıyonıında Bel 

tılık emlik ve araa artırm11L 
• Edremit Tiımen ıatmalma komisyo • 

nunda 625 ton arpa eksiltmesi. 

ziyaret ederek Türk eserleri üzerin

de tetkikler yapmıştır. 
Profesör bana, Japon milletinin 

Türk milleti hakkında çok derin 
sevgi ve saygı hissi taşıdıklarını 

söylemiştir. Profesör diyor ki: 
"- DUnya iki sütun Ü2'.erine ku

rulmuştur. Bu iki sUtUn Japonya ve 
Türkiyedir. BUtUn garp asıl ışığı Ja
ponya ve Türkiyeden almaktadır. 

Japonyada Uç yaşındaki çocuklardan 
itibaren bütün Japon nıilletı Atatür
kü tanır ... Onun bilyUk kudretini v.e 
Ttirkiyeyi nekadar harikalı bir ham
le ile kurtardığını bilir.,, 

ispanyaya ihraç olunan 
malların kar,ılığı 

A•iler BaJajoz'u altlılar 
Lizbon, H5 <Tanı - Badajoz'un tes 

lim olması üzerine yUzlerce hpanyol 
mültecisi ve Badajoz aekerl ve sivil 
kumandanlan Portekize gelmlolerdir. 
Asiler gebre hi.kim bulunmaktadır -
lar. Gazeteciler yarın şehre girecek
lerdir. 

Badajoz yanıyor 
Elvas, 15 (A.A.) - Havas Ajanaı 

muhabirinin bildirdiğine göre, i.siler 
bütün gece muharebelere sahne olan 
"Eski kale" mahallesi müstesna ol .. 
mak üzere, tekmil Badajoz şehrini 
zaptetmiılerdir. Birçok evler dinamit 
le berhava edilmiştir. Şehir alevler 
içindedir. 

Badajoz naaıl zaptedildi 

Portem ademi mütlalaale 
anlGflrla&na 6iriyor 

Parla, 15 (A.A.) - Lizbon hUkti
meti, İspanya iflerine adaml mUdaha 
le anlaşmasma iştirake hazır olduğu· 
nu FranBiz ve İngiliz Hariciye neza
retlerine bildirmiştir. 

l•panytula lı.ili•eye ltapcıtılan 
Portelrizliler 

Liıbon, 15 (A.A.) - Reuter'in bil 

dirdiğine göre, Portekiz hUkftm~U. 

Rosa de la Frontiera'da hapaedilmia 

olan bet Portekizlinin serbest bırakll 

masının teminini Madritten istemle -

tir. Radyo Club'iln haber verdiğine 

göre, bu bet Portekizli 4 7 Ispanyolla 
birlikte bir kiliseye kapatılmış olup, 

hilkflmet kuvvetleri bu kiliseyi yaka 
caklan tehdidini savurmaktadırlar. 

sonra neşrolunan bir tebliğde, lspall' 
yaya silah ve mühimmat ihracının 
yasş.k edilmesi hakkındaki FransJS 
teklifi üzerinde Fransa ve lngiltere
nin tamamiyle mutabık kaldığı ve bil 
bapta iki hükümet arasında notalal' 
teati edildiği resmen bildirilmekte • 
dir. Bu anlaşma Alman, Italyan. por 
tekiz ve Sovyctler birliği tarafındaO 
tasvip olunur olunmaz meriyete gire 
cektir. Sovyetler birliğinin anlaşma· 
ya müsait olduğu zannedilmektedir· 
Fakat Almanya ve ltalyadan henill 
hır cevap alınmamıştır. 

General Mola General F · anlı.o 
ile bu/uftu 

Berlin, 15 (Tan) - İspanyol asile
ri şimal cephesi kumandanı general 
Mola, dUn, tayyare ile Sevile gelere• 
general Franko ile görüşmüştilr. tıd 
general askeri harekatı ne surett• 
sevk ve idare edeceklerine dair rnil· 
zakeratta bulunmuşlardır. 

Anlaştldığma göre, bu müzakertt 
neticesinde Madridin topa tutulma'I 
kararlaştırılmıştır. Generaller FraJl" 
ko ve Molanın kanaatine nazara!lı 
ihtilal kuvvetlerinin muvaffakıyettıı
den sonra, Madrit kendiliğinden tel" 
lim olacaktll'. 

General Mola ak~am tekrar ta 
re ile Burgosa dönmüştür. 

Asiler şimdi üç koldan hareket 
derek Malaga, Badajos ve San 
bastiyen civarlannda temerküz et 
miş bulunuyorlar. 

Naz.ırların toplanh•ı 
Paris, 15 <Tan) - Madrit hilıcft' 

meti dün bütiln nazırların ve geıır 
rallerin iıtirakile bir toplantı yat>" 
rak vaziyeti gözden geçirmiş ve ırıt 
zakerelerde bulunmuştur. 

Toplantıdan sonra hariciye na · 
kendi idaresinde bulunan biltün 9U 
heli unıurlan uzaklaştırdığını söyl 
mi§tir. Dahiliye nazın ise Madridf 
iqeıini temin etmit olduğunu bildt 
mittir. 

Habet ileri gelenlerinin malı.ıt 
müıadere ediliyor 

Roma, -5 (A.A) - Mareşal ors/ 
yani, NegllsUn Paristeki ·mUmeull1' 
ri Ras Nasibu ile Wolde Marialll._ 
bUtün emvalinin mUsaderesini e~ 
miştir. Bu karann sebebi, bu mUJ!l 
sillerin, Ha.beşistanın sükfln ve et' 
niyetini ihli.l edecek §ekilde faaliY" 
te bulunmalarıdır. --

Mongollar Çinde ilerliyor 

Nankin, 15 (A.A) - Bir çin.,.., ' 
nağrndan haber verildiğine göre, 1' 
ni Mongol kuvvetleri Suiyuan hU~ 
du Uezerinde bulunan Şangtu'ya vr 

mışlardır. Şangtu ilbayı Poutaoy,_~ 
dafaa hattını ve bilhassa Pekin ')&P:! 

çu demiryolunu tefttf etmektedir• 

Bir Bulgar prof eaörü öldü _1, 

Sofya, 15 (A.A) - Sofya (}P' 

versitesi f eleefe prof esörU ve ~ 
demi i.zuufdan profesör 1van ~ 
gef kısa bir haetalıktan eonra 
mUştUr. 

Afyon kaçakç111 Bulgarlar 00 
Sofya, 15 (TAN) - Mısırda çdJf 

bahriyeli Bulgar, afyon kaçak 
suçuyla Port. Sait'de Mısır hil~ 
ti tarafından tevkif edllmiftir· ..J, 

Bulgar hllkfuneti, bunların _., 

bırakılmaları için teeebbUıte bıJ1 ırat ormanında mevcut aaulacak 300 metro 
miklbı meıe atacı artırmaaL 

• lzmir müıtahkem mevkii satmalma 
komiıyonunda 43050 kilo 11deyaiı. 

ispanya hükfımetinin harici ~rç
lanna moratoryom ilan etmesi bu 
memlekete ihracat yapan tüccarla
rımızı telô.şa düşürmüştür. Bu tacir
ler, gönderdikleri mallardan karşı
lıkları ödenen miktarın Cümhuriyet 
Merkez bankasınca tediye edilmesi, 
yahut alelhesap avans verilmesi için 
alakadar makamlara müracaat et
mişlerdir. 

Elvas, 15 (A.A.) - (Portekiz) 
Havas Ajanaı muhabiri, hpanyol isi 
lerinin, dün akp.ma yakın Badojaza 
girdikleri, Fakat akp.m Ustü şehrin 
sokaklarında ıiddetli çarpıımaların 
devam ettiğini haber vermektedir. 
Asi tayyare ve topçu kuvvetleri dün 
sabah saat 7 de Badajoz'u bombardı 
man etmeğe başlamışlardır. Taarruz 
saat 11 de durmuştur. Asiler, hareki 
ta, saat 17 de tekrar başlamışlar ve 
Baldenin elyevm harabe halinde bulu 
nan eski surlanna kadar gelmişler -
dir. Bu surlar Halkçı Cepheye men -
sup 300 milis askeri ile 500 gönüllü 
tarafından ıiddetle müdafaa edilmek 
tl" jdi. 

Madrit hUkfımeti Portekizli esirleri mu,tur. 
• An.karı Mılli Mudafaa Veklleti ıatm 

alma komiıyonunda Cebeci hutaneai da· 
bili kısmı inıaatı. 

* lıtanbul deniz ticaret müdilrliitündı 
200 adet aandalye 

• lktiaat Veklleti ölçüler ve barlar di
relrtörlüiundı mütenavib cereyan ıayaçla-

• Çanakkale Tiım satmalma komisyonun 
da 350 bin kilo yulaf. 
* Gelibolu il ıydı jndarma mektebi mü

bayaa komisyonunda aabun, ıaz, sadeyaiı, 
kuru ıoian, kuru fasulye, makarna, irmik 
ve sair erzak eksiltmesi. 

• Tahlisiye umum miıdUrlüiü satmalma 
rı ayar ma1111 eksiltmesi. komiıyonunda 20 ton motorin ve ilri ton 

• Tekirdaiı aalreri aatınalma komiı10 • dizel yatı ekalltmeıi. 
nunda topçu alay dahili elektrik te1iıatı ek • Kabatatta inhiaarlar levazım ıubesi ı-
ıiltmeai. lnn aatnn komiıyonunda tütün kıymaya 

• Selimiye askeri aatmalma komiıyonun mhıuı havan blçaiı. 
da Haydarpa11 haıtaneai için 3000 kilo 11 • lltanbul ıümrükleri aatq iıleri müdür 
deyatı elrıiltmeıi. luiıinde ıatılacak toı ıeker artırmaaL 

• btanbulda vakıflar direktörliliünde • Jandarma ıenel komutanlıiı Ankara 
imarete lüzumu olan 11bun, ıotın, 11h;a, 11tmılma komiıyonunda 521700 adet mıh. 
nohut, ku1'11 f11ulye, pirine zeytln1at1 ek- • Çorlu ıatınalma komiıyonunda 40 bin 
ıiltmeıl .. 

• lıtanbul Deniz ticaret mildlirll1t\lnde 
13 bin ıöçmenin Köıtence, Varnı ve Bur
ıazdan nakilleri ekailtmesi. 

kilo patates 
• latanbıaJ defterdarlıimda kiraya veri • 

tecek Kuzıunculııta, K11ımpa1ada, Beyoi
lıında ve Yedikulede dükklnlar artırmasL 

DUn öğleye kadar, bankaya bir te
diye emri gelmemiştir. Emrin pazar
tesi gUnU verilmesi beklenmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı Ali 
Rina Tarhan, dün, sabahleyin İstan
bul gümrüğüne gelmif, bir müddet 
me§gul olduktan sonra, gümrük ba,
müdür vekili Mustafa Nuri ile istas
yon gümrüğünü teftiş ve tetkik et
miştir. 

Ondan sonra da, inhisarlar umum 
müdürlüğüne giderek, bir müddet te 
orada meşgul olmuştur. 

Lehli talebeler ıeldi 

Mtulrit yeniden tehdit alhntla 
Parla, 15 (Tan) - .Aailerin ılmal 

ve 'Cenup ordulannm birleşmesi ne -
ticesinde Madridi daha fazla tehdide 

18 Afu.to• Salı • Iatanbul vakıflar direktörlüiünde ııa • Dün şehrimize bir Lehli talebe gru başladıkları haber veriliyor. Asi!e,. 
• Istanbul Komutanlıiı aatınalma Komis tılacak Abdıin•lim tekkeai enkazınm artır- pu gelmiş ve Galatasaray Lisesine yeniden Guadarin, San Enrique, Sabı 

70nunda 50 kilo sadeyatı eksiltmeli . maıL misafir edilmiştir. nella11 VP Teaorillo sehirlerini zaptet-

derhal tahliye etmediği takdirde Ra 

dio Club reisinin bir gönUUU kuvvetı 

toplayarak şehrin üzerine yürümek 

ve mahpusları kurtarmak tuavvunın 

da olduğu haber veriliyor. 

MaJriJe yardıma giden 
Fran•ızlar 

Paris, 15 (A.A.) - lş Genel Birlıği 
umum sekreteri Leon Jouhaux hpan 
ya CUmhuriyetçilerine yardım husu
sunda en iyi çareleri Halkçı cephe zı
mamdarlariyle birlikte tetkik etmek 
Uzere, refakatinde birlik katibi Geoı-. 
ges Buisaon bulunduğu halde tayya. 
re ile Madride hareket etmiftir. 

Fran•a ile lngiltere araında 
bir anlOfma 

Londra, 15 (A,A.) - Hariciye Ba
kanlığı tarafından bugün öğleden 

S~vyet Ruıyada aıker• 
alınanlar tıP" 

Moskova, 15 (A.A.) - MU .J' 
komiserliği neşrettiği bir ernlrOP°"' 
de 1914 doğumlularının tarnarnııtl.,, 

ı sıIY 
1915 doğumlularınm da yarısın ;' 

altına çağırmakta ve 1934 de 
olanları da terhis etmektedir. 

Yeni Yunan nazırlan Korf1ıd' 
yemin ettiler "" 

. d• 
Atina, 15 (A.A.) - Yenı "'fi 

demiryollan bakanı SpiridOJll tJ' 
yeni emniyeti umumiye baka.D

1 ttt-' 
niadakia bu,Un Korfuda Kraltll ""' 
de yemin etmişlerdir. B·ı m•ra'1 

hazır bulunmak Uzere Kort'u.Y• ~ 
Ba3bakan 'halk taraf ırıdan ~ 
zahUraUa karsılsnmıştır. 
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Bursalı bisikletçilerin Marmara turu 
... 

~ 1 

' 1 

Genç bisikletçiler Balıkesirde Ilalkcvi Ba.Jkanı ile bi rarada 

Bisikletle Marmara havzasında sa gelmişler, Mehmetçik abidesine 
bir tur yapmak Uzere yola çıkan bir çelenk koyduktan sonra Gelibolu 
'l'urk Spor Kurumu Bursa bölgesine Keşan, Uzunköprü, Edirne, Kırkla
bağh Acar İdman Yurdu üyelerinden reli, Babaeski, Lüleburgaz ve Çorlu

·le- 't'arık Yolaçan, Sadettin Yıldız, Sait ya da uğrıyarak Sillvriye varmı§lat
ral lıysaı ve Kemal Başer adında dört dır. Burada bir gece misafir kalan 
reJı bisikletçi ,ehrimize gelmişlerdir. sporcular Çarşamba sabahı Silivri -
tıd SPorcular ve bisikletçiler tarafından den hareket ederek dört saatte ts

lehir kapısında karşılanan bu çok tanbula varmışlardır. 
tenç sporcular lstanbul bölgesi ta- Gezi programı mucibince üç gün ts
tafından misafir edilmişlerdir. tanbulda kaldıktan sonra, buradan 
Ağustosun 30 uncu perşembe gti- kalkarak Gebze, İzmit, Yalova yolu 

llU sabahı Bursadan yola çıkan bisik- ile Bursaya dönmtiş olacaklardır. 
ıı- ~tçiler, Karacabey, M. Kemalpaşa, Çocuklar, turun sonunda (1500) ki-

8\Uıığırhk, Balya, Çakır, Çan, Ça- lometroluk bir yol katetmiş olacak
llakkaıe, Kilidtilbahir yoliyle ?tlaydo- lardır. 

Zührevi ve cilt baatalıldarı mütchasau. 

•• 
Dr. Hayri Oner 
Otleden ıonra Beyoğlu Aiacami 

karııamda 133 No. Tel. 43586 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 
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Edremit garnizonu ihti
racı için 625 ton arpa kapa-
1 ıarf usulile satın alınacak-
~· Malın tah~i~ . bede~i 

•37 5 liradır. Bırıncı temı-
lhab 2578 lira 15 kuru tur. 

va,adı~ımız ekono· 
mi devrinde size pa· 
hahya mal edilmek 
istenen naaihatlar1 
9Uphell görUnUz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarım sa -
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım asır 
Iık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında ~amimi 
kanaatlerini eorabilfnıfnb aJe.si 18-8-934. salı &ünü 

•aat ı 1 de Tümen Satınal
llla komisyonu binasında 
)aı>dacaktır. İstekli olanla- ----------
~ birinci teminatlarını ve / 
anka mektublarını veya

hut tahvilatlarrnı ihale saa
tinden evvel Tümen M uha
~beciliği veznesine teslim e-

KOÇUK iLANLAR 1 

~ceklerdir. Evsaf ve şart-
'! ~tnesini görmek isteyenler 
~ 1Sın her gün komisyonun a
dıl' Çtit olduğu. (135) (4347) 

900 LiRAYA SATILIK EV 

Kadıköy, Yeldiğirmeni Tepe sokağın 
da tramvay durağında 80 metre mes 
f ede, senede 120 lira kira getiren, iki 
kat üzerine Uç odalı, kuyusu küçük 
bahçesi olan kullanışlı bir evdir. 

Gezmek için mahalle bekçisi Şevki 

499 ye müracaat. 

~ '--~------------------------------------
.... Samsun Valiliğinden 

ır ~kstilmeye konulan iş : "Terme ve Miliç köprüleri-
ın inşası". . 

'c : - Terme köprüsünün keşif bedeli (20895) l~ra 
52) elli iki kuruş ve Miliç köprüsünün ( 15700) .lıra 

~~S) kuruş olmak üzere keşif bedelleri yekunu (36595) 
ta (97) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 

UO '( : - İhale Ağustosun (20) inci Perşembe günü saat 
~ u1

6) da Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usu
lcdir. 

~ - Bu işe aid evrak şunlardır. 
~ - Eksiltme şartnamesi 

- Mukavele projesi 
~ - N afra İşleri şeraiti umumiyesi 

- Fenni şartname 
:- Keşif hülasa cedveli 
l - Projeler 

~,, ~ 8teyenler bu evrakı Ankara, İstanbul ve İzmir ve Vi-
ı ~" ~:t Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. . 
ıl~ hı -- İstekliler aşağıdaki vesikaları göstermeğe mec-
'io,t tdurlar. 

l\t ~ -- Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı oldu-
~a dair vesik~. . . . 

itti ..._Bu işlen yapabıleceklerıne daır Nafıa Vekalet
Glld,n alınmış ehliyet vesikası. 

~ilbi "":-- Zarflar ihale sa~t~~?en bir .saat e~el . imza mu
to- ~t:.de Encümen Reıslıgıne teslım edılmış olacak

.? ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
~il ~İhale ( 2490) sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
~il hükümlerine göredir. '(4382) 576 

•rt~---•ı 

T A N 

Afyon Memleket Hastanesi 
Baş Hekimi ğinden: 

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

lstanbul Deniz Tıcareti müdür
lüğünden : 

Her altı ayda bir yapılmakta olan kaptan, kılavuz, ma 
kinist ve motörcularm imtihanları yüksek deniz ticaret 
mektebi müdürlüğünde Eyluliln ilk haftası içinde ve bir 
hafta müddetle yapılacaktır. Talip olanların Ağustosun 
31 inci Cumartesi gününe kadar deniz hayatlarını tesbit 
ettirmek üzere müdürlüğümüz sicil kısmına müracaat
ları ve bu güne kadar deniz kayıtlarını tesbit ettirmemiş 
olanların imtihana almmryacakları ilan olunur. (364) 

lstanbul Deniz Ticareti müdür
rüğünden: 

Köstenceden 9000, Varnadan 3700, Burgazdan 300 
ki ceman 13000 göçmen 22 Ağustos 936 tarihinden iti
baren azami iki ay zarfında Tuzlaya nakilleri pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhammen 50000 lira -
dır. Nakliyeyi deruhte etme kisteyenlerin % 7,5 teminati 
muvakkatesi olan 3 7 5 O liranın yatırıldığına dair mak -
buz veya banka mektubile pazarlık günü olan 17-8-936 
Pzartesi saat 14 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlü -
ğündeki komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Müdüriyet Fen Heyeti riyasetine müracaatları (394) 

IST AN BUL BELEDiYESi 1 LAN ı A ~ ı 

Hepsine 15 O lira değer biçilen N afiaya ait Kadıköy ve 
Samandıra garajlarında hurda bir vaziyette bulunan 3 
tane kamyon satılmak üzere açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar 1 1 lira 5 O kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 17 - Ağustos - 936 Pazartesi gü 
nü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. ( 431 O) 

(1) 

1 . 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADIR 

_ ....... ---
- . ıl/ -./' !f.t,, -

•• 

Karacabey Merinos Yetiştırme 
Çittliğı Müdürlüğünden· 
ı. - Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir
me çiftliği için iki memur evi açık eksiltmeye konmuş
tur. 
2. - Beherinin keşif bedeli (3369) lira (77j kuruştur. 
3. - Eksiltme 2- EyJül -1936 tarihine müsadif Çarşam 
ba günü saat 15 te Karacabey harasında yapılacaktır. 
4. - l\1uvakkat teminat miktarı her iki ev için ( 506) li
radır. 

5. - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A. - Mali şartname. 
B. - Fenni şartname, 
C. -Proje, 
D. - Nafia şeraiti umumiyesi 
6. - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 
2490 numaralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti-
rak eylemeleri ilan olunur. ( 427) 

Saray Kaymakamlığından· 
Tek ev çift ev köy ismi 9 O Saray O 8 Karaburcek 1 1 

Yuvali O 1 O Büyükmanika 9 O Kadıköy Tek ev çift 1 2 
Sofular 3 5 Osmanlı 3 6 Ahimehmet 2 2 göçerler O 9 si
nanlı ı 7 demirler Tekev çift ve köy ismi 9 O Çerkesköy 
3 5 Uzunhacı 40 55 yekun 1 kazanın yukarıda yazılı 
köylerinde inşa edilecek göçmen evleri pazarlıkla ayn 
ayrı ihale edilecektir. 2 behe rtek evin keşif bedeli 161 
lira 24 kuruş ve çift ev keşif bedeli 271 lira 90 kuruştur. 
3 şartname ve plan modeli harita bilabedel Saraydaki 
İskan Komisyonundan alınabilir. 4 talip olanların yüz
de yedi buçuk muvakkat teminatlariyle ayın on sekizin
ci Salı günü Saraydaki mahsus komisyona nlüracaatla-
rı ilan olunur. ( 425) 

Bir 
defa 

gelip - -goru· 
nüz. 
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Gelecek haftadan başlıyarak dinliyeceğiniz yeni plaklar 
' 

Bayan SAFİYE 

Bayan FA • 
1 

Balıkçılar 

Dursun kaptan 
Bestekarı Sadettin 

E 
Anam -olası Ömer 
Çakır Emine 

Bu eserleri sahnelerimizde yaşatanlardan dinleyiniz. 

Eski FEYZiATI 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
Kızlar ve erkekler l~in ayrı bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıflara 

Kayıtlar başlamıştır. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Kayıt için her gün mektebe ve tafsilat al 
mak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine miiracaat edilebilir. .... 

Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 38.210 

i ·f 1 1 i § C:.1 1 1 1 1t::Jt A 1 

• 
nsır AINl~UL AIMl~If4D~AINI ~@L~JD 
~ "il O a! ~ D Amerllıaa Kız Koleji • ~ O 6 G( iiD llU : Arnnatk6y. Tel. 36.160 

Mektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler H 
tarafından öğretilir. Milll terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kııtüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam dlarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştim. 

KAYIT GÜNLERi ~ · 
1 Ağusıos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi gOnleri saat 9:00 dan 12.00 kadar. 7 EylOlden sonra her gOıı. 

P'azla malömat: için mektupla veya bizzat: n10rac.nat edilebilir. 

~111 Hllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ ------
~ Türk Hava Kurumu Büyük § sıHHt Balsamin Kremi 
- -- -- -
1(9)ÔW &lM@@~WJ I 
§ Şimdiyt! kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
=: 5 el ke,ide 11 • EylQI - 938 dadır. E: -Büyük ikramiye -------

-----
35.000 Liradır -------- .... 

-§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra-
§ miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 
iffl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rr.; 

,, , ""'# 

GUZELL/GIN 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kiı.milen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsam in yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsarnin acıbadem 

gece için 
4 - Krom Balsamin acıbadem 

gündüz ic;in 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Ademi iktidar, 

Bel Gevşekliğine 
en tesirli bir ilaç SERVOm'dir. th
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa 
gönderilV-. Sirkeci Merkez Eczahane· 
si Ali Rıza. 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN -
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SAUM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

16" 8. 936 

Bu·günkü KUM BARA Yarın KASA! 
~-~~Öbürgün BANKA Olu ... 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No. 

542 

2068 

3270 

3476 

3824 

384·1 

4252 

44-10 

4573 

5079 

6840 

7183 

7227 

8097 • 

8334 

Semti ııc mahallesi Sokağı 

Usküdar Imrahor Doğancılar Cad 

Kuzguncuk E. Bostan 
Y. Tufan 

Şişli Meşrutiyet E. Despot 
Y. Mehtab ve Kır 

Bebek E . Hamamcı kuyu 
Y. (Yeni) 

ÇengelköY. E. Yukarımahalle 
Y. Hasanpaşa seddi 

yukarı sokak 
Usküdar Yenima - Yenimahalle Cad. 
halle Selamsız • 
Usküdar lcadiye E. Küçük Çifte 

Konak 
Y. lmam Galib 

Yeniköy AyaNikola Aya Nikola ve 

Bebek 
Molla Çelebi 
E. Ye

0

nimahalle 
Y. Bebek bağı 

Büyük çarşı E. Bitpazarı 
Y. Çadırcılar 

Emlôk No. Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen t 

E. ve Y. 157 Evvelce dükkan, şimdi 
44,50 metre arsa 

E. 7 Mü. 59 metre arsa 
Y. 22 

E. 21 Mü. 105,50 metre arsa 
mahallen 1 

E. l MU. 242 metre arsa 
Y. 12-67 
E. 12 172,25 metre arsa 

E. ve Y. 15 Arsanın 1/2 His. 
mahallen 17 

E. 25 Bahçeli ahşap hane 
Y. 23 

mahallen 17 

200 A. art· 
tırJilB 

60 ,, 

1100 K. za 

170 A. art· 
tırıııB 

175 ,, 

20 " 
200 

E. 39 Mü. 6486,50 metre taş ocağı 250 ,, 
48 ve tarlanın 1/2 His. 

E. ve Y. 83,25 metre arsanın 
40 1/ 3 His. 

E. ve Y. Kagir dükkan 
145 

20 ,,, 

1330 K. ı 

Kasım paşa 

Hacı Ahmed 
Uzun yol ve E. 52-54-58-64 lçinde kuyusu ve oda- 6200 ,, 

EdirnekRpı 

Keçeci Piri 
Paşa bahçe 

Dere boyu 

Keçeci Piri 
ve Löküncüler 
Kilise 

-

Usküdar Altunizade Çıkmaz hekim Lamba 

66-68-70 ları olan bostanın E. 
Y. 30/ 2-30/ 3-52 yeni 30/ 2 30/ 3 No. 
357 / 1-357 / 2- lu mahallin tamam ile 
357/ 3-417/ 1- eski 54 yeni 357/ 1 

46·48 357/ 2-357/ 3 No. lı ma 
hallin 6/ 7 hissesi ve 
E. 58-64-66-68-70 No. 
h Y. 417/1-46 48 No. 
lı mahallin 64/ 156His. 

E. 93 112 metre arsa 
Y. 177 
E. 23 1837 metre arsanın 

1/ 4 His. 
E. 4 20211 metre tarla ve 

170 A. stt· 
tırıı>' 

150 ,, 

1020 K. ~ 
odanın 3402/ 3696 His. . 

Küc;ük Pazar ... Hacı Kadın E. 58 Ahşap dükkanın 1/2His. 500 A. şrt, 
Hoca Hayreddin Y. 66 tırrı'e-

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 24/8/ 936 tarihine t 
::adüf feden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Asi pin Kenan• or. G;~:;~k~~t,~ 
Sisi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş 1 Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. rl"' I 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. (Cağaloğlu eczanesi biUşfği)• 

İsmine dikkat buyrulması. .._. Tel. 22566 , 


