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Rusyada 
önü alınan 
suikast 

O nsanlarda tecrübeden 
ders almak, müteneb

bih olmak istidadı bulunsaydı, 
İspanyol dahili harbinin arzetti. 
ii korkunç manzara karşısında, 
•uikast, isyan, ihtilal, dahili 
harp gibi sözlerin uzun bir müd
det için unutulması beklenirdi. 

ispanyada biribirini boğan 
iki taraf var. Bunların ikisi de 
gilya İspanyanın iyiliğini isti
:Yor. Her ikisinin de iddiası, la
Panyanm hakiki menfaatlerini 
diğer taraftan daha iyi koru
llıaktır. 

Fakat dışardan bakan her bitaraf 
insanın gördüğü manzara, memleke
tin yakıp kavrulduğu, bütün bir 
tnilletin en geri vahşet devirlerine 
lllahsus zulüm ve işkencelere ma
ruz bırakıldığı, İspanyaya ait inki
§af ve kalkınma vasıta ve imkanla
tınnı mahvedildiği, belki de İspanyol 
istiklalinin de tehlikeye maruz kal
dığı zeminindedir. 

Nisbetsiz bedel 
(O emek ki şu veya bu tarafın 

mücadelesine hedef diye 
Rösterdiğ·i çok mahdut ve ancak na
zari iyilik farkına mukabil, !spanya
~a bütün varlığı bedel diye bilfiil 
ödetilmektedir. 

Bir dahili harpte hedefle bedel 
aı-asında bu kadar nisbetsiz bir va
~iYet olduğu, İspanyada tccrübe
~l'den geçerken, Yunanistanda yeni 

tr dahili isyan teşebbüsü belirdi ve 
§l\~lt son saniyede önüne geçildi. 

1ntdi de Rusyada Zinoviyef, Kame
r.,,"' ~rlô rP f'1İfYf'T kafa ;t 'l"k~(l.:JQ. 
lll'Inın "kuı·uıu Sovyet Htlkümetlne 
~arşı bir suikast teşebbüsüne giriş
tıkıerini ve yakayı ele verdiklerini 
habe_r alıyoruz. 

_ l{orkunç İspanyol tccriibesi, bu 
tibi suikast ve isyan meyil ve teşeb
bualerine karşı hiçbir önleyici tesir 
l'aPamamıştır. Acaba bu tesirsizlik 
tıasıı izah edilebilir?. 

Kullanılan ölçü 

Ş urasına hiç şüphe yok ki el
t1·· deki ölçü, umumi menfaat 
U§üncesi ve memleket sevgisi ol-
~dı bu gibi suikast ve isyan tasav
l'tı ve teşebbüsleri hat.ıra bile gele-
e~i. Salah ve kalkınma için ya

ı>ıian .. d 
~h ın~ca clelerde, yavaş ta olsa, 
li.iı:eth de olsa, tesiri çok geç te gö
b nıünakaşa ve ikna siliıhından 
aşka silah kullanılmazdı. 

• 

şehri daha zapteden asiler, Bir 
1000 milis neferini öldürdüler 

İngiltere kararını bildirdi 
Ademimüdahale hakkında kat'i bir karar almak için 
İtalya ile Almanyanın muvafakatini şart koş~or 

ihtilal komitası 
faaliyete geçti 
İspanyol isyanı hakkındaki so:ı 

telgraflar, iki taraf kuvvetleri ara
smda yeniden çok şiddetli çarpışma
lar olduğunu bildirmektedir. Lizbon
dan verilen bir habere göre, Badn.
joz şehri asilerin eline geçtikten son
ra ihti18.lciler milis efradından bin 
kadarını kurşuna dizmişlerdir. Buna 
mukabil, İrun'da da çok şiddetli bir 
muharebe olmuş, hükumet kuvvetle
ri asileri büyük zayiata uğratmışlar
dır. 

Harbiye nezaretinin neşrettiği res
mi bir tehli~e ~öre, Grena.da yakmm
da ~icldetli bir muharebe de\·am et

mektedir. 
Madrit halkı elbirliği yapıyor. 

· Madrit hükumeti, bir kararname 

neşrederek ihtilalcilerin ellerinde bu
lunan iki harp gemisini, korsan ge

misi olarak ilan etmiştir. 

[Aıilere kar11 gönderilmek üzere bir •ahra 
topu halk tarafından kamyona yükletiliyor.] 

Diğer taraftan, İspanya işlerine 

müdahale edilmemesi hakkındaki 
Fransız tekliflerine İngiltere hüku-
metinin resmen muvafakat ettiği 

1ngilterenin Paris sefiri tarafından 
Fransa hariciye nazırına bildirilmiş
tir. Bu mesele hakkında İtalya ile 
Almanyanın ne cevap verecekleri he
nüz belli değildir. Ancak neticenin 
"prensip itibariyle kabulden,, ilerl 
gitmiycceği tahmin ediliyor. Malum 

10,000,00.Q lir-al 

Meyva sanayii planının 
tatbikına başlanıyor 

Memleketin bir çok yerlerinde ambalaj tesisatı, 
imalathaneler, standardize istasyonları kurulacak 

olduğu üzere İtalya Habeşlilerle sulh 
müzakeresine girişilmesi hakkında 

Milletler Cemiyetinin gösterdiği ar
zuyu da "prensip itibarile,, kabul et
mişti. 

(İspanya meselesine ait telgraflar 
yedinci sayfamızdadır.) 

~~ 

~TÜRK • 
Dün akşam Y alovadan 

avdet buyurdular 
Reisicümhur Atatürk, ref a

katlerinde Hariciye Vekili Dok
tor Tevfik RüftÜ Aras ve mutat 
zevat bulunduğu halde, dün, Er
tuğrul yatile Y alovada.n ayrıl
mı,Iar ve aktam saat 19,30 ta 
Dolmabahçe sarayına avdet bu
yurmutlardır. 

Milletler cemiyeti 
Yapılacak ıslahat hak
kında ~ ransa fikrini 

bildirdi 

İZ 
2 incide ı Muhabir mektubu - Takvim - Siyaset ilcmL 
3 üncüde : Son haberler - Reportaj - Rüimli makale 
4 üncüde ı ACJ Hakikatler • Sağlık Öğütleri Hayat içinden 
5 incide : Günün meseleleri - Olimpiyat baberclri 
6 mcıdııı ı Spor - Radyo - Y esarlnin romanı: Gece 7an111 
7 incide : İ&panya hidısclcri - Mari Antuvanet 
8 incide ı Memleket - 3 Itaanbul. 
9 uncuda ı Izlandaya Türk akmı - Hiklye - Dert ortalı 

ır· 

OLİMPİYATLAR KAPANDI 

Almanlar binici ikte de 
birinciliği aldılar 

Ferdi müsabakalarda 3zabitimiz 
iyi dereceler alarak alkışlandılar 

Berlin, 16 (Sureti mahsusada gön
derdiğimiz arkadaşımızdan telefon -
la) - On birinci Bcrlin olimpiyatla
rı bugün konkur ipiklerden sonra bil· 
yük merasimle kapanmıştır. Bu müsa 
bakalarda 100 binden fazla seyirci bıı 
lunmuş, yarışları Bitler ve Bulgar 
Kralı Boris te takip etmişlerdir. 

Binicilerimiz, hayvanlardan birinin 
ölümii ve ikisinfo sakatlanması yü -
ziinden müsabakalara takım halinde 
girememişlerdir. Fert itibarile yapı
lan miisabakalara üç zabitimiz işti -
rak etmiş, yarışları iyi derece ile bi
tirerek çok' allcı§lanm~lardır. 

Romanya, Almanya, Amerika ve 
Macaristan fert itibarile ayni derece
de muvaffakıyet gösterdikleri için a-

Ekipimizin iki miilıim °k"'lymeti 

Eyüp Saim 
ya birinci, Holanda ikinci, Portegal 
üçüncüdür. 

[Umumi tasnifte memleketlerin al 
dıklan dereceleri ve son müsaba1:ala 

Romanya ikinci, Macaristan üçüncü rm neticelerini bc§inci sayfamızda 
olmu§lardır. Takım itibarile Alman - okuyacaksınız.] 

ralannda tekrar seçmeler yapılmış -
tır. Bu seçmelerde Almanya birinci, 

Türk - Yugoslav dostluğu 

Şevki Behmen mühim 
beyanatta bulundu 

"Yurtta ve onun haricinde Atatürk' le mukayese 
edilebilecek başka bir otorite yoktur " 

Bir ınüddet evvel memleketimize 
gelerek bir tetkik seyahati yapan 
dost Yugoslav Nazırı Şevki Behmen, 
Türk demokrasisi ve Türkiyenin Mon 
tröde elde ettiği muvaffakıyet hak • 
kında dikkate değer beyanatta bulun 
muştur. Şevki Behmen, bu beyanatın
da Atatürkten bahsederek diyor ki: 

"- Çok biıyük sempatilerden ba§
ka derin bir milli itimat ka.::anmı~ o
lan Atatürk, o kadar büyiıktür ki 
yurdda ve oııun haricinde miikaye.~c 

edilebilecek ba§ka bir otorite mevcut 
değildir.,, 

Şevki Behmen, Boğazlar meselesi. 
nin halledilmiş olmasını Türkiye Ie

hıne büyük bir muvaffakiyet telii.kki 

ettiğini söyliyerek şunları Uave edi-
yor: ' ;cv;.:ı B~rııcn ~ ~e çare ki siyasi taassup, kin, 

lalı kançhk, şahsi iktidar hırsı ve iş
ıie ası, hususi menfaat, gözlere per
lte Çeknıekte ve bütün bir memle
) tin, hatta biltün dünyanın bir is

) an, ~e dahili harbi ne pahaya ödi
~eceginin görlilmesinc ve düşünül
~~s~e ınani olmaktadır. İşin içinde 
) itiphesiz bir miktar da hüsnü ni
b~t, Prensip bağlılığı ve muayyen 
ctn . 28.Viyeye göre umumi menfaat 

ı.e ~Cesi bulunur. Fakat yürliyen, 
~ \'eren ve inkişaf eden bir sis

~ Yl~ak ve yerine kendi şahsi 
~i lerıni kurmak istiyen, bunun 
totı dahili bir harbin mes'uliyetini 

tı ~ alan unsurların, mutlaka men
~ e Yıkıcı unsurlar olduğuna ve 

~ lltlli Jnenfaate ve prensipe ait id

\Jda: ~ancak halkı ve kendilerini 
~ ~iiı._aga Yaradığına mutlak suret-

Cenevre 16 (A.A.) - Delbos, Mil- '! - Yeni protokolların Jl!ontröde 
letler Cemiyeti Umumi Sekreteri A - im::alanmı§ olması yalnız Türk-iyeyi 

gos1avyayı da sevindirmi§tir. 
Yugoslav nazınnm bu mühim beya 

natı beşinci sayfamızdadır. 

._,netınek caizdir. 

~ Ce~irilen tehlike 
'-J) 0st Rusyarun, dahili bir bu
"~it " !anıklık tehlikesinin önüne 
ıi~Uk e zaınanile geçmiş olmasına 
~ 51 •. dolayısile de, insanlık ve 
~o SUsile de çok memnunuz. 

lı:.. ·~et :a··k . 
i~q. bir ~ funeti, çok çetin ve 
a.JQ~etJ Vazıfeyi çok bilyük muvaf
~tilw e başa.nmştır. llk ha,mlede 
~biJ:e ~~bit bir siyasi tarikat ta-
'lısya ~§miştir. Fakat kocaman 
~U aleminin karşısına çıkan 

tncseleler kaI"§ıSIQda dikkate 

venol'a Milletler değil o;ıım sadık müttefiki olan l'u-
Cemiyetinde re
form yapılması 

meselesinde Fran 
sa hükumetinin 
neler düşündüğü
nü bildirmiştir. 

Dinarlı rakibini yendi 

bf eyva sanayıi planının tatbikinden sonra her yıl memlekete 10 bin lira
lık gelir getirecek olan moyvalanmız 

Dclbos bu müla
hazalarında Fran 
sa 'nın bilhassa 
Milletler Cemiye
ti mukavelename-

Kara Ali - Mülayim maçında 
Kara Ali galip ilan edildi 

İkinci beş yıllık programrmızda 
mey\·a sanayi planının tatbiki için 
mühim bir yer aynlmakt.adır. Bu 
hususta tetkikat yapan heyet, rapo
runu hazırlıyarak ikhsat vekaletine 
\·enni:Jtir. 

Bugün pek ehemmiyetsiz bir raka
mı geçırıi~·en meyva ihrarntnnızın 

pl8.nm tatbikmdao sonra yılda en az 
on milyon lira. gelir getireceği mu
hakkak addedilmekte<lir. 

Ancak bu I~ i~in. memleketin bir-
90k yerlerinde ambalaj imalath.lnelc 
ri ve sfundardize istasyonları kı!ru
lacaktrr. 

değer bir intıbak kabiliyeti göster
miş, muvazenesi sarsılmadan dünya
nın gidişine ayak uydurmuş, kendi 
seviyesini gitgide yükseltmiş, dünya 
sulhünün en samimi istinat noktala
rından biri olmuştur. 

Siyasi taassup ve şahsi emel ve 
düşünceler ,yüzünden bu muvazene 

Herctin yaııhf°:'l tetkikler, muhtelif 
nııntnkalarda nınbalaj evleri ile ku· 
ru elma te...;;isatma derhal başlanması 
liizumunu meydana ko~·mu~hır. 

Avenol sinin 11 inci ve 
16 mcı nıaddclerinin tadiline taraf
tar olduğunu beyan etmektedir. 

Ancak, plan tatbikatına giri~ildiği İktısat vekili Celal Bayar 
ilk sene zarfıoda tesisatın hütün mm 
takalarcla bir<len faaliyete getirilme- İzmir yolunda 
si mahzurlu görülmektedir. Çanakkale, 16 (Hususi muhabiri -

Bunun için ilk :yıl sadece ecnebi mizden) - lktısat Vekili Celal Ba- ı 
mütehassısların ida;csin<le Tiirk isçi yar !par yatiyle bugün Geliboluya uğ 

t lann yeti~m · t . rı kt·· rayarak buraya gelmiştir. Vekil, bele 
us 3 

• · esı emın e< 1 ece ır. diyede bir müddet istirahat ettikten 
Ankara muhal>irimlzin bu mestle- sonra refakatindeki ııevatla birlikte 

ye dair verdiği tafsilat ikinci sayfa- yata a·· ·· 1z · •t k u··ze · onmuş ve mırc gı me -
mızdadır. re yola çıkmıştır. 

sarsılsaydı ve Rusyanm yüz elli 
milyon nüfusu arasında anarşi to
humları ekilmiş olsaydı dünya mu
vazenesi pek felaketli bir surette 
bozulurdu. Komşu dost memlekete 
ve sulbü istiyen aleme candan geç
miş olsun deriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kazım Özalp, Bqvekili 
ziyaret etti 

Milli Müdafaa Vekili General Ka -
zım Özalp, Başvekil İsmet 1nönüııü 
dün Heybelide ziyaret etmiştir. ~aş
vekil, öğleden sonra Büyükadaya 
geçmiş, ve geç vakte kada.r yat • 
klüpte istirahat etmiştir. 

• 
Dinarlı, Maksosu tuşla yenerken 

Dün, Taksim stadında güreş müsa- seçmek için bir seçme daha yapıla -
bakalan yapılmıştır. Bu müsabaka - caktır. Bunda Kara Ali ile Dinarlı 
larda Dinarlı Mehmet Yunanlı Mak güreşeoeklerdir. Dilnkü güreşlerin 
sosu yenmiştir. Kara Ali - Mülayirı• 

güreşinde de Kara Ali galip ilan edil· 
mi§tir, 

C' l Londosla güreşecek pehlivanı 

tafsilatını ve günün diğer spor hare

ketlerine ait havadisleri altıncs say
famızda bulıı.caksımz. 



2 TAN 

10,000,000 liralık bir servet 

Meyva sanayii planının 
tatbikına başlanıyor 

Memleketin bir çok yerlerinde ambalaj tesisatı, 
imalathaneler, standardize istasyonları kurulacak 

fA.. nkara, (Hususi muhabirimiz [yüzde 90 nı sürekli ve şiddetli donlar 
~ yazıyor) - Memleketimiz- mahvetmişlerdir. Bu itibarla 936 yılı 
de elma ambalaj evleri, kuru elma ihracatında kayısımız kendisinden 
imalathaneleri, kayısı kurutma ma- beklenilen mevkii alamıyacaktrr. 
halleri ve meyvaları kıymetlendir- 3 - Heyetin tetkikat yaptığı muh 
meye mahsus sair tesisatın vücuda telif mmtakalarda, ambalaj evlerile 
getirilmesi kararlaştırılmış ve bu iş kuru elma tesisatma derhal başlan
için de bundan bir müddet evvel bir ması zaruretine şahit oldukları ve 
heyet tetkik seyahatine c;ıkmıştı. mevcut mcyvanın yapılacak olan te-

- Heyet İktısat ve Ziraat Vekaletleri- sisatı tamamile işgal edeceği bildiril
nin bu işlerle alakadar erkanile, An- mekte.dir. Fia ı; er de, ihracatta elde e 
kara Yüksek Ziraat Enstitüsünden dilebilecek fiatlere ve isletme mas . 
iki profesör ve memleketimize gel - raflarına nazaran kurulacak tesisa -
miş olan Hamburg meyva ithalat tın randımanlı olarak çalışmasını le
evlerinden birinin mümessili Profe- min edecek kadar ucuzdur. 
sör Bade'den terekküp etmekte idi. Birçok mmtakalarda elma müstah 

Haber aldığımıza göre, heyet mey- sillerinin aralarında tesbit ettikleri 
ve mmtakalarımızı gördükten ve fiat 1,5 • 2 kuruş arasındadır. Hal -
meyve müstahsillerile temaslarda buki bu fiatleri iki misline çıkarmak 
bulunduktan sonra edindiği kanaat- suretile elde ~dilecek standardize et. 
leri bir rapor halinde İktisat Vekil.le- madan da kar temini mümkündür. 
tine bildirmiştir . 4 - M:emleket.imizin elma amba -

İkinci beş yıllık sanayi planımızın laj mahalleri ve kuru elma imalatha
geniş ve bir buçuk milyonluk bir mas neleri için en elverişli yerleri pazar, 
raf sütununu ihtiva eden meyve sa - Gümüşhane, Ordu ve Van, Giresun. 
nayii planının kabili tatbik olduğu ne Ünye, Çar~amba, fnebolu, Kastamo
ticesine varılmıştır. ni, Niğde, Bor mmtakaları olarak tes 

Bugün pek ehemmiyetsiz bir rak- bit edilmiştir. 

Istanbul- Edirne 
yolu bitiriliyor 
Silivriye kadar olan 
kısım Eylülde bitecek 
Nafıa Vekaleti, İstanbul - Londra 

büyük şosesinin bir kısmı olan lstan
bul - Edirne yolunun önümüzdeki 
sene zarfında ikmali için lazımgelen 
bütün tertibatı almıştır. Yolun İs -
tanbul vilayeti dahilinde bulunan 
kısmının Silivriye kadar olan parça
sı, eyliil içinde tamamlanmış ola
caktır. Silivriden sonra İstanbul vi
layeti hudutları içinde, daha 12 kilo
metrelik bir kısım kalmaktadır. Bu 
kısmın yedi kilometresi önümüzdeki 
ilkbaharda vilayet tarafından yap
tırılacaktır. Geriye kalan beş kilo
metrelik yolu Nafia Vekaleti kendi 
vesaitile inşa edecektir. Büyj.ik şo
senin memleketimizde olan kısmının 
da ikmalinden sonra Londradan 
Fransız sahillerine feribot seyaha
ti yaprlmak şartile İngilterenin her
hangi bir noktasından !stanbula ka
dar otomobille gelmek kabil olacak
tır. 

Memnu mıntakalar teshil 
ediliyor 

Boğazlardan geçiş hakkındaki ka
yıtların tatbiki ile beraber memnu 
mmtakalarm da tecrit ve tahdidine 
başlanmıştır. Verilen karara göre, 
Sütlüceden yukarısı memnu mınta -
ka çerçevesi içerisine alınmıştır. Bu 
itibarla Rumelikavağı memnu mın -
taka dışında, Anadolukavağı ise 
memnu mıntaka içinde kalmıştır. 

Buralardaki plajlar kaldırılacak, ga
zinolar kapatılacak. denize girmek, 

bu civar sahada dolaşmak yasak 

kamı geçememiş bulunan meyve ih- 5 - Yalmz, planın tatbikatma giri 
racatrmızın . planın tatbikı halindi:!, şildiği ilk sene zarfında bütün bu mm 
külliyetli miktarlara baliğ olacağı ve takalarda birden yaptrrrlacak tesisa
beş yı:l gibi pek kısa bir zaman ic;in- tın faaliyet haline ge~irilmesinin ik -
de yılda memlekete en az 10 milyon tısadi mahzurları vardır. İlk yıl, da
lira getireceği muhakkak görülmek ha ziyade, ecnebi mütchrrssıslarrn i -
tedir. daresinde Türk Lıci ustaları yetişme- edilecektir. Kilyos ta memnu mmta-

Memleketin meyve mahsulatmı ar- sini temin edecektir. kaya ithal edilmiştir. Şimdiye kadar 

tırma ve cinsini iyileştirme işi zira- tık sene belki bu mahallerden en Karadenizden gelerek gece boğaza 
a~ · 'd'ı.letinin ve meyve ihracatını müsait olanını intihap etrrıek ve bu giren ve Büyükdere önlerinde de
anırma propagandası da İktisat Ve- suretle maruz kalınabilecek olan her mirliyen gemiler, bundan sonra açık
kaletinin planlarında yer almış husus hangi bir muvaffakryetsizliği mmta- larda tevakkuf edebileceklerdir. 
1ardrr. Biribirile tevem olan ve en kanın zenginliğile kapatmak faydalı 
iyi verimin alınması için beraber yü olacaktır. Derince ve Gölcük mmtakasile 
rlitülmesi gereken iki plandan rl.a Çanakkale· Boğazının asker tarafln-
müştcrek esaslar ve hükümler mev- Pazar hava/isinde tesisat dan işgal edilmiş bulunan kısımları 
cuttur. '8 aprlan tetkikat neticesinde ınemnu mıntaka olarak kalacaktır. 

,_ 11 yukarıda saydığımız mrnta- Hük~· t t k"-T esisat ve teşkilô.t ume . memnulI11Il a c:ua.un-yer-
kalardan en müsait şeraiti ihtiva !erini yakında ,ilan edecektfr. 

A ncak. bu iş için memleketin 
muhtelif yerlerinde, mese

la kayı:sı kurutması için Malatyada, 
elma için Karadeniz sahillerile Niğ
de, Bor ve Kastamonu mmtakala -
rında yapılacak tesisat, teşkilata ve 
kadro meselelerine müteallik sebep
lerden dolayı ancak 1937 yı:lmda fa
aliyete amade bir vaziyete getirile
cektir. Halbuki, beynelmilel piyasa 
mütemadiyen faaliyet halinde ve bel 
libaşlı meyva ihracatile tanınmış 

memleketler bu piyasalarda menfa
atler temini peşindedirler. Türkiye
nin, milli menfaatleri bakımından. 
piyasalardan bir yıl jçin dahi olsa 
ayrılmaması lazımdır. 

eden yerin .Pazar havalisi olduğu ne-
ticesine varılmıştır. Zira senede 
normal olarak 5 milyon kilo elma 
istihsal eden Pazar havalisi sahile 
20 kilometredir. Pazarın civarında

ki elma istihsal mıntaka larınm da 
bir kısmı sahilde, bir kısmı sahilin 
çok yakinindedir. Bu nuntakada el
ma fiyatları da çok ucuzdur. 

Bu havalinin mayhoş elma cinsi 
de Avrupa memleketlerine hem ucuz 
fiatle hem de kolaylıkla gönderilebi.
lir. Ve orada en iyi kabule mazhar o
lacağı mütehassıslardan öğrenilmi~ 

ve son senelerde yapılan tecrübeler -
den anlaşılmıştır. 

Göçmen i!fleri 
İki ay içinde memleketimize on üç 

bin göı;men gelecektir. Bunların do
kuz bini Köstenceden, üç bin yedi 
yüzü Varnadan, ÜG yüz otuzu Bur -
gazdan getirilecektir. Deniz ticaret 
müdürlüğü göçmenlerin nakli husu
sunda kiralanacak vapurlar için bir 
münakasa açmıştrr. Nakliyata sar -
fedilecek paranın elli bin lirayı bula
cağı söylenmektedir. Nakliyat, 22 
ağustosta başlıyacaktır. 

Dün .Bostancıda feci 
bir tren kazası oldu 

H-;tü;;rinde d~i;ş;;ı;·ı;-Ç~b;;I 
treni duymadığından çiğnendi 1 
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Dün Haydarpaşa - Pendik tren yo-J da bir otobüs kaiası olmuştur. Tah
l~nda feci bit kaza olmuştur. Pen-

1 
kikatımıza göre hadise şöyle cere -

dıkten kalkan makinist Tevfiğin ida- yan etmiştir: 
resindeki 11 numaralı katar, Bostan- 12 plaka numaralı hususi kamyo
cı istasyonuna yaklaşırken hat üze- net, Şişli yolunda ilerlerken frenlerin 
rinde dolaşmakta olan çoban Kırım- tutmaması yüzünden Bomonti tram
lı Mehmedi çiğnemiştir. Mehmet, vay durağındaki 78 numaralı elek
makine altında kalmış, tren durdu - trik direğine hızla çarpmıştır. Çarp
ruJmuş ve çoban lokomotifin al- ma ani ve şiddetli olmuş, şoförle 

tından iki kolu ve iki ayağı içindeki yolculardan kamyonet sahi
kesilmiş olduğu halde çıkarılmıştır. bi Ahmet ve Emrullah başlarından, 
Mehmet, çok yaşamamış ve birkaç 

vücutlerinin muhtelif yerlerinden, 
dakika sonra ölmüştür. Hadiseye 
müddeiumumilik vazıyet etmiştir. 

Kazayı yapan katar Bostancı istas
yonunda durdurulmuştur. Bu yüz -
den banliyö seferleri bir müddet ya
pılamamıştır. 

Dün, akşam Şişlide bir 
otobüs kazası oldu 
Dün akşam Taksim - Şişli yolun-

Mesele hal~edildi 
Piyasada pamuk ipliği 

buhranı kalmadı 
Bir aydanberi devam eden pamuk 

ipliği buhranı İktısat V cka.J.etinin 
müdahalesiyle önlenmiştir. Vaziyeti 
tetkik etmek üzere Ankarada iplik 
fabrikatörlerinin de iştirakiyle bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 

iplik fabrikatörlerinin itirazını mu -
cip olan 12 ve 16 numaralı pamuk ip
liklerinin fiatlan yeniden tetkik e -
dilmiştir. Neticede sanayi umum mü 
dürlüğü verilmiş olan narhı az fark
larla yerinde bulmuş ve iplik fabri
katörlerine piyasaya iplik çıkarma -
ları için tekrar yeni bir tebliğde bu
lunmuştur. 

Sümer Bankın Kayseri ve Bakır
köy fabrikalarına tla 'bilhassa bu nu
manııı ıpuhleı-ıe pıyase..•ım muyaCJ 
olan her nevi pamuk ipliğini hemen 
piyasaya çıkarmaları ıçın emirler 
verilmiştir. Kafi miktarda pamuk 
ipliği piyasaya gelmiş ve Yerli Mal
lar Pazarında satışa çıkarılmıştır. 

Polonyalı seyyahlar 
Polonya bandıralı Hclvok vapuru 

ile üç yüz elli kadar seyyah dün şeh
rimize gelmiştir. Muhtelif orta Avru 
pa milletlerine mensup olan bu sey
yahlardan bir kısmı dün akşam Ya
lovaya gitmişlerdir. Vapur yarın Ak 
denize döne""'ktir. 

yaralanmışlardır. Kamyonetin ön 
tarafı tamamen parçalanmış -

tır. Yaralılar, Şişli Çocuk Has

tanesine kaldmlmışlardır. Şoförün 

yarası hafiftir. Dün gece yaralıla -
rrn sıhhi vaziyetleri hakkında hasta
neden aldığımız malumata göre, ge
rek Ahmedin, gerekse Emrullahm 
yaraları ağır değildir. 

Yardım sandığı 

Muallimler arasında ku
rulan sandık nizam

namesinde değişiklik 
!stanb.ul vilayeti muallimleri ara

sında kurulan yardım sandığının nı
zamnamesinde bazı değişiklikler ya
pılmıştır. Nizamnamenin yeni şekli

ne göre, her aza kuruma dahil oldu
ğu zaman 50 kuruş verecek ve san
dığın ihtiyat akçesini arttırmak 

maksadiyle birinci ve ikinci ölüm ha
diseleri anında 50 kuruş daha tediye 
edecektir. Bundan başka her ölüm 
vukuunda azalar yirmi beşer kuruş 
vereceklerdir. Kasada beş öliimü kar 
şılıyacak kadar para toplandıktan 

sonra herhangi bir ölüm vukuunda. 
azadan para almmryacaktır. Toplana 
cak_ruız:anın cllLliradan...f.azlası ziro;ı_ 
at bankasına yatrtilac~ ktır. 

Herhangi bir ~ebepten dolayı: mes
lekten ayrılan sandrk azasmm hakla
rr baki kalacaktır. Sandığa ı:;imdiye 
kadar yazılan 1000 azarım verdiği 
t)arayla ilk ölüm vukuunda 250 lira
lık bir yardım yapılması imkan da -
hiline girmü:ıtir. 

Sovyetler canlı hayvan alıyor 
Sovyet Hükumeti, şark vilayetle

rimizden canlı hayvan satınalmağa 
başlamıştır. Ağustos ayı niluıyetine 

kadar mühim miktarda muamele ya
pılacağı umulmaktadır. 

Bu itibarla 1937 yılmda ikmal olu
nacak tesisatı beklemeden 936 yrlı 

mahsullerini de işleyip piyasaya sev
kedebilmek için bir şirket tesisi ve bu 
işlerin şirkete gördürülmesi çok ye
rinde olacaktır. 

Deniz yolları idaresi pazara mun -
tazam seferler yapmaktadır. Ve Ka
radenizjn nisbeten mahfuz limanla -
rmdan olan pazarda sandıkların ° haf
talarca müsait havayı: beklemesi teh 
tikesi yoktur. VE 

Muhtelif mıntakalar 

n ktrsat Vekaletinin salahiyet
li bir makamı raporun ana 

liatları etrafında bize şu malumatı 
vermiştir: 

1 - İkinci beş senelik sanayi pla
nına dahil tesisatın vücuda getirilme 
si hem kabil ve hem de meyve ihra
ca tınıızın inkişafı bakımından lüzum 
ludur. 

2 - 1936-37 kayısı rekoltesinin 

Haydarpafa - Pendik 
banliyö hattı 

Haydarpaşadan Pendiğe kadar o
lan banliyö hattının İzmite kadar 
uzatılması düşünülmektedir. Bu hu
susta alakadarlar tetkikler yap
maktadır. Tetkiklerden müspet ne
tice alınırsa Haydarpaşa - Pendik 
banliyö hattı İzmite kadar uzattla -
caktır. 

Sofyada tutu)an komünistler 
Sofya, 16 (Tan) - Varna mahke

mesi, za'bıta tarafından arantlmakta 
olan komünistlere yataklık eden 10 
kişiyi 7 seneye kadar muhtelif ha
pis cezasiyle 150 bin levaya kadar 
muhtelif para cezalarına mahkum 
etmiştir. 

Son olarak geGen gün Beensko 
kazasında meydana çıkarılan bir ko
münist teşkilatının organizatörü ile 
., komünist azası yakalanmıştır. 

Pazar limanının 935 yılında ihraç 
ettiği elma takriben 3,330,000 kilo -
dur. Ancak. şimdiye kadar yapılan 

ihracat çok iptidai olan ambalaj usul 
lerine tabi olduğundan hem kalitesi, 
hem de kanitcsi üzerinde fena tesir -
leri görülmüştür. Çok zengin elma 
istihsalatına müsait olan bu havali 
modern ambalaj makinelerile tec
hiç olunursa memleketin meyvacılık
ta en zengin mmtakalarmdan biri 
canlandırrlmış olacaktır .. ,, 

Me,ruhat imalathanelerinin 
kontrolu 

Şehrimizdeki meşrubat ve içki ima 
lathaneleri, ölçüler başmüfettişliği 

memurları tarafından sıkı bir kon -
troldan geçirilmiştir Kontrolda ve
kaletin müsaade ettiği hadden fazla 
hacmi işaretsiz şişe mevcut olup ol
madığı araştırılmıştır. Yeniden ölçü
süz şişe getirilmesi ve ku!hınılması 
yasaktır. Bu yasağa riayet etmiyen
lerin cezalandırılmaları cihetine gi
dilecektir. 

Galata rıhtımı 
Galata rıhtımındaki çöken yerle·· 

rin mukavemetini arttırmak için 
temellerinde bulunan çamurların 

kaldırılmasına ve yerlerine taş dö
külmesine başlanmıştır. Bu ameliye 
bitince rıhtımın yükseltilmesi için 
icap eden tamirat ve inşaata başla

nacaktır. 

Bugünk,ü hava 
Rüzgarın l~dos istikametini değiş

tirmesi havanın açılmasına yardım 

edecektir. Havada bir haftadanberi 
görülmekte olan sabit vaziyetin bu
günlerde değişmesi muhtemel değil
dir. Ancak, değişik istikamette ese
cek olan rüzgarın fasılalı yağış ge
tirmesi mümkündür. Sureti umumi -
yede yapılan tahminlere göre, hara
ret derecesi bir miktar tenezzül ede
bilecek ve hava yarı kapalı olacak
tır. 

Dünkü hava 
Dün, hava öğleden sonra yarı bu

lutlanmışbr. Saat 17 ile 18 arasında 
hafif yağış görülmüştür. Yağmur, 

fasıla ile 'bir müddet devam etmişse 
de çiseleme hududunu aşmamıştır. 

Hararet gölgede en çok 26,3, en 

az 20,6 dereceyi bulmuş, güneşte en 

çok sıcaklrk yarım derecelik bir te

reffüle 59,5 a çıkmıştır. Rütubeti 

nisbiye vasatisi yüzde 22,1 olarak 
kaydedilmiştir. DünkU çiselemenin 
hakiki amillerinden birisi rütubeti 
nisbiye vasatisindeki bu tenezzUldi.ir. 
Bilhassa öğleden sonra şimali şarki
den esmekte olan rüzgarın lodosa 
çevirmesi mütekasif bulutların top
lanmasına yardım etmiştir. Rüzgar, 
şimalişarkiden azami 7 metro sürat
le esmiştir . 
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yoktur. Trakyada hava bulutlu ve 
bazı yerlerde hafif yağışlıdır. Kara
deniz sahil mıntakası mutedil iklim 
şartları içindedir. Bu mmtakada ha
va vaziyetinde mühim değişiklik gö
rülmemiştir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün gölgede azami 

hararet 23,8, asgari hararet 20,1, 
güneşte en çok 57,9 derecedir. RüLu
beti nisbiye vasatisi yüzde 77 dir. 
Tazyik, bir gün evvelkine nazaran, 
mühim değişiklik göstermiş 758,8 i 
milimetreyi bulmuştur. Rüzgar, sa -
niyetle 10.2 metro süratle esmiştir. 
Hava, açık ve yağışsız geçmiştir. Rü
tubet derecesinde yüzde 2 kadar 
bir tenezzül kaydedilmiştir. 

1 - ArnavuUukta isyan çıktı. A-
Güneş: 5,12 - Oğle: 12,18 - tkindi: 16,07 silerin Tiran üzerine yürüdükleri 
Akşam: 19,06 - Yatsı: 20,48 - Imsak:3,18 bildiriliyor. 

Memlekette hava 
Ana.dolunun muhtelif rnıntakala-

nnda fasılalı yağı§lar kaydedilmek
tedir. Şark vilayetlerinin çoğunda 

sürekli yağmurlar görülmüştür. Or
ta Anadoluda yağmur kesilmiştir. 

Hararet derecesinde yükselme isti -
datlan vardır. Akdeniz sahilleri çok 
sıcaktır. Adana, Mersin, Antakya 
vilayetlerinde birkaç gün içindeki ha 
raret, birdenbire artmış, yakıcı bir 
güneş her tarafı kavurmaya başla
mıştır. Ege mmtakasmda yağmur 

2 - Muhtelif memleketlerden hk-
ret veya iltica etmek suretiyle mem
leketimize gelen 962 muhacir vatan
dnşlığımrza alındı. 

3 - Atinada efzun taburunun cep
haneliğinde yangın çıktı. 10 bin fişek. 
ve birçok eşya tamamen yandı. lki 
kişi ağır yaralandı. 

4 - İlk üzüm mahsulü, İzmir li· 
mamndan ihraç edildi. 

5 - Yunanistan sevahatine c:rkı:ın 
!par kotrası bugün Gcliboluya vardı 

6 - Almanyada yahudilere karşı 
nümayişler yapıldı. 

17 - 8 - 936 

Müvazene hesapları 
lUadrit düştü, düşecek... Bütün 

gözler İııpanyaya dikilnıi~, kat'i ha· 
herler bekleniyor. 

İspanyadaki inkıi~a.flar karşısmdB 
İngiltere, Almanya ile İtalya ve 
Fransa ile Rusya derecesinde ala~ 
lr görünmüyor. Adeta bitaraf duru· 
yor. Fakat'tspanyada takarrür ede· 
cek vaziyet ve bilhassa İspanyıı 

dramının ikinci perdesj her milletten 
ziyade İngiltereyi alakadar eder. 

İngiltere doğrudan doğruya bit 
Aluleniz devleti olmamakla beraber 
bir asırclanberi Akdenizin anahtarla· 
rıru elinde . tutmu;ı;tu. Bu vaziyette 
lnı;{ilizlerin en mühim bir istinat nok· 
tasr Cebelütta.rrk'm arkasmm "9 

kar!}ısmın İspanya gibi bitaraf ve zar 
rarsrz bir devletin elinde bulunması 
idi. 1 

Şimdi faşist bir hükfımet İspanya,
da iş başma geçerse, bunun zafın· 
dan istifade ederek İtalya gibi, Al· 
manya gibi birinci sınıf bir askeri 
km'\·et, Akdeniziıı garp mcthall.ııi 
bilfiil nüfuz ''e hakimiyeti altma alır· 
sa İngilterenin hir asırlık muvazene 
hesaplarl ne olacaktır? 

Mesele yalnız Cebelüttankla kal· 
mıyor. Bir vakitler Akdenizin orla
smda çok mühim bir kudret merke· 
zi olan Malta adasr, hava inkişafları 
neticesinde, yakında asan atika sı· 

rasma geçecek eski sistem bir kale 
haline inmiştir. Sii1.•eyş hava lıiicmn· 
larma maruz olabilir. Adene gelince, 
burası da İtalyan tehdidi altmrladır. 
Eslddenberi Hudeyı'.leyi ~özüne kes· 
tirmiş olan İtalya, Yemende nüfuz 
kazanmalc için büyük ölçiide çalışt• 

yor. İngilterenin Adendeki kudret 
merkezi, kolayca karadan ve ha.va-
dan çevrilebilir. 

İngiltcrenin imparatorluk muvasa
la yollan emniyett~n mahrum kaJrr· 
sa RUyiik Britanya alemi büyük sar· 
smtılara maruz kalabilir. 

Biitün İngilterede: "Aman, güriil· 

tiiclen ka.t:alrm da ne olursa olsun'!,, 

diyenler bulunduğu gibi rarmm Uı· 

ispanya Kralı 
~ 

Marienbatta gizli siyası 
faaliyetler var 

Geçen gün Praga bir Amerikg,tı 
tayyaresi gelmiştir. Pilotu bir tngi· 
liz, fakat içindekiler iki İspanyol ar 

.:ıe 
sılzadcsi... İspanyadan Roma yow. 

gelen iki asılzade Mariyenbatta esl<l 
İspanyol kralile saatlerce gizli bir W 
tima akdetmişlcrdir. Bundan soıı· 
ra acele Berline uçmak istemişler• 
fakat Çekoslovakya hükfımeti bUtilJ'.I 

protestolara rağmen tayyarenin }l.lV 

reketine müsaade etmemiştir. 
İspanyol kraliyet taraftarları soıı 

günlerde Mariyenbadı bir siyasi fıt!l." 
!iyet merkezi haline koymuşıardıl'· 

· ıv Kralla General Franko kuvvetıerı 
Jl' 

rasmdaki temas artmaktadır. 1sP3 

yadan gelen gizli heyetler kralla dO' 
Jll' !aştıktan sonra bazı Avrupa ıne 

·rtıV 
leketlerini ziyaret etmişler ve bl . 

krm vaitler mukabilinde para ve ıW 
!ah aramaktadırlar. .,,ti 

İspanyol kraliçesi, kraldan 3İs, 
ya,ıı:ı.maktadır. Bununla beraber , 

"'588 
panyol kı'al hanedanı kralın nıu eP 
desi olmadan, bulundukları yerd 

başka yere seyahat edemezler. 9 ıarııl Kraliçe, ayrılık halinde o}ına I' 
rağmen krala bir mektup yazaJ~-. u-kral hanedanının Fransadan ıı 

1 •· d · t · tı· r 13tııı asmasına m usaa e ıs emış · . e• . ııM . 
sebep, Kan-civarında oturan kr aet' 

•'d 
ye ve çocuklarına karşı bir rrıU diif 
tenberi Fransızlar tarafından 1Jl1"' 
manca nümayişler yapılmakta.. 0 

sıdır. ~ 
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Zinoviyef - Troçki 
Rus gazetelerinde tedhiş teşkilah 

aleyhinde şiddetli yazılar 

Çocuklarla Mülakat 
Müvezzi Sadık anlatıyor 

Gazeteyi okumuyorum, 
Saydiye nizamnamesi bu yalnız bag" ırıyorum ! 
maksatla değiştiriliyor 1 

Sürtme suretile 
balık avlanacak 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz Elindeki gazeteleri kaldırımın üs-
Moskova, 16 (A. A.) - Trotskist - Zlnol-ievi'it birleşik bir tethi, teşki- bildiriyor) -;- Ekonomi Bakanlığı za- tüne bırakmış. Kendisi de gazetele

litmm meydana ~nlması hakkında hükümet tebliğini me"-zuu bahse- bıtai saydiye nizamnamesinin 29 un- rinin yanına oturmu~. Ayak, ayak 
den gazeteler,. çok yakında aleni surette mUhakeme.ıe~ yaprl~k o!an b~ 1 cu maddesini ta.dil eden bir nizamna-1 üstüne atmış, avucundaki paralan 
~tenin harekatını şiddetle takbih etmekte ve Stalın ın I..enimst ıdaresı me projesi hazırlamıştır. Bakanlık su sayıyor. ı 
alhnda Sci\-yetıer Birliğbıhı her sahada kazandığı büyük mul-·affakıyetle- larımızda Boğazlarda ve sureti umu- Yanına yaklaşıyorum, avucunu 
ti tebarüz ettlımektedlr. .... miyede Marmara havzasında sürtme dolduran çeyreklere bakarak: 

Meksikada da karışıklık var 
İspanyada dahili harp olur da senelerden beri dahili harple zaten yüz 

göz olan Meksika boş mu durur? ispanyada old~au gibi bugün Meksika
da da meşru hükfunet sol taraf fırkalarının elindedir. Hükumet General 
Nikola Rodrignerin riyaseti altındaki "Altın gömlekliler" denilen Faşist 
teşkilitm 1 Eylfıl için umumi bir isyan hazırladığını keşfcylemiştir. Bunun 
lW.erine dahili bir harp içi:ı mücehhez bulunmak üzere hükumet memurla
nııa ve amele teşkilatına hükümetJarafından silah tevzi edilmiştir. Bu 
lneya.nda maarif, münakale nezaretlerinin ve hükümet matbaasının me
lnurlarmdan mürekkep mitralyöz bölükleri te§kil edilmiştir. 

Arjanttnde bilakis komünist hareketlerinin önüne geçmek üzere şiddet
li tedbirler alınarak üçüncü Enternasyonalle alakalı teşkilat lağvolunmuş 
•e Komünizm kanun harici ilin edilmiştir. 

Turistlere kolaylık 

Yeni projede neler 
teklif ediliyor ? 

'Xnb.ra, 16 (Husus! muhablıimiz 
bildiriyor) - Gümrük ve inhisarlar 
~ığı 1499 sayılı GümrUk tarife 
kanununun beşinci maddesinin 14 ün 
e(l fıkrasmı değiştirecek olan bir ka
ı:ıuıı projesi hazırlamıştır. Gümrük ve 
inhisarlar Balkanlığı, Ekonomi Baka.n 
bfnım ve Türkiye turing ve otomobil 
kıUbünde mütalealarmm alma.Jc su -
~~e hazırladığı bu proje ile memle
~ıni2e şahsi na.kil vasrtalarile ge -
~k yolcu ve turistlere azami kolay 
~ gösterilmesi esasını kabul etmi§ 

o ~ı. ·---=~- '·--··--·-· ,,._ '-'u.a::n... 
"'ı tt!ı?ıfıı edecek htıkGmler koyabil -
ltıek im:klnmı hazırlamıştır. Pro -
~ ihtiva ettiği esaslan bildiriyo • 
!'tun: 

l - Memteketimbe şahst nakil va
~arile gelecek seyyahlar her mem 
ekette olduğu gibi kame dö pasaj dö 
lrıdua.n (gümrük geçiş karnesi) ib -
~edecekler ve bu kameyi hamil o
~arı. turist hiçbir muameleye lüzum 
a.lrrıa.ksızm nakil vasrtasile birlikte 

lneınıeketimne girebilecektir. 
2 - Bu karne ile gelen seyyahlar 

llaki1 vasıtaıarmı altı ay yerine birse 
ite içerisinde memleketimizden çıka
~dir. 
b 3 - Bir senelik müddet içerisinde 

astaltk gibi herhangi bir sebepte 
llıernıeketimizden nakil vasrt.asım çı
~ıyan seyyahlara nakil vasıta -
de Yeniden altı ay memleketimiz -
~abilmesi için müsaade verile -

bt • - Verilen tin btr buçuk senelik 
ilddet içinde bir kaza neticesinde 

hı-çaıana.n na.kil vuıtalan için tu -

~ ba nakil vasrta.larmm hangi 

~te~ nerede ve ne suretle kazaya 
~-u. ıgnu en yakın mülkiye amirine 
~k bir vesı'ka alacaklardır. 
"' "'8ika gümrüklere ibraz edilecek 

!laJtil vamta.smm parçalan ya dış 

~eketıere ihraç veya gümrüğe 
~ "V'eya imha olunaca:ktır. Bu suret 

'brı. ~k idaresi turisttten hiçbir re 
lstemiyeoektir,. 

saj dö anduanda yazılı olmak şarti

le nakil vasıtasının tabi olduğu mua
meleye tabi tutulacaktır. 

8 - Nakil vasrtasmın yedek aksa
mı keza triptik veya karnesinde ya
zılı olmak şartiyle hiçbir resme tabi 
olmadan memlekete sokulacaktır. 

9 - Türistler memleketimizden gi 
derken bu yedek parçaları veya ha -
rap olmuş parçaları gümrüğe göster 
meye mecbur tutulacaktır. Memleke
timize girel'.ken nakil vasıtasında bu
lunan parçalardan memleketimizden 
g IU1;• h.ı=u >o: ünu-U~.,. ü.:ıt.t:ı.Jlılll,)-.:u i>'" 
çalar için turist gtımrllk ve sair re -
simler verecektir. 

10 - Nakil vasrtasmm asli aksa -
mile birleşrni§ olmak şartile radyo ci 
bazı da gümrük resmi ve posta tel -
graf idaresinin radyo resmi alınmak
sızın memleketimize sokulabilecek -
tir. 

11 - Nakil vasıtalarmm hazinesin 
de bulunan benzin, hazine ağzına ka
dar dolu dahi olsa gümrük resmine 
Tabi olmadan memlekete sokulacak
tır. Yalıuz yedek benzin olarak hu. 
susi kaplar içerisinde nakil vasıtasm 

da bulunan benzinler memleketimize 
sokulmıyacaktır. 

12 - 16<r.5, 2366, 2608 numaralı 
kanunlar hükümleri bu layiha hUküm 
lerine aynca ilave edilmiş olduğun _ 
dan bu kanunlar meriyet mevkiinden 

kaldınlacaktır. 

Gümüthanede yağmurlar 
Gümüşhane, 16 (A.A.) - 10 gün

denberi her gün vilayet merkezine ve 
köylerine dolu ile karı§ık şiddetli yağ 

murlar yağmaktadır. n merkez ve il

çelerindeki bazı köylere düşen iri ta
neli, dolu mezruata zarar vermiş ve 
yağmurdan gözlerini açamıyan çiftçi 

mahsullerini sürüp içeri alamamış -
tır. Bu vaziyet ~iftçileri endişeye dü

şürmüştür. Koşkur köyüne düşen do 
lu ve yağmurların getirdiği selden 

bir kadm ve bir erkek boğulmuştur. 

suretile balık avlamanın bu nizamna- - Maşallah arkadaş, diyorum. Bu 
me ile menedilmiş bulunduğunu ve gün gündeliği düzeltmişsin galiba. \' 
60 sene evvel yapılan bu nizamname- Elinin tersile burnu!]u siliyor. 
ye bu tarzda memnuiyet konulmuş - Eh fena değil, diyor. Akşama 
olmasına, balıkların deniz dibinde yu kadar otuz beş kuruş kazanç olacak 
va yaparak yumrtalarını oralara bı- bugün. Hal, öyle şösteriyor. 
raktıklan hakkında yerleşmi§ olan - Evini sen mi geçindiriyorsun? 
bir kanaatten ileri geldiğini görmüş - Hayır, üvey babam var. 
ve balıkçılığın geçirdiği tekamülün - Baban annenden aynlmış mı? 
seyri içinde bu vaziyetin doğru olma- - Hayır. Ben çok küçükken öl-
dığı anlaşılarak nizamnamenin bu müş. 
maddesinin değiştirilmesi cihetine - Üvey baban ne iş yapar? 
gidilmiştir. - Bir dükkanda su satar, Günde 

seksen kuruş kadar kazanır. 
Yurdumuzun balık servetini layi -

- Sen kaç yaşındasın? 
kiyle istismar edebilmek için bugün 

- Ben on iki yaşındayım. 
memleketimizde dip balıkçılığa şid - _ İsmin ne senin? 
detle ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 

1 - Sadık. 
yapı makta olan balıkavcılık Boğaz- _ Sadık, mektebe gitmiyor mu-
larda geçici balık avlanmasına mUn • sun? 
hasır kalmı§ ve sahillerimizdeki ba- Küçük çocuğun içleri gülen gözle-
hk servetinin istismarı mümkün ola- ri şimdi birdenbire koyulaşıyorlar. 

mamıştır. Ekonomi Bakanlığı Balık- - ! ...• 
- Ne o? Neden cevap vermiyor • 

sun? 
- Gitmiyorum işte ... 

V' 

Kilçiık müvezzi Sadık 

bütün çocuklarımız gibi küçük mü -
vezzi !Jadık ta spor hakkında böyle 
soyltiyor: 

- Severim. Kendim de güreşi • 
rim. Mahallemdeki bütün çocukları 
yenerim. 

cılık, süngercilik gibi deniz mahsul

lerinden daha iyi ve fennin son şartla 

rına göre istıfade edilmek ve daha ge 
niş mikyaıta randıman alınmak ve 
bir sistem dahilinde deniz mahsulle-

Onun acıyan bir yarasına dokun • - Yaşarın şampiyonluğuna ne 
dum galiba. dc:-sın? 

• rine ait işlerin inkişafını temin et -
mek üzere ~saslanıu hazırlamış bu -
lunduğu deniz mahsulleri kanun pro
jesi kanuniyet kesbedinceye kadar 
hiç olmazsa dip balıkçılığına müsaa

de etmek suretile. memleketin tabii 

servetlerinden birinden daha layikı 
veçhile istifade edilmesini temin et -
miı o~~lft*tiiiia -
me projesine gö~, Marmara denizi 

ile Karadeniz ve Akdeniz boğazları 
haricinde sahillerimizden 3 mil açığa 

kadar olan kara sularımız dahilinde 
Ekonomi Bakanlığının tayin edeceği 
sahillerde buharlı, motörlü, yelkenli 
gemi ve sair vasıtalarla sürtme sure
tile balık avcılığı serbest olacaktır. 
Balık avlanacak saha}ar her sene lkin 
cikinun başında Ekonomi Bakanlığı 

tarafından ilan olunacaktır. Sürtme 

suretile balık tutmak isteyenler han

gi sahillerde ve ne şekildeki vesaitle 
çalışa.caklannı, Ekonomi Bakanlığına 
bildirerek izin alacaklardır. Izin alın

madan hareket edenlerin avladıklan 
balıkların ilit ve edevatı müsadere e 
dilecektir. 

"1 Numaralı düşman,, 
Cenevrede 32 memleketin Yahudi

lerini temsil etmek üzere toplanan 
Yahudi kongresi son içtimaında şu 
karan vermiş ve bir beyanname ile 
ilan etmiştir: 

"Bütün cihan Yahudileri, Milli Sos 
yalist Almanyanın dünya yahudiliği
nin 1 numaralı düşmanı olduğunda 
ittifak etmişlerdir.,, · 

Ordu valiıi öldü 
Ordu, 16 (Tan) - Ordu valisi Hay 

ri kalp sektesinden ölmüştür. Valiyi 
çok seven Ordu halkı matem içinde 
<lir. 

- Her zaman müvezzilik etmek - Sanki ben kendim şampiyon ol· 
istiyorsun galiba?.. nıuşum gibi çok sevindim. Çok üti· 

Önüne bakıyor. har duydum. 
_ ! . . . . . . - Giire.5ten başka bir spor yapa-
- Cevap versene ... Neden konuş- biliyor musun? 

muyorsun? Sevdiğin bir mes)ek yok - Hayır ... Nasıl yapayım. Sabah 
dörtte, beşte işe başlıyorum. Sekize, 

mu? Büyüyünce ne olmak isterdin? dokuza kadar çalışıyorum. Mektep _ 
- Subay olmak isterdim. lerde beden terbiyesi saatleri varmış. 
Büyük bir sır tevdi eden bir insa. Biz mektebe gitmiyoruz ki... 

nın heyecanı içinde, dudakları titri - - Ispanya ihtilali, Habeş • ttal-
or~-.YUzü kıza.rıyor.~---~-·~~ı~an -harbi hakkında ne düşünüyor -
- Zabıt olmak ıçın okumak lazım sun? Onlardan haberin var mı? .. 

değil mi? - Böyle şeylerden haberim yok .. 

- Neden mektebe gitmiyorsun? 
Küçük çocuğun gözleri kızarıyor. 

Ve bu gözlere yaşlar doluyor. 
- Allah Allah, neye cevap vermi

yorsun? .. 
Bu sualime cevap verirken maddi 

bir ıstırap çekiyormuş gibi yüzü bu
ruşuyor: 

- Annemin hali vakti yokmuş, be
ni mektebe veremiyor. 

Büyük bir hayretle onun gözlerin
den akan ve kirli yüzünde izler bıra-
karak çenesine doğru kayan yaşlara 
bakıyorum. 

- Neden böyle ağlıyorsun çocu -
w ? gum ... 

-Hiç ... 

- Söyle canım, neden ağlıyorsun? 
- Zabit olamıyacağnn için ağlıyo-

rum. Mektebe gidemiyen zabit olur 
mu? 

Neden zabit olmak istiyorsun 
bu kadar? 

- Şerefli işte onQan. 
- Çocuğum, namusla görülen her 

işin de kendine göre şerefi vardır. 
Namuslu adama ne iş yaparsa yap
sın, herkes hürmet eder. 

- Zabitin Şerefi başka. 
Gözlerini de burnunu olduğu gibi 

bir elinin tersile siliyor. 
Onu avutmak için başka bir sual 

soruyorum. 
,....._ SPor sever misin? 
Yaşarın şampiyonluğundan beri 

- Müvezzi değil misin? Gazeteler 
yazıyor. 

- Müvezziim ama, gazetenin için
deki havadisi bilmek için okumak la
zım. Ben yalnız bağırıyorum: "Ha
beş - İtalyan harbini yazıyqr, ispan
ya ihtila.Jini yazıyor" diye o kadar. 

- En fazla gazeteyi kimler okur. 
Kadınlar mı, erkekler mi? Sen kim
lere satıyorsun? 

- Bayanlar pek gazeteye düşkün 
değildir. Onların içinde alan azdır. 
Asıl baylar alrr. Bayların da ağırbaş 
lılan ... Ama züppe monşerlerin gaze
te hiç umurunda değildir. Ben hiçbir 
şık bayın gazete aldığını görmedim. 
Şık bayan ondan daha çok alır. 

- Esnaf gazete alır mı? 
- Bazı harp filan baslarsa esnaf 

ta· gazeteleri okur. Ge'nç kızlarla 
genç erkekler mecmua alırlar. Aşk 

romanı varsa içinde daha fazla, si
nema mecmuaları da isterler. 

Hala avucunda tuttuğu paralan 
cebine koyuyor. Ve rahat bir kana
pede imiş gibi seve seve oturduğu 
kaldırımdan doğrularak: · · 

- Fazla çene çaldık, diyor. Alla
haısmarladık bayan. Biraz da çalışa
lım. 

- Güle güle çocuğum. 
Ve elinde gazeteleri çıplak ayak

tan ile uzaklaşırken bağırıyor: 
- Havadisler... Son havadisler .. 

Asilerin Madrit önünden kovulduğu
nu yazıyor, cinayeti yazıyor ... 
Kalabalık caddede artık onu göre

mez oluyorum. 
Suat DERVİŞ 

~ - Nakil vasrtasmm .zayi olduğu 
~ ~mdığı iddia olunduğu ahval
~ turist iddiasını tevsik ile mükellef 

~aık, tevsik edemezse nakil va -

ı~ ı:n gümrük resmi ve sair vergi 

'il rılll.riik idaresinde turistten tab-

R~slı:""I-ıll n~akale 

60 Ulıacaktır. 

' - Turist 2 sene içinde nakil va
~ rıım zayi olduğunu veya çalındı-
' veya iki sene zarfında memleket 
~~ a çıkarılmış olduğunu isbat ede-

' 
01lll'lı.a alman gümrük resmi ve 

~. "erguer kendisine iade olunacak 

• '1 - ""'·-'- .• ~ek ~ ':'°81'1erin yemek pi§irmek ve 
~~ ~ ıçın olan tabak, biça.k, sahan, 
tit-aıı cere gibi mutfak levazimile is
~t levazımmı havi ve nakil va -
'9)'-1 a bağ!ı :uıo içinde bulunan 

~ triptik veya kame dö pa -

Sıtmaya 
karşı 

mücadelede 
vazifelerimiz 

Şimdiye kadar şu sıtma yü
zunden çok ocaklar söndü. 
Hanumanlar yıkıldı. Cümhu 
riyet hükümeti, bu menhus 
hastalığın zararlarını önle -
mek için gereken bütün ted
birlen aldı. Köyden şehre ka 
dar ,hemen her yerde ceniş 
bir mücadele teşkilatı kur· 
du. 

ve gunden güne bu has .. 
talıklarm azalmasının en ba 
riz misali bır den bır kemik 
kalmış çocukları artık gor-:: . 
mesrişimizdir . 

Ancak. devlcun gırıştıgı 
bu savaşta halkın da vazıfe
ierı var Mücadele teşkilatı· 
nı valnıı bırakm .. yarak he 
pimı:.!:ın seferber olması la -
lıcndır. 

Çok mühim 
bir teşebbüs 

450milyon dinar sar
f edilerek Adriyatik 

denizine kanal açılıyor 
Bclgrad, 16 (Tan) - Yugoslav

ya hükumeti, Orta Avrupanın bir 
kanalla Adriyatik deniziyle birleşti
rilmesi hakkında mühim bir layiha 
hazırla.maktadır. Yeni kanal, Yugos
lavya arazisinden Vikovar Tuna is
kelesi yanından başlıyacak, Tuna neh 
rini takip ettikten sonra Sava nehri 
vasıtasiyle Adriyatik denizine dökü
len Narenta nehriyle birleştirilecek
tir. Böylelikle Orta Avrupa, Adriya
tik deniziyle bağlanmış olacaktır. Ka 
nal 160 kilometre uzunluğunda ola
cak Ye Yugoslav hükumetine 450 
milyon dinara mal olacaktır. Yeni 
kanal Adriyatik denizini, Karadeni
ze de bağlıyacaktır. 

Küçük itilaf kongre•i 
Bclgrat, 16 (Tan) - Eylfı!Un 12 

sinde Çekoslovakyanm Bratisla va 
şehrinde toplanacak olan küçük iti
laf kongresine Çekoslovakya Harici4 

ye nazın Krona riyaset edecektir. 
Kongre, Çekoslovakya reiskümhuru 
Benes tarafından açılacak, müzake
reler, Paholçani şatosunda yapıla • 
caktır. üç gün devam edecek olan bu 
kongrede, orta Avrupa, Almanya, A
vusturya ittihadı meseleleri görüşü· 
lecektir. 

Dil Kurultayına iştirak 
edecek alimler 

Üçüncü Dil Kurultayına iştirak e
decek ecnebi alimlerden Avusturya· 
it şark filoloji doktoru Kizerogiç 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. 
Sovyet delegeleri 'Profesör Samoilo -
viç, Meşçaninof ve Kadidolin bugün 
geleceklerdir. . 

Evvelce şehrimize gelmiş olan Al
man ve Polonyalı alimlerden maada, 
Londra şark dilleri enstitüsü direk
törü ile Macar, Fransız ve İtalyan a
limleri de yakında geleceklerini bil-
dirmişlerdir. • 

Yerinde bir tedbir 
Müracaatların neticesi 

iş sahiplerine 
bildirilecek 

1.15 Ağust<M 
Ankara - Vekhletlerin teşkilatı· 

na sık sık gönderdikleri bazı tamim
ler vardır ki, bunlardan yurddaşları 
haberdar etmek bence gazetelerimi
zin başlıca vazifeleri arasında yer 
almalıdır. Çünkü her sınıf yurddaşı 
yakından alakadar eden bu tamim
ler, alakalının kulağına kadar git
mezse; filan dairenin falan dosya
sında tozlanmaya ve sararmaya 
mahkum edilebilir. Netekim tecrü
beler bize göstermiştir ki, nice yerin
de verilmiş emirler ve talimatlar za
manında tatbik edilemediğinden bir
çok yurddaşlar zarar görmüş, ve bir 
çokları da daire kapılarında sürün
me.kten usanmışlardır. Memur ve iş 
sarubi, her iki taraf uyanık ve bilgi
li hareket ederse maksada ermek o 
derece kolaylaşır. Esasen yıllardan
beri başlıca şikayet mevzuunu teşkil 
eden kırtasiyecilik, biraz da işleri 
bilmemekten doğan bir mes'uliyetten 
kaçınmali için tutulan idarei masla
hat siyasetinin doğurduğu bir beli. 
değil midir? 

Teşkilatı esasiye k~unumuzun 82 
inci maddesinin son bir fıkrası var
dır ki, orada aynen : 

'' ..... Şahsa ait olarak \'Ukubulan 
müracaatın netic~i müstedi:re tahri· 
ren tebliğ olunmak mecburidir.,. bük 
mü mevcuttur. 

Böyle kanuni bir mecburiyet oldu
ğu halde, bazı vilayet ve kazalarda 
bunun yerine getirilmediğini gören 
Dahiliye Vekiileti, rejim ve yurt 
için ehemmiyetli olan bu usulün ta
kip edilmesini temin maksadiyle ala
kalılara yeniden emirler vermiştir. 

Bu suretle herhangi bir yurddaş, 
yapmış olduğu müracaatın kabı\! t?· 

dilip edilmediğini vaktinde anlı ·acak 
kabul edilmiyecek bir müracaat ve 
şikayetse yerine getirilmemesinin 
kanuni sebeplerini bilmesi lilzumlu 
olduğundan bu husus tahriren ken
disine bildirilecek, idare heyetlerin
den verilecek kararların tasdikli su
retleri kanuneh açık olan itiraz, tem
yiz ve şikayet yolla~ına b~vurabil
mesi için milracaat sahibine teblif 
olunacaktır. - Mec S, 
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Yazan : Ziya Şakir Mide bozukluğu Kızılay balosu Faydalı adresler ve 
telef on numaraları lzmJ•rde şı·mal C h • • b• k Her mevsimde olagan şeylerdense ep esının ır ısım de, yaz mevsimlerinde daha çok gö-

•• o. ı ' I Daucdlan 
~--'~ 

ı elef onla dedikodu 
zımsızlıkla k ıştırmamak lazımdır. 

Bu seneki balo güzel 
ve parlak oldu 

kuvvet'erı· hı.zrnetlere dag\J 1t1lm1şt1 rillür. Ancak mide bozukluğunu ha-

lznıir şimal cephesi fırkalar, aJavJar, taburlar gı"bı" ı:...u""viik Hazımsızlık midenin az çok sürekli ran. H 1 
.J u .J"' b" tt b 1 k er sene {ızrlay, Büyiıkadada 

!\umandan: - Miralay Kazını kuvvetler ifade eden cüziitam lı5im- ır sure e ozu nra yemekleri yo- - Allo allo t•fcndiın'! Ne dediniz 

- Allo .. Allo Se:ıaeığım ben ~ük-

1 d h t ~. "d ed" Yat klilbünde bir yaı balosu verir. 
Bey ( 1) leri, sözden ibaretti. Bu kadar tom- un a azme memcgı a et ınme • İl·i anlamaclım. 1 • s·a· Halb k" id bo kl - b" , . . Fakat hi<; bir sene bu balo evvelki ak-

Cephe: - Ayvalık, Soma, Akhı"sar tıraklı elfaz \'e tabır" ata ı·agm~ en·, A- 1 ır. · u 1 m e zu ugu, ır- Seza ı• ... rı '"'Ükr"'rııın clt''<>runı 
- ... >.. ,, "' " • şam ld - k d kl" h kl" 

mıntaka kumandanlıklarilc (İvrindi) nadolunun şarkında, Marmara deni- çok sebeplerin biri veya birkaçile ge- - Ha, sen misi~ Şlikran •. Bak se- . 
0

• bu?'u h a a: . zev 1
' a c!1 

. 
1
' 

Çl·cı· bı"r rahatsızlıktı _ samımı ır ava ıçınde gcçmemıc:tır. müfrezesinden mürekkep. .,.;nden Akdenı·zc kadar uzayan koca r. sinı· 1 • 1 d ı· ·1
• t 1·~ S "' ... uç a ama mı. 11~a ucn ' eza Her se y t kl"" b .. .. bU .. k 

Ayvalık mıntakası: cepheyi müdafaa eden bu üç büyük O birçok sebepleri bilirsiniz: Bir değilim, l\liiveddctim. ne a u unun yu ı:;a-
Kumandan: - Kaymakam, Ali Rı- cephenin bütün kuvveti, (16,500)., kere IUzumundan fazla yemek ye - - Allo .. Anlamadım. Ne dedin?. lonubnd~, ktapalıd yerBde dansetmeye 
B (2) mcgı-· sevenlerı·n hcl · ı"n mec urıve var ı. unun içJn balo za ey. ve en nı"hayet, (17 bin) tu"fekten, bı"r • e yaz mevsım - ı•~ S ı -·ı· 11 sı "'"fu·· .J - xın e7.a c e~ı ım, a > a .. ıT • d d 1 · · d 
Kuvveti: _ 1 9 uncu alay 1·ıe, Ku- adet dahi fazla deg- ildi. de, gördükleri ilk ceza mide bozuklu- , . 11 t ._ili ed 1 t ans e en er ıçın e, etrafta ayakta 

- d y e< < e • n , . c e · :ıeyredenlcr için de sıkmtılı ve zevk-
\'ayı Milliye mücahit müfrezelerinden Buna mukabil, Yunan ordusuna gu ur. emeklerin cinsi de, çok de- - Ah ~lü,·eıhld sen misin? :Ne ı. 
mürekkep. 1. fa miktarca failalığı kadar, mide bo- • t lt"f 

1 1 1 <> siz oluyordu. Birçokları bu yüzden 
ge ınce.... l yı esıu 1 ayo • nere< e" n • balodan ka,.ıyorlardı. 

Soma mıntakası: 15 Mayıs 1336 ıncı günü ilk defa zu masına sebep olur. Bunları birer - Nerede ola<'.ağım, köylcrcle gü- " 
!{umandan Erkam harp yüzbaşıaı olarak İzmir (Anadolu 1 toprağına a- birer saymak" pek uzun düşeceği gi- ne~te ~·arnnakla meş~uliim. Doğrusu-

Kemal Bey. Yak basan l"lk Ytınan 1·~gal kuvvetı", bi, zaten herkes kendisine dokunan 
:t mı istersen, ben sayfl~·e deyln('e kll-

Kuvveti: - 188 inci alayın 3 Uncu (Miralay Zafiryos) un kumandası yemekleri ba·i·alarından daha iyi lahalık yerlere ~itmeyi pek anlamı-
tnburu ·ııe mı·ı1·1 pı"yade taburu-..... ı·ııı· altında bulunan (1 inci fırka) olup: bilir. İnsan lüzumundan fazla yiye-__... k ~·orum. llenim için sayfiye, bö~·le 

Bu sene bahçede yapılan dans ye
ri sayesinde çiftlerin açık havada 
dansetmeleri imkanı hiısıl olması, 
baloya başka bir hususiyet vermiş
tir .. 

ltfnh f' f'Ph•tıınuı.n 

lsıanbul lltaıyc~ı 
Kadıko) lttaıyesl 
Ye~ılkoy Bıı kırkoy Büvllkdere 

24223 
60020 

Uskiıdar ltıa vesı ~0625 
Bevof.lu ıt 1 ıııyuı 44644 
Bııvükada Hevbelı Bu ~Raı Kınalı mm 

ıakaları icın teleton şantrıılındakı memura 
vangın rlenıelı kifidır 

Uenu ı •lla r • ,., cnıcsı felelon 4236% 
11,ka)' ( Kadıkoy ıskclesı) 4373% 
$ark Dtmı ryolları Sırkecı 23079 
Dev' •mırvrılları Haydıırpaaa 42145 

Cerarhpa,a haııtaııuı 21693 
Gureba haı<tanesı Yenibahce 23017 
Hasekı kadııılaı hastanesı 24553 
Zeynep Kimil hastaneııı Uskudaı 60179 
Kuduz hastaneaı Çapı 2214J 
Beyoilu ZükQr huııınesı 43341 
Gülhane hastanesı Gulhane 20510 
Haydarpaşa Nümune haatanesı 60107 
Etfal hastanesi Sıelı 4242& süvari müfrezesi - iki sahra batar- bu fırkada. 38 inci efzun alayı, 4 Un- ce kadar cok iştahlı olsa ve yemek tenha köşeler .. 

yası. (Milli tabur ile süvari müfre- cU ve 5 inci piyade alayları, fırkanın lerini iyi seçse bile. zorla, istemiye- - Neredesin kuzum? .. 
. .• Bakırkoy Akıl hastanesi 16.60 

ProJcktor ışıkları altında çiftler "-
sabahın beşine kadar yorulmadan 1 ~ ~ıhht varftrm t....,ı.11ltı 
sıcaktan bunalmadan ağaçlar. çiçek- Bu numaradan ımdaı otomo 

ler arasında rahatça dansedebihhiı;ı- bili istenir • • • 

· A tam teşkilatlı topçuları ve fırkaya rek yenilen şeyler de mide bozuklu-
zesı. nzavur isyanında tedip kuv- - - Sana Seza söylemedi mi? Sa-

merbut digwer kıt'alardan mürekkepti. guna sebep olurlar. vetlerine i~tirak etmişti.) B . panca civannda hir köyde ... Dadı-
Akhisar mıntakası: Yunan ordusunun bu gUzide fırka- u mevsımde mide bozukluğunun mın e\1nde misafirim. 

Kumandan ·. - Kaymakam Sabrı· sı, yine en tekemmtil etmi" Yunan en çok görülen sebeplerinden biri 
":i k · ·ı k w k 1 b" d - Dadının evinde mi ... Sapannda 

Bey. (3) kuvvetlerinden olan 2 inci ve 13 üncü ço ça ıçı en pe sogu su ar, ır e 
b 1 k d 'k d mı~ Sapanca clvanndaki köylerde f k ı 1 t k · d"l . b 5 t azı arının ço ça ye ı Ieri don ur-

Kuvveti: - Saruhan nişancı alayı ır a nr a a vıye e ı mış; u ure - 1 d S - .. . senin yaşıyabilece~ln kadar konfor-
ıe Yunan (1 "ınc"ı kolordusu), Ana- ;na ar ır. .oguk suyun .~azım_ uze_n-müstakil, yaya köy taburu - Ali Be- d h d k - tabi evler mi ,·ar ... Aman §ekerim ne-
d l t kl 

. ti ne, a n zıya c aracıger ilzerıne 
yin milis taburu - Bir milis piyade o u opra arına gcçmış · f t · · · dal b · · Jer sfö. 'iii''O~un '! ena esınnı ıa u yaz mevsımı - .J 

bölüğü 188 inci alayın bir taburu - Fakat, gerek Yunanlıların ve gerek · b d ~ d · · - Bu oturduğum yerin ismi Uzun-
·· tt f"kl · · t h · 1 · h· ı· f nın aşın a anlattıgım an şımdı tek-

14 üncü siivari alayı - Bir sahra. ve mu e 1 erının a mın en ı a ına o- · -· D kum, Hat bo,,· ııncla bir yer. Burada 
1 • k ( .. 1-11- .. 1 .• d f ) b"·t·· k d t rar etmıycccgım. ondurma mute -

iki (on buçukluk) Oskoda cebel to - aıa ı• ı ı •• u a aa • u un u re d"l "k d b" · Çerke."i, Giirl'Ü \'e Rumeli muhadrle-
k h 1 

w .1 b 1 b 
1 

ı mı tar a, ılhassa yemek üzerı-
pu - (Anzavur hadisesinde; bu ve a raman 1b'1 1 e aş ar aşamaz; ·1· h bo · rinin c,·ıeri var ... GUı.el me~·\'a hah. 

b Y k ti. k" f" 1 . t" ne, yenı ınce azmı zmaz. Belkı 
mıntakadan bir nizamiye süvari bö- u unan mrvc a 1 ge memış 1· k l ı t b'l F k çeleri nefis iiziiml«>r... Sonra önün-

(A d 1 · al d ) t kk""l o ay aş ırır ı e. a at çok olunca 
lüğü ile, 4 makineli tüfek, ve milli . na 0 bu ışg d or (ut su. ekşe1 du et- neticesinin ne olacağını kimse temin de ufak bir tarasa.lilı olan \'e tara1'Mı 
süvari kuvvetleri gönderilmişti.) mış ve una a, zmır o or usu) edemez zat k · - ı · b k ~sma il"'" örtülü bir kuliihe nr. Bu ,. . • . . . . . . . en nracıger erı ozu " 

Cephenin, ihtiyat kuvvetleri: - ilave ed.ılmıştl. Bu ıkıncı_ kolordu da, bazı kimselerin yaz günü sıcakta kulübenin iki odası \'ar. Bir tanesi-
Balıkesirde 190 ıncı alay. Ve muhte- (Akdenız fırkası - İzmır fırkası - iki üç dondurma yed'kt b" _ nin ·'·eri toprak. BilcliıYin\iz, daha <loğ bl .. · 1 b" d - t ı en sonra ır .., 
lif milli müfrezeler. (Bu ihtiyat kuv· r suvarı a ayı - ır e. agır opçu dcnbire hasta! k b" ·k· ·· rusu taha'')·ül \'e tasan-ur ettiğimiz 

alayından terekküp etmişti. . . , . ~nara ır ı ı gun ,, 
vctleri, Anznvur JllCSclesi dolayısile Bu kuvvetli Yunan ordusu, istila ~ç~~de ... ~ıç ıy~. ?,la.?1adıkları her yıl köy odalan gibi ocaklr hir oda ... 
kiı.milen isyan mmtakasına sevkedil- hudutlannı genişletip -biraz evvel ar- ışıtılen goze gorunur kazalardandır. İkincisi )·eı>yeni beyaz tahtadan ya-
miş; tekrar bir harekete meydan ve- tt·-· . h d hil" d 

1 
Yemekten sonra fazla hareket, u- pılrnış, gıcır gırır hir oda. Üstü yaz-

.1 k . . B d G'" v ze ıgımız- cep e a ın e yer eş- . • rl lk k 1 rı meme ıçın, an ırma, onan, e mekle beraber, bir türlü kendisi em- zun yol ~tme~ te mıde bozukluğu ma örtUfü J<öşe minde . Yi se s. 
Bigada yerleştirilmişti. niyet altında görememişti. Daima se~eplerındcndır. ~~nda çocukl~r yah demir kar~·olası ... Be~·az patis. 

İzmir şimal cephesinin, umum silah Türklerin taarruzundan endişe için- mustesnndır. Onlar ıçın - zaten bu- ka perdeli minimini penC"ereler ... 
kuvveti: - (Takriben) 6000 tlifek. de idi. yükler ic,;in de olduğu gibi - yemek- Lavanta ~içe~i kokan ,·e el danteli 

lzmir şark cephesi Nitekim, 1336 Kanunusani ayı için ten sonra zihin yormak mideyi daha ile süslü ha.ş ya. .. tıklan .. pemh~ Ü:fe-
Kumandan: - 23 Uncti fırka ku- de. tstanbulda bulunan Yunan mü- ziyade bozacağından mekteplerde ye- rinc en tatlı reııkferle süslenmi';i yaz-

mandaiu, miralay Aşir Bey (4) rnessili, büylik Türk kuvvetlerinin bir mcklerden sonra paydo~lar vardır. ma yorganı nr Ye iı;te hen bu cen-
Kuvvetleri: - Piyade, 68 - 69 - taarruza hazırlandığını Yunan hüku~,~unla beraber cocuklarm mide netu ':Hl geclrb"oı::ıım. 

159 uncu alaylar (Uşak) hücum ta- metine ihbar eder etmez; bu taarruza bozukluğuna is tidatlan daha çoktur. - J?oaınn yaz~·oNıun galiba! .. Bu 
buru - Salihli piyade alayı - iki mukabele etmek için (Sakız) da bil- Çünkü yiyecekleri şeyleri seçmeği şeyler hiç te hakikate benzemiyor 
milli süvari bölUğü - sahra, 3 kud- yük bir }larp meclisi içtima etmişti... bilmezler. lhtiyarların d~ ~i~eleri - Ayniyle hakikati sö~·Jüyorum. 
retli cebel, 3 cebel, obüs topu. Bu harp meclisine verilen ehemmi ve barsakları yorgun oldugu ıçın ça- Pahalı plajlarda ııara sarfedeceğini-

Bu cephenin bir kısım kuvvetleri, yeti şundan anlamalı ki: Yunan Baş- buk. bo~ul~rlar. ze biraz memleketi tanısanız iyi ola-
muhtelif hizmetlere dağılmıştı. An- vekili M. Venizclos başta olmak üze- Mıdesı bır kere olsun bozulmamış cak. Gme iki adımlık l·erdeyiz. Ten
zavurun takibi için Uşak hücum ta - re toplanan bu meclise: İzmir fevka- insan bulmak güç olduğu için, mide ha bir kenarda kiiy ~ocuklariyJe bi~
burunun iki bölüğü ile, müstakil bir iade komiseri lstirkiyadis, başkuman bozukluğunun alametlerini de herkes ilkte göle giri~·oruz ... Sonra ökiiz a
müfreze halinde 350 seçme mücahit, dan Paraskevopulos, Anadolu ordu- bilir: Mide üzerinde sıkıntı, çok de- rabalarına blnlı> civar kiiylerde ge
rnilli süvarilerden 150 nefer, 2 kud- su kumandanı General J{ostantin Mi- fa sancı; ağıza ekşi ekşi gazler ve su zintl ~·apıyonız, me~·,·a bahçelerine 
retli cebel topu, 6 makineli tüfek gön liyotis. birinci kolordu kumandanı gelir, kokmuş ~umurta gibi kokar; gJdl~·oruz. Şu kain• df'nllen şe~· bir 
derilmişti. Ve bu mürettep kuvvet- General Nider tzmir kolordu kuman hıçkırık, baş agrısı, kırıklık, umumi harika ... Tıı>kı tank gibi. Onun iler
ler; tBozdağ) akıncı kuvvetleri ku- danı General Yuvano, karargahı u- bir sıkıntı, insan kay edebilirse ra • Jemesi için muntazam bir yola. ihti
mandanı - (Sarı Efe) adını takı- mumt erkanı harbiye reisi Miralay h~tlar. Bozu~luk barsaklara ~a geç- yaç ~·ok. Hendeklerden, ı;alılann üs
nan _ (yüz'oaşı Edip Bey) ile (Çer- Pangalos lzmir fırka kumandanı mı15se karın Şlşer. gurultu gelır, bu- tündf>n, tl«>relerin İ!:lnden geçiyor ... 
kes Etem Bey) in kumandalarına ve- Miralay Mazarakis, Anadolu ordusu runtu olur, sık sık amel gelir. Mide _ Aman ne ~Uzel yarabbi .. Keşkl 
rilmi§ti. erkanı harbiye reisi miralay Sarı Ya- \'e barsak bozukluğu uzun sürünce biz de ya:ılan böyle bir kö~·e gitsek .. 

U§ak taburunun diğer iki bölüğü, ni gibi mühim zevat iştirak eylemişti. insana uyuşukluk gelir, uyku basar, - Siz yapamazsınız, çUnkU mon-
Büylik Millet Meclisi açıldığı zaman. [Arkası var] beyine kan hücum edebilir. denslniz .. llalhuki kocamla ben ... 
Ankaraya gönderilmişti. Biz sade insanlarız \'e böyl~ ~·erleri 

(1) Şl"mdı', (umum a'ımndu"' ferle0r müdu··- Mide bozukluğu çok defa ehemmi- kik t (Kako Mehmet) in kumanda et- " tercih edi~·onız. Buralan ha a en 
tiği mücahit müf rezesile 2 makineli rü) rnUtekait Erklniharp kaymakamı Rın yetsiz, kendi kendine bile geçebile - görülecek yerler vallahi .. Hele oda-

lerdir. 

Bu balo bir kır balosu olduğu için 
gençlik hakimdi, Dans yerinin etra
fındaki masaları dolduran birçok 
genç kızlar. bahçedeki hakiki çic;ek
lerden daha genç ve daha güzel gö
rünüyorlardı. 

Kirazlı emprime elbisesile Nermin 
Fethi, pembe kemerli beya?. elbisesi
le Nermin Vahit, beyaz elbisesile 
Jale Borovalı, emprime clbisesile 
Nimet Vahit, mavi elbisesi ile Kıy

met Conker, lacivert kemerli pembe 
elbisesile Cenan Esat Cemal, mavi 
organdi elbisesile Meliha Borovalı, 

beyazlı Meshiye Fehmi, gene beyaz
lı Binnaz Katıkoğlu, tafta elbiseli 
Nurcemal Kadri, mavi tafta elbisc
sile Nilüfer İnkaya, güne§ yanığı 

rekorunu kırabilen emprime elbisesi
le Ninon Kurtelli ve mavi elbişesilc 
Ursula Vonder Vorten hepsi biribir· 
!erinden sevimli ve hoştular. 

Balo Sü Bakam General Kazım 

Ozalp'ın himayesi altında idi. Bizzat 
Sil Bakanı da baloda_ hazıı:.Jmlıındn 
Londra sefiri Fethi ve eşi, Varşova 

sefiri Ferit ve eşi, Meclis ikinci rei
si Nuri Conkcr ve eşi, İstanbul va
lisi Muhittin Üstündağ ve eşi hazı
run meyanında idi. 

Memleketimizde birkaç gUn için 
misafir bulunan Romanyalı heykel-
traş ve ressam Paulinc Merz baloda 

idi. Kalabalık arasında sanatkarın 

gözilne çarpan en şayanı dikkat baş. 

baloyu sabahlara kadar alaka ile ta
kip eden Aga Oğlu Ahmed'in başı ol

muştur. İstanbulda birkaç zaman 
fazla kalmak imkanı olsaydı, bu ba

şın heykelini yapmayı istediğini Ro

manyalı sanatkar birçok defalar 
tekrar etti ve gözünü Ağa Oğlu Ah· 
metten bir tilrlil ayıramadı. 

Uzun mUddettcnberi rahatsız olan 
Bayan Hansens eski neşesini ve 

. • B cek bir rahatsızlıktır. Bazılarında k h il",. tüfek, muhtelif isyan hareketlennı ey. mızdan aın ~ılınca a ıra gec; ı,,or .. diye ... Ben daha bugüne kadar koca. 
söndürmekle meşgul olan miralay (2) Sabri Bey, bu vazifeyi 20 haziran müstesna olarak ehemmiyetli neti - Sana ~ok garip gelir, yüzünıüzU ora- ma hakiki ahlakınun ne olduğunu 
Refet Beyin maiyyetine vcrilmi§ti. 336 tarihine kadar ifa etmiştir. Ondan son- cclcr verebilir. Bu bazılarının kim- ya konulmuş bir muslukta ~·ıkıyo- öğretmedim. Onun ka~ısında on be~ 

159 uncu ve 68 inci alaylar da, ra yerine, binbaoı (Derviı Bey) cclmiutir. !er olduğ·unu önceden tayin etmek ~uz ... Öküz, inek, manda gihi ha~·- yirmi giinde bir değiı;irim... Çünkii 
Bolu ve Düzce asilerini tedibe memur Şimdi, (General Dervi&) mUmkün olamıyacağından her hal • unlardan nekadar korktuğumu bi- diiı-;iin hir kt•re .. 1stanbulcla nekadar 
olan kuvvetlere iltihak etmişti. (3) Şimdi (General Aşır) • de onu acele tedavi etmek en iyisi lirsin .. U(i)·Ie ohltığtİ halde, ~imdi hu- cll'i, nekadar ha~ka, bak~a güzel \'C 

Düşmanın bUylik taarruzundan ev- (4) Şefik Bey, şimdi mütekaittir. rada alıştım. lla~·,·anlarm ta yanın- enteresan kadınlar \'ar .. Vallahi akıl-
cı b k tl d ak U k hu olur. Hafif ve az şekerli çay içmek, dan "'"''l·,·orum da, unıtırumda bı"le 

v , u uvve er en anc şa -. ---•••••••••••=3• ilk hatıra gelebilecek tedbirdir. Bazı- 1 ,..~·:.,, h kadın, se\'dlğl erkeğe sonuna ka-
cum taburunun bir kısmı avdet et- o muyor.. dar okunmuş bir klt.ap olmaktan çe. 

ZuhreV' ve cılt hastalıkları mutehasshr ları papatya suyunu nane ı.·aprakla mişti. ' .J • - Peki, lstanhula neye geldin?.. kinmelidir. Kadın, her gün heyecan. 
Bu cephenin umum silah kuvveti 

0
.. rı suyunu daha ziyade severler. Mi- - Köyliiyüz dedik ama, artık bu 1ı bir ürpriz \'eren bir tefrika roma-

de: - Takriben (4,500) tüfekten Dr. Hayri ner de bozukluğu hafif ise yalnız bu ka- ka<1ar da değil ya? .. 1stanhula na;.ıl nma benzf"<likçe elden bırakılmaz ... 
ibaretti. darla geçebilir. Mideinn dolulugu· de- gelmi)'eyim .. Burada da ~u festlnl- Benim bildiğim S<',\' budur.. Bunun 

ı Oğleden ıonra Beyoilu Atacami 
zmir cenup cephesi kıırşısmda 133 No. Tel. 43586 vam edince kay etmek ferahlık ve- ltJr )·üzünden durmadan eğlenceler için on be.' günde bir ahlak cle~i~tir-

Bu cephe, tamamen milli bir cephe ur ... Bir iki ... ün de blı bu e~lence- meli .. rir. Bu da ılık su içmekle temin edi- "' 
vaziyeti aldığı için ,görünüşte cephe Jcri görmeye ~•·idik. - Tefrika romanı dedin ele nklıma 

· · M h Ef 547 lir. Bunu yapmak çirkin bir şey ol-
kumandanı: - Denurcı e met e. =============== - Bir iki ı:;iin de bari stmin keyfin ~eldi. ~u bizim Na.zmi~·enin ba.ı;ma 

F k t h i k rl k da duğundan pek te tavsiye edilemez. Re 1 'lk ·· a a ; cep en n as e uman · 
1 

,... ,. kaçsın.. . n kemli hesa nma ı on- geleni iııittln mi? 
nı: - 57 inci fırka kumandanı, Mi- T A N İnsan parmağile küçUkdiline doku • celerl iştirak ettlm. ·Fakat artık _ Ne olmuş? .. 
ralay Şefik Bey. l narak yalnız ılık suyun temin edece- \"azgeçtim. ('ok fena idi. Şimdi daha - f.,te asıl romun o ..• llf'm ele trf-

Cephenin kuvveti: - 57 inci fır- ği şeyi kolaylaştırabilirse de bu ka- fazla e\imde otunıp Ankaracla açıla- rika romanı .. Hani bir d~likanh ile 
ka. 1 ABONE VE iLAN ŞARTLAR• darı yetişmediği halde hekiminize cak efü~i sergisine bir örtü hazırlama- ni~anlanmıştı ~«>Çenlef'(le .. 

Yürilk Ali Efenin, milli mücahit a- müracaat etmelisiniz. Yine fikrimce yı t«>..rcih ediyorum - E ... Ne olmuş? .. 
layı - Aydın millt alayı - Dağ ta- Türkiye Dışan - Aman, senin ev kadınlığın ela - Ne olacak, ni~nnhsından ın.·rıl-. . . insan bir mUshil ilacı i~mek için bile 
burları. 1 ıçtn ıı;in \ 'ar mıdır? llö~·le eJi\ileri. diki:; filan mr:j .• 

Gerek Anzavurun takibi ve gerek Bir ayl~ • , , • ı so - -· hekiminden sormalıdır. Çünkü ada - bilmezdin sen zannınclayım.. - Aman sö~·leme .. Bu ne skandal. 
Bolu bileriniı) tediti lçJn: bu cephe- S • • • • • 4 - a - mma göre bir müshil ilicmdan da - Ben daima de~i ·irlm, daima 8)'- daha hes ~iin olmadı.. Neden •. Nc-

6 ' 50 14 -den pe fırkanın 135 inci alayının 1 ı vıtlık • : : : 14 - 11 _ sakatlık çıkabilir. ni eyi yapmam ... Onun için besbelli. den aynlmışlar? ... 
inci taburu, fırkanın süvari bölüğU Lokman HEKİM 8en ev kadınlık zamanrma tesadiif · Delikanlı tanılmr<:1 hir futholcii 

r 
cebel topçu takımı, ve İsmail Efe nın ıcin lllincıhlr Sirketleriiıt mil etmemlşshadlr. Halbuki ben iyi bir ev imiş .. }'uthol takımımıı olimı>i)·atlar· 
kumandasındaki 200 neferden mü- :-acuı erlilmelidir. kadınıyım. da o fena netirf'~·I ahn<'a ~enç kız. 

KUı;ülı illnlar dolnıdan dofTuya - Telaş etmeyiniz -rekkep mücahit müfrezesi tefrik e- •<laremi•<;v ılmabllir. , - Neden böyle tleğiı;lnln, bunu "hen futholC'ii ile C\'lenemem .. demiş. Herhangi bir marka buz maki-
dilmiş, ve isyan yerlerine gönderil- KUı;Uk l!Anlarm 5 aatrrhtı bir anlamadım. nişan yiiziiğiinU atmış (,'otmğun bal')•· 

defıhlr 30 'nıruetur. ! 1&ttrdan fu nnnız veya buz dolabınız bozul-
mişti. ıası icln ntıı ba•ına 5 kuru• almır G - Ko<•ıtsını çok se\·en bir kadın na ... " .. muş ise derhal alatada Voy -

Bu cephenin de umum silah kuv- 8ir defadan fazla kin vekOndar 1 ohlu~um için.. - Olur Şt>\' ıleı!il nyol... 
% ıo kuru' lndlrillr. 1 voda caddesi No. 74 BUZIŞE 

Yeti: - ('T'l\.kribcn) 6,000 tüfekten Gana a:ecml! nüı:hıılar 5 lruruıtur telefon ediniz Telefon: 43611. - Aaaa .. Bunu anlamadım. - Bu kadarı daha bir şey de~il . 
.. rekk: ~ ... _____________ , ı •••••••••••••• - Bunda anlau,ılmı)·acak hi~bir Ötf',si ,·ar. 

Görlilüyor ki: cephelerde bulunan 627 şey yok .. Kocam benden bıkmasın - Ötesi ne<llr, pek mnak ettim. 
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* fi" l 1r t"HH"1~ETI : 'R"ıtÜn on:>' "1 45 
te Kadıköy Süreyya bahçesinde (Ha ~ 
lıme) Yarın akşam Büyükdere 
bahçesinde (Telli Turna) 

aile 

F eriköy mezarlığında ayın 
Yarın saat 10 da harpte ölen 

Fransız askerleri için Feriköy me
zarlığında bir ayin yapılacaktır. 
Fransız büyük elçiliği ve başkonso
losluk erkanı bu merasime iştirak 
edeceklerdir. Buglin ayni saatte 
şehrimizde bulunan Jtalyanlar da 
Feriköy mezarlığında, harpte ölen 
ltalyan askerleri için bir ayin tertip 
etmişlerdir. 

Müessif irtihal 
Denizli mebusu esbakı yüksek ik

tisat ve ticaret mektebi kanunu me
deni müderrisi merhum Sadık Beyin 
refikası: bestekar, tan buri Salahat
tin Pınarın annesi Zonguldak kül • 
tUr DirektörU Fahri Elpcrin: Mes'u· 
di)'.e malmUdürü Hakkı Erdenin.ı. SÜ 

yya r-aşa nıor'IK'd ı-ırrunasıölsAri 
Kılıçoğlunun kayın valdeleri Bayan 
tsmet Pınar bir hnftadaqberi tutul· 
duğu hastalıktan kurtulamıyarak 

dün akşam üstü vefat etmiştir. Cena 
zesl bugün Nişantaş Güzelbahçe ku
yulu Bostan sokak Yıldız apartıma· 
nındaki ikametgahından kaldırıla -
rak namazı Teşvikiye camiinde öğ
le ezanını müteakip kılınarak mak· 
beri mahsusuna defnolunacaktır. 

gençliğini tekrar bularak baloya gel-
miştir. 

İstiklal marşıyla başlıyan balo sa· 
at beşe kadar ayni ahenk ve neşeyle 
devam etmiştir. 

Arada da.nsetmiyenleri ve sanat 
meraklılarını memnun etmek için Sa 
yan Pakize Albayrak bir kem!lll 
konseri vererek baloya bir kat dah8 
zevk vermiştir, 

- ~e olacak, bir amatör gü~ 
ile si;z kesiyorlamıış .. Yakında o dtl· 
ğüne çağrılacağız •. 

- Allahtan gelel'ek olimpiyatl..,.. 
dört sene , ·ar. O zaman aksi bir ,e1 
de olsa hiç olma:r.sa clört sene bel'IY 
her ya~amrş olurlar. Dört sene soıı· 
ra da blrlbirlcrine alısırJar, aynı.ıns" 
güç olur. 

- Dört ene beraber yaşanılrrıd 
kocadan aynlması güç müdür'! .. 

- Elbet te... Benim ik1 aeııelilı 
hir kedim var .• Onun bile bir akşaıll 
~YCle ~·iiziirıil ı:örmesem, i~inıe malt· 
zunhık <·ökliyor. Ner«>de kalmıs.· ctlirf . . , 
Sl'nelik koca ... Elbet te insan dafl 
fazJa atı.,ır. Şimdi ele alışmak de~ill; 
ce, Seza aklnna geltll. Ona bir ffl~ 
ımra.cakt.ım ..• O bana li!ltikten b 
ufak kor t>msi bir ı:e~· alınıştı.. se: 
altı a~· oluyor, ona pek çok aJrŞtı11 j 
Fakat eski, onu aldı~ı ~·l'rin acfrc~i1' 
istlye<'ektim. Hlr t.ane claha aıar.al'· 
trm.. dl 

- SfıZ& mı dedin .. Vah. , ·ah .. O 
e\·cle \'Ok Tenl'·e nro\'a''8 •• utl .. • 

• .. ·' ,. J ~ rıt• 

- Seza )'oksa artık seni fa.r.1° 1, 
hatsı~ etmi~·e~im... Ben de tto<'~I· 
hulıışM"aldrm. Saat be~ buçııktR ,..at 
nelcle rancleYumuz vardı. Al·1\ha 8 

kac:tır?.. ,,.J, . ,,v • 
- Saat alhyı yınnl ı.t~iyor •. 1 

• 19• 
c;-ahuk ı;:it . ., llaydi, haydi .. AJll'hil 

marJadık.. f1ır 
- Aman Allaha ııımarla1!ık · fc

iU gecikmişim.. Belki beıdeırı01" 
na kızarım .. 

(Telefon kapanır.) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

T an'm hedefi: Haberde, fikiırde, 
herşeyde temiz, dürüst, samimi 
olnıak, kariin gazetesi olmaya 

çalışnıaktır. 

Günün meseleleri 

Divit tekniği 
Gen~lcr onu bilmezler, fakat e ld 

devre yeti miş olanlunn bile unutma
~ a başlaclıkla.rı bir e ki ya2.ı llleti 
\'ardır: J>i\·it. nu ncayiJl nC!>nü, bugü
nün dolma lmlemi ile yazı makinesi
tıin \'azifeler:ini görmeye !;alıı:-mh. 

Çekiç biçiminde bir şeydi. Yas ı \"C 

bir ucu knııaklı, boru gibi sapı \'ar
dı; onun içinde üç dört kamı kalem, 
bir makta ve bir lml mtıraş ı aklı dn
l'urdu. Mürekkep hokka ı, uçtaki şi
§ik paJ".!;ada bulunurdu. Bizdeki eski Olimpiyat fayyarcsindc Olimpiyat bayrağı dalgalanıyor 

san'at, bir mayiin aknuyacağı kadar 
iyJ kapak l'llpamndığmcla.n, mürelc
kep, lika denilen :pek liflere içirilir
di. Kavga1arda dhitin lobut ''eya us
turpa nınkanuıııda kulland~ım riva
Yet ederler. lUru:ı.mafih bu gülünç \'R--

1>1tanm o znmnna. göre, iptidai bir 
tekniği vardı. 

0Dümf)üyc§l'lt0c§\tr k©lf)e1fil<dlo 
~------------------~~------------------------------------------

Almanlar umumi tasnifte 
İnsan o cle\irleıi aklına getirince, 

hUyUk lnkılabımızm cloğur<luğu ye
niliklere ''e arkasında kısa bir mazi

Olimpiyat birinciliğini aldı 
si bulunmasına rağmen, Cümhuriyc- Beri in, 16 (Hususi muhabiri
tJrnizin idare sistemine olduğu yeni mizden) _ Son müsabakalar
l'Uha hakiki kıymetini claha kola~·hk- dan sonra · Almanya milletler 
la Verebilmektedir. Mem1ekette düşü- arası tasnifinde birinciliği ka
nUş şekli, iş yapnm pren ipi, karan- zanmıt,ır. Galip milletlere ait 
lıktan ve uvmmkluktnn, ışık ve hare- tasnif neticesi fudur: 
ket sahaıa.:ına geçmiştir. • Galip milktlere ait tMnif: 

Yeni tekniği ve ba1umı hü1<umet, 1 inci Almanya, 19 altın, 26 gümü§, 
1 

lnihaniki tesi. atı ~ok olan her yere 30 bronz madalya. • 1 
1:.esınne çoktan koyulmuştur. Nafia- 2 inci Amerika, 24 altın, 19 gümüş. 
ll.ln, Devlet Demiryollanmn, tesmi 12 bronz madalya. 
nakliye idarelerinin, milli fabrika1a- 3 üncil Macaristan 10 altın, 1 gü -
lın, Anlmra, lstar:bul ve bir~ok di- mUş, 4 bronz madalyn. 
~el' şclıirlerimizcleki itfal~·e t~hizah- 4 üncii Italya 8 altın, 9 gilmü§, 5 
lııtı. ftuıU:retJerinde o telmlğe o dlsip- bronz madalva. 
lQı • " 

e şahit olursunuz. 5 inci Finlandiya, 7 altın, 6 gümüş, 
halbuki adedi son tlorcce ç-0ğalmıs 6 bronz madalya. 

ı
rak altın madalyayı kazanmıştır. 

Cenubi Amerikalı gilmilş ve Alman 
1 Mincr bronz madalyayı kazanmışlar-
dır. 

Horoz sıklet - İtalyan Sergo, al
tın madalya, Wilson - Amerika - gU
müş madalya, Ortiz - Meksika -
bronz madalya. 

Hafif sıldr.t - Harangi - Macaris
tan - altın madalya, Spetoulov - Es
tonya - gümUş madı lyıı, Agren - İs
veç - bronz madalya. 

Yatı orta srklet - Suvio - Finlan
diya - altın madalya, Muraclı - Al
manya • gümüş madalya, Petcrson 
- Danimarka - bronz madalya. 

Orta sıklet - Despeaux - Fran-
Olalı ı .u -. -A=.1111'-:-:.ı 6 ınct Frt:ın tt, 

J·onıara baliğ olad bir '"llsıtamız var- bronz madalya. 
c:..::-.--ı,aıA--&ılm madıılv , 'il r ~ 

dır ki, ona, ne bakım, ne de :kullanma 7 inci lsveç, 6 altın, 5 gümüş, 9 
tt"kn.iği tamamen haklın olnmamışhr. bronz madalya. 
bivit telrniğinin iptidailiğinin ve ge- 8 inci Japonya, 6 altın, 4 gümüş, 
li 1 glizelliğinin orada hala hiikUm 8 bronz madalya. 
&Urdtığtı yerler görülmektedir: Yazı 9 uncu Felemenk, 6 altın, 3 gilmüş, 
lnnkinelerimlz. 7 bronz madalya. 

lliikOmet dairelerinde, hu usi idn- 10 uncu Ingiltcre 4 altın 7 gUmUş 
l'elerdc, banlmlarda, husu i ve resmi 2 bronz madalya, 
ll1Uesseseler<le, mut.a\•assıt fiatlan 11 inci Avusturya 4 altın 6 gümüş 
150 lira olan ı>eJc çok yıızı makinesi 3 bronz madalya. 
'"ardır. 12 inci Çekoslovak 3 altın 5 gU _ 

llir makinenin teknütfük müddeti m üş, madalya. 
~b·~ı seneJ1 g~ r. Halbuki tip iti- 13 Uncü Arjantin 2 altın 2 gümüş 
~rıJe hemen yeni olan hirçok ma • 3 bronz madalya. 

~nelerin hnr:ap oldug'hınu, köselerde 14 Uncil Estonya 2 altın 2 gilmUş 
"" - 3 bronz madalya 

.."' ,.e pas iı;-inde yattıWıu sık ık 15 inci Mısır 2 altın 1 gUmUş 2 
Rordurn. Bakın, hlr yazı makinesi bronz madalya. 
~riya neden bozulur: 16 ıncı Jsviçre 1 altın 9 gilmUş 5 

l - Tozdan; ~Unkü, mafsallan bronz madalya. 
~~-Oktur; her maf alın i lek nol•ta· 17 inci Kanada 1 altın 3 gilmUş 5 

l'rıu toz, \'e acemiliğin neticesi olan bronz madalya. 
~k sık :rnnhş yapıp kumlu liistikle 18 inci Norveç 1 altın 3 glimUş 2 
~~ekten hasıl olan lonntılnr, zım- bronz madalya 
... ~ taşı gibi nşmdınr. Çareler: 19 uncu Türkiye 1 altın 1 bronz 
.ıı J\uıınnılmndığı zamanlar, bu müd- madalya. 
"l!t bi 20 inci Hindistan 1 altın madalya. 
'll l' dakika bile ol a, makineyi 21 inci Y. Zeland 1 altın madalya. 
'll tı')amba örtii U ile muhnfnza etmek; 22 inci Lehistan 2 gümüş 3 bronz 
l lla:ryen zamanlarda tozlan temiz- madalya. .;;ek, bütiin işlek yerleri hafifçe 23 üncü Danimarka 2 gümüş 2 

ğlıı.mak. bronz madalya. 
..,_~ - Kuııanmn~'I bilmemekten. 24 Uncu Letonya 1 gümUş 1 bronz 
~~lal'n u ulU vechlle vurmak bir hli- madalya. 
;:_,r olduğu ~bi, iki iiçiine birden nı- 25 inci Yugoslavya 1 gümüş ma -
t 1~ lıarr kollannı çnprazlnmak, muh- dalya. 
bt" .?1anivellllnn frna idare etmek, 26 ıncı C. Afrika 1 gilmüş madal-
ti~u Yııklaştımn darbeler mahiye - ya. 
.. •de<ıı 27 inci Meksika 3 bronz madalya. 

dak . r. Çaresi, ışimdi çalışan bütün 28 inci Belçika 2 bronz madalya. 
'*ıt~lolara lmrs n~mak, onlara tek- Wuncu Avustralya 1 bronz madal 
.,.,: • 'Yiı:ıc öğret·mek, yeni yetişecckle-.... ı ya. 
"hıı Yctiı:me \'e i!~c alınma kaidelc. 30 uncu Filipin 1 bronz madalya. 

8 f".c.snit etmektir. Son binicilik müsabakalarının ne 
tarı -Tamirleri vnktincle yapmamak ticeleri bu tasnife ilave edilecektir. 

~. Çaresi, tnmfri tcşkilfıtlandır- Dün yapılan binicilik 

4 ı müsabakalarında neticeler tab·ı - şin bilgili \'e sıkı bir tefti e 
• hıtul Almanya, "Military" denilen bini-"tılh~ ınnma mdan. Çaresi, mii-
bıı;neJ \'e ıırntik bir talimntnnrne cilik yarışını kazanmı§tır. 
~!iitla~·nrn.k, tefti ler netice ind 
lheı.rı hnrekl't edenleri tecziye et-
. !\tir . · 
lıir 1 
~1 .. c e makinelerin rnııdımanmm 

l!ttıe~ ~ese]f'Si \'ardır ki. umumi bir 
llıı~u le J)ara israfı mahiyf'tinde ol
•itıu ~dan onun da ~iclerilmesi çarclc-

t\ alunnk gerr.l<tir. 
tiı~u - l\lnvh·e tel ideli. Simdi bizde 
r~ l İl2;lnüteca\iz kin\ iye 'ardır. :Me e 

lllnlıt('lif konserde Jda\iyelcri 

tamamen n~·ıı );iz çeşit piyano kul
lanıldığını farzetsenlz, alınacak ne
tice ltul<kında iyi bir fikir ec-Unebi
lirsiniı. 

n - l\laldne ill' yazı ~·azma]{, tıpln 
piyano / ~·almak gihi, linlcle, hil~i ve 
mrlekr.)'f' ti'lhi bir i~t!r. Onun h;ln ya
zı mnl<inesi \'e dııktiloluk i lerlmizl 
de bir esasa lıa~lamak lfızıındır. 

A. N. P};KfJLl\-IlJ!lı. 

Yilz metre ko~da aıtın madalya ka
zanan genç kızın sevinci 

Silvari yüzbaşı Stubbendroff, ko -
§an hayvan: Nurmi. 37,7 fena puan. 
Takımlar arasında yapılan yarış

larda altın madalyayı Almanya ka -
zanmıştır. İştirak edenlerin isimleri: 

Silvari: yilz'başı Lippert, koşan 

hayvan: Fasan. Süvari mUliızim Fon 
Vengcnheim, koşan hayvan: Kurfür. 
Süvari: yilzbaşı Stubbendroff, koşan 
hayvan: Nurmi. 

Heye ti mecmuaya ait 
neticeler 

1 - Yüzbaşı Stubbcndorff (Al -
manya). 2 - Yüzbatiı Tomson: (A

merika). ô - Mülazim Lunding (Da 

nimarka). 4 - Mülazim Grandjean 

(Danimarka). 5 - Yüzbaşı JFndro
dy (Macaristan) 6 - Yüzba§ı Lip
pert (Almanya). 

Alman ekipi birinci 

Takımlara ait tcunil 
Almnn ekipi, prix dcs nations mü

sabakasında birinci olpıuştur. ÇUnkU 
bu müsabakayı hemen hemen kazan
mak üzere .bulunan Belçika ekipinin 
bir hayvanı bir maniayı atlamamış 

ve bunun üzerine bu ekip tasfiyeye 
uğramıştır. 

Olimpiyat galibi, mülazim Kurt 
Hasse'dir, bindiği hayvan Toradır. 
Gümüş madalyayı Romanyalı mü

lazim Rang kazanmıştır. Koşan hay
vanın ismi Delfistir. 

Bronz madalyayı Platthy (~iaca

ristan) kazanmıştır. Koştuğu hay -
vanrn adı SE:lloe'dir. 

Boks turnuvasında neticeler 
Berlin, 16 (A.A.) - Arjantinli 

Casanovas, boks turnuvasında ıyı 

bir muvaffakıyet elde etmiş \·e ·tüy 
sıklet maçında Cenubi Amerikalı 

Cntteral'a sayı hesabile galebe çala-

gümüş madalya, Nillar~al - Arjan -
tin - bronz madalya. 

l'arı a ~ ı r ~ıklet - Michelot -
- Fransa - altın madalya, Vogt - Al
manya - gümüş madalya, Risiglione 
- Arjantin - bronz madalya. 
A~r sıklet - H.unge - Almfmya -

altın madalya, Lovell - Arjantin -
gümüş madalya, Niclsen - Norveç -
bronz madalya. 

ltalya. Avuıturya maçı 
etrafında yeni tafsilat 

Berlin 16, (A.A.) - 100,000 den 
fazla seyirci karşısında Avusturya 
takımı ile İtalya takımı futbol final 
maçını yapmışlardır. 

Birinci haftaymde vaziyet O - O ve 
oyunun sonunda l - 1 berabere oldu
ğundan oyun uzatılmış ve neticede 
İtalyanlar 2 - 1 maçı kazanmışlardır. 

İtalyanlar, birinci gollerini ikinci 
haftaymin 22 inci dakikasında ve 
müteaddit paslardan sonra sağ açık
ları Trossi tarafından yapılmıştır. 
Fakat 12 dakika sonra Avusturya -
lılar Kaiııberg-er'in kuvvetli bir şutu 
ile beraberliği temin etmişler ve 
İtalyanların hakimiyetine rağmen 
birinci haftaymi beraberlikle bitir -
mcğe muvaffak ôlmuşlardır. · 

Oyun uzatıldıktan sonra Tcossi za
fer golünü atmış ve gitgide çetinle
şen oyunda A vusturyahların sarf et
miş oldukları bütUn gayretlere rağ-
men vaziyet değişmemiştir. 

Futbole aıt tasnif neticesi §Udur: 
ltalya, altın madalya, 
Avusturya, gümtış madalya, 
Norveç, bronz mıtdalya. 

Halter müsabakasının 
neticeleri 

Berlin, 16 (A.A.} - Dün beynel -
milel Olimpiyat komitesi, beynclmi -
lel Halter muhipleri federasyonu ile 
mutabık kalar,ak her ikisi de 342 bu -
çuk kilo kaldırmış olan :Mısırlı Mis -
sah ile Avusturyalı Fein'e birer altı~ 
madalya vcrmeğe karclr vermiştir. 

Bu suretle 'Fein da altın madalya 
almış ve bu kategoride hiç kimseye 
giimUş madalya verilmemiş oluyor. 

Amerika lngiltereye galip 
Berlin, 16 (A.A.) - Amerikan ve 

lngiliz atletizm takımları dün Lon • 
drada White - City'de bir dostluk ma 
çı yapmışlardır. Amerika şampiyon • 
ları, bu maçı üçe karşı 11 gaILbiyetle 
kazanmışlardır. 

--
Türk· Yugoslav dostluğu 

Şevki Behmen mühim 
beyanatta bulundu 
=="'""""'------·--~~--- _,._.. _____ ,,., 

Yugoslav Nazırı "Atatürkle mukayese edilebi
lecek başka bir otorite mevcut değildir,,diyor 

Şevki Bchmcnüı Atıkaradaki at yarı§larında Ba§vckillc beraber 

almmı.ş resimleri 

Bundan bir ay kadar önce memle
ketimize gelerek bir tetkik seyahati 
yapan dost Yugoslav nazın Şevki 

Behmen, Türk demokrasisi ve Tür
kiyenin Montröde elde ettiği mu
vaffakıyet hakkında "Pravda" gaze
tesine dikkate değer beyanatta bu
lunmuştur. Şevki Behmen, bu beya
natında Bosna - Hersek ve Sancak 
ahalisi muhacirlerinin Türkiyedeki 
yaşayış tarzlarını anlattıktan ve beş 
senelik plandan bahsettikten sonra 
Türk demokrasisi hakkında izahat 
vermiş ve dcmiştiT ki: 
"- Türkiye son derece demokra

tik bir memlekettir. Anayasa ve bü
tün. khnunlar demokratik esaslara. 
bütün yurddaşlann istisnasız olarak 
müsavi haklara malik olması, devlet 
idaresinde de bütün yurddaşlarm 

ayni suretle vazife alması esaslarına 
dayanmaktadır. Biliyonım ki Tür
kiyodo ynlnı.z bir tc:k pnrtinin mev -
cut bulunması ve intilıabatta umumi· 
yetle bir tek listenin teklif edilmesi 
dikkati celbetmektedir. Fakat bu 
partinin başında Kamfıl Atatürk'Un 
bulunıh;ğunu bilenler bu vaziyete 
hayret etmezler. Çok bUyUk sempa
tilerden başka derin bir milli itimat 
kazanmış olan bu adam o kadar b;_}
yüktUr ki. yurdda ve onun haricinde 
Ata türkle mukayese edilebilecek ba~ 
ka bir otorite mevcut değildir. Bunun 
içindir ki, başka bir partinin ihdası 
için yapılacak bUtUn gayretler boş

tur ve neticesiz kalmıva mahkum
durlar. !{amal Atatürkün partisinin 
esas hatları nelerdir? Bunlar. parti
nin geçen seneki toplantısrndıı. !!Örü 

şülmüş ve kat't-- nroo-ram dahi hazır 
lanmış bulunmaktadır. 

Az çok zeki olan her Tilrk bu pro"' 
rama maliktir. esase>n prog-ram bir 
çok yabancı dilıere de çevrilmiş bu
hınrnaktadır. 

Partinin başlıca altı prcnsipi var· 
dır, bunlar da: Cümhuriyet. nasvo
nalizm, demokrasi, devletcllik <her 
şeyin fevkinde devlet). Hiiklik <dinin 

devlet işlerinden ayrılması), ve inkt
lfı.p (eskinin ortadan kaldırılması ve 
yeni şeylerin devamlı surette ikame
si} prensipleridir. 

Esasen şimbi bu prensiplerin dev
let ana yasasına temel olarak kabul 
edilmesine de çalışılmaktadır. Bu 
suretle demokrasi Türk politik ha -
yatında en esaslı prensiplerden biri 
olarak göze çarpmaktadır. 

Boğazlar meselesinin haUedilmiş 

olması şüphesiz Türkiye için büyük 
bir muvaffakıyettir. Bir milletin vU
cudundan canlı bir parçanın koparıl· 
masını ve yabancı vasiliği altına ko
nulmasrnı tasavvur ediniz. Boğazlar 
meselesinde Tilrkiycnin vaziyeti :ıe 
bu şekildeydi. Boğazlar, Türkiye i -
çin stratejik ehemmiveti haiz bulun
malarına rn~'ll1en, Türkler tarafın • 
dan tahkim edilemiyorlardı. Bu uy -
~nsuz vaziyeti tanzim eden proto
kollarm Mont..röde imzalanmıs olma
sı valnız TUrkiyc>vi d~I. onun sadık 
müttefiki olan Yugoslavyayı da se
vindirmiştir. Türkivc bu neticeye va
sıl olmak hususunda Balkan antan
tı devletlerinin iş birlij?ine malik bu
lunuyordu. Esasen MontrödP Balkan 
ı-ıntantmm onu tel:?kil eden devletler
rlen her'biri iGin haiz olduğu hüvük 
ehemmivet tezahtir Ptrnis oldu. Bu 
netice nvni zamarı<fa TUrkive Dış ba
kanı Dr. Tevfi}c RüştU Arasın me
hareti sa.,ve><:inde elde edilmiş bulun
maktadır. Balknn antantının bu dip
lomatik muvaffakl\·etleri ile birlikte 
ekonomik snhıııiı dn hirrnk mll\·affa
kıvetlcr ver bulrmıktadır. Rallum 
ıwtantı ıfovlctleri kin favdah olan 
ı,ırtakım kararlnrrn alınmıR bulun • 
"Ylası nq l-11 sahadaki terakkiyi gös • 
•nrmcktl"dir. 

Scynhatiın e~nııE·ın'fR Tiirkivenin 
bizim için Ramimi ve sadık bir müt
tefik oldtııhı kanaatini ectindim. 
Kat'i surette emin hulunuyorum ki, 
Türkivede de hlz Yuf{oslavlnr hak
kında avnl sekiJd" nURUnül'Tiektedir .. , 

Bu ne saygısızlık şikayet edilen hadisenin belki de ko-
"Güneşle beraber sokağa yayılan lnyca tesbitinc imkan verecektir. 

satıcıların gürültüsünden her sabah lzmitteki manda hikayesi 

uykumuz kaçıyor, rahatsız oluyoruz. Bir kaç gUn önce, izmitli bir oku· 
Bunları kontrol etmeye, vakitsiz fer- yucumuzun şikayet mektubunu neş
yatiarım kesmeye imkfm yok mudur? retmiştik. Okuyucumuz. karısını ve 
İşin fenası, bu satıcılardan çoğunun çocuğunu memleket hastanesinde te
sabah karanlığından başlıynrak yahu davi ettiremediğini yazıyor, hastane
dice bağırmalarıdır. Bu toprakta ye- de bir sargı . bile bulunmadığından 
diği ekmeğin şerefini dü§ünmeden yü şikayet ediyordu. 
zümüze karşı haykıranların saygı- İzmit muhabirimiz, bu mesele hak
sızlıklarına nihayet vermek lazım ge- kında hastane başdoktoru ile görüş
lir.,, mUştilr. Baş doktorun verdiği cevap 

Ortaköy, Gözlüklü sokak numara şudur: 
51, 1zmir Karaburun muallimlerin- "- Mevzuubahis hfldiscyj biliyo -

den Kemal Çallı rum. O gün izinli bulunuyordum. A !1· 
Tan: Okuyucumuzun sok haklı o- cak, hastanenin tahsisatı az olduğun-

lan şikayetini alakadarların dikkatine dan yatmamış hastalara sargı bt\ti. 
arzediyoruz. Beşiktaş kaymakamlı- ilaç ve yiyecek gibi şeyler vermiyo
ğının bu mesele üzerinde ya.km bir ruz. ihtimal bu iş te böyle olmuştur. 
nlakn göstereceğine eminiz. Okuyu- Hastanm yakın!nrı lazım gelen mu:ı
cumuzun oturduğu mahalle civarın- !eceyi almış olsalardı. herhatde lazını 
da bir knç sabah yapılacak kontrol. gelen tedavi yapılırdı ... 
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Radyo 
Bugünkü Program 

lstanbul 

Taksim stadında yapllan güreşler 

Dünkü güreşlerde Dinarlı Mehmet 
Yunanlı Maksosu yendi 

Deniz müsabakaları 

Mevsimin ilk kürek 
teşvik yarışı yapıldı 

,. 
•·' 

18 Oda musikisi (plak) ı9 Haberler 19,U 
Muhtelif plaklar 20 Halk musikisi (plak) 
20,30 Stüdyo orkestraları 21,30 Son haber 
ler. Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
ektir. 

Prag 

18,40: Şarkılı konser; 19,0S: Almanca 
musikili neşriyat: 19,45: Muhtelif; 20,10: 
Ka'jova radyo orkestrası: 20,55: Halk mu
sikisi; 21,35: Konuşmalar; 21,SO: Eski şar
kılar (plak ile); 22,lS: Beethovenin oda 
musiki eserlerinden; 23: Haberler; 23,40: 

Kara Ali Mülayime galip ilan edildi 
Almanca haberler. 

Rükreş 

Bir daha gelmek Uzere mi, yoksa 
bir daha dönmemek üzere mi Yu
nanistana gittiği henüz kat'iyetle 
malum olamıyan meşhur güreş artis
ti Yunanlı Cim Londosla karşılaş
mak hakkını kazanmak için yapılan 
seçmelere dün Taksim stadyomunda 
başland!. 

Dinarlr :Mehmetle Yunanlı Maksos 
güreşinden evvel iki amatör çarpıştı
lar. Amatörlerden sonra Dinarlı ye
§İl, Yunanlı viı;me çürüğü rengindeki 
fanila donlariyle ringe çıktılar. Ser
best güreşin epey oyunlarını kavra
dıklarr belli olan bu iki pehlivan 
meşhur güreş artisti Cim Londos ka
dar olmasa da kendi kudretlerince 
muhtelif oyunları meraklılara gös -
terdiler . . 

Dinarlı ile Yunanlının üstten alta 
ve alttan üste fırıl fırıl dönmeleri, 
hele bazan Dinadmın bir kıskaçtan 
kurtulmak üzere çağanoz gibi yanpi
ri yanpiri dört ayak kaçması görüle
cek güreş hünerlerindendi. Halk da 
o hareketli güreşi sevdiğini, beğendi
ğini alkışlarla izhar ediyordu. 

Dinarlı ile Yunanlının dünkü gü
reşlerindeki yenme yenilme tarafını 
bir tarafa bırakarak yalnız serbest 
güreş oyunlarının zincirleme cereya
nını na.zarı dikkate alırsak şöyle bir 
hüküm verebiliriz: 

Dinarlının kuvveti, şunu veya bu
nu yenme ihtimali nekadar fazladır, 

bilemeyiz. Dinarlının bu tarafları 
henüz Türkiyede kontrollü bir kan
tarda tartılmamıştır. Fakat üç sene 
içinde A vrupada ve Amerikada yap
tığı serbest güreşlerde dağarcığına 
hayli oyunlar yerleştiraiğini de tas
dik etmemiz icap eder. Dinarlıdan 
başka bugün birinci planda görünen 
herhangi bir pehlivanımızın numara 
ve hüner göstermek noktalarından 
Dinarlıya çıkışamıyacağı muhakkak
tır. Nitekim Kara Ali ile Mülayimin 
yaptığı ikinci güreşte ihtimal kuvvet 
ve candan tutmak tarafları daha 
helecanlıydı. Ama oyunların biribiri
ni takibi ve iki pehlivanın hüner gös
terme kabiliyetleri Dinarlı derece -
sinde değildi. Bu cümlelerimizden, 
Dinarlının Kara Ali veya Mülayimi 
mutlaka yenebilir iddiası çıkarılma
malıdır. Bu pehlivanlar aralarında 
bir' gün ciddi tutu§urlarsa belki oyun 
bilmez gibi görünenler zorlariyle ser
best güreşi epey kavramış olan Di
narlının sırtını yere getirirler. Fa
kat buradaki münakaşa mevzuu. 
yenme ve yenilmeden ziyade hangi 
Türk pehlivanının Yunanlı Cim Lon
dosla gösterişli, güzel serbest güreş 
hünerlerini gösterebileceği meselesi-

Diinkti yarışlardan bir nitiba 

13,40: Plik konseri: 14,ı5: Haberler; 
14,30: Plak konseri: 15: Son haberler: 19: 
Küçük orkestra; 20: Konferans; 20,20: 
Konserin devamı; 2ı,10: Konferans ;21,25• 
Oda musikisi; 21,55: Aktüalite; 22,05: 
Şarkılar; 22,30: Haberler; 22,45: Orkesra; 
23,45: Fransızca haberler. 

Belgrat 

Dün Ahırkapı ile Yenikapı arasın
da mevsimin ilk deniz yarışları ya

pıldr. A vnıpa birincilikleri tarzında 

memleketimizde ilk defa yapılan 

dünkü kürek teşvik yanşlarmda 

mesafe 2000 metre idi. 

ikinci Güne§, üçüncü Beylerbeyi. 20,30: Musik inakli; 20,50: Halk $arı 
İkinci t...avik müsabakaları 30 a- kıları; 21,25: Plak ile Puççininin (TOSCA) 

~~ operası; (lstirahatlerde haberler ve saire); 
ğustosta yapılacaktır. 2,40: Dans plaklarL 

H alkevi turnuvası 

Dinarlı - lılaksos maçında Dinarlı tehlike atlatırken 

Yarış talimatnamesinin federas

yondan geç gelmesi ve ekiplerin ha

zırlıksız olması yüzO.nden bu müsa

bakalara ancak Beykoz, Güneş ve 

Beylerbeyi klüpleri iştirak ettiler ve 
bittabi müsabakalar heyecansız ol

du. Neticeler şunlardır: 

Eminönü Halkevi tarafından ter
tip edilen gayri federeler şampiyo -
nasmın final maçı bu hafta Fatih 
idman - Bozkurt takımları arasında 
yapılacaktı. Fakat, spor komitesi bu 
maçı tehir ettiğinden iki finalist ta 
kım önümüzdeki pazar günü Şeref 

stadında karşılaşacaklardır. -

Eski bir ıporcuyu kaybettik 

Dörtlük - İki klüp iştirak etti. 

Beykoz birinci, Güneş ikinci oldular. 

1 İkl tek - İki klüp girdi. Güne~ 

Süleyrnaniyenin emektar oyuncu
larından meşhur Badi Şükrü bir se
nedenberi müptela olduğu hastalık
tan kurtulamıyarak dün gözlerini 
hayata kapamıştır. 

1 

1 birinci, Beykoz ikinci geldiler. 

1 Birlik - Üç klüp iştirak etti. Gü- Emektar sporcunun cenazesi Fa
neş birinci, Beylerbeyi ikinci Bey- tih camiine getirilmiş ve namazı kı 

koz üçüncü oldular. lmdıktan sonra büyük bir sporcu ka 

Dörtlük klasik - Birinci Beykoz, filesi tarafından Edirnekapıdaki ai-
ikinci Güneş çıktılar. le kabristanına defnedilmiştir. Mer 

İkilik k1aslk _ Birinci Güneş, ikin hum Şükrünün kederli ailesine ve 
ci Beykoz. klüp arkadaşlarına taziyetlerimizi c 

Dün neticesi hakkımla bir türlü karar vcrilemiye;ı Kara Ali - Mülayım m...k kl. il B' • • G" ·1.: • l:ıuuü:ll ıacırarıuuan ptı.y aıınz. 
.u:: as i - ırıncı uneş, JAJncı 

Maçım/an bir enstantane 

rar ilan ettirdi. Ondan sonra Kara 
Ali ile Mülayim kapıştılar. İkisi de 
sert ve sıkı hamlelere başladılar. 

lki pehlivan da yanm saatlik gil-

re§te faikiyetler elde ettiler. Yarım 

Beykoz. 

Kıdemliler 
Veliefendide yarıtlar 

Dörtlük klasik - Birinci Beykoz, Dün, Veliefendide at yarışlarına 

ikinci Güneş. 

İkilik klasik - Birinci 

dir. Bu taraftan Kara Ali veya MU
liı.yimden evvel Dinarlı Mehmet ilk 
planda gelir. Filhaldka Dinarlı Cim 
Londos karşısında profesyonel ser
best güreş oyunlarının bin bir çeşi
dini Kara Ali ve Mülayimden fazla 
gösterebilmek kabiliyetine gelmiştir. 

ikinci Güneş. 
saatlik güreş beraberlikle neticelen- Tek klasik _ Birinci 

devam edilmiştir. Dünkü müsabaka -

Beykoz, lar hayli heyecanlı olmuş ve epeyce 
kalabalık toplamıştır. At yarışlarına 

Beykoz, gelcek hafta devam edilecektir. 
di. 

Dinarlı Yunanlıyı kazandı On beş dakika daha temdit edilen 
Dinarlı ile Yunanlı Maksos'un gü- müsabakada da kat'i bir netice elde 

reşi kırk küsur dakika devam etti. edil~medi ve kırk beş dakika sonra 
Neticede Dinarlının hasmını topuk 
kündesinden tayyare silkmesiyle yen 

cfl"lpi söylediler. Hakem de Dinarlı

ı~ibiyetini kabtW etti. 

Kara Ali - Mülayim güreşi 
Dinarlı ile Yunanlıdan sonra evve

la Kara Ali ringe çıktı. Hakemlik e

den zat, Tekirdağlmın gazetelerle o 

kadar davet etti~.; halde kaçtığını 

halka iliı.n etti. Tekirdağlı kaçtığı 

için Kara Ali ile Mülayim ringe çı
kınca Tekirdağlınm bir dn.ha söz söy 
lemeye hakkı olamıyacağını; çUnkü 
bu güreşlerden kaçtığını halka tek-

hakem beraberliğe karar verdi. Pehil 
vanlar öylece ayrıldılar. Dün ayırt 
edilemiyen iki pehlivanın bir daha 
tutuşacakları ve Cim Londosla kar
şılaşmak hakkını kazanmak üzere 
ikinci seçmelerin yapılacağı ilan e
dildi. Ahali bu güreşlerin kat'i seç
meler olduğunu bağırdılar. Beraber

liği kabul etmediklerini ve muhak -

kak bir galip ilan edilmesinde ısrar 

ettiler. Nihayet hakem heyeti Kara 
Aliyi galip ilan ederek ahaliyi teskin 

etti ve seyirciler böylece dağıldılar. 

~ref Şefik 

- Konuşacağız! 

Ya,..ışlardan ai ğer bir intiba 

RodaJ)f'-Şt.e 

19.20: Orkestra: 20,0: Konferans; 21: 
Plak; 22,15: Haberler; 22,35: Oda musiki
si; 23,SO: Fransızca konferans: 24,10: Bri
tanya otelinden Çiıan musikisi. 

l\loskova 

18: Yeni Sovyet musikisi: 19,30: lste. 
nilen musiki. eserlerinden konser; 20: Vi • 
yolonsl musikisi; 21: Akordeon triyosu: 
22: Almanca neşriyat; 23,05: lnlllizce; 34: 
Macarca; 1: lspanyolca. 

Varşova 

20,30: Şarkılı piyano muıkiisi: 21: Ha
fif musiki; 21,30: Muhtelif; 21,45: Haber• 
!er; 22: Orkestra: 23: Haberler 23,35: Vi
yola musikisi; 24: Dans pliklarL 

Vlyana 

20: Haberler: 20,ıO: Sürpriz: 20,30: Ko
nuşmalar; 21: Salzburgdan nakil; 22: Eğ
lenceli konser; 23: Haberler; 2,10: Piyano 
refakatile şarkı ve hafif havalar; 23,50: 
Radyo orkestrası: 24,45: Konuşmalar; 1: 
Modern musiki (Plik). 

Leh - Fransız 
askeri temasları 
Va~ova, 16 (A. •·> - Fransa bil· 

yük erkinıharbiye reisi Geaeral Ga
melin dün sabah general Rydz - Sml· 
giy ile görii!}tükten sonra, refaka • 
tinde Polonya büyük erkanrharbiye 
reisi olduğu halde, Va~va civann· 
da Okience asker i tayyare meyda
nında birinci ha.va alayını teftişe git 
miştir. General Gamelin, bundan son 
ra, P. z. L. tayyare fabrikasını ve 
Demblindeki tayyarecilik mektebini 
de gezmi)tir. General Gamelin ö~le 
yemej?;ini birinci hava ala.yınm mt.sa· 
firi olarak orada yemi!]t ir . 

Lehiıtanda bir yıl dönümü 
Varşova, 16 (A.A.) - 1920 de Kı· 

zılorduların ilerlemesine bir niha .. 
yet veren Varşova meydan muhare 
besinin 15 inci yıldönümü münase • 
betiyle bütün Polonyada büyük te .. 
zahürat yapılmıştır. Bu kutlamaya, 
bu zaferde köylülerin ve o zaman 

' Başvekil ıken bugün mm fi buluna.ıı 
parti şefi Vits' in rolünü tebarüz et • 
tirmek maksadiyle halkc;ı parti ön&· 
yak olmuştur. Şefi menfada bulu : 
nan sosyal hristiyan partisi ile milh 
hristiyan partisi de, halkçıların b\1 

1 teşebbüsünü tutmuşlardır. 

Gece Yarısı 
- Neyi? Sesim, iyicedir. Piyano 

ustam; küçük bir ses! der ve çok 
beğenir. 

sahneye ne şekilde girebileceğinizi 
dilşünclim. 

Genç kadın, dikkatle dinlemeye 
başlamıştı: 

sem, işin inceliğini bilmez, kavraya
maz. Sonra, belki masraftan da gözü 
korkar. Sahneye bir kere adımını at
tı mı, artık eteğini kurtaramaz... O
nu sahneye sürükliyen, yalnız heves, 
merak mı? Evladım, Celil, ben, bun
da aşkın rol oynadığım görUyorum! .. 

kurtuldu, oturduğu koltuğa yaslandı; 
uzaktan bakıyormuş gibi !ellili süzÜ• 
yordu: 

- Ciddi mi söylilyorsun? 

No.16 

- Söyledim; çünkü, hiç beklemi
yordum. Sahneye, san'at hevesile 
ıni, yoksa, onun iç yüzünü görmek 
ınerakile mi girmek istiyorsunuz? 

- Her ikisi de ... 
Celil Mahir, bir şey söylemiyor, 

genç kadına bakıyordu. 
- Neye susuyorsunuz? 
- Düşünüyorum ... 
- Neler düşünüyorsunuz? Açık-

ça. söyleyiniz. 
Celil Mahir, eski aktör Amca Saf

derin söylediklerini; Galatadaki ha
nı, Taksimdeki apartmanı, Heybeli
deki köşkleri, hisseli emlaki, banka
daki paraları düşünüyordu: 

- Sahnenin iç yüzü, dışardan gö
ründüğli ve daha doğrusu zannedil
diği kadar eğlenceli değildir. Sahne
ye, ihtiyacınız için girmiyorsunuz. 

Genç kadın, tasdik etti: 
- Geçinecek kadar param var. 
Celil Mahir, biliyorum! diyemedi: 

cmun sözüne inanmış göründü: 
- Şüphesiz, efendim... Yalnız, 
n siniz, ~ıelsiniz · 'ahne sizj,u 

Mahmut YESARi 

için meçhul bir yerdir. Sahnede tu
tunmak kadar, korunmak ta bir me
seledir. 

Genç kadın, gözlerini açmıştı: 
- Neden korunmak? 
- Her şeyde olduğu gibi, sahne-

nin görünür görünmez tehlikeleri, 
kazaları vardır. Onlardan korunmak. 

lclal, Celil Mahirin sözünü kesti: 
- Bu cihetten korkum yok! 
Celil ~fahir, anlamamış gihi bakı

yordu; genç kadın, güldü: 
- Çünkü, beni, siz koruyacaksı -

nız! 
Celil Mahir, bağırmamak için, 

dudaklarını ısınnıştı; cevap vereme
di, durgun durgun baktı, genç kadı
nın elini tuttu, dudaklarına götürerek 
öptü: 
• - Mersi! İtimadmıza layık olma
ya çalışacağım .... 

İclal, elini çekmiyordu: 
- Artık kararlaştı, değil mi? 
Celil Mahir, kararmı verememiş.-

Celil Mahir, .genç kadına: 
- Konuşacağız! 

Derken, kafasının içinde bir çok 
ihtimalleri karşılaştırıyordu: 

- Bu kadının sahneye girmesi, her 
ne bakımdan olursa olsun, bizim için 
büyük bir kar... Benim koltuğuma 

sığınması da iyi ... Fakat bu, evdeki 
hesap .... Açık gözler, bu yağlı parça
yı elimden almaya kalkışmazlar mı? 
Ben, kolay kaptırmam... Gelgelelim, 
uğraşmak icap edecek .... Bir çok bi
çimsiz vaziyetler çıkacak .. ,, 

Genç kadın, soruyordu: 
- Neyi konuşacağız? 
Celil Mahir, düşündüklerini söy

liyemezdi; kendini topladı: 
- Bizim karar vermemizle iş bi

tiyor mu? Aileniz, buna ne diyecek? 
Genç kadın, omuz silkti: 
- Kimseye hesap vermeye mecbur 

değilim. İtiraz etse, yalnız annem, 
itiraz eıjcr. Akrabalarıma aldırmam .. 

Celil Mahir, kendince karar ver -
mek için vakit kazanmak istiyordu: 

- Esas itibarile kararlaştı ... Sizin, 

- Mesela, ne gibi? 
- Şimdi, yaz olduğu için, bir mer 

kezimiz yok ... Yeni eser çıkaramıyo
ruz. Eskileri tekrar ettiğimiz için, 
pek prova da yapmıyoruz. 

- Anlıyorum. 

- Kışa kadar beklerseniz, mesele 
yok ... Eğer muhakkak temsillere işti
rak etmeyi isterseniz, bir rol seçe
riz, ona çalışırsınız. İclal, ellerini çır
pıyordu: 

- Mükemmel... 
- Fakat ben, sezon başladığı za -

man, yeni bir eserde, yeni rolde çık
manızı daha muvafık buluyorum. 

İclal, ateş dudaklarını büktü: 
- Kışa, daha aylar var. 
Celil Mahir, onun hevesini soğut

maktan korktu: 
- 'l'emsillere gelirsiniz, belki fır

sat düşer, küçük rollere çıkarsrnız. 

* Celil Mahir, genç kadından ayrıl-
dığı zaman bir sigara yaktı, ağrr a
ğrr yürüyordu: 

- Ona, emprezaryoluk teklif et -

Sigarasını keyifle yere attı: 
- A:;ık Jönprömiye! Tam, benim 

rolüm! 
-6-

İclal, annesinin beyaz saçlarını ok
şuyordu: 

- Anne, ben sahneye çıksam, ne 
yaparsın? 

Yaşlı kadın süzük gözlerim kapa
mıştı, halsiz bir gülüşle: 

- Rüyada görsem, hayıra yor-
mam, kızım! dedi. 

- Neden anne? 
- Nedeni var mı kızım? 
Yaşlı kadın, dargın bir bakrşla ba

şını çevirmişti: 

- Şaka etme, İclal.. .. 
' Genç kadın, annesini kolları arası-

na aldı, onun yüzünü gözünü öpüyor
du: 

- Şaka değil, anne; artist olsam, 
fena mı? 

Yaşlı kaqm, kızının kollarından 

Icliı.l, annesinin doğruluşundan, 1!16 

sinin değişiverişinden korkmuştıı; 
onun bu kadar i~ten üzüleceğini satı• 
mamıştı: 

- Ciddi olsa, ne lazım gelir? 
Yaşlı kadın, yutkund~, kızma bak• 

maktan kendini alamıyordu: . 
- Ne mi lazım gelir? Görüşe. dö

şünüşe bakar, kızım. Herşey ıazııtı• 
gelir; hiç bir şey lazım gelmez. ·,.f. 

Kızının elini tuttu, avuçlarının 1..-

ne aldı: . dl 
- Şaka, yahut ciddi ... Bu, şı~ 

neden icap etti? ... Sahneye hevesi11• 
. b' k , yem ırşey ızıın.... . 

İclfil, ellerini çekmedi, gözlerin1 ~ 
danın duvarlarında gezdiriyor, 8:1111~ 
siyle gözgöze gelmekten çekin1Y0 

du: 
seıt· - Yeni birşey değil, anne ... 

çocukluğumdanberi tiyatroyu sffV,,. 

rim. tW 
Yaşlı kadın, halsizliğinden, 5 ııJ· 

günlüğünden, solgunluğundan u:ıış· 
mayan bir canlılıkla söylemeye~ 
lamıştı : &rka&f 
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ispanya hidiselerine ait ~afsilit 
- : ispanyada vaziyet Paris, 16 (Tan) - Ingiltere büyük 

elçisi Sir Clerk, Hariciye Nazın Del
bos•yu ziyaret ederek lspanya işleri
ne müdahale edilmemesi yolundaki 
tekliflerine lngilterenin resmen mu -
Vafakat ettiğini bildirmi§tir. lngilte
tenin verdiği cevapta, umumi bif iti· 
laf akdinin Italyan, Alman, Sovyet 
\'e Portekiz hükumetlerinin i~tiraki j 
~artı ile kabil olduğu beyan edılmek
tedir. Siyasi mahafil bu kararı me~
nuniyetle karşılamıştır. Bu mahafıl, 
lngiliz cevabının doğrudan doğruya 
Roma ve Berline karşı yapılmış bir 
hitap mahiyetinde olduğu kanaatin -
dedir. Çünkü, Lizbon ve Moskova hü
l..iımetleni Fransız tekliflerine daha 
önce müsait surette cevap vermişler
dir. 
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Her mevsim için 12 merasim elbise
si, 12 az süslü elbise ve yüz kadar da 

Muvafakat cevapları 
Paris, 16 (Tan) - Hariciye Ne~a

teti, Ispanya işlerine müdahale edıl -
l?ıeınesi yolundaki Fransız teklifine 
:Portekiz, Bulgaristan, lrlanda, Yuna 
nistan ve Isveçten esas itibarile mu
\'afakat cevapları almıştır. 

ltalya ile Almanyanın cevabı 
ne olacak? 

Paris, 16 (A.A.) - lspanya işle -
tinde bitaraf kalınması hakkındaki 
Fransız projesine lngilterenin iltihak 
ettiğine dair olan tebliği~ neşri dola
Yısile Paris gazeteleri, ltalya ile Al
ınanyanın da bu hususta şimdiye ka
dar tahmin edildiğinden daha müsait 
cevaplar vereceklerini ümit etmekte
dirler. 

Journal •gazetesinin Berlin muha -
biri diyor ki: 

"Alman cevabı hazırdır ve müsbet
tir." Bununla beraber Matin gazete -
Bine Berlinden gönderilen bir telgraf 
ta da şöyle deniliyor: 

Burgosda bir ihtilal 
komitası kuruldu 

Burgo.~, tG ( A.A.) - Ru~·g(Js'da hüh·umet a!cyhin~ is~an ctmi~ biiW!ı 
vilayetler uzeriııe hakim o1nıaı, üzere bir ihtilal komı.tcsı. teşc~1~ııl ctnıt~ 
lmlımnıaktadır. Sekiz kişiden mürekkep olan bu komıtcnın rcısı General 
Cabanellas'dır. General Mola, şımııl orduları başkumandanı, G~ııcral Fran
ko cetıup orduları ba§kıımaııdam<lır. Ve her i.kisi do bu km~ıtedc a:::adır. 
Eski Bıırgos t.•alisi, Dahiliye Bakanlığını yapmaktadır. Bomıte.de bunlar
<lan gayri aza olarak Miralay Menlaner, ~firalay ~foreno t:~ lı!ıralay. Ga~
deron vardır. Komiteye nıertnlt ayrıca Fınans, Zıra.at, lnhısarlar, 1\ aklı
yat ve 111atbuat i.~lerine bakan komi.'!yonlar da mcvcıdtttr. 

BiN MiLiS NEFERiNi ôLDURDVLER 
Lizbon, 16 ( A.A.) - Baaa7oz'dan dönen_ siyasi. mil.şahitler şehrin zap

tından sonra 1000 kadar milis efradının ılıtılalcilcr tarafından kıtr§tttJa 
dizi1diğini söylemektedirler . .Hunlar, Badajoz'ım k":lsa, fa~t .ka~lı. mu1~a
sara.~ı e,snasında iki tara/111 tıgradığı zayiat h<iklı."!!11da katı bır fıkır eduı
menin çok zor flduğırnu ııc mlırıyet son iki ~iin içindo şehrin sivil halkın
dan 1500 kişinın azal<lı{jını tatımin etmcktodırler. 

ŞiDDETLi BiR MUHAREBE OLDU 
Hendaye, 16 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: Ihtilalcilerin lrun'a 

karşı yaptıkları taarı:nz, akaınetc uğramıştır. Dün sabah saat altıdan ona 
kadar lrun etrafnıda şimdiye kadar görülmemiş şiddetli bir muharebe.ol
muştur. Ihtilalcilerin Burgostan iıarek?t etmiş. o~an tayyareleri, 10 .kılo
metre imtidadınca hükümet kuvvetlen cephesını bombardıman etmışler. 
dir. Fakat hükumet kuvvetlerı Bilbao'dan gelen 1000 kadar milis kuv.veti
le takviye edildiğindPu iiddetlı bir mukavemet göstermişler ve mukabıl ta
arruza geçerek ihtilalcileri ouyük zayiat vererek çekilmcğe mecbur ~~miş
lerdir. öğle vakti lru:ı cephesınin her tarafında siikun yeniden tccssus et
miştir. 

HARBiYE NEZARETiNiN TEBLIGINE GôRE 
Madrit 16 ( A.A.) - I!arbıye Nezaretinin bir tebliği, Grenade, Corrloba 

yakınrnd~ Estrandııre'de şiddetli muharebeler cereyan ettiğini bildirmek
tedir. llükitmct kuvvetl<!f"i IJrenatla'dan aııcak 1.5 kilometre mesafede bu
lımmaktadırlar. 1/iik"i(mcfe 8ndık diğer kuvvetler Teruel istikametinde ilcr. 
lemcktedirlcr. Lucsca, ~aragosse mıntakalarmda 1nı saatte mttharel>elcr 
cereyan etme1deiiir. lliil~met lrnvvcflcri La Liııea ve Cadix yakınlarında 
1>iiyi(k mikdarda esir almışlardır. 

Bunun sebebi, iki asi 
generalin, asilerin teh
ditlerine rağmen kur-
şuna dizilmiş olmasıdır 

Son günlerde İspanyadaki bo
ğu,manın bir kat daha f iddet ve 
deh,et kespetmesine sebep, asi-1 
Jere mensup iki generalin hüku- ı 
met kuvvetlerince kurşuna diziL : 

'd' 1 mesı ır. , 
ldam edilen generallerden biri 1 

Goded, diğeri Burriel'dir. Şim-1 

di seyyar hapisane diye kulla -! 
nılan Uruguvay transatlantik vapu- ! 
runun birinci mevki yemek salonu, : 
bu iki generalin muhakemesi için ! 
harp divanı haline konulmuştu. Beş ! 
miralaydan mürekkep bir harp diva- ! 
nı iki buçuk saat kızıl örtülü bir i 
masa etrafında istintaklar, müna- ı 

kaşalar yapmıştır. 

Muhakeme edilen generallerden 
Goded, öleceğini bildiği için asker ü
niformasile pervasızca oturuyor: "İç 
tihadım böyle idi. Cümhuriyeti kur
tarmak için yaptım. Ne karar ve
rirseniz veriniz!" diyordu. Diğer 

general sivil elbise giymişti. Yerlere 
sürünerek yalvarıyor, bütün kaba
hati arkadaşına atıyordu. General 
Goded, aciz arkadaşının mes'uliyet 
hissesini üzerine almaktan çekinmi -
yor. "Onun kabahati yok. Hepsini 
ben emrettim, ben yaptım." diyordu. 

mütenevvi elbise yapılırdı 

l 

Fakat bu kabahati de bir derece- sene bunları hazırlamak ve dikmek 
için bir sürü işçi kız çalışırdı. 

Kraliçe ayni günde giyeceği üç 
dört elbiseyi seçtikten sonra günün 
mühim işlerinden biri bitmiş olurdu. 
Tahta çıktıktan bir müddet sonra 
Kl'aliçenin bu elbise merakı bütün 
dünyaca malum olmuştu. Mari hemen 
hemen bütün dünyanın en güzel giyi
nen kadını diye bir şöhret kazan
mıştı. 

"Umumiyetle iyi haber alan mah
fellere göre Alman hükumeti §imdi -
lik Fransız notasına cevap vermeme
ge karar vermiştir.,, 

'----

Harp divanının idam kararı ver
diği duyulunca asilerin elindeki rad
yo istasiyonlanndan şu haber neşre-

-----~--------' dildi: 

ye kadar affedilebilir. Çünkü en 
iradeli ve kuvvetli insan bile o asrın 
cazibesine kapılabilirdi. Böyle hoppa 
ve eğlence seven bir kadından o 
devrin ağır yükünü taşımağı bekle
mek fazla olurdu. Çocukluktan doğ
rudan doğruya kadınlığa intikal 
eden genç kraliçe, kendisini bekliycn 
tahta çıkarken hayata karşı henüz 
hiç hazırlanmamıştı. On sekizinci 
asl'.ın tehlikeli muhiti onu pek çabuk 
ifsat etti. Her söylediğini bir haki
kat, her yaptığını bir örnek telakki 
ettiler ve kendisini şımarttılar. Bir 
bakışı ve bir tebessümü için günler
ce yolunu bekliyenler vardı. 

Bu rivayetler Viyana sarayına ka
dar gidiyordu. İmparatoriçe Mari 
Terez hiç memnun değildi. 

E:n sağ cenahın gazetesi olan "Le 
Jo\lr'' ltalyan gazetelerinin neşriyatı 
t\t (!le alarak diyor ki: 

"1"-ransız teklifleri eğer ümit edilen 
ncuc~ i&tihsal ıedemezse bunun se -
bebi resmi tcl<liflerin cansı ne UkQ
llıetimizin doğrudan doğruya mesuli
~·etini işin içine sokan bazı ef'al ve 
icraatın mahiyeti arasındaki müba -
arenettir. 

Aıilerin elindeki gemiler 
2'1adritt 16 (A.A.) - Azana, bir 

kararname neşrederek ihtilalcilerin 
elinde bulunan Espana ve Nalesco is
tnindeki iki harp gemisini korsan ge
b\isi ilan etmiştir. 

Sevil radyosunun tebliği 
Seville, 16 (A.A.) - Seville radyo 

i~tasyonu aşağıdaki tebliği neşretmiş 
tır: "Madrit hükumeti tarafından neş 
t'Cdilıniş olan haberler hilafına ola -
tak Cordoue'da sükun hüküm sür -
bıektedir. Orada münakalat ve umu· 
llıi meseleler, normal surette faaliyet 
~e bulunmaktadırlar. Algesiras'dan 
areket eden milli kuvvetler kızıl 

bıilislcre hücum ederek onları büyük 
tayiata uğratmışlardır. Antequera 
~ehrine karşı yapılan taarruz esnasın 
ha Ve şehrin zaptı sırasında mühim 
lSarat vukua gelmiştir. 

Uç I ngiliz tayyareai 
Barselonda 

ta Londra, 16 (A.A.) - Uç Haviland 
Yl'aresi bugün Barcclonne'a gitmek 

~re Croydan meydanından uçmuş -
ardır. Bu tayyareleri idare edenler 
bıeıkilr kumpanyanın adamlarından 1 
değtı . ' le dır. Diğer taraftan Fransada 
d.:Vkif edilmiş iken Ingiltereye dönen 
laort F'okker tayyaresi de ecnebi pilot 

1 tın idaresi altında Lizbona uçmuş
lltdır. 

kordoba üzerine yürüyü~ 
t' ~drit, 16 (A.A.) - Kordoba üze
ltıllı.Q YÜrüyen milis kuvvetlerine ku -
Q anda etmekte olan Sosyalist mebus 
~ero'nun bildirdiğine göre, kuman
l'e 

81 altındaki kuvvetler mezkur şeh
r, l!Ckiz kilometre yaklaşmışlardır. 
\)reııa_ . 
"etı da üzerine yürüyen dığer kuv-
ta~ de bu şehirden 15 kilometre u-

bulunınaktadır. 

At Müzakere tekİiline karşı 
hı ~rit, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
"ı:t~1~ göre, Oviedo'daki asi kuv
l'~rın vaziyeti çok fenadır. Albay 
teyc d,. s.U?aylara milislerle müzake -
bunıa;ırışılınesini teklif etmiş, fakat 
~ttn· bunu reddederek albayı hap· 

l§letdir. 

Barslonda asiler tarafından tahrip edilen bir bina 

- Eğer iki general hakkındaki 

idam hükmü tatbik edilirse elimiz
deki bütün hükümete mensup zabit 
ve memurları muhakemesizce kurşu
na dizeceğiz. Bundan sonra elimize 
düşecek hiikumet memurlan ve za
bitleri hakkında da ayni usul tatbik 
edile~tir. 

Bu ilan lizeri.ıe Ispanyada binler-
ce aile dehşetler içinde titredi. Fa -
kat hükfımct harp divanının kara -
rmdnn vazgeçmedi. İki general Bar
selonda kurşuna dizildi. Bunun üze
rine hükumete mensup yüzlerce, bin
lerce esir, fısiler tarafından öldürül
dü. 
İspanya dahili harbinin birdenbire 

daha acı, daha sert, daha korkunç 
bir safhaya girmeşi bu lkJ ı:-çneuiin 
idam cdilmcsile alakadardır. 

En yaşlısından en gencine kadar 
saraya kabul edilen bütün kadınlar 
onun dikkatini celbetmek ve bir ilti
fatına nail olmak için nekadar uğra
sırlardı! Sokaklarda geçtiği yerlerde 
halk kraliçesini alkışlar, tiyatroya 
gittiği zaman en pahalı yerden en u
cuz yerde oturana kadar herkes aya
ğa kalkar ve hürmetle selamlardı. 
Meşhur Aynalı Salondan geçtiği za
man dört bir tarafına bakınca ken -
disini sarayın en güzel kadını, hat
ta dünyanın en güzel kadını olarak 
görürdü. Adi derecede bir irade. ':'e 
kuvvete sahip havai bir kadın ıçın 
bu kadar kudrete karşı şımarmamak 
kabil olur mu? Erkeklerin candan 
iltifatı kadınların kıskançlıklarına 
rağme~ tatlı sözleri, bütün bir mil
letin alkışları insanı nasıl mağrur 

(Bu haller bir Kraliçeye değil, bir 
aktrise yakışır!) diye kızma tenkitli 
mektuplar yazıp dururdu. 

Mari için günün ikinci mühim me
selesi: Saç tuvaleti. 

Rokoko devrinin büyük artistlerin
den birisi de hiç şüphesiz ki Kraliçe
nin berberi Lconard i!ii. 

Altı atın çektiği arabasile her sa
bah tarakları, saç sulan ve yağlan 

ile mücehhez olarak saraya gelirdi. 
Tıpkı o devrin meşhur san'atk8.rlan 
yaptıkları eserlere nasıl imza atarlar
sa bu devrin meşhur berberi de asil 
kadınların saçlarını 8.deta birer san
at eseri olarak yapar ve imzalardı. 

etmezdi? Her şey Mari Antuvanet 

Mug'<J lada mahsul için mümkündü. Bir kağıt parçasr 
na bir imza atınca istediği kadar pa-

Bu saç tuvaletleri günün mesele
lerile alakadar idi. Kiı.h bir meşhur 
operaya ait eserler, kah gemiler, kah 
gökyüzündeki ay, kadınların başm

da görünürdü. On beşinci Lüinin çi
çek hastalığı bile bu saç tuvaletine 
aksi etmiştir. 

Son yağmurların büyük 
faydası görülüyor 

raya sahip olabiliyordu. Saraylar, 
bahçeler, çiftlikler sihirli bir el ile 
sanki yerden birdenbire bitiyordu. 
bu kadar güzel şeyler arasında akıl 
ve ~uurunu muhafaza etmek hcrkc-

Muğla, 16 (A.A.) - Bu yıl ilimi- sin harcı değildi. Hayatta yaşamak 
zin badem, üzüm ve zeytin ürUnü ge- bu kadar kolay ve güzel olunca on
çen yıla göre daha iyidir. Son yağan dan azami derecede istifade etmek 

Halk açlıktan fırınlara ve ekmek 
satan dükk8.nlara hücum edip isyan 
çıkarmaya başladığı zaman asilerin 
bu hareketi saç tuvaletinde yine ifa
de edilmi§ti. 

yağmurlardan darı mahsulü fayda -

lanmış ve bazr yerlerde kelle çrkar -

mıştır. Sahil kısımlarda dan hasadı 

te Mnri Antuvanete pek tabü bir hak 

Bu saç tuvaletleri o kadar yüksek 

yapılıyordu ki kadınlar arabaya bi-
gibi göründü. Bu suretle Mari on nemez oldular. Binmeye mecbur ol
sekizinci asrın kadınını şahsında dukları zamanda da oturmak im
temsil etti. Rokoko devri denilen kansız oluyor ve yere diz çökmeye 

yapılmıştır. İncir ürünü de geçen yı- zevk, sefahet, zarafet ve güzellik 
devrinin kraliçesi oldu. En tasasız mecbur oluyorlardı. Evlerde tavan -

la göre iyi olup sahillerde gelişmiş ve 

Bodrumda kurutma işine başlanmış-
tır. Koza mahsulünün de bu yıl bazı 

hastalıklar olmuş fakat beher kutu -
dan 30-35 kilo yaş koza alınmıştır. 

kadından d\lha tasasız, en müsriften ları ve kapılan daha yüksek yapma
daha müsrif, en şuhtan daha şuh ya başladılar. Adeta mimari tarzı 
bir kadın olarak yaşadı. Kendi ha - dcı;işti. 

yatile bir oyuncak gibi oynadı. On Daima modaya körkörüne riayete
sekizinci asırda 0 zamanın debdebe den kadınlar hertürlü zahmete kat
ve ihtişamı, zerafet ve inceliği onun 
la başladı, ve onunla bitti. 

Sinop Halkevinin gezintisi Bu Rokoko kraliçesinin sabahleyin 
Bafra, 16 (A.A.) - Sinop Halke - Versay sarayında uyandığı zaman ilk 

ı vinin geçen sene yaptığı ziyareti ia -
düşüncesi ne di? 

lanıyorlar ve bu sıkınWı şekildeki 

başlarından şikfıyet etmiyorlardı. Bil 
hassa bu modanın başında Kraliçe ol
duğu ve onun her yaptığı da mükem
mel telakki edildiği için kimsenin iti-

Malaga'da asiler tarafından çevrilen otomobiller 

Hükumet kuvvetleri ilerliyor ya hükumeti, Amerika Hariciye Ne
Madrit, 16 (Tan) - Hükumet kuv- zaretinden Madritteki Kolumbiya el· 

vetlcri, Cordoba ve Granada'ya doğ - çisi ile konsolosunun Amerikan sefa
ru ilerlemektedirler. Asturles maden rcthanesine iltica etmelerine müsaa
amelesi, Oviedo'yu muhasara altında de olunmasını talep etmiştir. Bunun 
bulundurmaktadır. lhtiliilci kuvvet - üzerine Hariciye Nezareti, Madritte
ler, Avila yakınında bir muvaffakı - ki Amerikan sefarethanesine icap e
yet kazandıklarını iddia etmektedir. den talimatı vermiııtir. 

Kolombiya hükumetinin Müttefik marşları 
müracaati Rahat, lG (A. A.) - se,il radyo--Vaşington, 16 (A. :A.) - Kolumbi- su, son emlsyonwıu, İtalyan, Alınan, 

de için .Halkevimizin temsil spor ve 

muzik kollarının iştirakiyle bugün 
35 kişilik bir kafile Sinoba gitmiştir. 

• 

Portekiz ve İspan~·a milli marı;larını 
çalmak suretiyle bitirmititir. 

Majorkada torpil 
Londra, 16 (A.A.) - Majorka aı:la 

sının merkezi Las Palmas'dan Royte 
re bildirildiğine göre, asiler, muhte
mel bir hükumet taarruzuna karşı 

bütün koylara torpil dökmüşlerdir. 

Yabancı gemiler bu vaziyetten haber
dar edilmiştir. 

Banka müncuebetleri memnu 
Madrit, 16 (A.A.) - Resmi g~e

tenin nesrettiği bir emirname, hUku 
met elinde bulunan şehirler ile asiler 
elinde bulunan şehirler arasında ya 
pılacak banka muamelelerinin kaçak 
çılık telakki edileceğini bildirmekte
dir. 

Devlet işlerinin vaziyeti, sefir mek 
tupları, ordunun hali, harp ilan edi
lip edilmediği mi? 

Hayır! Kraliçe bermutat sabahın 
saat dört veya beşinde yattığı ıçın 

ancak birkaç saat uyku uyurdu. E-

rnz etmek aklına gelmiyordu. 
Bir müddet sonra bu modadan vaz 

geçtiler. Fa1knt bunun yerine daha pa 
halı bir moda geldi: Saçlara deve
kuşu tüylerinden süsler koymak ... 

[Arkası oor] 
sasen onun gibi safi hareket olan bir ========-==========
insana fazla uykunun da lüzumu yok 
tu ki .. Günün en mühim meselesi şu 
idi : Hangi elbiseler giyilecek. 

Bu işle meşgul olan saray erkanın
dan bir kadın elinde elbiselerin -nü
rpunclerile yatağa kadar yaklaşır ve 
'Kraliçe o gün akşama kadar giyece
ği elbiselerin seçimile meşgul olur. 

Her mevsim için on iki merasim 
elbisesi, on iki az süslü elbişe, on iki 
çok süslü elbise, ve yüz kadar da mü
tenevvi elbise yapılırdı. Bundan baş
ka sabahleyin manto, kemer, eldiven 
ve iç çamaşırı olarak ta sayısız par
çalar dolapları dolduruyordu. Bütün 

Bir çocuk kütüphanesi daha 
açılıyor 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Di
vanyolunda açtığı çocuk kütüphane
si çok rağbet gördüğünden ikinci bir 
çocuk kütüphanesi daha açılacaktır. 
Bu kütüphane, Fatihte Nakşıdil med 
rcsesinde kurulacaktır. Medresenin 
kütüphane şekline konulması işile 
Müzeler Miman Kemal Altan meş
gul olmaktadır. Medrese ıslah edil
dikten sonra yeni kitaplar mubayaa 
olunacaktır. lfütüphane, önümüzde
ki ders yılı başından itibaren faali .. 
yete geçmiş bulunacaktır. 
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MEMLEKET MANZARALARINADN 

MEMLEKETTE 

Ege mıntakasının en 
zengin· ilçesi: Odemiş 
Yeni kurulan buz fabrikası Öde-
mişte süt endüstrisinin ilerleme

sine yardım ediyor 

1 

Mersin - ·~-ı 
"TAN ,, 

Yaş 
racı 

meyva ih
tedbir • 

ıçın 
lzmir,, (llususi muhcıbirimiz -

den) - lktısat Vekdleti namına mcm 
lcketin mıthtelif mıntakalarmda yaş 
mcyvo ihracatı hakkrnda tetkikleı 

yapmakta olem Tilrkofi.s mcyvcleı 

sc.k..siyoıııt şefi Zclci Doğa11ofjltt ile 
staııdarrliz<ısyon rniitchassısı Dr. Sa
di ve Ziraat Bankası şcfle·rimleıı Rah 
miden mürekkep bir heyet dün şehri
mize gclmi§tir. Heyet beş giin kaılar 
ıitaııisa<la kalmış ve oraclaki yaş ü -
:ılmlc Kalif orniyada lcumtulmakta o
lan kıtnı iizıhn tarzında iizüm kumt
ma usullerini ve Manisa ovasındaki 
Siilcymaıı Şahlar köyii. ile civamıda
ki k,öylcrdc ycti§cıı kavıoılar hakkın
da tetl:ikatta bulwmmştu,.. Haber al~ 
dığwıı::a yüte ikiııci be§ sendik kw1l 
iiziitn sanayii proyramı mucibinco fa 
ıııiı'llc büyilk. m ikya.strı yaş üziim ve 
,},cyı:c ycti§cıı Ege 111111takaswııı nıuh 
telif mahallerinde de kilçilk mikyas
ta soğuk hava depoları tesis dilm 

Odemf.Şten b-ir manzara si mutasavvcrdir. Bu mmtaka ddhi-

Ödemiş. (Hususi Muhabirimiz ya- saylavı Mustafa bu parayı bankadan lindc küçiik soğuk hava d67ıolarındcı 
zıyor) - Ege bölgesinin en verimli, yüzde 3 faizle almıtır. ambalajlanacak olan yaş meyveler 
en 2engin ilçelerinin başında Ödemiş Ödemiş urayının yıllık bütçesi 110 soğuk hava tcrtibatıuı haiz 1mgmılar 
gelir. Aydın gibi Ödemişte, 72 kalem bin liradır. Geçen yıl tahakkuk ve la l:rnıirdcki frigorofik depoya gele
mahsul yetişir. Başlıca çıkış ürünle- tahsilatı 104 bin lira olmutur. A vrıca c:c1c ve soğuk luwa tertibatını havi 
ri tütün ve incirdir. Genel istihsali 67 bin lira da su elektrik mUlhak va7mrlar bu depoya yaııa§nrak taze 
yılda beş milyon kilodur. biitçesi vardır. Elektrik Ödemişte su- nıcyvclcrimfai ccııcl>i piyasnlarma 

llçe merkezinin nüfusu 18 bin ve dan ucuzdur. Kilovatı 12 kuruş, su ise mımtaz<ıman sevkc<lcccklerdir. Ka • 
umum ilçenin nufusu da 82 bindir. ne kadar kullanırsan kullan ayda 70 tııoı1ar, gerek .l!aııi.saııın Sülr.yman 

132 köyün sekseninde okul vardır. kuruş. Şahlar ve Gioarı köyleriııdc ve gerek 
Bunların 60 şmda öğretmen vardır. Uray şimdi bir de buz fabrikası ka se kırkafjaçtan seçme su,.ctile tcırla
;y'irmisine de bu yıl tayin olunmak ü- zanmıştır. Kilosu 100 paradan günde da amlıaliijlar içine konacaktır. Ka
zere bütçede tahsisat ayrılmıştır. Bir 70 - 1000 liralık buz harcıyor. lifonıiyada olduğu gibi lıurada da am 
çok köylerin küçük ve biribirine ya- Buz fabrikası ödemişte süt endüs- balUjlar lıazırlanaoak vo istihsal mın 
km olduğu dikkate alnursa Ödemiş trisinin de yayılma ve ilerlemesine takalaruıa gömlcrilcccktir. 
tc mektepsiz köy yok denilebilir. çok faydalı olacaktır. 

Ödemiş Halkevi uIÜsal kültürün Ödemiş urayı, mevcut parkın ihti-
yükselmesi ve yayılması için iyi çalı- yacı kat'Şılamadığını görerek, Halke
nan bir kaynah"tır. Halkevinde bir yıl vi bahçesini de park yapıyor. Ödemiş 
da 79 konferans, beş gösterit veril- urayı Ege bölgesinin en geniş ve mo
miş bu gösteritlcr bir çok köylerde dern halini Ödemişe yaptırmıştır. 
tekrarlanmıştır. Ödemiş Halkevi her Bundan başka kendir hali yapılmış 
yıl ilk kurşun törenini yapar. Kitap- şimdi de tarım hali yapılmaktadır. 
sarayında mevcut 2300 kitaptan 1200 O. B. 
tanesi ciltlettirilmiştir. 200 lira teber 
rü eden İzmir saylavı Rahmi Köken 
adına bir dolap yaptırılmıştır. Evkaf 
idaresi de kitapsaraya iki dolap ar
magan etmiştir. 

Kitapsaray, Halkevinin bulunduğu 
Hava Kurumu yapısının en üst ka
tındadır. Burası yaylalara giden yolla 
ra ve Ödemiş ovasına nazır olduğu 
halde okuyucu gelmiyor. 

General Kazım Diriğin yalnız ö
demişe değil Ege bölgesine kazandır
dığı Gölcük ve Bozdağ yaylaları Öde 
mişin ekonomi durumuna çok yardım 
etmektedir. 

Bu yıl Bozdnğd:ı yazı geçiren yal-

nız Aydından 15 - 20 aile vardır. 
Ödemiş urayı bilgi ve programla 

çalışmış ve muvaffak olmuştur. Her

r;eyden önce su ve ışık düsturile yü

rüyen Ödemiş urayı, kıymetli 1zmir 
saylavlarının ilgi ve yardımile ziraat 

bankasından 700 bin lira alarak şeh

ri sıhhi ve bol suya ve ışığa kavuş

turmuştur. 

Uray bankaya borcunun yarıdan 

fazlasını ödemi§ 320 bin lira borcu 
kalmıştır. Banka önceleri aldığı uray 
emlakini bu yıl geri vermiş ve yapı
lan yeni anlaşma üzerine borç yılda 
38 bin lira ödenmek üzere taksitlen
dirilmiştir. Ödemişin çok sevdiği mu
ftffak olmuş eski urbayı, Çanakkale 

Şefkat Örneği 
----

Bir vatandaş bağını 
Çocuk Esirgeme 

kurumuna terketti 
Ankaramn Ayvalı mevkiinde otu

ran lsmail Kocaer, uzun yıllardanbe
ri sarf ettiği emek 
ve gayretlerle 
meydana getirdi
ği 21 dönüm bağı 
ile meyve bahçe
lerini köşkü ve 
memba suyu ile 
bil'likte Çocuk E
sirgeme Kurumu
na hediye ve te -
bcrru etm;stirı ts
mail Koca<.·r bu 

lsmail 'Kocacr kurumun uğurlu 

ve ulusal çalı§malarına candan kapıla 
rak biltün emeğini öksil.z yavrularla 
yoksul anneleri korumağa yardımı 

olmak için severek bağışlamak surc
tile çok asil ve değerli bir fedakf\rlık 
göstermiştir. Çocuk Esirgeme Kuru
mumı bu yürekten sevgiyi kazandı -
ğmdan dolayı tebrik ederken lsmail 
Kocaerin fedakfırlığını da kutlular, 
bunun güzel bir örnek olmasını dile-
riz. 

En çok ya~ meyva iştihlak 
eden memleketler 

Ya7nlan tetkiklere nazaran dünya

da en fazla yaş meyve istilılı:ik eden 

memleketler J,ıgiltcrc ile Almanya -

dır. l>ı[Jiltc:rcııiıı 19.,.~ il<i 19S5 scııcle

ri rnsati meyve ithaltitı 1,3S1 .. 000 ton 

olup lmnım kıymeti bizim 7ıaranıı::;la 

156 milyon liradır. B" itlwhittaıı 46 
büı tonu ya§ üziüııdür ki kıymeti yi

ne bizim para mızfo. 9 milyon liradır. 

lngiltcrc yaş üzümden maada diğeı 

ya§ meyveler meyanında külliyetli 

nıikdarda kavun ve lwr1mz da istihlak 

eylemektedir. Şu 1uıle göre lngiltere 

ı•iyasaları memleketimizin yaş üzii.m 

ve kavwıları içüı en müsait pazarlar
dan biridir. M cyvclcrimi:::in bz( piya

~alara nakli ele pek kolaydıt. 
Almaııyaya ycliııcc; Almaııyatıııı 

L9,fJ3 ilii 1935 scnclari rnsati umıwı 
ttıcyvo itlıaUit.ı 655 bin ton olup T"y
'lllcti 16 milyon 1'ürk lirasıdır. Al -
manların ayni seneler zcırfuıda ithal 
cylcdikk'Ti yaş i1zi1tn nıikd.arı 59000 
tondur ki kıymeti 11 milyo>ı Tilrk li
rasıdır. Btt vaziyete nazaran Almaıı
ya pazarlarına memleketimizden vasi 
mikyasta yaş üzüm scvkctmck müm
kiln olabilecektir. Kavıwlarımızı da 
Almanya ve va.sat-& Avrupa halkı tcd 
riccn scvkiyat yapılmak sıtretile istih 
Mk c<lcbilccek vaziyettedir. l!cy6t şch 
rimiz<le kımıl.acuk o/mı so[juk hava 
deposu mahallini tesbit edecek ve bu 
smıeden ıftilwreıı muhtelif piyoRalara 
tecrübe mahiyetinde olmak ilzere ka
mm uc ya§ iizüm ihracı imkanlarını 

arayacaktır. 

~··· 

AN 

Eü~üm 
ŞeyDeır 

" Aşk rüzgarları,, 
• Odanın kapısıııa hafif, hafif vuru
Itı~'(ırdu, o kadar Jıafif ki bir kedi tır
malayışı hile olabilir. 

- Giriniz. 
Kapı a~:ılıyor. Kapının önünde 

on he;;, on altı ya~larında kadar ~ö

,7 R - f'l<ır 

3 .. 

~~~kat, kadının kılığı:~~:T~:~::J 
ehemmiyetsiz olduğunu anladı 

riinen bir ı:ocuk rnr. Lıicinrt bir .. s~.ih~yla_ ~ii~üııdü. Yılla_~ i~1~anm j du; fakat uykusuna acıdı. Oda kap 
pantalon, knh\'crerıgi çizhrili bir ce- yuzuııti, dışını, saçını degıştırıyor; sına kızacak, kadp Salibe fena feil 
ket.giyiyor. fakat "ses,, e dokuna mı Yor· bakacaktı. Fakat katip acele sesıe: 

Uzunea ~·iiziimJe çeliingerı ,.e ter- Kocası dn öyle değil m1? Seneler Ad- - lş geldi bceyfendi !. 
bh·cH hakan n•·ık renk rrözh•ri var... nanın başmdan saçlarını almış, bıyı· Ded' "D ~ d b" k d d " " "' - - rtm F . . ı . ışar a ır a ın yanın 
A 1 t k 1 k d •1 1 11 k d 1 gını aga ış. akat sesı eskı ses. b' d 1 b kl' 

c e a ·or m • erıı e ı ece · a mı ar- Ve yirmi beş sene evvelki sesle ko- ~r. a anı a e ıyor,, du. Adnan; 
la kar!'rnıa lmdar ~eli~·or .. Sclfunla- nuştuğu için Adnan çirkin değildi. katıp kısık sesle karar verdiler: "~ 
şıyonu; \"t' kendisine ziyaretinin se- Yalnız onun için! ... Insanlara mazi • yefendi çok meşgul,, dü. "Hanunefet 
hcbini onıyorum. Çocuk iirkek bir sinden nekadar az şey kalıyordu! di lfıtfen biraz bekliyecek,, ti. Kati 
ifadPylc derdini unlatıyor: Halayık telaşla odaya girdi; hay- Salih "anladım,, demek istiycrek gt 

Uir roman ya:r.mıs, hu romanın kırdı: zünü kırptı; odadan çıktı. Göz işa[f! 
nt>şredilıncsiııi ve buna benim clclfüct - Beyefendi öldü! tine Adnanın canı sıkılmadı. Ka 
etnwmi istiyor. .Süheyla hayret etti: Ne çabuk öl- bi ile ara.srndaki bu 18.übalilikler b' 

dU ., D"'rt ··ı kt'' H . Jiım;ımda bclld nıiistakbcl bir .. · 0 ay sonra 0 ece 1 · ckım iş adamına lazım ola ı a· Z• oylc demişti. . .. ~ şey er ı. 
nieslek<laş var. Ona bakıyorum. Her Halayık: ten b1r muddetten berı Adnan herşj 
razı :nııaıı insan gibi ben ele onun _ Hemorragie! katlanıyordu: 'I'ck iş gelsin! 
~u anda, şıı kiiı:iik kalbinin içindeki Dedi. Halyığın bu kelimeyi bildi _ 1lk yazıhanesinden kalma bir d 
ümitleri, hcyecunlar:ı pek iyi tahmin ğine Siiheyla şaşıyofdu. Hekim bunu yayı masasına koydu. Kırmızı kut' 
edebilirorum. Süheylfıya o kadar gizli söylemişti şun kalemini aldı. Öteki ucunda ki~ 

Ve bu ııcviden ilk teşchhii iinli yn- ki bu Çerkez kadını onu duyamazdı. se olmıyan telefonda konuşma~ 
pan bir genci ccsaretsiz bırakmamak Duysa da ezberliyemiyccekti. başladı. 
İ!:in ona ~ok yuınuşal• bir lisanla ~a- Adııanı~ cenazesi beş dakikada Katibin arkasından kadınla adat' 
zetenin tahrir mücliri olmıulı~mı ,.e kalk~. lkınci beş dakikada Süheyla~ odaya girerlerken Adnan telef nd 

nm bır erkek çocuğu oldu: Salim! .. ' " 
0 

romanın lm gazetede intişar etmesi Uçiincü beş dakikada Snlim . . b~mı kaşıyanuyor,, du, başka dS 
ic;in yalnız tahrir mlidürüm· rica ede- yaşındaydı. Takvimin yirmi ;~~:~ va alam~yor,, du; "arzu buyurulu~ 
hilE"ceğimi s(i~·lüyorum ve sonra. ken- hayatın birkaç dakikasıydı. Salim barodakı arkadaşlardan birini tavst' 
disim~ soruyonım: hergün biraz büyüdükçe biraz daha ye edebiliyor .. ,, du. 

- Talehcsiniz değil mi? babasına benziyerek, dördilncü beş Odaya giren siyah çarşaflı kadı 
- l·~\.·et tnl~hl', orta mr.Jit.,., tnle- dakikada yirmi beş yaşına geldi. Ne- na karşı bu oyuna hacet yoktu. ~ 

hesi. Ycdiıwi sınıftayım. kadar güzeldi. Süheyla oğlunu öptü. vukat gölgeye ve mateme insan mus 
cli~·or. ~'akat öptüğü ~rkek birdenbire o ka- melesi ediyordu. Kadın odaya, çarŞ 
- Edebiyatı çok mu sc\'iyorso- dar Adnan?ı kı ~udaklarını emmeye fının hışıltısından çekinerek girdi; IJl 

nuz? başladı. Bırdcnbıre utandı. Urperdi. tem onu 0 de e t b. r tJ 
Fakat Salim, 25 yıl evvel Süheylfıva r c.~ .. er ıye ı yapmış 

- Evet, biitiin evgim edebiyat.. ders veren Adnan kadar güzeldi. lki Tah_taperdeyle bolunen bu ufak odS 
- Ronıamnız yanınızda mı? , elile oğlunu göğsünden itiyordu; du- d_akı avukatın b~ını ka~ımaya vat 
- Ha~·ır, yanımda değil.. dakları yine bir türlü Salimin dudak- tı olmamasındakı tuhaflıgı anlıya~ 

• !arından kopmuyordu. lçinden ken- halde değildi: Yürürken bile ağlıyo!' 
Hirkaç gün sonra A"ene ayni kor- di kendine: "- Ne yapıyorsun? Ca- du. 

kal•, ~ekin.J{en adımlarla odama giri- navar mı oldun Süheyla?" diyor, Kadının yanındaki genç adam O. 
~·or, ayni terbi~·eli selamı \.'eriyor. sonra kendi kendine cevap veriyor- küdardaki bakkalın oğluydu. Matcrt1 

du: "Neden canavar olacaktı? Yir- ı· k d b ı k ~ Ye daim ı•ek "ocuk olan bir el yaıı- ı a ın ayı aca , bu oglan elinde 
mi beş sene evvelki kocasını öpüyor- · · k ki 

siyle yazılmış siyah bir mektep def- du." şışeyı ona o atacaktı. Çünkü le 
terini hana bırakıyor. dımn oğlu vurulunca bakkal ona J1l 

nu clerter iki ii<: ~iimliir yazılın- Sllhe~l~ • bird;nbire uyandı: şez- hallede herkesten evvel açmış, a' 
nemin çekmecesincle clunıyor. Ye lonktan yarı vlicudile kalktı: Odaya kata giderken yanma oğlunu k8 
kimbilir, belki <lfl ilM'«le ook inki!&f .Adnan 'rJ orou. .:.ffils~kb.Jöan ~ye lr!' ; 
edebilecek olan bir istidadın izlerini - Bu ne bitmez öğle uykusu SU- eden kadının aybaşı hesaplarına aı.lı 
ta.-.ımaktaclır. heyla? Akşam oldu iki gözüm.. nın ermemesi, Tophaneli oğlundaki 

Roman luıklmıd:ı bir fikrim yok. Süheyla şezlonktan kalkarken ku- küçük evinden ikincisinin de kendis! 
Ynlmz bir orta mektcıı ye<llnci sınıf cağından bir kitap düştü. Adnan ne yüzde yirmi beşle ipotek edilm~ 

1 ki ... k 1 J'k 1 yerden aldı, karısına verirken kitaba bakkalın bu merhametın· de am~ ı'ldil" talebesi olan ıu ıçu < c ı an mm baktı: " 
romanının ismini okudum: _ Ooo ... Freud'ü okuyordun de- Adnan, kadının henüz öğrenmedi: 

"Aşk riizgiirlan,, mek? felaketini, her iztıraba yarayacak ıt l 
Ve şim<li kemli kendime diisiinü- mumi laflarla teselli edince kadın dl 

yorum: Sakın her sen«> imtihanlarda Yazıhaneye iş geldi ha çok ağlamaya başladı. AğlıyO 
kliçiik talebelerimizi sapır, saınr clö- Gün geçtikçe Adnanın çehresindeki ağlıyor, açılamıyordu. Bakkalın o~ 
ken şey, ~u mevsimsiz oscn menhus hüzün, hayret ve hamakat oluyordu: lu anlattı: "Hanım, Raşelin· evin~. 
rüzgar olmasııı?. Bütün müşterisiz avukatlar gibi. vurulan Ccvadm anasıymış!,, 

Suat DERViŞ İşsiz yazıhaneler sarnıç gibi ses Cevadının genç yaşında başını -:;r 
verir: Adnanın da elinden dü§en ka- diklerini bu sefer kadın kendi anıııt l' 

lem odada kıyamet kopardı. Sonra mak istedi. Bakkalın oğlunun ağ lstanbul Defterdarlığı kadrosu 
Yeni teşkil olunan İstanbul Def- yayılan sükutla oda büyüdü. da felaketini kısa buluyordu. FaJ<9 

Adnan uyukluyordu: dün gece ısıt- kendi ağzında da kendi felaketi u 
ma onu hiç uyutmamış, "sigara,, da tu oldu; her kelime satırsız bir sa 
sabaha kadar onu öksürtmüştü. Yazı başıydı. 
masasının üstündeki gazetede kafası Hayatın insanlarla alay eden h3 
bUküldü; alt dudağı sarktı: uyuyor- katlerine Adnan, şaştı: "Bu kad 
du. halayık ve odalık olduğu ic;in oğl 

Öğleyin ycdiğ, kuru fasulyeyle ve. Alfret Cevat ona anne dememiş, 
Iıkesir Defterdarı Behçet, tayin o- rem birleşerek uykusunu altsüt et- vat sağken bu kadın bir türlü on 
lunmuşlardır. Bunlardan başka irat ti. Zenginliğinin rüyasını görüyordu: anası olamamıştı. Vurulan oğlt1tl 

".Nişantaşındaki konak. Belkis. Al- ağlaması Iazım gelince kadın bird 
man bankalarında hesabı cari. Es- bire ana olmuştu . ., Adnan bilmiyor 
ham, altın nakit. Kağıt nakit. Harbi du: Kadın Üsküdardaki üç evind 
uınuml. Hulasa Adnanın mes'ut ol- ikincisini de bakkala rehin etmiş. 
rnası için lazrm olan herşey var. Fa- nun parası koynunda, ölen oğl 

tcrdarlığına ait memurin kadrosu 

yakında alakadarlara bildirilecektir. 
İstanbul Defterdarlığının yeni teşki

latına göre defterdarlığa İstanbul 
Maliye Murakıbı Kazım, muavinlik -
!ere Edirne Defterdarı Cemal ve Ba-

ve servet şubeleri müdürlüğüne ).fa

liye Müfettişi ve İstanbul Tahakkuk 
Müdür Vekili Hakkı }{fımil, muavin
liğine Hocapaşa Şubesi Tahakkuk' 
Başmemuru Talat, muamele ve istih 
lnk şubesi müdürlüğüne Üsküdar 
Varidat Mildürü Mümtaz, muavinli
ğine Tahakkuk Müfettişi Ali Ke
mal, ' İstanbul Tahsil Müdürlüğüne 
eski müdür Ali Rıza, Beyoğlu Tahsil 
Müdürlilğünc eski müdilr Şefik ve 
Üsküdar Tahsil Müdürlüğüne de Be
lediye Tahsil Müdürü Hüsnünün ta
yin cdlleeeklcri söylenmektedir. 

Edirne tren tenezzühü 

Bakırköy ilkmekteplcrindeki fakir 
talebeyi koruma cemiyeti tarafın
dan tertip edilen Edirne tren tenez
zühü dün yapılmıştır. Tenezzühe 
tahsis edilen tren 700 kişilik oldu
ğundan birçok davetlilere yer bulu
namamış, bu yüzden bazı yolcular 
geri dönmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Tren, tenezzühe gelenlerle do 
lu bir halde diin sabah Sirkeciden 
kalkarak Edirneye gitmiştir. Tenez
zühe iştirak edenler, gece ECirnede 
kalmışlardır. Tren bugün 1stanbula 
dönecektir. Verilen malfımata göre, 
Şark Demiryolları İdaresi haftanın 
muayyen bir gününde Edirneye te -
nezzüh seferleri yapılması etrafında 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

kat Adnan yine bedbaht: Çünkü Bel- bir avukat arıyordu. 
kisin müstehzi gözleri, Adnanın kar- Çok müzevir tanındığı için onıı 
yolasınm ucundaki terliklerle eğle- vukat Tevfik Hocay: sağlık verJ11 
niyor; Adnanın bir t\irlü kibar ola- tiler. Fakat Hoca Tevfik, yüzii u 
mıyan ayaklarının yuvarlaklığından tan namuslu zannedilecek kıtd' 
kurtulamıyan, mevzun olamıyan boş çok para yapmıştı. Ve bu bU)ıil 
terlikerlc!. .. Adnanın canı sıkılıyor. paranın dekorunda korkunç çizgil 
Belkis alaylı sesle "niçin bir şeyle le somurtuyor, artık öyle mfın 

meşgul olmuyorsun?.,, diyor, sonr-..ı manasız gtilmilyordu. Kadının }<ıl 
soruyor: 

- Niçin romanını yazmıyorsun 

Adnan? 

Adnan öfkeleniyor: O nasıl ro~an 

yazardı? Eskisi gibi fıkara mıydı? 

Eskisi gibi çocuk muydu? Bugünkü 
içtimai mevkii roman yazmaya, ro
man okumaya mütehammil miydi? 
Belkis görmüyor muydu? Onu her
gün kabineye sokmak istiyorlardı. 

Onun mevkiindeki adam ancak huku
ki, içtimai maka.leler yazardı.,, 

Belkis alay ettiğini belli etmiyor: 
"Fakat, diyordu: Dizraeli Başvekil

ken roman yazdı. Benjamin Cosstant 
Şurayı De\'let Reisi iken roman yaz
dı. Şato Briyan .... ,, 

Yazıhanenin kapısı hızla açıldı Bel
kis sözünü bitirmeden, Adnan uyan
dı. Rüyadan kurtulduğuna memnuıı-

nı görünce davanın ehemmiyetsiı 

duğunu anlamışt. Zaten çoktan bl 
600 liralık dava almıyordu; ve # 
sen iki yıldan beri mahkemeye 0 

çıkmıyordu. Bu (sadaka) yı AdJlJ 

göndermişti. 
el 

Fakat kadın, odasından çıl<ıD t 
Tevfik telaş etmişti: "Kadın, bu ıO 
fun kimden geldiğini Adnana ys. J# 
!atamazsa?,, ~ 

Adnanm yazıhanesinde telefon ç 
dı. evfik Hoca,T telefonda "bu dır."*' 
nın, bu angaryenin ltıtfen kabul eÔ 

. d k. . .qiıı' 
mesın e ı ecır ve mesubatı.. ~ ı,t 

na sUyliiyordu. Adnan senelerden st 
ri iğrendiği adamın telefonda~. 6~~ 
ni birdenbire sevdi; sonra düşiltl} 

[Arkası tJ6f 
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EKO NO.M • 1 
Arttırmve eksiltme 

muhtırası 

[BugUn "yapılacak eksiltme n ihale
lere ait muhtıra dünkü nüshanuzda -
dır.] 

Beynelmi'el 1zmir 
• • 

sergısı 

Sergi için tenzialtlı 
tarife tatbik edilecek 

Kuyuya düşen 
küçük çocuk 

Açık kuyular yüzünden 
Üsküdarda bir kaza oldll 

ı Tiırk Borcu % 7 1 ~ Fiati T. L. 22,50 itibari kıymet 500 Fr. Fr. 
II Turk Borcu % 7 1h Fiıti T. L. 20,65 itibari kıymet 500 Fr. Fr. 

ııı Turk Borcu % 7 J 2 Fiati T. L . 21,10 itibari kıymet 500 Fr. Fr. 
Anadolu Tahvilitı % 4 ı 2 Fiatı T. L. 46,40 itibari kıymet 250 Ist. Fr. 
$'o 60 Anaı'olu Hine (obliıation) % 4 :t,.2 Fiati T. L. 26,20 itibari kıymet 160 lat. Fr. 

Mali ve iktısadi hafta 

Dünya ekonomisi 
karşısında Türkiye 

Geçen hafta, hariçte ve Türkiyede, 
mali ve iktısadi geni§ bir faaliyete şa 
lıit olduk. Tekrar etmekten çekinmi
:,veceğiz ki bizde ve başka yerlerde 
buhranın aialdığına, daha iyi günler 
göreceğimize dair mUhim emarcle1 

görünUyor. Siyasi bakımdan olsu~.' 
iktısadi bakımdan olsun dilnyada mu 
hım mevkiler işgal eden lngiltere ve 
Amerikada işlerde büyilk inkişaf var 
dır. Hatta bazı faaliyet şubelerinde 
buhran senelerinden evvelki rakamlar 
bile geçilmiştir. Ispanya karışıklıkla· 
rı ve diğer siyasi meseleler fırtına 
koparmazsa dünya buhranının yakın 
da bitmiş olacağına inanabiliriz ... 

Bir defa daha bu sütunlarda yazdı· 
ğımız gibi buhranın azalmasında si· 
li.lılanma yarışının, harp hazırlıkları 
nın tesiri yok değildir. Hatta bunla
rın yanında diğer esaslı amiller de 
vardır. 
Bunların başlıcaları, iptidai maddele 
rin tercffüüdür. Geniş halk tabaka · 
ları iştira kuvvetinin çoğalmasıdır. 

Türkiyenin iptidai maddelerin tc -
rcffilünden geniş mikyast-a istifade e 
deceği şüphesizdir. Bir taraftan clea· 
ring anlaşmalarının yardımı, diğer ta 
raftan başka memleketlerin, hatta 
komşularımızn bizden az mikdarda al 
dıkları malları, bilhassa buğdayı, bu 
sene daha geniş mikyasta satın almak 
mecburiyetinde kalmaları Türk iktı
ı;adiyatına hayırlı tesirler yapacak · 
tır. 

Diger taraftan güzel yüksek fiyat-
h bir fındık mahsulü, orta fakat key
fiyeti ve fiyatı yilksek bir üzüm (90 
bin ton yerine 65 bin ton) mahsulü, 
geçen seneden herhalde fazla bir tü
tün mahsulU (rekolte bu sene 45 - 50 
milyon kilo hesap ediliyor. Geçen se· 
ne 30 - 35 milyondu), iyi bir pamuk 
mahsulü (Adanada son tahmin 218 
bin balye yerine 180 bin balyedir, ge
çen aene 150 bin bal ye idi) Türk renç 
berinin yilzünü güldürecektir. 

• 
Bu ane ve gelecek seneler buğday 

ihracatmclan bilyUk şeyler bekleyebi· 
liriz. Bu bahis üzerinde biraz dur
mak isteriz. 
Buğday, bizde olsun, dünyanın bil· 

yUk bir kısmında olıun, bütün mem
leketler ekonomisinin eB&Smı teşkil 
eder. Amerikada, Fransada, Rusya
da, Romanyada, Macaristanda ve ni
hayet Türkiyede buğday hemen her 
teYdir. 

Bizde de hiç olmazsa on milyon in 
un zlraatle, ve en ziyade buğday zi. 
na.tile alakadardır. 

vaz'iyetteyiz ve edeceğiz de ... 
Hububat istatistikleri neşrinde en 

sahibi salahiyet olan Roma Ziraat ens 
titüsünUn son raporları bize büyük 
ümitler verecek mahiyettedir. 

Dünya buğday mahsulü geçen sene 
ki 44 milyon tona mukabil bu sene 
aııcak 40 milyon sekiz yüz bin ton he 
sap edilmektedir. Fransa, Yunanis · 
tan, hatta Rusyada ıbuğday mahsu
lü ya vasat veya va'Snttan a§ağıdır. 

lyi bir mahsul alan Türkiyenin bu va 
zıyetten ne dereceye kadar istifade 
edeceği meydandadır. Memlekete bu 
suretle bol döviz girecek demektir. 

• 
Bu haftanın en şayanı dikkat hadi-

selerinden biri de tabii Türk eshamın
da devam eden tereffüdür. Merkez 
Bankası eshamı 81 liraya kadar yük 
selmiştir. Uzağı gören ecnebi ve Türk 
SP.rmayedar ve tasarruf esbabının 

Türk ka~ıtlarına rağbetleri bir his 
meselesi değildir. Bir menfaat, gelir 
işidir. 

Dünyanın her tarafında patırdı. si· 
yasi buhranlar, kıyametler koparken 
Türkiyenin sakin havası iş adamları
nın nazarı dikkatini cclbctmekten ha
lı kalamaz. Gec;en gün görüştüğümüz 
salahiyettar bir ecnebi Türkiyedeki 
sükün ve huzurla, her tarafta gôze 
carpan çalışma havasına işaret et -
miş: "Emin olunuz .. Bu vaziyet ecne 
bi kapitalistlerinin gözünden kaçını • 
yor .... demiştir .. Ha.tta b lkl bijnları. 
sizden daha fazla düşünüyoruz ... ,, 
Şimdiye kadar Türkiyeyi kapitü . 

lfısyon göziyle görm.eğe alışmış olan 
ecnebilerin zihninde büyük bir deği- · 
şiklik daha var: Ecnebi sermayedar 
ve iş adamları kartılarında ışteıt an· 
layan, dünyada olan bitenden habeı·
dar olan, TUrk mUtehassısının neden 
ibaret olduğunu bilen bir hükümet 
mekanizmasile, ve ~fertlerle karşı kar 
şıyadırlar ... Bir taraflı menfaat dev
rinin artık tarihe karıştığını anlıyor
lar ... Sonra da taahhütlerine sadık 

bir devlet ve bürolar karşısında bu -
lunduklar,,ını görüyorlar. Bunun için 
da şimdi hakkımızda başka türlü dU
ılınüyorlar. 

Ecnebilerin Türkiyede devletle ve 
eşhasla on seneden beri yüz milyon
larca liralık taahhüt ve işlere girişme 
leri işte bu zihniyet .değişikliğinden 
ileri gelmiştir. 

Raif N. METO 

Gireıunun ilk fmd1ıfı 
Ordu, 16 (Tan) - Bugün Giresu

nun. yeni fındık mahsulUnden ilk par 
ti cumhuriyet vapuruna yüklenmiş -
tir. Bu münasebetle Ticaret odası va
purda 60 ki•ilik mükellef fbir şölen 
vermiştir. Belediye Reisi ve tüccar -
lar, Ticaret odallı reisi, yeni mahsu
ltt orduya kadar teşyi etmişlerdir. 

14-8-36 Borsa fıauna 
&"Öre senelik faiz 

T. L. 41,50 "' / O 14 1/ı 
T. L. 41,50 3 15 ~!! 
T. L. 41,50 ~:, ıs -
T. L. 103 % 10 14 
T. L. 61,80 % 11 -

BORSA 
15 AGUSTOS CUMAUTESİ 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçıka fr 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dmıır 
Fransız fr. 
l..ırct .ıcııkah 

Florin 
Avusturya ıilın 
Mıırlr 
Zloti 
Pcn&o 
Leva 
Yen 
.,,.. "uron" 
Altın 
Banknot 

C@ lder 
Londra iızerinc 
Paris uzerinc 
Nevyork 
Liret 
Bclga 
Çencvrc 
$ofia 
Florm 
Çekoslovak 
Avu!lturya 
Mıırk 
İsveçkronu 
ispanya pczcta 

J:s ltam . 

A ll t l ı tı t 

628,-

123,-
84,-

80.-
21 .
.13,-

49-
167~0 
190.-..... "" ... -
22,-
28.-
21,-
22.-
22.-
32.-
51 -

970,-
243.-

634,-

125,-
92,-
84,-
23.-
16.-
53.-

167.50 
l96.-
84.-
24.
so.-
23.-
24.-
2S.
S4-
,~ -

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 

lş Bankası Mu 85,-
N ~90 
fiamılır Q 90 

Anadolu 3 60 26.10 
.. 3 100 42.-

Şırkethayriye 16,-
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoıı 
Aııhın Çimento 
Merkez Bankası 
0sM~oı1 ı Bankıııı 
Şark M erk er Eczanesi 

18 Ağuıtoı Salı 
• Istanbul Komutanlığı satınalma Komis 

yonunda 50 kilo sadeyatı ckıiltmeıl • 
* Gümrük Muhafaza Genci Komutanlığı 

Istanbul satmalma komisyonunda S2S cicr 
takımı eksiltmesi. 

• Maliye Vekaleti levazım müdürlüğü ek 
siltme komisyonunda Dolmabahçedc mali
ye evrakı matbua anbarmdan Istanbul pa. 
ket poıtahaneıine &"Önderilccck evrakı mat 

bua pakclcrinin nakliyesi. 
• lstanbul sahil sıhhiye merkezi aatmal

ma komısyonunda müstahkemler için maa 
kaıkct 168 takım yazlık ve kıulık elbise ve 
168 çift fotin ekıiltmcıi. 
* Belediye daimi encümeninde Beyoğlu 

37 inci ilk mektep tamiratı, Karaağaç mü· 

csscsatı için ıcnelik lurtaain levazımı ku· 
ru ot, saman ve yulaf ekıiltmcıi. 

• Istanbul milli cmlik mUdürlüiilnde 18 

tılık cmlik VC Ula arUrmaaı. 

• Edremit Tiımen n.tmalma komiıyo • 
nunda 625 ton arpa ekıiltmeai. 

• lzmir müıtahkem mevkii satmalma 
komisyonunda 43050 kilo aadeyaiı. 

• Çanakkale Tiım ıatmalma komiıyonun 
da 350 bin kilo yulaf. 

• Gelibolu il ıyılı jndarma mektebi mil· 
bayaa komisyonunda ıabun, caz, aadeyağı, 
kuru ıotan, kuru fasulye, makarna, irmik 
ve sair erzak eksiltmesi. 

• Tahlisiye umum müdürlüğü ııatmalma 
komisyonunda 20 ton .notorin ve iki ton 

Bir müddetten beri şchrimi7..de bu· 
lunan Izmir Belediye Reisi Behçet 
Salih lzmire dönmüştür. Behçet Sa· 
Hhle beraber Istanbul Ticaret Odası 
tetkikat şubesi müdürü Galip Bahti· 
yar da lzmire gitmiştir. Bu senekı 
ı::ergi, geçen .senekilere nazaran, çok 
daha mükemmel olacaktır. Şimdiden 
360 bin metre murabbalık bir arazi
df' tesisat vücude getirilmiştir. Fu · 
vardaki 260 paviyondan iki yUzU şim 
diden Riralanm13tır. Vapur ve trenlP 
rın sergi münasebetile yapacakları 

tenzilatlı tarifeler yakında tatbik edi 
lecektir. lstanbuldan gidecek ziyaret
çiler için Denizyollan idaresi hususi 
bir vapur ayıracaktır. Bu vapur, 22 
gün lzmirde kalacaktır. Sergide bir 
açık hava tiyatrosu yapılmıştır. Açıl
ma merasiminde lktısat Vekili Celal 
Bayardan başka, Dahiliye, Adliye ve 
Hariciye vekilleri de hazır bulunacak 
!ardır. 

Sergide Sovyet, Yunan, Mısır, Fran 
sız, lsviçre, Almanya ve Ingiltereden 
birçok müesseseler birer köşe tut -
muşlardır. Müracaatlar 25 Ağustosa 
kadar kabul edilecek, ondan sonra 
yalnız tertibat hazırlıkları ile iştigal 
olunacaktır . 

dizel yağı eksiltmesi. çadır eksiltmesi. 

• Kabataşta inhi11rlar lcvazmı ıubesl a- • Bakırköy malmüdi.irlüiünde Yeşilköy 
!mı satım komisyonunda tütün luyınaya ed satılık ev, Kalitaryada ahır ve bağ artır 
mhıuı havan biçaiı. 

• Istanbul gümrükleri satıt itleri müdür 
lı.iiünde satılacak toz ıeker artırması. 

• Jandarma genci komutanlığı Ankara 
satmalma komisyonunda 521700 adet mıh. 

• Çorlu satınalma komisyonunda 40 bin 
kilo patates 

• Istanbul dcftcrdarlığmd,a kiraya veri • 
lecck Kuzguncukta, Kuımpaeada, Beyoi· 
!unda ve Yedikulcde dükkinlar arurması. 

• lstanbul vakıflar direktörlüiünde 18 • 

tdacak Abdüsselam tekkesi enkazının artır
ması. 

ması. 

• Gümtük muhafaza komutanlığı Istan
bul aatmalma komisyonunda 79 kalem ilaç 
ebiltıneıi. 

* Bandırma malmüdürlüiilndc Manyas 
ıo!U civarındaki tuzlama binau ve ıölün 
saydiyc resmi ve avlamak hakkı artırması. 

• Istanbul Jandarma aatmalma komisyo
nunda yerli astarlılr ve çamaşırlık bez ek
siltmesi. 

• Ankara Milli Müdafaa Vckilcti aatı
nalma komisyonunda Ankara harp okul -
lan yollarının yapılması. 

Osküdarda Selami Ali mahallesin· 
de Üzümkızı sokağında oturan Yani· 
nin dört ya§ındaki oğlu Koça. bahçe
de oynarken o civarda bulunan bil • 
yük bir kuyuya düşmüş ve kimse ta· 
rafından görülmediği için boğulmut' 
tur. Çocuğun cesedi kuyudan çıka • 
rtlmıştır. Müddeiumumilik tahkikatı 
derin leş tirm ckted ir. -

ikinci kattan dü,tü 
r,enerde Mürsel paşa caddesinde 

oturan ameleden Mehmet, telsiz fab
rikasında tahta taşırken, ikinci kat
tan aşağıya düşmüş, belinden yaralan 
mış, hastaneye kaldınlmıştır. 

Alacak yüzünden kavga 
Kumkapıda, Hisardibi sokağındı 

oturan Murad ve A:ıtranik arasınd• 
bir lira alacak yUzUnden kavga çık• 
mış ve Antranik, alacağını istedi di
ye Murad: başından yaralamı§tıt• 

Suçlu yakalanmıştır. 

Otomobil çarptı, yaralandı 

Beyoğlunda Aynalıçeşmede otuns.Jl 
Nikotina, kardeşi dört ya,ında Vik

torya ile tramvay caddesine çıkmıt' 
tır. İki kardeş İngiliz sarayı önilll" 
den geçerlerken Viktorya, ablasınıJS 

elinden kurtularak karşıya geçme~ 
istemiş, ve bu esnada kendisine §O' 

för Mehmedin idaresindeki otomobil 
çarpmıştır. Çocuk yaralanmış ~ 

hastaneye kaldınlmı§tır. Suçlu şoföt 
yakalanmıştır. 

Arkada,ını yaraladı 

Bostancı iskele gazinosunda gazi ' 

no sahibi Yasin ile Ercnköyli.i Şabaıı. 

evvelki gece rakı meselesinden kav • 
gaya tutuşmuşlardır. Kavga esnasııı
da Yasin, tabancasını çekerek Şaba• 
m ayağından ve kolundan yaralantJf 

tır. Yaralı hastaneye kaldınlmı• 
19 Ağuıtoı Çarfamba 

• Ankarada Devlet Ocmiryolları ve li
manları iıletmc umum mlldilrlüiiınde 720 

• Tophanede htanbul levazım lmirliii suc;lu yakalanm13tır. 
satınalma komisyonunda 100 adet yün bat -

·~•1Jrr't:Jrtırr --=---· ___ ...,..........._ .~ır~'"!!"l""- yfi TllL Mnn\l ~ 
mcsL 

taniye, ıoo adet lake karyola eksiltmesi. Göz Heikmi 
..&e•nwı .-ınttırr ~l'lafttndc ki"""'· t~'"---'~-=----~·-"----~~-~~--f' 

ralık eml.ik artırmaSL D r. ş Ü k rü Ertan 
Turk Borcu 1 

II 
.. .. ın 

Ergani A. B. C. 
İstikrazı dahili 
Sivas - Ersurum I 

" 
II 

22,65.-
20.65 
21 .20 
97.-
96.50 

100,-
100,-

M ıı ır faltvfll•rl 

""'" 1 1903 il 
1911 111 

TaltvllBf 
Rıhtnn 
Anadolu 1 ve II 

107,SO 
98,-

m 
Anadolu Mümessil 

108,SO 
99,-

t0.2S 
46,45 

47,50 
47,6S 

MUbali.gah sözler ve rakam

lar hoş görünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 

bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
için. buna lüzum yoktur. O 

,öhretine da!Jna aadık kalllllf 

ve lyJ bir kremden beklenen 

fevaide dalma müspet cevap 

vermlttlr. 

• Kabataıta inhisarlar levunn ve müba
yaat ıubeai alan satan komisyonwıda Ciba
li fabrikasında yeniden ,apdacak in ... t ve 
tadilit eksiltmesi. 

• Vize utmalma <komisyonunda Demir
köy alayı için 376 bin kilo ekmeğin un, ku
ru üzüm, zeytin ve zeytinyaiı ve makarna 
ekıiltmeai. 

• Istanbulda ııhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüiünde leyli tıp talebe yurdu için 
600 adet 7llb fanill ek.Utmni. 

• latanbal •• versileri mfldtlrlütünde 
32,5 ton odun •• IOO ktto manıal kötniiril 
ekıllunai. 

• Jıtanbal beled17ai dalmt mclimeııbı
de met• •• lilrıen oduna ve m&lllal kö· 
mürtl 4İkliltmnl ve Fatih 7aqm 7erinde 
aatdacalr araalar, BakırköJ'iinde aatJlacak 
ev, AJ'&IOf)'a arkaımda 1&tdlk bina enJruı 
artırmaaı. 

• Beledf7e ıular idartlinde Ferikö7 fab 
rikaamda aatılacak font bona parçalan at • 
urmaıı. 

• Elbia ilkin mtldUrlQlnd• elli dft 
ıöçmen evi ln ... tı. 

• Yllbek mektepler •tmalma komiı10-
~unda Iıtanbul ._n'at mektebi için et, ıeb
ze ve muhtelif cina euak ekail~eai. 

* Kon,a viliJeti daimi encümeninde 40 

Tophanede İstanbul Levazım amirliii sa- .a 
tm alma komiayonanda Maçka ıu,laımda Caialoğlu Nuruoemaıılye cad. No. (/111!1 

balunan tatbikat okalanun, Pancaltıda Har ( Ca · J -1 ~aı biti l.ft) 
biye okuluna naklcttirilecck 165 ton etya- il• og u eczançaı ...... 
amm nakliyesi. Tel. 22566 

Eksiltme ilanı 
Zongu'dak Amele Birliğinden 

1 - 15/8/936 tarihinden 31/8/936 tarihine kadar on bet ,Un 
müddetle ekslltmiye konulan iş: Zonguldakta Mithatpqa mahalle-

3inin Elmalık mevkiinde yaptırılmış olan hastane binasmm (hasta, 
yemek, çam&flJ') aaanaörleri tesiaabdır. 

Ketif bedeli altı bin lira raddesindedir. 
2 - İhale: Açık ekailtme suretile yapılacaktır. 
3 - Ebiltme: 31/8/936 pazarteai gUnU saat 16 da Zonguld&kta 

Amele Birlltl blnaamda Birlik Faal Heyetinde yapılacaktır. 
4 - Kuftkbt teminatı Dört yüz elli liradır. 
· G - Bu baptaki prtıı&me ve mukavele ve tarlfnameleri görmek 

ve dalı& fula lzahat almak ı.tıyenlerin 1'onguldakta Amele Birli .. 
ğine müracaatta bulunmalan llzmıdır. 

Senelerden beri dünyayı kemiren 
iktmadl buhranın yalnız delil, fakat 
en bllytlk aebeplerinden biri de buğ
day fiyatlarmm sukutu olmuştur. 

Şikagıoda blr aralık Buteli 220 eente 
çıkan bufday 80, hattl 815 eeııte sukut 
ettiği zaman Nevyork, Londra ve bu 
kadar dUnya bonalan paniğe tutul
mut dillerini ancak hububat fiyatla
" biraz ytılaıeMiği zaman toparlaya
bilmitlerdtr. VENÜS ESANSLARı 

Hastalık, ölüm ve pislik getire 
fareleri öldürünüz 

Bizde de buğday fiyattan kilosu 
15 - 16 kuruşta iken işlerin gidişi 

başkaydı. Yüz paraya kadar düştüğü 
zaman da köyltlmüatın ne vaziyete 
dtlftilğtl mal6mdur. Eğer htıkfımet 

1il.sı tedbirler almauydl hel'feyden 
korkulabilirdl. 

Fakat ne alabildlfine ylllaıek fi • 
yatlar iyidir, ne de maliyet fiyatım 
konıyamıyan qajı fiyatlar... Apğı 

fiyatmüatab8Wö1dtırür,yilbekfi

yat ta mU.tehllld öldürür. Türkiye 
hem köylü memleketi, hem de geniş 
halk kütleleri gıdaamm temelini teş
kil eden bir mu.tehlikler memleketi
dir. lki smıfm da menfaatlerini mUm 
ktln mertebe telif etmek tabii en doğ 
"'yoldur. Ve şimdiye kaduı .. böy
le yapılmiftır. 

ParfUmöri lleminin f&heaeridir. 
-iba.r halkın aradığı en ince koku 

sevkini tatınln eden 

~E" OS ESANSLARININ 
':>lr zerresi öyle çiçekler llemidir 
'ti içine giren bir daha oradan 

çıkmak iatemez. 
levcut ve yeni çıkan eaanalann 
simleri: 

Flor Doryan, Lorfıan, Roz Dor
ıan, Rev Dor, Taneo. Dlvlnya. 
ıatanbul ıeceaı, Botuiçl, Madla. 
auket, EZN, Şipr, Royal, 8"'k 
Flör, Çanel, Miçiko, Mllflar, Kel
«öfUSr, Flör Damur, Mikado Pari. 
Suar DCS Pari, Narsiı Dat c;lçeti. 
CUI, Menekf8, Yuemln, Sümbül, 
Zanbak, Fulya. Müp, Heliotrop. 
fanımeli, Şebboy, Unutma Beni 
e saire •• 
Deposu: Nureddin Evliya zade 

F· A R 

M•cun ve • •kllnae o p bl,Gk ve kl~iik her n• vl ~ 
elerl s~çanl derhal C>blürilr. Tesiri kat'ldlr. Fereler k o Mlll 
Buğday nevileritıi melidir. Macun oJanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bit ~ 
daya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. K utusu 25 er, ikisi bir ar• 

klmyevt eoıa al&t ve ıtriyat tioa .. .. 1111••••••••••••••11!11••••••••••••••••• ... reth.,...i, latanbul, Bahqek 

40 kuruıtut. Hasan Deposu: İSTANBUL. BEYO OLU, ANKARA 
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Juvanıin Kanzuk 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT Türkiye Cümhuriyeti Uyuştu- Saç Boyaları • 

rucu maddeler inhisarından 
Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bu

lunduran tüccarlar idaremizin deposu veya malUmatı 
haricinde kalmış mevcutlarını l beyanname ile idaremi 
ze bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu heyanameleri almak için tüccarın İstanbulda İda 
remize Anadoluda 1936, mahsulü için tesellüm merke
zi olarak ilan edilen Ziraat Bankası şube veya sandık
lanna müracaatları lazımdır. Beyannamelerin en geç 
1 Eylül 1936 Salı günü akşamına kadar doldurularak 
alındıkları yerlere iade edilmesi lüzumu tebliğ olunur. 
Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyannameye it 
hal edilmiyen afyonlar hiçbir şekilde nazarı itibare 
alınmıyacaktır. ( 3 9 6) 

-
# Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol ' 

Kız ve ALMAN L·ıses·ıveTicare_ı 
erkek Mektebı 

KumraJ ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
makJa çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu · lstanbuJ 

Ta_-n devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. , l(ÜÇUK iLANLAR 
Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacakflr. 
Kayıt muamelesi ı Eylülden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar 900 LlRAYA SATILIK EV 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı. sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas· Kadıköy, Yeldiğirmeni Tepe sokağın 
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon da tramvay durağında 80 metre mes 

~~~~~~~~~~~e~di~lm~e~~~·~~~~~~~~~~~~~~lWlira~rapti~.~i 

Geyve Şarbayıığından . 
kat üzerine Uç odalı, kuyusu küçük 
bahçesi olan kullanışlı bir evdir. 

Gezmek için mahalle bekçisi Şevki 
ye müracaat. r Geyve Kasabasının Belediye yapı ve yollar kanuna 

\1e Bayındırlık Bakanlığının 17-3-936 gün ve 915/3209 
sayılı Emirlerine bağlı Nafıa Meclisinin 29 sayılı kara
rile tasdik edilen şartname mucibince Halihazır p~ .. ;
tası yaptırılacaktır. Halihazır haritaları yapacak Mü
hendisin ihtisası Bayındırlık Bakanlığınca musaatıak 
olması şarttır. İstekliler Hektar üzerinden bir fiat tek
lif edeceklerdir. İşbu Harita işi eksiltme ve ihale kanu-

Dr. HAZIM PEKiN 
Deri, saç, belaoğukluğu. frengi 
mUtehassıaL Galataaarayla ln
g'iliz Sefareti araımda No 26 HER·AYIN·8iRiNDE·PARANIN · ~AiZi ·VERiliR 

nuna tevfikan 1 Ağustos 936 tarihinden 1 Eylül 936 
tarihine kadar eksiltme müddeti bir ay olup ihale ka
nunu mucibince 50 lira teminatı muvakkate ile beraber 
936 senesi Eylülün birinci salı gijnü saat 15 şe kadar 
Geyve Belediye Encümenine talipler müracaat edebile
ceklerinden daha sonra müracaat kabul edilmiyecektir. 
İstekli bulunanlar Belediyemizde mevcut şartnameleri 
~delsiz isteyebilecekleri ilan olunur. ( 43 7 4) · , 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır .. 

549 

PETROL 
NiZAM 

ODEON 
Yeni doldurulan plaklar 
BAYArt MUZAFFER 

N 270089 KUrdili Hicazkar şarkı-GÜNDÜZE MATEM 
r. Hicaz ,. - HiCRANINI ÇEK 

BAYArt BiRSErt 
Nr. 270090 :f:::~=~~Ev~:i~~~t~1küzikN. 1 

Celal 

ZARALI HALiL SöYLER 
N 

Erzurum havası-KARLI BAGLARI KARANLIK 
r. 270092 BASTI 

Siverek şarkısı - ÇUBUGU ASMA YARİM 

BAY H. FAHRi 
N'r 270091 Rast gazel kanun ile-GöYNüMü AŞKA SALAN 

• Saba gazel keman ile - KALBİMDE YAŞAR 
Satışa çıkanhnıştır. 

li'az1a izahat için 12 ve 13 numaralı ilave kataloğlanmızı bayilerden 

lsteyiniz 

PUSULA 
Her cinsleri toptan satılır 

Sultanhamam Camcıbaşı 

han No.10 ............. 
----------------------------------------TARSUS AMERICAH COLLEGE 

Amerıkan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Birinciteşrinde hatlar. 

l'~ın devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
~ılıniştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
ıcaret dersleri vardır. 
leyli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradır. 

Fazla maltlmat için Direktörlüğe müracaat. 

511 

Dr. NACfS. SOMERSAN AOAPAZARI 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Şişli, Hal&skargazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 

.Her gün saat S-6. Telefon 42493 
635 

TURK TiCARET BANKASI 

ilanı 
____ , 

Umumi Müdürlüğünden 
1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sunğipek fabri

kamıza sahilden üç kilometro mesafede kain ılıcak ıu -
yunun kaptaj ve isalesi iti vahidi fiyat eaasile eksiltme
ye çıkarılmııtır. İşin tahmin edilen bedeli 31.155,. lira-
dır. 

2 - Bu ite ait münakasa evrala şunlardır: 
A) Eksiltme ıartnameai 
8) Mukavele projesi 
C) Umumi ıartname 
D) Husuıi feımi prtname 
E) Silıilei fiyat cetveli 
F) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 1,60 lira bedf! mukabilinde An

karada Sümer Bank Mamulat Şubeıi Müdürlüğünden 
ve Sümer Bank İstanbul Şubeainden aatın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü aaat 16 da 
Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğündeki Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıteklilerin 2337 lira muyakkat teminat verme
leri lizondır. Bundan batka eksiltmeye girecekler ilan 
edilen mahiyette bir işi muvaffakiyetle yaptıklarını tev. 
ıik ederek eksiltme gününden üç gün evveline kadar 
~anlcaya müracaatla beraberlerinde 25 kuruıluk pul ge 
tirmek auretile bir ehliyet veıikaaı alacaklar ve bunu 
teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı sün ve saat -
t~ bir saat evveline kadar Sü_meı Bank lıtanbul Şube
sıne makpuz mukabilinde verılec:ektir. Poıta ile gönde
rilecek mektuplann nihayet ihale ıaatinden bir ıaat ev
veline kadar gelmit ve zarfın kanuni tekilde kapablinıı 
bulunması şarttır. 

Erzincan Serom Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Seram müessesesi için 6 beygir kuvvetinde 
bir motör alınacaktır. Motör bu altı bey&'ir kuvvetini as -
gari bir masrafla "saatte beygir başına takribi 300 gram 
petrol,, ve az bir kudret sarfile temin edecektir. 

Yüksek tevettilrlü manyatolu olacaktır. Altı beygir 
kuvvetini indirip çıkaracak yani istenildiği vakit motör 
üç beygir veya kusuru ile çalıştırılabilecek. Re&'iilatörlü 
olacaktır. Tahmin edilen muvakkat teminatı 37 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi İstanbul baytar direktöclüğünde 
ve Erzincan seram müessesesidir. İhalesi Erzincanda be
lediye dairesinde 28 Ağustos 936 tarihinde saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek isti yenler zikredilen daire 
lere müracaatlan ilan olunur. < 344) 

H apah zart usu iy;e eksiltme illnı 

Maliye V eki~etinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmitte yapılacak kırtasi

ye deposu inşaatı; inşaatın keşif bedeli 30450 lira 73 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Vekiller Heyetinin 20-6-936 tarih ve 4869 nu

maralı kararile kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri Ge -
nel şartnamesi.. 

D - İnşaata d~ir fenni şartname. 
F - Keşif cetveli 
G - Proje, Grafik 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabi -

linde Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiY.e müdürlüğün -
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan, İz -
mit defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 28-8-936 tarihinde cuma günü saat 1 S 
te Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlü~ünde ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 

kuruş muvakkat teminat vermesi. bundan başka aşağıda
ki vesikaları hai~ olup göstermesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış yapı mütehassıslığı vesi -
kası, yaptığı en büyük işin bedeli 30000 liradan aşağı ol
maması: 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şart 
tır. Postciöa olacak gecikmeler kabul ~dilmez. ( 4516) 

Saray Kaymakamlığından· 
Tek ev çift ev köy ismi 9 O Saray O 8 Karaburcek 11 

·Yuvali O 10 Büyükmanika 9 O Kadıköy Tek ev çift 1 2 
Sofular 3 5 Osmanlı 3 6 Ahimehmet 2 2 göçerler O 9 si
na11h 1 7 demirler Tekev çift :ve köy ismi 9 O Çe11kesköy 
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 2 4 kuruş ve çift ev keşif bedeli 2 71 lira 9 O kuruştur. 

• 3 şartname ve plan modeli harita bili bedel Saraydaki 
İskan Komisyonundan alınabilir. 4 talip olanlann yüz
de yedi buçuk muvakkat teminatlariyle ayın on sekizin
ci Sah günü Saraydaki mahsus komisyona nıüracaatla-
rı ilan olunur. ( 425) 
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iYE 
Her 50 kupona inhisar mamulatından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LQks sigaralar, Av malzemesi hediye edilecektir. Ayrıca 
büyük YENiCE kurasında Ford otomobili. Blaupunkt radyoları, Revue saatleri, Likör, Şarap, bol ve sofra takımları v.s .. v.s .. 


