
CUMARTESi 

22 
AGUSTOS 

1936 

TAN 

TELEFON : 24318, 24319, 24310. 
TELGRAF: TAN, ISTANBUL 

İKİNCi YIL - No. 483 

5 KURUŞ 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

ispanyadaki vahsel 1 Metaksas 

ltalYa,nlar Balear adalarını işgal ı faşiZmi . 
. . Al l fk . . l kabul edıyor 
JÇID man arın } rlllJ sormuş ar "Komünistleri hapsettim 

Dilimizde 
inkişaf 
B ir asır evvelki dil vaziye-

timizi göz önüne alıraak 
İürk dili kadar sür'atli bir inki
şaf geçirmi' bir dil bulunmadı. 
ğını görürüz. 

l 900 <ıe Türk edebiyatma dair altı 
Cİitlik bir ingilizce eseri ~ıkan &lister 
Gibb, 18i0 ile 1900 ara..4'mda.ki otuı 
senelik zamanda Türk dilinin g~.ir
diği inkiı;af hakkın<la çok büyiik hay
ret gösteriyor. İngiliz lisanının Chau
eer zamanından, yani on dördüncü 
asırdan yirminci asra kadar ı:;eçen 
altı asır içinde Tiirk dilinin otuz se
ıtede gittiği yol karlar yol alamadığı
nı sö~·lüyor. 

Kapitülasyonla dil 

Fakat ,bir taraftan da İspanya 
işlerine ademi müdahaleye 

dair teklife müsbet cevap verdiler 

IL.n albuki Mister Gibb'in daha 
U-U eskiyi ölçü diye alması dola.:a 
~'lsile bukadar beğendıği 1900 senesi 
dilimiz üç lisandan mürekkep bir ga-
ribe idi. Bunu doğru okumak ve yaz- Kardeş boğazla§11uısma giden askerler 
lnak için Türkçeden başka Arapça Ispanyadaki vahşet bütün şiddetile lspanyol işlerine ademi müdahale 

şimdi artık sıra V enizeüst 
lere geldi,, diyor 

Atina 21 (Tan) - Başvekil 

Metaksa.o; bugün ~azetecilere 

yaptı~ı bir beyanatta ezcümle 
demi, tir ki: 

- Bugün Avrupada iki rejim 
hüküm sürmektedir: Sol cenalı 
n fa..5ist rejimleri. Bunların ara
sında tercih meselesine ~elince, 
ben fn~i:ımi tcrc·ill e<tnim. Lakin 
miirkci clcğilioı. l~~er diktntör
lü~ü ilan etmekte birkaç giin 

· daha gecikmiş olsaydık, Yunn
nisfan dnhi Jspanya ~ibi kana 
bo)·anat·ak1ı. 

İlan ettiğimiz dilitaötrliik mu
vakkat bir te'dhirdir. Az :ıa
ınanda normal \'aziyet aYdct 
ederek, memlf"l<etin JPni ihti~·aç
Jarına u)·~un bir kanunu esasi 
hazırlı)·ncağız. 

Bütün komiinistleri hapsettim. 
Sıra şimdi Venizclistlere geldi. 

Yalnız şunu kaydetmek iste
rim ki, benim tesis edece~im fa
şist idare, İtalyan ve Alm:ın fa~ 
şizrnlerine benzemiyecektir. On
lardan örnek almak istf'mem." 

Sovyet Rusyada 
suikast davası 

\'e Acemcenin birçok lisan kaideleri- devam etmektedir. Birçok yerlerde hakkındaki Fransız teklifine müspet 
ni bilmek lazımdı. Halk lisanında ba- yeniden kanlı çarpışmalar, idamlar cevap vermiştir. Fakat bu hususta 
ait mukabilleri dururken, yabancı ti- olmuştur. Sen Sebastiyen şehrinin kuyudu ihtiraziye konup konmadığı 
sanlardan alınan kelimelerin Osman- tehlikede olduğu haber verilmişse de malum değildir. Diğer taraf -
lıca içinde kapitülasyon usulü bir va- bilahare bu teyit edilmemiştir. tan da Brüksclde ga~ret kuvvetle de
~iyeti vardı. Tıpkı kapitülfısyonlarda Asiler şimdiki halde 31 eyaleti kon- veran eden bir şayiaya nazaran İtal
tcnebilerin kendi konsolos mahkeme- trolları altında bulundurmaktadırlar. ya Balcar adalarım işgal etmek hu -
ltnnde muhakeme 1edildiği, memle- Bu vaziyet dahilinde hükümetin elin- susunda Almanyanm fikrini istimzaç 
~etin kanunlarından ve usullerinden de 18 eyalet kalmıştır. etmiştir. İspanyol vakayii hakkında Ştalini geçen Mayıs 
ltanç kaldıkları gibi, Arapça, Acem- Siyasi vaziyete gelince, İtalya dün gelen haberler beşinci sayfamızdadır. bayramında öldüreceklermiş 
-...~Alimeler de kendi_,,_.'>n~~4==::::;;r:::::;:;::::====~===========~,.,.._,,..._~==--......... ..._.._....4~ 
llıi yapıur, Kcnaı usuııermde terkip- • t K 1 N LOnara ;u ('l'az11 - .MOsltovadaki 

ler haline konularak kullanılırdı. a c a r 1 s a n r a a i b i sui~ast duruşması devam etmekte -
Bugün ile Mister Gibb'in çok ye - dir. 

llilcşmiş, ilerlemiş bulduğu lisan ara- Şuşn ı•gw ı• zı•ya ret ettı• Zinoviyef ve arkadaşları şayanı 
sında derin bir uçurum var. Dünün hayret itiraflarda bulunmuşlardır. 
kitabmı..kendi dilimizde yazılmış bir BütUn bu teşkilatın başlıca müşevvi-
eser diye benimseyemiyoruz. Yarın İkisinin beraberce Cenubi Almanyada bulunan ki ve idarecisi Troçki addedilmekte-
bu gibi kitaplar üzerinde edebi ve ta- H• l l b l dir. 
:rihi tetkikler yapan gençlerimiz Os- ıt er e U uşacakları söylenmektedir Gazeteler: "Kahrolsun faşistler, 
lnanhcayı ecnebi lir lisan öğrenir gi- kahrolsun yılanlar" diye yazılar neş-
bi öğrenmek ihtiyacım duyacaklar- retmişlerdir. 
dır. Bugünün dilinde en küçük bir ec- Muhakeme esnasında tcsbit edildi-
tıebi usulü terkip bile göze batıyor. ğine göre Troçki suikast hakkındaki 
'.Buna tahammül etmiyoruz. Bazı ec- talimatı bin bir gece masalı kitabının 
nebi kelimeleri cemi halinde kullanı- içine koyarak Moskovaya öyle gön-
Yoruz. Fakat bizim için bu kelimeler dermiştir. Yine itiraflardan anlaşıldı-
ınuayycn birşeye alem olan müfret ğma göre suikastçiler bazı Almanlar-
kelimeler rengini almıştır. Arasıra la suikast hususunda uyuşmuşlardır. 
kalemimizden hakikaten, derhal, Bunların programı geçen l M yı:;;ta 
binnisbe gibi kcliınelerin kaçtığı olu- Stalini öldürmekmiş. Fakat bu planı 
~or. Fakat bunları benimsemiyoruz. tatbik edememişlerdir. 
:Bu gibi kelimeler herhalde yolcudur. 

Önümüzdeki yol B ugünkü lisan, son sadelik ve 
canlılık derecesine varmak

tan uzaktır. Pek çok yıkanmaya ve 
\eınizlenmeye ihtiyacı vardır. Ancak 
tereddüt zamanı geçmiş, bu gayeye 
basıl varacağımız artık belirmiştir. 
b Berycni cereyanda bir ifrat tarafı 

Ulunur. Bu ifrat tarafını hoş gör
~:k lazımdır. Bugün için müfrit gö
runen bir yenilik hedefine dört elle 
~arııan. samimi vatandaşların, eski 
\> e Yenı arasında takip edilecek mü-
azeneli ve ayarlı yolu bulmak husu

l!Unda faydalı tesirleri vardır. 
nu cerevanında bir aralık ifratlar 

~.oı alır gibi göründü. Yenilik cazibe-
111 r • ısanın herşeyden evvel bir anlaş-
ma vasıtası olduğunu bir saniye için 
\nutturdu. Dilimizden başka bir dil 
ıs·onuşmaya uğraştık. Bir aralık dil
l ız olduk. Biribirimizi anlamak için 
fıgate, tercümana.ihtiyaç duyduk. 
ın_bairna sağlam, müvazeneli bir ze
k 1~ Uzerind~ yürüyen inkılap hare
• eti derhal nıahzuru gördü ve doğru 
ayarı buldu. 

Muvaıene vaziyeti 
ır arihimiz hakkındaki araştır

ı!' mala.r '\e Güneş - Dil teori
b~den çıkan neticeler, müvazenenin 
er ~n?1asına çok hizmet etti. Yaban
hi :11meler göze batıyordu. Dilde 
l' çbır ne"i kapitulasyon izi istemi
~rduk. Fakat Ylbancı kelimelerin 

rk köklerinden geldiğini ve ancak 

Amfra Hor"ft Ilitıcr Şu~ııg 

Londra, 1 (Tan) Macaristan 
kral naibi Amiral Horti, dört gijn kal 
mak ve ava çıkmak üzere dün A vus
turyaya gitmiştir. 

İlk evvel Viyanaya uğramış olan 
Horti, Avusturya başvekili Şuşnig- ilC\ 

göre, Tirola hareket etmiş olan Hor
u, orada Suşnigle tekrar buluşacak ve 
beraberce Rehtesgardende isti1Jhat 
etmekte olan Hitleri ziyaret edecek
lerdir, 

görüşmüş ve bilahare Tirola geçmiş- "' 

tir. Viyana, 21 (A.A.) - Amiral, bir-

Niyabete tayin edildiği 1920 sene- kaç gün Mariazello ve Salsburgta 0 • 

sindenberi Macaristan haricine çıkma turacaktır. 

mış olan Hortinin bu seyahati - her Olimpiyatlardan dönen Liba valisi 

nekadar hususi mahiyette olsa da - M. Balbo Linze vasil olmuştur. ital

hl - büyük bir alaka uyandırmıştır. yaya avdetinden evvel bir müddet 
Bazı siya.si mehafilin tahminlerine Salzburgda ikamet edecektir. 

geçirdikleri istihaleler dolayısile ya
bancı göründüklerini keşfedince ken
di öz malımıza sahip olmak hissini 
duyduk. Bu sayede filan ve falan ke
lime gözümüze batmıyacak, kullandı
ğımız dilde bir meram anlatma va
sıtası diye yerini alan ve vazife gö
ren biitün kelimeleri bir ham malze
me kaynağı diye göreceğiz. Dilin in
kişafı ve inzibatı gayesine doğru yü
rürken, kelimeler tabii bir seçilme 
yoluyla tam manasını ve yerini ala
cak. Zaten dünyanın herhangi bir di
linin biribirine benzer kelimeleri gös
teren bir (Sinonim) lügatine baka
lım: "Filan kelime istimalden düş

müştür. falan kelime az kulanılıyor.,. 
gibi işaretlere tesadüf ederiz. Buna 
mukabil bugünün bol hareketli haya

tı. eski ile iktifa ctmiyerek boyuna 

yeni yeni kelimeler yaratıyor, bunlar 
yarının tfıgatinde yer buluyor. De
mek ki kelimeler de canlı mahluklar 
gibi doğuyor, ikbal günleri geçiri· 
yor, unutuluyor, ölüyor. 

Ana vazife 
IDJ ilimiz gibi inzibatı henüz ku· 

nılmamış, birçok kelime ve 
ıstılahları yerini bulmamış bir dilde 
yeni term ve ıstılahlar yaratmak elbet 
tc bir ihtiyaçtır. Bütün mesele, inki
şaf hareketini, kullanış lisanının ha
zim ve temsil kabiliyetini ölçerek tan 
zim etmektedir. Dil çok mühtaç oldu
ğu inkişafa arası kesilmeden devam 
etmeli, fakat anlaşma vasıta1ığı ma
hiyeti, yani ana vazifesi bir gün için 
bile muattal kalmamalıdır. 

:ı\hmet Emin YALMAN 

Bafvekil dün Dolmabahçede 
Atatürke mülaki oldu 

Başvekil ismet İnönü, dün Heybe-
liden İstanbula inmiş, Dolrnabahçe 
sarayına giderek Atatürke mülaki 
olmuştur. 

Son dakika: 
Almanya hem Mos· 
kovayı hem Madridı 

protesto etti 
Londra, 21 (Tan) - Berlin Hüku

meti bugün biri Mosko\'aya, diğeri 
de Madri<le olmak üzere iki yeni ı>ro
testo yapmıt-tır. 
Mosko~·a ne7.din<le yapılan protes

t.o İspanyadaki Alman tebaalanmn 
Marksistler tarafından hırımlandık
lanna \'e So\'yet kaynaklarının asıl
sız n~riyat yapmasına clairdir. 

İspanyol sularında bulunan yedi 
Alman harp gemisinin yerini almak 
üzere, bugün Kielden bl\şka gemiler 
yola çıkmı5lardır. Alman gemileri -
nln adedi ~ğaltılmryacaktır. 

1 

* Berlin, 21 (A.A.) - Alman donan-
ma.<>ı Başkumandanı Amiral Reatler 
Hitler'le görü~mek üzere tayyare ile 
Bergahtesgadene hareket etı~tir. 

• 

iZ 
2 iocideı Sehir Haberleri - Siyaset aJemı - Takvim 
3 Üncüde ı Son Haberler - Rcsirrıli mtkalc - Felek. 
4 üncüde: Acı hakikatler - Sağlık Öğ{ltlcri 
5 incide: Günün meseleleri - Günlln içinden 
6 ıncıdaı Y esarinin romanı: Gece yansı 
7 incide : Çocuk sütunları 
8 incide: Memleket - Uç İstanbul 
9 uncuda : lzlandaya Türk akmı - Mari Antuvanet 

Oiimpiyaddarı dönenler 

Sporcularımız büyük 
tören1e kar.şılandı1ar 
Onbinlerce halk Y aşarla Mersinli 

Ahmedi elleri üstünde. taşıdı 

Yaşar uc :ticr~inli Ahmet Güreş Federasyonu Ret.Si Ahmet Fcfgeri ile 
beraber 

Ya§ar mahallesinde kendisini karşılayanlar arasında 

' Berlin, Olimpiyatlarından dönen gü tarafından ve büyük tezahiiratla kar 
reşçi, basketbolcü, denizci ve bisiklet şılanmışlardır. Olimpiyatlara iştirak 
çilerimiz dün Köstence yoliyle şehri- eden futbolcülermiz de bu sabahki 
mize gelmişlerdir. Sporcular. Galata ekspresle döneceklerdir. Bu hususta
rıhtımında kalabalık bir halk kütlesi ki tafsilat altıncı sayfamızdadır. 

Üçüncü Dil Kurultayı 
Üçüncü Dil Kurultayına ait hazır

lıklar ikmal edilmek üzeredir. Pazar
tesi günü saat on dörtte yapılacak o
lan açılış törenine ait program hazır
lanmış ve dün Dolmabahçeye gele
rek hazırlıklarla alakadar olan ~faa
rif Vekili Saffet Arıkan tarafından 

tasvip edilmiştir. 

Şehrimizde bulunmakta olan ecnebi 
profesörler, Dil Cemiyeti Umumi Ka
tipliğinden, cemiyetin neşriyatına ait 
bazı malumat istemişlerdir. Bu iı..lim
lere, cemiyet neşriyatından birer kol
leksiyon gönderilmiştir. 

{Bu husustaki diğer tafsilat onuncu 
sayf amızdadır.) 

itfaiye şenlikleri bugün yapılıyor 

lf faiye teşkilatı 1-.·urulmadan evvel yangnı1arda çalı§an bir ttı1um'bacı gnıptı 
(Dün yapılan tecriihelere ait tafsilat n :resimler 3 ncii savfamızdadır) 
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mektupları 

Hakiki şeker bagramı 

Milli şeker sanayiimiz 
on yaşını tamamlıyor 
Önümüzdeki yılda bütün şeker 
ihtiyacımız dahilden temin edilecek 
A nkara, 19 Ağustos: - Milli 

şeker. sanayiimiz on yaşını 

tamamlıyor. Bu sanayiin memleke
timizde kurulmasına başlandığı 
1926 yılından bu güne kadar gös
terdiği inkişaf her yurttaşı sevindi
recek mahiyettedir. Temenni etmek 
isteriz ki dört şeker fabrikamızın i-

, daresini bir elde birleştiren anonim 
şirket, sanayi hayatımızda muvaf
fakıyetli bir merhale teşkil eden mil
li şeker endüstrisinin bu şerefli yıl 
dönümünü canlı bir tezahürle tesid 
etsin. Zira inkılaba inanmış ve ona 
bağlanmış nesil için ha.kiki şeker 
bayramı budur .• 
Kampanyalarına başlamış ve baş

la,acak olan şeker fabrikalarımız 
mahsul vaziyetinden dolayı mühim 
bir faaliyet ~ılı geçireceklerdir. Re
koltenin fazlalığı ise köylünün yü
zünü güldürecektir. Zira hükfimctın 
vermiş olduğu yerinde bir karan 
tatbik edecek olan fabrikalar, fazla 
mahsulU de köylUden taahhütlü nan
carlar fiyatına satın alacaklardır .. 

Bu, on üç vilayet dahilinde pancar 

zeriyatı ile meşgul olan 80 bin çift
çin in ve dolayısile yarım milyona 
yakın nüfusun korunması ve kuv
vetlenmesi demektir. 

Hükfunet şeker müstehliklerirun 

menfaatini gözeterek geçen mali yı
lın başında şeker fiyatını indirmiş

tir. Ve yine salihiyetli ağızlar bize 
bundan sonra da indirmek imkanları 
oldukça, daha da indirileceğini teb
şir etmiştir. lçinde bulunduğumu.~ 
mali yıl içinde bu imkan bulunacak 
mıdır? Bir iç politika mevzuu olan 
şeker endüstrisi, ve ucuz şeker da· 
vası her bakımdan tetkik edilecek 
olursa; görülür ki fabrikalar cephe
sinden alınabilecek bütün tedbirler 
alınmış, bunların rasyonel bir suret
le paylaşmaları temin olunmuş; şe
keri ucuza mal etmek gayesi her su· 
retle takip edilmiştir. Devlet cephe· 
minden de fedakarlık edilerek şeker-

Ortamektepler 
Müdürler arasında yeni 

tayinler yapıldı 

den alınmakta olan istihlak resmi 
tenzil edilmiştir. 

Bugün iç-in şekeri daha da uruı
Jat.ahilmek, sadece de\'Jetin \•arida
tından yeni fedakarlıklara katlanma
Slf\I istemek olur ki; içinde ya..ı;adrğı
nuz retin de\'ir buna müsaade eder 
mi, \'eyahut da bunu başında pek çok 
masraf ihtiyannr kap ettiren l!;Jer 
bulunan de\'letten istemek doğnı o
lur mu? Yurdunu se\'t>n her Türk hu 
mt>Sele~i böyle tahlil e<Jer, \'e buluna
cak ce\'apta fikir aynlığına uğra

madan herhalde birh'JŞir. 
F.sasen memleketimizdeki bu gün

kü şeker fiyatı, şeker sanayii bizden 
çok eski olan komşulanmızın fiyat
larından ucuz olduktan başka; A
vusturya, Macaristan. ltalya, Lehis
tan, Almanya ve Çekoslovakya gibi 
şeker sanayiinin ana vatanı sayılan 
memleketlerdeki fiyatlardan da u
cuzdur. 
Halkın ucuz şeker tedarik edebil

mesini temin için ihtiyar edilmiş ve 
ekonomik olduğu kadar sosyal bir 
hareket olan fiyat indirilmesi işi ilk 
hamlede iyi tesirini göstermiş ve 
yurdun her tarafında şeker istihliı.
ki göze çarpacak nisbette artmıştır. 

Şeker endüstrimizin yakın yarını 
için ümitli bir işaret olan bu hare
ket, bundan sonra mevcut fabrika
larımızın normal kapasitelerile ça
lışabileceklerini, pancar ekimi ile 
meşgul olan zürraın daha fazla men
faat bekliyebileceğini göstermekte
dir. Pilhakika hazinenin gümrük va
ridatını birden kaybetmemesi ic:;in 
1935 te yapıldığı gibi 1936 mali yı
lında da hariçten bir miktar şeker 
getirtilccektir. 

Fakat önümüzdeki yılda fabrika
larımızdan tam randman alınarak 
yurdun bUtün şeker ihtiyacı dahilde 
t min olunacak v bclki de mütea
kip yıllarda istihlak nisbctinin gös· 
tereceği tezayüde göre yeni fabrika
lar kurmak mecburiyeti bile hasıl 
olacaktır. 

Poliste 

Kadın yüzünden 
kavga etmişler ! 
Yaralı hastaneye kaldı

rıldı, suçlu tutuldu 
Şehremininde Uzun Yusuf mahal

lesinde oturan kunduracı Halit ile de
mirci Mu1.affer ve Ali, Fethiye ismin 
de bir kadın yüzünden kavga etmiş
lerdir. 

İzmir sergisinde 
odanın pavyonu 

Ticaret odası 7 pavyon 
inşa ettiriyor 

lstanbul Ticaret Odası namına Iz
mir fuvarına gitmiş olan Ticaret ve 
Sanayi odası tetkikat müdürü Galip 
Bahtiyar dün şehrimize dönmüştür. 
Galip Bahtiyar, bir muharririmize 
ı.u izahatı vermiştir: 

"- lzmir fuvarı için yapılmakta 
ohm hazırlıklara devam ediliyor. Fu
varm 1 Eylüle kadar mutlak surette 
yetiştirilmesi ic:;in hummalı bir faali· 
yet sarfedilmekledir. Paviyonlann 
ekserisi ha.zırlanmış, Sümer Bank, lş 
Bankası, lnh

0

iı:ıarlar paviyonları da 
bır hayli yükselmiştir. Mısır, Sovyet, 
Yunan paviyonlarının da inşaatı bit
mek üzeredir. İstanbul Ticaret odası 
namına 120 metro murabbaı bir yer 
ayrılmıştır. Burada yedi büyük pavi
yon inşa edilmektedir. Bunun haricin
de müracaat eden firmalara da yer 
ayrılmıştır. Bu yıl fuvarda bütün vi
layetlerimizin istihsalatı bol bir şe • 
kilde teşhir edilecek ve satılacaktır. 
Manisa, Aydın, Maraş, Ga7.i Antep, 
Urfa, Kayseri, Balıkesir vilayetleri 
fuvarda yer almışlardır.,, 

Nafıa Vekili dün Bele
diyede meşgul oldu 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün be

lediyeye gelmiş, Vali ve Belediye Re
iri Muhiddin Üstündağ tarafından 
karşılanmıştır. Vekil, Vali ile bir müd 
det görüştükten sonra belediyeden ay 
rılmıştır. Haber aldığımıza göre bu 
mülakatta satın alınması kat'i suret· 
t e kararlaştırılmış olan Kafirköy Su 
Şirketi hakkında bazı esaslar tesbit 
edilmiştir. 

Memurların nakil ve tahvilleri 

Harcırah tahsisatının bütçede az 
olma.,ından dolayı kat'i 1..aruret hasıl 
olmadıkça tali ··memurların nakil ve 
tahvillerinin yapılmaması bildirilmi§ 
tir. 

Müteahhitlerin vereceği kefalet 

Posta müteahhitlerinden alınacak 
idari kefalet miktarmın mutedil hir 
nisbet dahilinde takdir edilmesi Da
hiliye Vekaletinden bildirilmiştir. 

Türk tabiiyetine alınan Beyaz 
Ruslar 

Heyeti Vekilece Beyaz Ruslardan 
Türk tabiiyetine kabul edilen yüz ka
dar eşha.c;ın listesi ait olduğu maka
ma bildirilmiştir. Kendilerine tebli
gat yapılmaktadır. 

Hicaz Hariciye Nazm dün 
tehrimize geldi 

A vrupada.n dönmekte olan Hicaz 
Hariciye Nazın Fuat Hamza şehri

mize gelmiştir. Nazır, ağlebi ihtimal 
birkaç gün lstanbulda kaldıktan 

sonra memleketine dönecektir. 

Meşhut suçların 
muhakemesi 

nasıl yapılacak? 

Et işi nihayet 
hallediliyor mu? 
Etler mezbahalardan 

Siyaset alemi 

ispanyadaki dahili harp 
ve büyiik devletler 

hususi vesaitle 
nakledilebilecek 

Yeni kan un T eşriniev
velde meriyete geçiyor 

Kamerun namındaki Alman gemi· 
sinin lspanyol kara sulan haricinde 

Et fiyatları hakkında belediye ta- hüküınete sadık 1sııanyol harp ge· 
Ağır cezalı olmıyan meşhut ~uçla- rafından yapılmakta olan tahkikat rnileri tarafından ara~tırılma.sı ) eni 

rın muhakemesi usulüne dair 3005 bugün sona erecektir. Bu tahkikatın bir fırtına kopardı. İı; bu kndarJa da 
:m.~ralı kanu~un ~ Te~:iniev~·elde hukuki cephesi bitmiş ve ortada gay- kalmadı. Almanya, İspanya sula.nn-

er ıyet mevkııne gırecegı .malum - ri meşru bir rekabet mevcut olmadı- daki donannıa.-.ını derhal tak\'iye et• 
dur. Bu mesele ğına karar verilmiştir. Nakliyat kıs- m~ye karar ,·erdiği gibi harp gemi· 
hakkında Cümhu - mına gelince, belediye kasapları Ka- lerine, icabında silahla bile Alman 
riyet Müddeiumu - saplar Şirketillin elinde bulunan va- ticaret gemilerini müdafaa emrini 
misi Hikmet Onat sıta ile nakliyat yapmaya mecbur ol- \'erdi. 
gazetecilere demiş- madıkları kanaatindedir. Yani. kasap Bu ~on hadise üzerine Mudrit Hii· 
tir ki: lar diledikleri takdirde etleri mezba- klımetine ültinmtmna benzil en bir 
"- Bu kanun, hadan, Kasaplar ~irketinin vesaiti Alman notası ,·erilirken bir aralık, 

ağır cezalı olmı- gibi, fenni ve sıhhi ahkama riayet e- zahiren dahi olsa, clüzeJir gibi görü· 
yarak meşhuden dilmiş olmak şartile kendi vasıtalari- nen Alnıun - Fransız münasebatı:un 
vuku bulacak suç- le dükkanlarına taşıyabilirler. Esasen da lsımnra hfuli.,eleri dolayı ile bir· 
ların, kabahatler - bu hususta bazı kasaplar şimdiden denbire ~cr.~inle ti~ine ahit olu.)O • 
den bir kısmı da aralarında anlaşmış olup ayrı bir şir- • ruz. Bunun sebeplerini biraz izah 
dahil olduğu halde ket kurmak üzeredirler. 13u takdirde e<lt>liın. ; 

Hikmet Onat heyeti umumiyesi et biraz daha ucuza satılabilecektir. J~ugün Fransa.da iktidar me\'kiinde 
hakkında tatbik edilecektir. Böyle Çünkü nakliyat fiyatlarında menfaat bulunan sol fırkalar Almaııyada sos· 
bir suç vuku bulduğu zaman zabıta temin eden kasaplar diğerlcrilc reka- ~·aiizmin llitler tarafından ezilmesini 
derhal i§e el koyacak, eğer varsa şi- bet edebilmek için eti bugünkünden bir türlü hazmedemiyorlar.· Mutedil 
kayetçinin, şahitlerinin ve suçlunun hiç olmazsa beş veya on kuruş eksi- gürünmeye çalışan sosyalist ,.e ko· 
hüviyetini tesbit edici bir zabıt vara- ğine satabileceklerdir. Maamafih be- miinist liderleri umumi i~timalard• 
kası yapacak, suçluyu derhal yaka- lediye bu husustaki kat'i kararını bu taruftarlanna hitap ederken ayni so-
lıyacak, başka bir tahkikat yapmak- gün verecektir. ğukkanlılı~ muhafaza edemiyorlar· 
srzm evrakile birlikte müddeiumumi- İl;ite iki gün ev\'el Fransız Dahiliye 
ye gönderecektir. Müddeiumumi suç \'ekili Solen~o Lille'de'ki amele kon· 
ı k k ı Hava tehlikesi komisyonu dün uyu sorguya çe ere Uzum görür- gresiııde bir nutuk irat etmi ve ez· 

d h 1 t k·r d k vilayette toplandı se er a ev ı e ece , yani hakkın- cümle şunlan söylemiştir: 
da tevkif müzekkeresi verecektir. Hava tehlikesine karşı koruma ko- " .•••. Alman ,.e A\·usturya mil· 
Bazı cihetlerin incelenmesine lüzum misyonu, dün vilayette Vali Muavini Jetlerinin hürriyetlerine ka,·uşlM'.a.k· 
görürse bunları da en seri vasıta ile Hüdai Karatabanın yanında Dahili- ları ~iin u1.ak değildir •.. Size bir Fran
bitirecek, yani her ne şekilde olursa ye Vekaleti seferberlik müdürü Hü- sız ferdi, ,.e Fransız hükumeti azası 
olsun suçluyu nihayet yakalandığının samettin ile bütün kaymakamların sıfatile beyan ederim ki eın büyül< 
ertesi günü iddianame ile birlikte iştiraklerile umumi bir toplantı yap- arzum hakiki n nizami ispanya HÜ• 

mahkemeye verecektir. mıştır. Hüsamettin, hava tehlikesine kiımetinin zaferini ~örmt>ktir. Bunun 
M hk l · taW 1 t karşı alınacak tedbı'rler hakk1nda a. eme erın zaman arma e- da tahakkuk edeceğine kanlim .•• " 

sadüf ederse ica:bı halinde müddeiu- v~kaletin noktai nazannı izah etmiş- De,·letlere ispanya işlt>rine ademi 
mumi mahkemeyi derhal vazifeye tır. Bu arada, komisyonun yaptığı iş müdahale hakkındaki teklifi yaptık· 
davet edecek ve mahkeme kendisine ler Hüsamettine izah edilmiş ve bu tan sonra Fransız Hiikfımeti aza.sm· 
verilen suçluyu muhakeme ederek husustaki projeler gösterilmiştir. dan birinin yukardaki be)·anatı Al· 
duruşmasını bir celsede bitirecektir. Aynca bir de çalışma programı tesbit man)-a), laka)i bırakama:ıdı. 
Şayet bazı mühletlerin incelenmesı·ne edilmiştir. 1stanbulda umumi dene- Bu nutuk, Fransada, kısmen te,•tl 
lüzum görülür veyahut suçlu müda- menin ne vakit yapılacağı henüz ka-

f 
· · · rarla<>tırılmamıştır. edilmt>kle berabt>.r, Berlinde büyük 

aa ıçın mühlet isterse üç günü g-eç- ~ 
bir galeyan uyandırdı. Sonra da Al• 

memek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere duruşma ikinci bir celseye bı
rakılacaktrr. 

Takibi, şahsi istidaname ve şika -
yetnruııc ,.o .. ilmc.3••ıç La~IJ vlun ""''! 

!arda davacının veyahut şikayetçinin 
zabıtaya ağızdan yapacağı şikayet, 

şahsi dava ve şikayetname hükmün
de olacaktır. Netice itibarile zabıta, 
bu meşhut suçlarda ne tarafların ifa
delerini, ne de suçlunun sorgusunu 
ve ne de şahitlerin şehadetlerini din
lemek salahiyetini haiz değildir. Bu 
suçluların evrakı istintak dairelerine 
uğramadan mahkemeye gidecektir. 
Bu kanuna göre verilen tevkif karar
larına itiraz edilemiyecektir." 

Diğer adli kanunlar 
Bu kanundan başka yine 1 Teşrini

evvelden itibaren iki adli kanun daha 
mer'iyet mevkiine girecektir. Bun • 
!ardan biri Ceza Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 116 ıncı maddesini tadil 

Maliye tetkilatı kadrosu 

İstanbul maliye teşkilatı kadrosu
na ait tali derecedeki memurların A°'
ii-·,.•-- ---··-- J .... JGl '4.) JlHCUJIUl ya-• 
pılması dtin Maliye Vekaletinden bil
dirilmiştir. İsimsiz kadro bugünlerde 
Maliye Vekaletinden gelecektir. 

' 
eden kanun ve diğeri de Ceza Kanu
nunun 143 üncü maddesini tadil eden 
kanundur. Heyeti umumiyesi itiba
rile bu kanunda bütün cezalar ve bil
hassa katil suçlarının cezaları art -
mıştrr. 

Mesela evvelce kasten katillerde 
ıs seneden 18 seneye kadar ceza ve
rilirken yeni kanunda bu ceza 21 se
neye çıkarılmıştır. Hapishanedeki 
mahkfunlann mev.kufiyet müddetle
rini ne suretle geçirecekleri hakkın
da da bu kanunda ayrıca bazı hü -
kümler vardır. 

• 

man dahili ~lerine bir miidahale o
larak telakki edildi. Berlini, İspanya 

işlerinde Ffansanın samimiyetinden 
}Ui>lle) O UU1'U1 uu. 

Olimpiyatlar dolayısile bir aralık 

sUkfınetini muhafaza eden Almaıt 

matbuatı da tekrar asa.bileşti. Al• 

manyada ,muvakkat bir 1.arnan lçill 

unutulan) komiinizm ve demokraAl 

kabusları Alman \icdanlannda tek .. 

rar canlandınldı. 

• 
lngiltere, bugün, ekseriyetle Frao· 

sanın ademi müdahale hakıaı;dald 
teklifine şiddetle müzaheret etmek• 

t.edir. Bertin \'e Romaya nasihatler, 

ta,·siyelerde bulunmaktadır. 

Yeni açılan Süleymaniye Orta mek 
tebi müdürlüğüne ve tabiiye mualhm 
liğine Davutpaşa Orta mektebi mü
dürü Adnan, Bakırköy orta mektebi 
müdürlüğüne ve tarih, coğrafya mu
allimliğine lstanbul Kız orta mektebi 
müdürü Nazım, Beykoz orta mektebi 
müdürlüğüne Diyarbekir lisesi tarih 
muallimi lzzct, Adana erkek lisesi 
müdürlüğüne Haydarpaşa lisesi mü
dür muavini Halit tayin edilmiştir. 
Beykozda yeni açılan Orta mektep 
müdürlUğUne tayin edilen lzzetin Di
yarbekirden gelmesi epey zamana mü 
tevakkıf olduğundan bu mektebin te· 
sisine Emirgfrn orta mektebi müdürü 
ile muavinleri µıemur edilmişlerdir. 

Kavgada yenileceğini anlıyan Ha
lit kolunda sakladığı bıçakla Muzaf. 
feri göğsünden yaralamış ve kaçmış
tır. Yaralı, arkadaşları tarafından 

bir otomobille Cerrahpaşa hastane
sine götürülmüştür. Halit, anasının 
evinde yakalanmıştır. 

TA1{V\M 

I<"akat. Almanya ve İtalyanın hareket

lerini t.akip eden İngiltere, teenni i)e 

hareket ediyor. Kat'i bir cephe al• 

mıyor a.mma, İspanyadaki yangrnJll 

ba..5ka yerlere sirayet etmemesi ~e 

A\·nıpa banşmm muhafazası içi.Ilı 

elinden geleni yapıyor. 

1talya ise hala susuyor. Vaziyeti.il 

inkiı;afını bekli)·or. Tabii kalben de 

İspanyol faşistlerinin galebesini isti· 
yor. Fransız sosyalistlerinin hpaıı· 
)"adaki halk cephesine ya.rdmıııll bet 

Belediyede tasarruf çareleri 

Belediye merkez ve dairelerinde tc 

lefon mükalemelerinin çoğaldığı ve 

bu yüzden belediyenin e~yce muta-

zarrir olduğu anlaşılmıştı, bundan 

Sopa ile yaraladı 

Dün akşam Balatta sandalcı İsma
il ile arkadaJ}ı Şaban arasında nöbet 
meselesinden kavga çıkmış. Ye İsma
il eline geçirdiği bir sopa ile Şabanı 
başından yaralamıştır. 

Bugünkü hava 
Bugün hava, dünkü gibi olacaktır. 

Hararet derecesinde bazı tahavvülat 
kaydedilmesi ve tenezzüller görülme
si muhtemeldir. Rutubet birkaç dere-

ce daha artacaktır. Hava sureti u
mumiyede kapalı geçecektir. Hafif başka, yeni telefon idaresi ücretler Ayağına demir düttü 

F d kı d R k - d k. bir yagm· ur yagm· ası da ihtimal dahi-
ucuzlatıldığı için yeniden tenzilat ya- m ı ı a essam so agın a ı 
pamıyacağını bıldirmiştir. Bu vazi _ bir kömür deposunda çalışan 1bra- liııdedir. Rüzgar poyrazdan esccek-
yet karşısında belediye telefon mü- him oğlu Şükrünün kazaen sağ aya- tir. Vasati sür'ati fazla olmıyacak
haverelerini asgari hadde indirnıeğc ğına bir demir düşmüş ve parmakla- tır. 
karar vermiş ve bu hususta memur- rmı ezmiştir. Dünkü hava 
lnra ehemmiyetli bir tamim gönder- Bir otomobil kazası Dün, hava sureti umumiyede kapa-
rnişti. Bundan başka belediye telefon Dün BeyoğlundtJ., Halaskar Gazi lı ve bulutlu geçmiştir. Gölgede ha-
santrali gerek belediyeden harice, ge caddesinde kar131dan karşıya geçen 
rE.k belediye şubelerinden belediyeye Nişastaciyan apartımanı kapıclS1 At
tPlcfon edenleri ve niçin ettiklerini ranike Şişliye doğru giden (2371) 
derhal önünde bulunan bir cetvele No. Iı otomobil çarparak yaralamış
kaydedcccktir. Bu cetveller her ay so tır. Atraniğin yaralan ağır olduğun
nunda tetkik olunacak, lüzumsuz mu dan Etfal hastanesine kaldırılmış, 

havere yapanlar cezalandırflacaktır. şoför kaçmıştır .. 

Belediyedeki münhaller Yeni imtihan talimatnamesi 

Belediye merkez teşkilatile beledi- Olgunluk ve mezuniyet imtihanla-
yc şubelerine ve kaymakamlıklarda rının ne suretle yapılacağı hakkında 
vukubulacak münhallere lise mezunu Maarif Vekaletince hazırlanan tali· 
olmayanların kabul edilmemeleri ka· matname, dün Maarif müdürlükleri -
nrlaştınlmıştır. ne tebliğ edilmiştir. 

rarct u.ami 25, asgari 22,5 derece 

olarak kaydedilmiştir. Güneşte en 

çok hararet 40,2 ye düşmüştür. Bu 

tenezzül, havanın kapalı oluşundan ve 

poyrazın sert esişinden tevellüt et

miştir. Tazyik, dün saat 14 te 760 

milimetre civarında görillmüştür. Ru
tubeti nisbiye vasatisi yüzde 78 dir. 
Rüzgar poyrazdan saniyede 12 metre 
sür'atle esmiştir. 

Memlekette hava 
Muhtelif mıntakala.rdan gelen ha-

l-IAVA 
.. .. .. .. 
o. 

_ı .. -... -
~,~ 
o.. 

.. 1 • .,,. ., - ... .. .. 
v ~ 

.. 1 • e ~ 

8 u 
1 

5 6 7 8 

9 110 11 12 13 14 15 
1 -

18 17 18192021 22 

232425282728 29 

l3031 l l 1 1 

8 inci ay Gun: 235 
1355 Hicri 

CcmaziycUihır 

4 

Hızır: 109 

1352 Rumi 
Ağustos 

9 

Gune:5: S,17 - Öile: 12.17 - ikindi: 16,03 
Akıam: 18,58 - Yatsı: 20,39 - lmsak:3,26 

berlere göre, hava vaziyeti normaldir. 
Şark illerinde yan bulutlu geçen ha
va hafif, süreksiz yağış ta yapmak -
tadır. H;aradeniz sahil mıntakası bu
lutlu ve kapalı, orta Anadolu ile Mar 
mara açıktır. Cenup sahillerimizde 
hararet derecesindeki sabit vaziyet 

henüz devam etmektedir. Dün Trak
yanın bazı taraflarında birdenbire sı
kıcı sıcaklar baş göstermiştir. Maa
mafih, bu vaziyet daha fazla devam 
etmiyecektir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün sıcaklık gölgede 

en çok 28,9, en az 20,3, giineşte aza

mi 61 dereceyi bulmuştur. Rüzgar sa 

niyede vasati 3,5 metre sür'atle es -

miş, rutubeti nisbiye yüzde 78 olarak 

kaydedilmiştir. Tazyiki nesimi 757,9 
milimetredir. Hava sureti umumiye

dc sisli geçmiştir. 

• 
1 - Atatürk Türk devletçiliği

nin ifadesini tarif ettiler. 
2 - Arsrulusal İzmir panayırı a

çıldı. 

3 - Metris civarında yasak mın
takada Jirayer adında bir ecnebi ya
kalanmıştır. 

4 - Yugoslavyadan 273 göçmen 
geldi. Ulukışlada iskan edilecekler -
dir. 

5 - Çinde Şangokta müthiş seylap 
olmuş, iki milyon kişi birçok yerlere 
kaçmışlardır. 

halde iyi karşılamıyor • 

* Bir taraftan İtalya ile Almaııyanr1lı 

diğer taraftan Fransa ile İngiltereyi 
birh~~tiren İspanya dramının bir aO 
e\'\'el hitamını temenni etmtk ıazıı0· 
dır. 

Simdirn kadar neler gören bu ~-tr· 
mi~ci ~ır, acaba daha Jle facial•,.. 
~hit olacak ... Fakat bu dal\ ikada A> .;• 
nıpada biribirine düşman milyonlar• 
ca in!iianları, eserleri, biribirinl öldii· 
ren kardeşleri gözönüne getirdlkÇfl 
titrememek, sızlama.mak kabil olrtıtJ• 
yor. Gayriihtiyari hatıra şu sual g~ 
liyor: lnsaniyet ilerliyor mu! Gerili 
)

0or mu? •• 
Ba.lf N. Mı:fO 

ın•· nam )·emekler - Bahk haı;la 
sı, karışık sebzeler) \'işneli pelte. .. 

Ağır yemekler - Etli ~üçe, su114"' 
rt>ğl, "Pftalili franeaJa tatlısı. . 
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Terfi eden muallimler 
• 
ikinci 
olarak 

listeyi tam 
neşrediyoruz 

'.Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz -1 het, Trabzon kız orta mektebinden 
den - Bu yıl terfi ettirilen 460 mual Sait, Adana erkek ıliscsindcn Kenan, 
lime ait ikinci listeyi bildiriyorum: Çanakkale orta mektebinden Mesude. 

25 liradan 30 liraya terli 20 liradan 22 liraya 
edenler terli edenler 

Denizli lisesinden Uhuvvet, Istan
bul erkek muallim mektebinden 
Sami, Şükrü, lsta.nbul kız muallim 
mektebinden Emine Mükerrem, Mü -
mine Talat, Adapazarı ort.a meketbin 
den Hatice, Konya lisesinden Şahap, 
Simav orta mektebinden Nureddin, 
Kadıköy 3 üncü Ôrta mektebinden E
mine, Konya kız muallim mektebin -
den Bedriye, Havva, Nahit, lzmir Ka 
rataş orta mektebinden Salahaddin, 
Akhisar orta mektebinden Zühtü, Zi
le orta mektebinden Şerafettin, Edir
ne erkek muallim mektebinden Şem
seddin, Çorum orta m~ktebinden Ca
vi<ıe, Balıkesir kız orta mektebinden 
Ayşe,' Akşehir orta mektebinden Sa
dık, Eyüp, Orta mektepten Fatma, 
lzmir kız muallim mektebinden Kad
riye, Çorum orta mektebinden Avni. 
Erzurum orta mektebinden Halim, 
Konya orta mektebinden Vahit, Mer
zifon orta mektebinden Vedat, Urfa 
orta mektebinden Riza, lstanbul Cüm 
huriyet orta mekebinden Muhsine, 
Balrkesir erkek orta mektebinden 
Kadri, Ankara erkek orta mektebin
den Nebil, Amasya orta mektebinden 
Hatice. 

11,5 liraJan 20 liraya 
terli edenler 

I>avutpaşa ortamektebinden Nesi
me, Kandilli lisesinden Fatma, bejkis, 
Sami, Hadiy<', Erenköy lisesinden Hi
dayet, Hadiye, .Kuınkapı ortamekte
binden Efraz, Adap~zan ortamekte -
hinden Memduh, Ankara kız lisesin
den Nazlı, Kandilli kız lisesinden Me
diha, Galatasaray lise~indcn İbrahim 
liakkı, İzmir kız lisesinden Mahmu
re, Gazi Osman Paşa ort~mektebin -
den Ragıp, ilyas, !zmir kız muallim 
h:ıektebinden Fazıla Konya krz mual
llın mektebinden Z?.rife, Bolu orta -
tnektebinden Cemal, Afyon lisesin -
den Hami, liruınbul kız muallim mek
tebinden Mes'adet ve Resmiye, Fat
ltıa, :Ankara erkek lisesin~en Neca
ti. Tahsin, Suphi, Rifat, !znıir erkek 
lnuallim mektebinden Ali Kemal, 
Samsun lisesinden Reşat, Adana li
"'6inden Emin, Uşak ortamektebin
den Fahrettin, Erzurum lisesinden Ca 
\it, Trabzon lisesinden Sait, Srvas li-
8esinden Naci, Elbistan ortamekte -
hinden Ziyar.ddin, Kars lisesinden Ya 
\ter, Adana kız lisesinden Memduha, 
liaydarpaşa lisesinden Ziya, Hüsnü, 
Manisa ortamektebinden Abdülkerim, 
~ursa lisesinden Şevket, Bolu orta -
h:ıektebinden lhsan, Adana erkek li-
8esinden Ha.mdi, Erenköy lisesinden 
l>erihan, Edirne erkek muallim mek
tebinden Hasan, Kayseri lisesin'den Kastamoni kız orta mektebinden E 
:&..Ii Muharrem, lzmir erkek lisesinde::ı mine, Ödemi!'! orta mektebinden Hü
~afiz ve Zeki, İzmir kız lisesindPn samettin, Gelibolu orta mektebinde· 
'6.adet ve Münüe, Siva.s lisesinden Ni Cemal, Galatasaray lisesinden Nazım 
hzi, Galatasaray lisesinden Veli Rı- Üsküdar orta mektebinden Ayşe, lz
ıa, Balıkesir erkek mualliin mekte - mir kız muallim mektebinden Fatma, 
..... _..__ __...~. - -· ~--~ -- ... ___ ..... ..,... .... ,_ .. __ 'Dhf'; DA ... 

<>rtamektebinden İsmail Naci, Antep tevniyal lisesinden Halim, Izmir Kar 
lisesinden Sa.it, Erzurum lisesinden şıyaka orta mektebinden Riza, Ordu 
Abdülkadir, Adana kız lisesinden Dü- orta mektebinden Besim, Manisa or
tiye, İzmir kız muallim mektebinden ta mektebinden Feriha, Nişantaşı or
~ezahat, Nışanta.şr orta.mektebinden ta mektebinden Mithat, Çatalca orta 
)(Ükerrem, '.Amasya ortamektebinden mektebinden Niyazi, Malatya lisesin
~mal, Zonguldak lisesinden Nüzhet, den Vecihe, Zonguldak orta mekte -
~rıkara kız lisesinden Cahide, !stan - binden Muazzez, Edirne kız muallim 
huı erkek muallim mektebinden Mü- mektebinden Ayşe, ödemiş orta mek 
llür, Orhan Seyfi, Adana krz lisesin- tebinden Fikri, İzmit orta mektebin -
den Adile, Pertevniyal lisesinden Re - den Vedia, Adana orta mektebinden 
~t, İzmir erkek lisesinden Niyazi, 1z Hilmi, Galatasaray lisesinden Bürha· 
lnir erkek muallim mektebinden Şe- neddin, Şebinkarahisar orta mekte -
~f, Konya lisesinden Ragıp, Samusn binden Müeyyet. 
lisesinden Esat, Trabzon lisesinden 
~iya, Adana erkek muallim mektebin
den Hulusi ve Ra.şlt, Kabataş lise -
'inden Muhittin, Diyarbekir lisesin -

16 liradan 17,5 liraya 
terli edenler 

!zmlr kız muallim mektebinden 
deıı Cemil, Adana ortamektebinden Fatma, 
Sa.diye, Ankara Gazi lisesinden Dün-
dar, Bursa lisesinden Reşit. Arif, Hey 
beuada ortamektebinden Aliye, İzmir 
~kek lisesinden Cemil, Erzurum li -
'esinden Celil. 

22 lircilan 25 liraya 
terli ecknln 

Sinop orta mektebinden Mahmut, 
'8tanbul kız muallim mektebinden Me 
liha, GalatasaraY. lisesinden Mahmut 

~ki, Milas orta mektebinden Şükri -
~. Ayvalık orta mektebinden Sıtkı, 
~ala tasa ray lisesinden Şeref, Nevşe
~ ıt orta mektebinden Fuat, Istanbul 
tı lisesinden Tahir, Kastamonu kız 

~!i.a rnektebinden Pakize, Manisa or
ll ~ektebinden Meliha, Izmir kız mu 
~ lırn rnektebinden Nimet, Kabataş li 
~sinden Sadi, Rize Orta mektebinden 
~1l'aıi, Sivas lisesinden Muzaffer, 
~~arta orta mektebinden Seniye, lz
~t orta mektebinden Kerim, 1stan -
k 1 erkek muallim mektebinden Faik, 
~ ıga orta mektebinden nhan, Amas
't;.a .?rta mektebinden Arif Hikmet, 
\,~P orta mektebinden Hatice, Çan
li tı ~rt amektebinden Fehmi, Denizli 
h~ınden Nesrin, Aydın orta mekte
~den Halil Nesimi, lstanbul kız li
d ?lden Saadet, Ankara Gazi lisesin 
~~aik, Kütahya lisesinden Ayşe 
\i orta me~binden Osman Ze
r;t ?alatasaray liaesi Sezai ve Sey -
l~ın, Erenköy lisesinden Fatma, 
~a tıbul Erkek listsinden Cemil ll -
fır.:' lstanbul kız Iiaesinden Mebrure, 
~ orta mektebinden Mükerrem, 

bul kız orta mektebinden Neza-

Çinde Kuangıiıtler Kantunıgu 
itıal ettiler 

Şanghay, 21 (A.A.) - Söylendiği-

ne göre, Çankayşek ile Kuangsist ge

neraller arasında uzlaşmanın temini
ne matuf yan resmi görüşmeler ya
pılmaktadır. Buna rağmen Central 
News gazetesi şu haberi vermekte -
dir r 

Kendilerine verilen ikinci ultimato 
mu reddeden Kuangsist generaller, 
askeri hazırlıklarını daha büyük bir 
şiddetle devam ettirmektedirler. Çin 
gazeteleri, Canton'un cenubu garbi 
sahiline varmak istiyen Kuangsist 
kuvvetleri, Kantung'u işgal etmiş ol
duklarını haber vermektedir. 

Nasreddın 
Hocanın 
türbesi 
yandı 

ltalyanlarla 
ticaretimiz 

Eski anlaşma üç ay 
temdit edildi 

Ankara, 21 (Hususi Muhabirimiz
den) - 1t.alyan delegelerile / yapılan 
müzakereler neticesinde iki hükumet 
arasında münakit 4 Nisan 934 tairhli 
ticaret ve Klering itilafının 20 Tem
muz 936 tarihinden itibaren 3 ay da
ha temdidine karar vermiştir. 

:[. 

Bu vaziyet üzerine gümrüklerde 
bekliyen İtalyan mallarının ve bilhas-ı 
sa limonların derhal piyasaya çıkaca
ğı ve on kuruşa kadar yükselen li
mon fiatıerinin düşeceği beklenmek
tedir. Nitekim daha bu havadis üzeri 
ne limon sekiz kuruşa inmi~tir. 

Kamutay Heyeti Polatlıya 
gidiyor 

Ankara, 21 ( Hususi mubabrimiz
den) - Şehitliklere minnet çelenkle
ri koyacak olan heyet yarın saat 12 
buçukta Ankaradan hareket edecek
tir. Bu heyet reis Fikret Sılay (Kon
ya), Halit Bayrak (Beya7.rt), katip
lerden) - Ziya Gevher Etili, Hati çır 
pan (Ankara) Ismail Kemal (Çorum) 
Hıkmet Işık.(İzmir), General Kazım 
İnanç, Mükerrem Ünsal, Doktor Hüs
nü Şenozan, General Naci, idare mü
öürü Rüştüden müteşekkildir. Heyet, 
evvela Sakarya şehitliklerini ziyaret 
edecek, ertesi günü Afyon, Dumlupı
nar şehitliklerini gezecektir. Kamu -
tay heyetinin ayın 24 ünde Afyondan 
dönüp İnönü şehitliklerine uğraması 
ve 29 unda da l;;tanbuldım vapurla 
Çanakkaleye hareket etmesi mukar
rerdir. Ayın 30 unda Çanakkale şe
hitlikleri ziyaret olunacaktır. 

Abdülkadir Kemaliye ait dava· 
evrakı 

anKara, 21 (Hususi muhabirimiz
den) - Adanada evvelce çıkan Ahali 
gazetesi sahibi Abdülkadir Kemaliye 
bir matbuat suçundan dolayı açılmış 
olan davanın evrakı, resmi formalite
nin yerine getirilmesi için Suriye fili 
komiserliğine gönderilmiştir. 

Hakimler kadrosunda 
deği,iklikler 

'.Ankara, 21 (Hususi Muhabimiz

den) - Adliye Veka.Jeti hakimler 
kadrosunda bazı değişiklikler yap
mıştır. Bu meyanda Ankara kadro
sunda bir hukuk hakimliği, Aydında 
bir ceza hakimliği lağvedilmiş ve 
Muğlada bir asliye hakimliği ile 
Kırklarelinde bir sulh hakimliği ih
das olunmuştur. 

Ankarada bir ceset bulundu 

Ankara, 21 (Hususi Muhabimiz
den) - Ankarada Bent deresi köp
rüsü ilerisinde taş ocaklarının bulun
duğu cihette bir hendeğin kenarında 
bir ceset bulunmuştur. Cesedin 3 gün 
evvel öldürülmüş ve başka yerden a
lınarak oraya taşındığı ve 25 yaşla
rında bir erkeğe ait olduğu anlaşıl
maktadır. Cinayetin sebebi henüz 
rr,ıeçhuldür. Ölünün hüviyeti tesbit e
dilmek ü1.eredir. 

Müddeiumumilik ve zabıta mesele
ye vaz'ıyet etmiştir. Ceset Nümune 
hastanesine kaldır.ılmıştır. Tahkika
ta devam olunuyor. 

İstanbul sezonu 

• 

Itf aiye 
bugün 

şenliklel-i 
yapılıyor 

Türedi ve düşmüş 
Viyana: 11 Ağustos 

Berlinden Viyanaya geçen bir sey
yah, kalabalık bir diiğün el·inden 
hah~eye fırlayıp ndes alan adnnıa 

benzer. Berlinde oturacak kahve bu
lamazsmı7~ Viyanada garson ba ına 
bir miisteri dü:;;en kahveler çoktur. 
Berlin bu kalabalık ve taşlnn haliyle 
bir türediye benzer. Viyana saldn 

ı \'e çökmiiş tavriyle lıir düşmü kiba
rı andırır. Berlinde her yer \'e her-

i, kes para kazanmak için göziinü nç
mr tır. Viyana ancak yaşı) abilmek 

~ için gelenlere kucağını açıyor diye -
İ biliriz. Avuç açıyor demf"mek için .• 
: Berlincle bir hiiki'ımet intizamı Yar
i llır. Halkta ferdi bir lrnygu göremez
'. siniz. Elbisesi diirüst bir erkeğe Ber
i lind(' Jlek nz rasgeldim. Alman, urba-

Itfaiyenin yeni k-ıtntldu §•t sıra1arda~i vaziyeti l
ı sına kadar dii!;iüncn bir hükümete 
bağlıdır. 

Kapu•Jlara Ye şoförlere kadar 
1stanbul sezonunun şehir haftası 

bugün sona erecektir. İtfaiye şenlik- l 
leri bugün saat 15 te Taksim stadyo- ı 

munda yapılacaktır. Şenliklerin ku- ~ 
sursuz olması için birkaç gündenberi j 
stadyomda esa~h tertibat alınmış, 

milteaddit tecrübeler ·yapılmışt.lr. 

Şehre yangını haber veren kule nö
betçileri, eski yangınlarda mühim 1 
hizmetleri görülen mahalle tulumba- ! 
cılan ve askeri itfaiye şenliklere ori- . 
jinal kıyafetlerile iştirak edecekler, ı 
itfa.iye efradı geçit resmi ve spor ha- ı 
reketlerl yapacak, yangın söndürme 1 
tecrübeleri icra edilecektir. Bugünkü ! 
şenliklere iştirak edecek olan mahal- 1 
le tulumbaedarı dün Ramide tecrü -1 
beler yapmışlardır. 1 

F otoğral sergisi kapandı 
On bir gün evvel açılmış olan Tak

simdeki fotoğraf sergisi dün akşam 
kapanmıştır. Büyük bir muvaffakı
yet kazanan bu sergi 30 bin kişi ta
rafından ziyaret edilmiştir. Önümüz
deki salı günü saat 16 da ayni bina
da karikatür ve eski ve yeni mizah 
gazeteleri sergisi açılacaktır. 

Festivalde Romen heyeti 
Balkan festivaline iştirak edecek 

Of8Jl Ve l'U.tK mılli taJCrmına ıthaJ edi-

len Artvin heyeti şehrimize gelmiş 

ve dün konservatuvarda tecrübeleri
ne başlamışlardır. Balkan festivaline 
iştirak edecek Balkanlı heyetlerden 
Romen milli takımı Profesör Dubre:;
konin riyaseti altında ve yirmi kişi
den mürekkep olarak önümüzdeki cu
martesi günü Prensmarya vapurile 
limanımıza geleceklerdir. 

Ambarlıda Av Bayramı 
İstanbul avcılar cemiyeti av mev

simini1l bruılaması dolayısile yarın 
Ambarlıda Çobançeşme mevkünde bir 
avcılar bayramı yapmaya karar ver
miş ve bu ba;Tam için büyük hazır
lıklar yapmıştır. 

Davetliler sabahleyin Sirkedden 
kalkacak Uç trenle Küçükçekmeceye 
ve oradan da cemiyetin temin ettiği 

, 
Kö§W yangı>ıı mnha1le pekçisiııe 

haber veriyor 

1 
herkesin nazi elbisesi giymesinin hik 
mt-ti sadooe rejime karşı bir ünifor

! ma sadakati ~östennekt~n 7Jyade 
j her hareketinde oldu~ gibi urba s~
ı çimini de hüki'ımete bırakmayı tercih 
l edişinde an:rnbiJiriz. 1 • 
ı Viyanalı öyle cleğilclir. Ii'ıkıırn dUş-
; miiş olmasına rağmen, kılı~mı oriji
/ nal olarak muhafazada ısrar eder. 

Rerlimle her şey yeni, Viyanada her 
:ııoe~' eskidir. Bedinin tıkızlığına, ace
le ine, baş döndürücii hay ve huyuna 
mukal>il Viyana a ude, durgun, ade
ta bir sanatoryum siih:uneti gö terir. 

1 Viyanada okak görebilirsiniz, 

1 
Berlinde ayaklar sokakları, hayrak -

ı Jar da binaları gönnekten sizi mene
' der. 
1 Bcrlincle polisler, halin durdunıp, 
1 geçinnekle; otomobilleri alıkoyup 
! koyvermekle zeYkalır. Vh ananın ~n 
; hiiyiik meydanlannda an~ali bir po-
1 us görebilirsiniz. Vh•anada binalar 1 • 

\'akur, yaşlı ,.e esmerdir. Uerlinde şı-
rnank birtaknn kübikler şehri bir o
J"Uncakçı diikkanma cevirmişelrdir. 

Di~·orlar ki Almanlar fıkaradır. 
hususi otobüslerle av sahasına götü- Berlini gördükten sonra Almanlara 

rüleceklerdir. fakir dersek, Viyanayı gördükten 
Öğle zi.n.f etinden sonra atrş müsa-

1:Ja1mla rt yapılacak, kazananlara mü
kafatın r verilecektir. 

Cim Londoı gelecek 
Cim Londos, dün Belediyeye çekti-

sonra Avusturyalılara ne demcliJiz! 
Berlinde birkaç sakat dilenci glSr-

mii~tüm, \'i)·nııada görmedim. Belki 
raslamadım. Lakin beynz almllan 
heJki bir eski a:ran aza ı, helki bir 
müfli banka direktörii sattabileceği-

ği bir telgrafta Türk pehlivanları a- niz hir ihtiyar, )'erden ızmnrit, kai:'1t 
rasında birinciliği kazanan pehlivan- sepetlerinden öte beri t.oplarlrnn gör
la güreş yapmaktan vazgeçmediğini llüm. 
bildirmiş ve bu maç için ne vakit İs- Berlinde yabancıJ·a ımra ı için ta
tanbwa dönmesi icap ettiğinin bildi- hammiil ediyorlar. Vi~'anada J·olumu 

rilmesini lave etmiştir. ' aramak için etrafıma balmrken se
lam verip ingilizce nere~·e gicleceğl
mi soranlara rasladnn. Belediye henüz kendisine kat'i bir 

cevap vermemiştir. Maamafih şim

dilik bu maçın 5 Eyllıl pazar günü 
yapılması muvafık görülmektedir. 

Fakat, kat'i karar pazar günü yapı
lacak ohın seçme müsabakalanndan 
sonra verileceği cihetle telgrafa pa -
zarlesiye cevap verilebilecektir. 

Berliniıı, olimpİJ'attan sonra gene 
bir Alman ınanashn olacağına şiip
he yoktur. Viyana yavaş ya\·aş bir 
seyyah 5ehri olmıya çah;.ıyor. 

Söylediğim bu gezinti Viyanadan 
belki 20 - 2.) kilometre kaclar uzakla
ra sürdü. Adı aklımda kalmıyan bir 
ka abaya geldik. Tercüman burada 
Türklerin katliam yaı•hklarım sö~·le
di. za,·allı kasabada c.la başka ne gö
riileOOk, ne öğrenilecek şey varclı. 
Bereket ki bizim cle<leler oralardan 
geçmiş te ka abaya bir ehemmiJ·et 
\'ermiş. lı:imden g~ti. Bizimkiler an
lan kf".smescydi, onlar bizimldleri 
kesseydi. ~iiphcsiz tercüman Türk 
ordusunun orada kılıçtan geçirildi
ğini anlatacaktı. 

Aklımdan şunu sormak geçti: 
- Geçenlercle Viyanadaki ihtilal

de kaç ki.i öldü? 
Ama neme lfızrm, biz seyyahız) o 

da terciiman. Herkes zenuatrnı :\ np
sın. 

Arabalı bir itfaiye kolıı 
Bu gezintide Schubcrt'in (lhlamu

nın altında) şarkısını bestelediği e\i 
gördük. Duvanla da bir nota göster-

n-ıEtkE:t.le diler. Oradan 9ıktık. l'zun bir yolcu
luktan sonra Avustu~·a - 1\lıı;aris • 
tan veliahdi ]Jrens Uodolph'un iııtilıar 
ettiği l\layerlin~ köşliiinii uzaktan 
gördiik. Şimdi manastır olımıs ve nl
ha~·et lıanyolariyle nıeşhur (Haden)e 
g~~tik, bi~z otu~duk \'e tekrar dön
duk. Geldık. BeŞ saat süren bu ge
zinti bizim parayla S liradır. Gerçi 
- Jif aramızda - seyyah biiyük bir 
şey öğrenmez. Çünldl yolda giden 
bir otokann önünden geçtiği bina 
hakkınlla tercüman izahata ba.5lar
ken onu gözden kaybedersiniz. Lakin 
bir seyyah ıfatiyle içiniz rahat e
der: 

(. 
' 

Gazetelerin vercliklerı ha-· 
1ıere göre. Nasrecldin Hora. 
ı'ıın Ak~ehirdcki turbesı ?:\': 

· ~ ıp bir ~eki lele yanmıs Garip 
~cl:ilcle diyoruz zıra yanın• 
d:ı!<.i otları tutı.ısturmtıslar 
ve karsısına gecıp seyret• 
ıİıı~ler .. Ates bJcayı sarınc;ı 
' ı · . ~!en:ı te aş ctmıslcr ama ı-. . 
•:-.ten gcc;mıs . 

Bu hususta bir de merhu
mu dinlemeli. Acaba "ka-.r 
ı::cı bızım turbenin uzerinc 
:clı. turbe yandı, kavga bitti 
mi.. dıyecekti? 

- Ah ~unu da göreydim. Demez
siniz. Bu kaygu her seyynJltn vardır. 

8. FELEK 
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Bandırma ve Erdeğe çıkan kuvvetler 
şarka doğru harekete geçmişlerdi 

Uzun saç modasının 
netıcelerı 

Bayanların saçlarını uzatmaları 

modası yay.lır ve devam ederse bu
nun birtakım neticeleri olacaktır. 

Bundan ilkin acıklı bir roman yaz
mak merakında olan edebiyatçılar 

istifade edeçeklerdir. Eskiden uzun 
saçlar modayken öyle romanlarda 
kocasının hastalığına baktırmak için 
saçlarım satan zavallı kadınların hi· 
ka.yelerini bilirsiniz. Edebiyat denı
len şey hemen hemen.ayni hikayeleri 
başka başka şekillerde tekrar demek 
olduğundan bu acıklı hikayenin de 
gene tazeleneceği tahnpn edilebilir. 

T elelonla dedikodu 
- Allo, allo ... Ne istiyorsunuz? 
- Artık sesini öğrendim Seza ... 

Fay dalı adresler ve 
telefon numaraları 

İtfaiye telefonla.n 

lstanbuJ lttaıyesı 
Kadıkoy lttaıyeıi 

24222 
60020 

B R D 
Briç meselesi 

• s-. 2 
• 10.6.5 

ç 

Yunan generali, bu heyeti dinle
miş: askerin girdiği yerde, korkula
cak hiçbir hareket vukubulmıyaca -
ğına dair teminat vermişti. 

Gerek İngilizlerin ve gerek Yunan 
lıların ihraç ameliyatı, hiçbir hadise 
zuhur etmeden, sükünetle cereyan 
etmişti. Yalnız. ihraç ameliyatı yapı
lır yapılmaz, belediye reisi değişti

rilmiş; riyasete Bandırma rumlarm
dan Kantapulos tayin edilmişti. 
Bandırma ve Erdek'e çıkan Yu

nan kuvvelleri şarka doğru harekete 
geçmişlerdi. Cenuptan gelen istila 
kuvvetleri de Balıkesir üzerine iler
lemişti ... Müdafaa imkansızlığına bi
naen: Balıkesir, Susığırlık ve ha vali
si bütün muharip kuvvetlerden tahli
ye edilmiş: müdafaa hattı geriye çe
kilmişti. Onun ic;in Yunan kuvvet
leri, büyük bir müşkülata maruz 
kalmadan (Balıkesir) i işgal etmişti 
Ve bu işgali müteakip te, yürüyüş 

kollarına mola verilmişti. 
Bu sırada lstanbulda çıkan bazı 

Rum gazeteleri, payansız bir sevinç 
içindelerdi. (Muzaffer Yunan ordu
su~ nun, (Mağlup Türkler) den al
dıkları esir ve ganimet eşyasının a
dedini saya saya bitirememektelerdi. 
Halbuki bunların hepsi, gülünç bir 
tahminden; ve ondan daha gülünç 
olan çok müfrit bir milliyet gayre
tinden ibaretti. 

Asıl dikkate şayan olan cihet; bu 
(parlak zafer) dolayısiyle, gerek 
Yunan ordusu \>~kumandanı gene
ral (Paraskevopulo) nun ve gerek 
(Yunan başvekili M. Venizelos) un 
ajanslar vasrtasiyle her tarafa yayı
lan mühim sözleri idi. 

Yunan ordusu başkumandanı: 
emrinde bulunan ordunun, hiçbir is
tila maksadı takip etmiyerek ancak 
ve ancak, (Mustafa Kemal Paşa) ya 
itaat eden (milliyetperver) leri yola 
getirmek için harbcttiğini ve bunun 
için de nihayet iki gün kafi geleceği
ni ilan ediyordu. 

M. Venizelosa gelince: o da Yunan 
ordusu başkumandanının sözlerini 
teyit ediyor: 

- Yunanistan: Türk milleti aley
hine hareket etmiyor ... Türkiye top
raklarında, hiçbir istila ve fütühat 
emelleri beslemiyor... Maksadımız, 

(Mustafa Kemal paşa) nm etrafında 
toplananları ve ona tabi olanları ez
mek, bunları tenkil ve terbiye et
mektir. Bu vazifeyi, biz deruhte et
tik. Deruhte ettiğimiz bu vazifeyi 
nihayete kadar ifa edeceğiz. Ve üç 
hafta zarfında da ikmal eyliyeceğiz. 
Hatta; icap ederse, bu uğurda (500 

bin ) askeri silah altına almaktan çe
kinmiyeeeğiz. 

Diyordu. 
Fakat hadisat; gerek Yunan ordu

su başkumandanının ve gerek Yu
nan başvekilinin bu sözlerini tekzip 
ediyordu ... !stili altına giren yerle!'
de; derhal Rum komitecileri ve Hür
riyet - ltilaf Fırkası mensupları ha
rekete geçiyor; hırs ve intikamdan 
doğan vakalar başgösteriyordu ... İh
tiyarlardan, kadınlardan, çocuklar
dan mürekkep masum bir halk kütle 
si, kan ve ateş tehdidi altında tinl 
tiril titriyordu. 

Balıkesirde mola verilen Yunan 
kuvvetlerinin istiraha.ti uzun sür
memişti. Bu müddet zarfında, (Bur
sa) üzerine yürüyecek olan üç piya
de ve bir süvari fırkasının toplanma
sı hitama ermi~ti. 

lki gün istirahat ve bütün hazır

lıkların ikmalinden sonra, hareket 
emri verilmişti. (Kirma.eti) ile (Mi
haliç - Karacabey) bilahadise işgal 
edilmişti... Düşman fırkaları, (Ulua
bat) köprüsünü geçmişler; artık 

,(Bursa) ovasına. girmişlerdi. 

Şu anda Bursa.da bulunan 56 ncı 
fırkanın bütün mevcudu, (735) mu
harip asker, 4- malrinelitüfek ve 3 
toptan ibaretti .. Çok( ve pek çok ~ 
biidir ki; (fırka) namı verilen bu 
kuvvet; tam mevcutlu ve en son teç
hizata malik olan üç piyade ve bir sü 
vari fırkuımdan mürekkep olan düş
man taarruz kuvvetine mukabele ve 
müdafaa edemezdi. 

Taarruzun başladığı dakikadan i
tibaren harekatı büyük bir dikkat ve 
ehemmiyetle takip eden (Mustafa 
Kemal p~~ ) : ıiüşman ordusunu ne
rede tevL f c~:::.::~ lamngeldiğini t&-

yin ettiği için vaziyeti büyük .bir sü
ki.ın ve soğukkanlılıkla idare etmek
teydi. Buna binaen, Bursadaki as
ker kuvvetlerini hırpalatma.mak vi! 
bunu tam zamanında kullanmak için 
(Bursa) nın tahliyesine emir ver
mişti. Bu emre binaen; Bursamn 
garbında, Sülüklü civarında küçük 
bir setir hattr tesis edilmiş; diğı::r 
kuvvetler de, Bursanın şarkına, (Ak 
su - Dimboz) hattına çekilmişti. 

Temmuzun 7 inci çarşamba günü, 
Bursa valisi Hacim bey, hükumet 
erkanından bazılarını yanma alarak 
şehri terketmişti. Şehir, korkunç 
bir süküt içinde idi. Hürriyet ve lti-
18.f fırkası mensupları ile padişah 

ve İstanbul hükumeti taraftarları 
tehditkar bir vaziyete geçmişlerdi. 

Fa kat bliyük bir ekseriyet müfrıt 

bir milliyetperver olan halkla, Mü
dafaai Hukuk Cemiyetinin kıtai mun 
tazıra halinde bulunan efradının 

korkusundan, en küçük bir harekete 
bile cesaret edememişlerdi. 

Müdafaai hukuk mensuplarile, iş
gal faciasını görmek istemiyenler, 
mütemadiyen İnegöl ve Yenişehire 
çekilmektelerdi. Bazı müfrit milli
yetperverler de, düşmanın ani bir 
baskınını karşılamak için silahlan
mışlar, (Çekirge) nin biraz ilersind•.!, 
(Beşevler) de küçük bir müdafaa 
hattı tesis etmişlerdi. 

Temmuzun 7'-8 gecesi, düşman 

kuvvetleri artrk şehre takarrüp et
mişlerdi. Sülüklü ve Beşevler hattın
daki kuvvetlerle düşman keşif kolla
rile temasa gelmişlerdi. Beşevlerdeki 
küçük milli müfreze, düşman üzerine 
ateş açmıştı. Daha ilk ateşte, bir 
düşman zabiti ölmüş, bitkaç nefer 
yaralanmıştı. Onun üzerine burada 
şiddetli bir müsademe başlamıştı. Ve 
Yunan toı><:usu, bu küçük milli kuv
vetin bulunduğu yeri, mü,c;sir bir top 
ateşi altına almıştı. 

Temmuzun 8 inci günli, belediye 
dairesinde bir heyet toplanmıştı .. 
Hürriyet ve itilaf fırkası reisi, sabık 
müftü Ömer Fevzi efendi, ermeni ve 
rum reisi ruhanileri, tütün tüccarla
rından A vramidi ve sair rum ve er -
meni muteberanından mürekkep olan 
bu heyet; Yunan ordusu girip de hü
kumet kuvvetleri teessüs edinceye 
kadar şehri idare etmek için bir ko
misyon teşkiline, ve şehrin tahliye e-· 
dildiğini Yunan kumandanına haber 
vermek için bir murahhas heyetin 
gönderilmesine karar vermişti. 

(8 Temmuz 1336 - 1020 perşembe) 
günü, 1..evalden bir saat sonra, Yu
nan süvarileri (Acemler) istasyonu 
ile oradaki polis karakolunu zaptet
mişler; piyade müfrezeleri de ova 
tarikiyle (Atıcılar) a doğru ilerle
miş! erdi.. 

Yanm saat sonra; Çekirge istika
metinden gelen küçük bir süvari 
postası, ellerinde yalın kılıc;larla ve 
dört nalla (Yağcılar pınarı) önün • 
den geçerek şehre girmişler, ayni 
süratle ilerliyerek evvela hükumet 
dairesini ,sonra belediyeyi ve daha 
sonra da fırka dairesini işgal eyle • 

Gene vaktiyle uzun saçlar moday
ken berber dükkanlarının önünde u
zun uzun takma saçlar asılı olduğu
nu da, o zamanları görmüşseniz, ha
tırlarsınız. O moda geri gelince ber
berler de elbette mesleklerinin eski 
alametini ha tırlıyacaklardır. 

Üçüncü netice olarak bu modadan 
pipo içenler memnun olacaklardır. 

Pipo içen meşhur adamlardan - şim 
di Fransanm mebuslar meclis reisi
Bay Heryo uzun saç modası kalktığı 
vakit nekadar yanmış. yakılmı$tı. 

Çünkü, pipo içenlerin kanaatlerine 
göre pipoları temizlemek için en iyi 
alet uzun saçlı bayanların, saçlarını 
ve şapkalarını tutturmak için kullan 
dıkları uzun i_ğnelerin - tabii - es
kileridir. Uzun saç modasiyle birlik
te elbette o iğneler de yeniden çı:-:.3.· 

caklar ve eskiyeceklerdir ... 
Fakat onların hoşnutluklarma k2..!" 

şı hekimler bu modanın geri gelme
sinden memnun olmıyacaklardır. 

Çünkü kısa saçlar serbest serbest 
sallandıkları için saçların sağlığına 
pek uygun geliyorlardı. Serbest ol
mak insanların içtimai hayatı için 
pek te lüzumlu bir şey olmadığı çok
tanberi sabit olmuşsa da saçların 
hayatı için serbestlik güneş ve ha
va kadar lazımdır. Halbuki uzun saç 
modası eskiden olduğu gibi, saçları 
türlü türlü iğnelerle. taraklarla sr
kıştmnak, iğmek, bükmek usullerini 
de şüphesiz geri getirecek nefis saç. 
lan işkenceye sokacaktır. 

Saç tuvaleti saÇların sağlığına uy-
gun olmak içfn onları "ekemlyece . 
kendilerinin tabii istikametlerini boz 
mıyacak, sıkmıyacak, bükmiyecek 
bir şekilde olmalıdır. Eski uzun sac; 
devrindeki türlü türlü saç şekillerini 
hatırlarsanız bu sağlık kaidelerinden 
hiç birini tatbik etmek mümkün ola
mıyacağmı teslim edersiniz. 

Saçların sağlığına en uygun tuva
let, şüphesiz, saçları uzun olsun, kı-

sa olsun kendi hallerinde serbest bı

rakmaktır. Kiiçük kızların saçları da 
ha kısayken bunu yapmak mümkün

se de, uzun saçları kendi hallerinde 

omuzlar üzerinden bırakmak ancak 

geçen gün söylediğim Venedik moda

sını tekrar çıkarmakla kabil ola

caktır. 

O modayı çıkarmak hekimlerin e

linde olmadığından en az zararlı ola

rak uzun saçları mümkün olduğu 

kadar gevşek örgüler yaparak arka-

Allo aUo ..• Ben Şükran .. Seni arıyor
dum. 

- Bonjur 
miı,in? 

şekerim, nasllsm, i)i 

- VallahJ pek iyi de~ilim, fena 
halde başm1 a~rıl or.. Canım sıkılı
~·or, sabahtanberi bunalıyorum. Şim
di sen aklıma geldin, seni aradım. 

- Hayrola, bir ı;ey mi var? .• 
- Birçok ı:;eyler var!.. Bir tanesi 

i!:ite; kocamla fena lıalde kav~a et
tim... Ama nasıl bir kavga ... 

- Allah Allah ne oldu, ~·ine kapri
sin tutmuştur senin •• 

- Vallahi değil yavrur .... Bu defi\ 
bana karşı yaptı~ şeye hiçbir kadın 
tahammül P.demez. Bilmezsin ki, ha
yrr ... ha.yır, hiç şüphe yok, ondan ay
rılaca~mı •.• 

- Ne yaptı, aranızda bu kadıt.r 

mühim ne ı;teçti? 
- Kocam heni aldatıyor ••. 
- Nereden buna. hükmettin ... 
- Elimde i'>pab var ... Gün gibi a-

ır,iki.r bir şey ... 
- Çok müteessir oldum. Ne oldu, 

anlatsana? .. 
- Dün onunla beraber akşam ye

meğini bir otelde yedik... Tarasada 
oturu~·orduk .. Yanımızdan uzun boy
lu, ince, fevkalade elegant bir kadın 
geçti... Birden koeamın gözlerinin 
içine, evlendij!;imizin üçüncü a.yından
beri hiç görmedi~im bir bakış doldu .. 
O kadını bu bakışlar öyle bir süzdü, 
öyle bir süzdii ki, maazallah beni 
kan bo~e.ak zannPttim ... Sonra o kıt 
llına nekadar çok haktı~ı benim de 
farkettiğimi anladığı için işe ehem
miyetsiz bir mana vermek için,: "Gü 
zel, çok güul bir kadın, dej!;il mi? .. ., 
dire bana sordu. HayTanlr~ına iştira
ki ni iştedi.. 

- 1'~ee, sonrs? .. 
- Sonra,.,, )'Ok... Hepsi bu.. Tabii 

hen kıyameti kopardun, senden ayn
la.ca:1ım, dedim. 

- AUa.h.- Allah... Hani kocan se-
• alı":ıhyordu?. 
- Rica ederim, aldatmak ne de-

mektir. t h an et et m ek bu 
ilk bal 1 ve hu ilk beğeniş değil mi
dir? Bu ilk hayran oluşun neticesi
nin dah:: müspet bir şey doğnrma..fjı 
için eksi: olan şey, fırsattır ... Kailin 
ve erkek · iribirlerine bir ba..-:;ka in
sanı ilk lı ~endikleri gün ihanet et

mi5ler<lir. 
- Yok <'anım, bu da fazJa ..• 
- Sen hi)yle düş\inmüyor mmmn? 

O zaman pek zi~·ade ~eni, ytireklisin. 
Halbuki benim için ko<'amm, erkej!;i
min ihaneti bir ba,ı;;ka kadma böyle 
i<:l titri:rerek bakışı \.'e ben varken 
bir ba.-:;kasmı beğenmesidir. Ru ka. -
dar beğf>ndikten soma onunla ara • 
sında bii;\iik bir macera olma;\,ı:ımm 
sebebi, ya fırsat eksikliği veva kar
ı;ısmdaki kadmm ademi muvafakati 
olur. Halbuki sadakatin eı;asında. 
ba..-;kalarmm mümanaati \.·e fırsat ek-

ıııikli~i gibi şeyler yoktur değli mi? .. 

ya salvermek tavsiye edilebilir. Bu İşte ben buna sinirleniyorum. 

usul saçlann sağlığını gözeten he- - Esasen sana bugünler<le bir 

kimlerin arzularına uygun olmakla memnuniyc-tsizllk ı;:eldi. Iler '"e)·den 

Yeşil koy Bakırkoy Büyiikdere 
Üsküdar lttaıyesi !>0625 
Beyoğlu ıtfaıyesi 44644 
Büyükada. Heybeli Burııaz. Kmah mm 

takalan için telefon aantralmdakı memun 
vangln demek klfidir. 

Hastane telefonlan 

Cerarhpaşa hHtancsı 21693 
Gureba hastanesı Venibahçe 23017 
Haseki kadınlar hastaneıı 24553 
Zeynep Kamil hastanesı Oıküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapı 22142 
Beyoğlu Zük{lr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune bastanesı 60107 
Etfal hastanesi Sişli 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16,60 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acenteıl Telefotı 42362 
Akay (Kadıkö)' iskelesi) 43732 
Sark Dem.iryollan Sirkeci 23079 
Devk ')emiryollan Haydarpap 42145 

• • • 
• HALK OPERET! : Taksim bahçesin-

de bu akşam 21 de büyük müsamere: 
1 - Elektrikli kukla 
2 - Sirin Teyze operet 2 perde 2 tablo 
3 - Orta oyunu 
4 - Monoloğ 
Fiatlar meşrubatla beraber 75, 50, 30 

Efgan istiklalinin 
yıdönümü 

Dün akşam Trabyada Tokatlıyan 

otelinde Afgan istiklalinin 18 inci yıl 
dönümünü tes'it için Afgan Sefareti 
tarafından büyük bir balo verilmiştir. 
Sefir Ahmet Han, balodan birkaç gün 
evvel Berlinde Afgan harbiye nazıri
le görüşmek mecburiyetinde kaldığı 
için misafirlerini bizzat kabul ede
memiştir. Bu vazife, sefirin eşi, mas
lahatgüzar, başkatip ve diğer erkin 
tarafından büyük bir nezaketle ya
pılmıştır. 

Davetliler arasında Valimiz Muhit
tin Üstündağ ve eşi, Hariciye Genel 
Sekreteri Numan Menemencioğlu, 

Bolu Meb'usu Falih Rıfkı Atay ve eşi, 
şehrimizdeki ecnebilerden bir çoğu 
hazır bulunmuştur. 

Balo sabahın üçüne, dördüne ka
dar çok samimi bir hava içinde de
vam etmiştir. Tes'id edilen gün Af-
9"".,., .,...,;11 .... +;-; ..... Lu.u• ı -~-:- : ... +.;ı..n~1- '--

vuşmasının on sekizinci yıl dönümü
dür. Bundan evvel Afganistan dahi
li istiklal sahibi olmakla beraber ha· 
riçte temsil hakkı yoktu. İngiltere 
ile vuku bulan bir harpten sonra im
za edilen sulh muahedesi Afganista
na bu hakkı vermiştir. 

Dost milletin sevinçli gününü kut

lularız. 

Büyük bir ıünnet düğünü 
Kızılay Kadıköy - Hasanpaşa ka

munu Başkanlığından: 

·-4'9·S · 2 
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Koz pik. El (S) dedir. Sekiz leve 
den altısını yapacaktır. 

Bu meselenin halli 25 Ağustos Sa 
lı sayımızda çıkacaktır. 

20 Ağuıtoı Per,embe ıayı11nJa 
çıkan briç meıeleıinin halli 

+ 0.10.2 
• 6·S 
+ A.R.~- ~ 
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• 1). 1.3 
• o. t0. 4 

+ Q.5 
(N) kağıt yapmıştır. Mtlzayede 

şöyle olmuştur: 

N E S W 
1 Karo pas 1 pik 2 kö 
2 pik pas 4 pik kontr 

(E) ta.bil oyuna kör ile başlar. 
(W) kör (A) ve (R) sini aldıktan 

sonra kör (10) !usunu oynar. (S) bu 
eli nasıl oynamalı? 

(W) nin müzayedede pey s1lrme
sine ve kontra. etmesine göre elinde 
.,u.., ~""" a•,.. ('°') ..,..., • ...._ J."f .. J••J u..~ 

üç veya dört koz bulunması icap e• 
der. Eğer (W) de üç koz varsa (S) 
taahhüdünü yapa.bilir; faka.t dört 
koz varsa mesele çatallaşır. En iyi 
plan üçüncü körü yerden (10) lu ne 
kesmek ve sonra ele geçerek koz 
(9)lusunu oynamak ve eğer (W) kü• 

çük koz verirse bırakmaktır. Yani 
iki katlı inıpas yapmaktır. Bu suret
le (W) de yalnız üç koz varsa. (S} 

kontra.tosunu yapabilir. Fa.kat dört 
koz varsa bir kere düşer. 

• Bu meselede kağıtları oyna.mak

tan ziyade dikkate değer nokta mü
zayededir. Eğer (W) kontra deme

m.iş olsa (S) nin tarif edildiği gibi 
bir plan kurması güç olurdu, ve ha.t

tA (W) de yalnız üç koz olsa bile ta· 
ahhüdünü yapamaması ihtimali çolC 
kuvvetli idi. İleride incelmek niyetin .. 

de bulunduğumuz kontra hususund• 

gayet ihtiyatlı davranmak gerektir· 

Umumi surette kontra kozlarm ve 
hatta başka kuvvetli kağıtlarmm ye 
rini göstererek hasma bir leve kazan-

mişlerdL [Arkası var] beraber, bizim eski zamanın - uzun nefret ediyorsun, bunun sebebini a _ ----------=----- entarili, gümüş kemerli ve parmak- raştrrry·orum. 

Kızılay Kadıköy - Hasanpaşa ka
munu tarafından Modada (Bom on ti) 
gazinosu bahçesinde 4 Eylül 936 ta
rihine müsadif Cuma günü akşamı 
bir sünnet düğünü tertip edilmiş ol
duğundan çocuklarım sünnet ettir· 
mek isteyen kimselerin 3 Eylfıl 936 
perşembe akşamına kadar Pazardan 
maada her gün saat on altıdan on 
dokuza kadar Kadıköy - Hasanpaşa 

mahallesi Kurbağalıdere caddesinde
ki Kızılay dispanserine veyahut her 
gün saat dokuzdan on dokuza kadar 
Kadıköy - Pazaryolunda kain (Rifat 
Muhtar) eczanesine müracaatla ço • 
cuklarını kaydettirmeleri. 

dınr ve kar yerine zarara girilir. Va
kıa burada 4 pik kontra edilmiştir· 
Karşı taraf nasıl olsa çıkacak! ? ]!:-

Türkiye lş Bankası lstanbul şu -
besi direktörlüğünden: , 
Bankamızın kurulmasına rastlı -

yan 26 Ağustos 1936 çarşamba gü
nü Merkez, Beyoğlu, Galata şubele • 
riyle Beyazıt, Kadıköy, Usküdar A· 
janslarımızın kapalı bulundurulaca
ğını sayın alakalılarımıza bildiri -
riz. 

lan kınalı - bayanlarını pek ziyade - ~ıeaklar olmah ... 
------ --------· vet ama bu uluorta kontra olmaea 

hatırlatacağmdan bu zamanın ba- - HiC'hir toplantı:vıt ıtifıtnh·o~un . Pek merhametsizce hücum ediyorsun yüzde 90 çıkamazdı. Böyle olmua bi 
yanlan tarafından kabul edebileceği- hele ı,u f~tivale dahil otan, Rf'hek- bu festivale... le birkaç yüz puan hediye etnıekte 

te yapılan Roı.'fa,7.iC'i :vii7.mP. ,·an-.lan. - Demindenberi bana, nen var, mana ne! Kontrada ilk kaide ya.lııl' 
m ı:ıe~·ret"1f';\'f' hih~ ı:.-tmedin. Runn diye sanıyorsun, neden böyle asabi - bir leve ceza ümidile kontra etıııe
şaştım ... Bu ne tf'mbcllik, bu ne bez- sin, diyorsun... Asabiyetim.in ıebe - mektir. Daha ince hesapları ileride 

ni hiç sanmıyorum. 

• 
O halde uzun saçların sağlığını ko-

rumak için verilebilecek bir tek öğüt 

kalır: O da, hiç olmazsa. tuvalet la- ~inıtk Allah aşkına.. bini ~imdi anladım.. görürüz. 
- Nedir? .. 

zrm olmadığı zamanlarda, mesela ev- - Anıan bana festh·n1den hahset- - Senin müdafaa ettiğin şu kırk 

TAN 
1 deyken, saçları mün;ıkün olduğu kıt- me dr, başka n"'cl4'n bah~cleJ"Ren et .. günlük ve krrk gecelik eğlencelerin 

ağır bir kabusu gibi canım İstanbul 
şehrinin bağnna binişi. Aman, işte 
yine onun sıkıntısını duyuyonım ... 
Biraz hava almı;\'& çıkıyorum... İs -
tersen ( . •• ) otelinde buluşalım. Çay 
içeriz. Zat-en sana bunun için tele • 
fon ettim... Bir saate kadar orada -

yım, sen de gelir mls1n? .. 
- Elbette .. 
- Öyleyse §imdlld halde Attab" 

!\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Türkiye Dı$an 
için için 

Bır aylık • • • • 1 50 
4 - 8-
7 50 14 -

14 - 21 -

3 • • • • • 
5 .. • • • • 
1 J1l1ık • • • • 

Dtn tein blncıhk SirketJerine mfl 
ı-acaaı edilmelidir. 

Küc;ilk ilinlar dotnıdan dofnıya 
ıdaremiıce alınabilir. 

Küçük ntnıarm 5 •brltl> blı 
defalık 30 lnırU$tur. S uhrdan fa1 
la11 icin ııatu ba11ma S lruruıı alam 
Bir defadan fazla için Fek<lndar 
% to lraru, indirilir. 
GilnO ~ecmle · nü ıhalar 5 lranııtur 

dar uzun müddet hiç örgüsüz ve o

' muzlardan aşağı serbest bırakmak. 

Lokman HEKİM 

HAZIN BiR 1RTl1HAL 
Merhum Servet ve Asım Paşala -

nn torunu ve merhum Bay Suadin 
oğlu ve eski Natta acentası sahiple
rinden Ziya Songülen naklolunduğu 
Alman hastanesinde, 50 yaşında ol
duğu halde, üç çocuk bırakarak ve -
fat etmiştir. Naşi bugün hastane -
den kaldırılarak cenaze namazı öğ
leyin Bebek camisinde kılındıktan 

sonr:a Rumelihisan mezarlığına def
nedilecektir. Kederdide haremine ve 
bütün ailesine taziyet beyan ederiz. 

Kuzum, ff"Stfral İlilmini a~zına alma .. 

lstanbulun bu kırk giin, kırk gece 

i~inde sıkıldığı kaclar sıkıhlrw başka 

bir kırk ~n. ba5ka bir krrk J:eC'f" hil

mi)·onım. Acaba tarihte var mıdrr? .. 

Yakında gazete siitunlannda bu mü

na..ç;ebetle şu serlevhalar altında tari

hi makale serilt-ri okumamız pek 
muhtemeldir: "İı;tanbnl şehri, bu 

kırk gün, kırk gece festivalden ev -, 
, ·el bir kere daha ha.ngi tarihte kırk 
gün ve kırk gece azap çekmiştir?,, 

Veyahut ta: "Tarihte fstanbulun ge

~ircliği kırk gün ve kırk gecelik sıkın

tılar .. ,, Ve yahut ... 

- Aman kardeşim, burada bitir ••. 

ısmarladık .. 
- Güle, gille canım... Bir ssBt 

sonra oradaynn... Ben de bugUll o• 
yapacağon diye düşünüp duruyorUJJI' 
Ne l~i oldu, beni hatırlayışın ... 

''Telefon kapanır" 

===================================================~~= 

•• BERLiN OLiMPiYADLARI-. 
llk filmler geldi. Yapılan küşat merasimi-Muazzam resıni geçitler· 

Olimpiyat meşalesinin getirilme si, ilk müsabakalar ve galipleri 
meşhur Ovens ve se.ir, ve sair .... 

Bugün: 

MELEK ve iPEK Sınemalarında 
birden gösterilmektedir. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, aamımı 
olına.k, kariin gazetesi olmaya 

çalışmaktır. 

1 

--- ·-• .. WMWWW ...... -

Gü nün meseleleri 

Darülfünundan 
Unıversıteye 

Kilit ür ve bil~i yürü~ üşümüzün 
Önünde giden Üniversitenin, maiiım 
İstihaledenberi ge('irmiş olduğu üç ~e
ne zarfında neler ~ aptığını ve ne yol
da ça.lı~tı~ tabiidir ki herkes me
rak etmekte \'C bilmek istemektedir. 
Da.rülfünunumuz evvelce bir hiçlik 
değildi; o zaman da çalı~ır, muhtelif 
Ölçüde neticeler verir, hizmetler eder
di. Onun bünyesinde yapılan değiş
nıeler, 'üniversitenin ilimle daha sa
nıiıni, daha ya.kından olarak b~başa 
gelmesine, maddi ve manevi verimle
rinin daha mütekemmil ve ~ümullü 
olmasına. yol açacak mahiyettedir. 
Fa.kat bu hadiseyi, şekilsiz ve müte
vazı bir böce~in şatafatlı kelebek ha
line inkılabına benzetmek ,.e derhal 
gözle görünür büyük değişik1ikler a
ramak in~afsız ve mantıksızca. bir 
arzu olur. Vnh·ersitemiz yeni şekli ile 
)'eni rnhile, yeni rejimi altında çalı
S~, muhtelif fmıatlarda kendini 
ilim &lemine göstert>cek ve nihayet 
§arkın güzel hususiyetlerile yüksek 
ilmin ve mükemmel metotların ahenk 
li bir imtizacını an'ane edinerek par
hyaea.ktır. 

Darülfünunumuza bulunan kusur
lar hula<ia olarak şunlardır: 

1 - Profesörler talebesine üniver
siter olmaktan ziyade, ekseriya an
siklopedik malümat sunmakla. vakit 
gef;iri~·orlardl; o suretle ki, giıya bu 
msek mÜCSSCSf'Oİn maksat \'C gaye
til lise bilgilerini ~enişleterek öğret
tl'lekten ibaretmiş şekline giriyordu. 
~eni üniversiteden beklenen vazife, 
'blr ilmin müdevven kısrmlarmı oku
~ belletmekte beraber, o mülctese
batı bir hareket esasl \'e bir metot 
..... --...,._i Jttih-.. ....__.__~-~ -
bıalana ılme yeni kazançlar ili,·e 
eylemek ,hatta yeni keşifler yapmak
tır. Vniversitenin muhtelif fakillte
lerinde sonsuz faaliyet sahaları var
dır. Onlann lıangisinde az veya t.ok 
bılihim sahalar ve meseh>ler buJun
duğtrn u kestirmek, tayin etmek me\'· 
tlıubahs değildir. İlmin her köşesi 
ehenuniyetli, enterefi!an ve hatt.a. be
Şere <;ok fa~·dahdır. Astronomi, zoo
loji, botanik gibi, a\·am nazannda il
inin tatbikatta yer bulmıyan kısmı 
telakki f':dih.•n şubelerde de ~alışma
lar terakki ve ke~üler yalnız 
iintversiteye sahip olan milleti değil, 
bütün insanlığı kafa bakımından te
l'akkiye doğru götürür ve arasıra da 
hiç beklenilmiyen yerlerden tatbiki 
\>e maddi kısımlar baş gösterebilir. 
Onun için ilim adamı bir tüccar gibi, 
tnaddi mf"nfaat gayelerine kot;maz, 
llrne ilim dh·e sa.nlrr n ona aşkım 
ldeaı bir yüksf"klikle verir. 

Üniversitenin kiirsiilerinclen, artık 
lskolastik ~erçevelerle tahdit edilmiş 
3'orucu ve az fa:rdah malômat usu
lü makul nisbetl;re indirilecek \.·e 
başta profesörler ,.e mua\inlerf ol
bıak üzere, talebe de şahsi tetkik
lere alışaeak, onlan ~·apmasmı, on
~~dan netire alma.<o1ını ve neti<'elerclen 
fltifade etmesini öğrenPcektir. Meili nıemJekc*imiz nihayetsiz bir 
dıtttna., bir flora , ... hir fosil hazinesi-
lr. Joolojik fommsyon tetkikleri 

~~e~"rn halindedir. Bn boş sahalarm 
~ tarafından ı,gal edilmesi tini\.·er

~ ten-ıi:ıe dij~n bir vazifedir. Kuru
dllklarUe ta~amen göziiınüzün önün-
;ıd "ahıslan ''e hadiseleri bize izah 

: ~ek ~·erde ya.hancı eserlerin bizi 
t ll<'ak kısmen tatmin eclen maliıma
tınlı .''ermekten ileri gidemiyen fen 
d ec rısatırnızın da Crıh·nsitenin elinr: ~·ep:veni bir man7.ara ve cazibe al
te~cıı beklemnektedir. Ancak bu su
lı le lise '\'e ortamekteplerirnizin, 
,,:tta. ilk okırllanmrzm fen bilg-ileri 
gir tabiat denılerl ödediğimiz şekle 

ecektir. 

,1)~ - Profesörler bir tensik ve tak· 
l>ıldeye. tabi tuhılmah idi. Bu dS\ ~·a
rıı<l~ ve Yabancı ilim adanılan geti-

ı. 

3 - ll.9 ı ı· '' n.aa< c ı '·asıtalar kifayetsizdi. 
~enı ı· . 
lec:t >ınnıar kuruldu, yeni yasıtalar 
~~~k. et!ilcii, kütiiphaneler zeıı.ı.ı.in-

ldı, ıdare miikemmellestirllıli, 

Kamyonlarla cepheye miitwıadiycıı göniHW sevkccliliyor 

· Paris, 21 (Tan) - Ispanya bir ta
raftan kana boyanırken, diğer taraf
tan insaniyet namına ufak ta olsa 
ümit verici bir adım atılmış bulunu
yor. Madritteki elçilerin Duayyeni o
lan Arjantin elçisi, hiikumetinden al· 
dığı talimat üzerine gerek asiler, ge
rekse meşru İspanyol hükumeti n~z~ 1 
dinde teşebbüste bulunarak, her ı~ı l 
tarafın almış olduğu sivil esirlerın 
mübadelesini teklif etmiştir. Bu tekli 
fin neticesi henüz belli değildir. 

Harp vaziyetine gelince, Havas A
jansının istihbaratına nazaran, hüku
met kuvvetleri Guadarama cephesin
de mühim bir muvaffakıyet kayde
derek Modalteral kasabasını işgal et· 
mişlerdir. lrun ve Sansebastiyen ci
varındaki askeri harekat 24 saatten 
beri tavsamış gibidir. Asiler Ernani 

• 
kasabasına beş bomba atmışlardır. 

Diğer taraftan bir hükumet tayyare· 
si asilerin zaptetmiş olduğu Badajoz 
şehrinin yakınında yere inmek mec
buriyetinde kalmıştır. Tayyare müret 
tebatı Portekize kaçmış, tayyare, asi 
ler tarafından ele geçirilerek Sevil~ 

ita/ya Balear AJalannı işgal 
etmek istiyormuş 

P aris, 21 (Tan) - Brükselden bil
diriliyor: Ademi müdahale teklifine ı 
dair Fransa ile ltalya arasında konuş 
malar devam etmektedir. 
Ba:::ı ma,hafilden s?Zan haberlere 

göre, ltalya Balear adalarım işgal et 
mek niyetinde olup, bu takdfrff,e Al
manyanm takınacağı vaziyeti anla -
mak istediğinden Berlin hükümetini 
iskandil ctmi.ştir. 
Diğer taraftan ise ltalyan cevabı

nın gecikmiyeceği söy!enmektedir. 
Asi General Delyano Sevil radyo

sundan yaptığı bir beyanatta, dahili 
harbin kolayca bitmiyeceğini ve ls • 
panya topraklarında bir tek Marksist 
kalmayıncaya kadar çarpışacakları
nı söylemiştir. 

General Frankonun emri üzerine 
Rifin yerli şeflerinden üç kişi ve baş
ka ileri gelen kimseler kınşuna dizil
mişlerdir. 

ita/ya ademi müdahale teklifini 
kabul etti 

Londra, 21 (Tan) - Fransanm 
yapmış olduğu ademi miiclahale tek
lifi, niha~·et İtalya tarafından kabul 
edilmitşir. 

Kerfi~·et, İtaJ~·an Harici~·e Nazın 
Kont Ci~'ano tarafından Roma Fran-

büt~e ~ ülcseltilcli. 
4 - Lise mezunu talebe, lu~le ya

bancı dil hususunda:. ~ok geri ıcti. 

Buna çabuk tesirli çareler bnlmıa

mazdı. }'akat kabul ve tasdik edil
meli ki, ora.da da hayli gayretler sar
fedildi. 

Velhasıl Darülfünuna yeni bir drş 
şekil, onu f':Ski an'anelerine bağlılrk
tan kurtarmak i~in yeni bir isim \'e
rilmi~tir. Ruhi istihalesinf, yeni un
surlan, ~·eni zihni;\'eti, ~·eni <:alışma 
metotlan ile kendi me;rdana getire
cektir. 

Milletin kendine verdiği büyük 
ehf"mmiye:t ve ;\'ül<sek mevkie layık, 
altına girdiği ağır \'Rzifenin güçlüğü

nü ve mes'uliyetini miiclrik ola.rak 
çok çalışacağına, feragat ve fedakar
lıkla ~iirü~·ecr.~,hıe ve frekansı çoğa
lan miispet neticelerle bizi sevindire
ce~ine itminanımız vardır. Nikbin 
gözlerle ileri~·i hf'kli;voruz. 

A. Nadir PEKEL.'\IEN 

slz el~isine ve İngiliz maslahatgüzarı
na bu akşam bildirilmiştir. 

taJyanm ihtirazi lmyitler komuş 

olup olmadığı belli dl'ğil. 

Avrupa amele/erinin vaziyeti 
Londra. 21 (Tan) - Amele sendi· 

kaları federasyonu umumi katibi Sir 
Walter Citrinc, İspanya meselesind? 
Avrupa amele sınıflarının müşterek 

bir hattı hareket takip etmeleri !fk
kında Fransız amele lideri ile görüş
mek üzere Parise gitmiştir. Dün E • 
den ile Sir Citrine arasında yapılan 
görüşmede lspanyol ihtilalcilerinin 
muzafferiyeti takdirinde lngiltere ile 
müstemlekeleri arasındaki münaka -
latın biraz tehlikeye düşeceği netice
sine varılmrştır. Londra amele maha
fih , Bald\'in kabinesinin muhafazakar 
erkanının bile faşistlere olan sempa
ti!erine rağmen bu noktayı takdir et
mekte olduklarını beyan etmektedir. 
Söylendiğine göre amele fırka lider
leri bir müdahale siyaseti takip edil· 
mesini isteyeceklerdir. Çünkü şimd~
k. ademi müdahale siyasetinin Mad
ritteki meşru hükumetin faaliyetini 
güçleştirdiği ne ve ihtilalcilerin faali
yetini kolaylaştırdığına kani bulun -
maktadırlar. 

31 eyalet ihtilalcilerin elinde 
Lizbon, 21 (Tan) - SeYil ·radyosu 

ile neşrlyatta bulunan Generallerden 
de Slono ihtilalcilerin 31 eyaleti kon
trol altında bulundurmakta oldukla
rını, hükumetin kontrolü altında ise 
ancak 18 eyalet bulunduğunu, İspan
ya Bankasının 43 şubesinin ihtilalci
lerin ve 28 şubesinin de hükumetin 
elinde bulunduğunu beyan etmekte -
dir. Madrit radyosunun verdiği bir 
h:ıbere göre ihtilalcilerin bir kuvvet 
Saragosse yakininde hezimete uğra · 
tılmıştır. Ihtilalcilerin Gonadarrama 
cephesinde yapmış oldukları bütün ta 
arruzlar püskürtülmüş ve Madrit yo 
lu ihtilalcilere kapatılmıştır. Madrit 

t-adyosu hükumetin Majork adasına 
yeniden 'asker çıkarmış olduğunu ila
ve etmektedir. Malagada büyük bil 
karışıklık hüküm sürmektedir. Bu 
şehrin yakinda ihtilalcilerin eline ge
çeceği haber verilmektedir. 

Komünistler esirlerle dolu bir 
kiliseyi yaktılar 

Lizbon, 21 (A.A.J - Rcuter Ajan
sı muhabirinin öğrendiğine göre Vro
sa de la Frontera'da esirlerle dolu 
bır kilise, Madrit hükumetinin esir -
lerin yakılması gibi barbar usullere 
müracaat edilmemesi suretindeki e . 
mirlerine rağmen, komünistler tara
fından ateşe yerilmiştir. 

ihtilalcilerden yeniden 300 ölü 
Madrit, 21 (Tanı ,_ Hükumet kuv 

vetleri Avila yakininde bir ihtilalci 
kuvvetini hezimete uğratmışlard~ 
Bu muharebede 300 ihtilalci ölmüş ve 
61 si esir olmuştur. Beş top, yedi mit
ralyöz ve birçok malzeme kaybetmiş
lerdir. 

Sen Sebastiyende, 25 Alman 
tehlikede 

Sen Sebastien, 21 (A.A.) - Alman 
konsolosu, buradaki 25 Almanın ha
yatının tehlikede olduğuna hükmede
rek bunlarla beraber bugün şehri ter 
ketmeğe karar vermiştir. 

Alman filosunun MadriJe 
şiddetli bir ihtarı 

Berlin, 21 (A.A.) - Kamerun adın 
daki Alman vapurunun İspanyol harp 
gemileri tarafından muayenesi dola
yısile İspanyol sularındaki Alman fi 
losunun kumandam, İspanya hüı;.1 -
met filosu kumandanına bir te 1,grıf 

c:ekerck ezcümle şu ihtarda bulu ımuş 
tur: 

Bu gibi şiddet hareketlerine karşı 
müsamaha göstermeğe mütemı:ı vi l ,~ r 

1ilim. Kumandam altındaki bütü.n 
kuvvetlere gemileriniz larat ı ıda•1 
haksız olarak yapılacak olan he::!' tür 
lil siddPt harPketine ~iddefü'! ınuk ıbe 

GU 
Y aşıyan ölüler 

Tabirler de insanlar gibi bazan za~ 
vallılaşıyor. Öyle kelimeler ve öyle 
tabirler mevcuttur ki vaktile yüksek 
bir manayı ifade ettikleri halde şim
di birer cılız, miskin bir şekil almak-

--

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Martının yumurtası neye ya

rar'? 
tadır. _ . 1 S - Vücudun en atıl uznı lı.:ngi· 

lşte . son sigorta kaçakçılıgında dı- "eli ~ 
. Si r. 

rileri ölü göstermek sureWe "yaşryan S E k" ı ı la (b" iki" "iki . . . - s ı ra iam ar ır 
ölüler" tabirine bu şekılde bır suıkast d tik) • k t .1 . . .. t · o e remzı ·aç arı unı gos erır • 
yapılmıştır. S - Camı kimler icat ehni~tirf 

"Yaşıyan ölüler." 
Biz bu tabiri eski Harp mecmuala

rında görmüştük. Halbuki son ka
çakçılık onu zabıta sütununa düşür
dü. 

Kaçakçılar ve dolandmcılar için bu 
suikast esbabı müşeddide olmalıdır. 

Cehennem 
Nasrettin Hocanın ıueza.rmı yak -

mışlar. Birkaç sadık ruhlu adam, 
mezarın karşısına geçmişler, oradaki 
otlara ateş vermişler ve karşısına ge
çip seyrederek zevk almışlar ... 

Tıpkı İspanyada ölüleri mezarın • 
dan çıkaran, duvarlara mıhhyan, ki
liseleri yakan adamlar gibi... 

Demek İspanyol ruhu burada da 
türemiş. 

Filhakika Hoca merhum ölüme 
pek kulak asan bir kimse değildi. Fa· 
kat ölümünden senelerce sonra Hoea-

1 yı insanlar tarafmdan cehenneme 

1 

göndermeye gönül kail olmuyor .. Şu 
insanların yaptığı işe bakın! Kendile-

! 
rini senelerce eğlendiren, onlara neş'e 
sa~an bir adamı cehenneme gönder

i mckten bile çekiinıniyorlar. 

Ata sözleri 
- Menfaati için ağlıyan menfaati 

için fenalık ta yapabilir. 
- Arayan mevlasını bulur. 
- Evvel dü!)tin, sonra e'\·len. 
- Sırsatı fc,teylemez akıl, meğer 

lE' etmelerini emrettim. 

Bir asi kruvazörün bafına 
gelenler 

Madrit, 21 (Tan) - Asilerin elin
de bulunan Alrnirante Cervera l~ru' a 
zörü yanlışlıkla Gijon limanına g1r -
ınfı;I i~ de, kruvazöriin topları, at•' ·n 
toplarla kullanılmaz bir hale get!rıl
miş ve kruvazör yana yatmıştır. Ge· 
mi Gijon'un ihtilalcilerin elinde olına 
<lığını anlayınca bütün sür'atile li -
mandan uzaklaşmış, ve asilerin elin· 
de bulunan Galicc limanlarına dnğ'"U 
kaçmıştır. 

Alman torpidoları lspanyol 
sularında 

Hendaye, 21 (A.A.)- Havas AJ::tn 
şı mu ha birinden: Albatros ve Sce-a.d 
!er adındaki Alman torpito muhrip
leri Ispanyaya gitmek üzere Bayunne 
dan hareket etmişlerdir. Guad~loıme 
kalesindeki hükumet topçuları, ihti -
IalCilerin mevzilerini bombardı n~n 
etmişlerdir. Bu bombardımana F)rt -

tarabia limanında demirlemiş olı:ın 

N~. 3 torpido muhribi de iştirak et
mıştir. Zırhlı bir tren de bu mıihare
beye karışmıştır. 

Sen Sebastiyenin tesilimi 
şartları görüşülüyor 

Hendaye, 21 (A.A.) - Havas A -
jansı muhabirinin öğrendiğine göre 
Bask milliyetçi fırkası murahhasları. 
Sen Sebastien'in teslimi şartlarını gö 

Dünkü soruların cevapları 
S - ilk defa Harbiye mektebine 

kcıbul edilmeleri için tc§cbbiisatta bu· 
lunmı kızlarımız kimlcrdir1 Ne va • 
kit , 

C - 25 eşTrinievnl 1933 tarihinde 
İstanbul lisesi talebelerinden bir grup 
Harbiye mektebtne ka.bul edilmeleri 
için teşebbüsatta bulunmuştur. 

S - Son affi tmmmi kanuııu ne za
mon neşredilmi.'jtir1 

C - 26 TesrinieneJ 1933 te. 
S - · Karaclenizdc 25 scneclenberi 

göriUmiyen müthi.ş fırtına ne zaman 
oldu 1 Trıhribatı nelerdir1 

C - Karadenizde büyük müthlş fll' 
tına 2 Kanunuevvel 933 te olmuş, 

Samsun - Ordu sahil bo~·unda fazla. 
tahribat J·apnuşhr. Birçok \'apurlar, 
motörler batmış, kayıklar parçalan • 
mıştır. 

S - Osmatılt Bankasının imtiyazı 
kaç senesine karlar devam cdecektirt 

C - 1952 yılına kadar. 

nadan oJa. 
- İ)i adam ara yapar, kötü adam 

a.ra bozar. 
- Fırsat, çok vakit ele g~m•. 
- İşini elden bırakma. 
- Açılan ı;ıolar, a~lı~·an güJer. 
- Açm karnı. do~·ar ama gözü 

doymaz. 

rine girişilmek üzere bir mütareke ya 
pılmasmı teklif etmektedir. 

Sen Sebastiyen'de iki tevkil 
Bayonne, 21 (A.A.) - Zabıta, Pri· 

mc de Riveranın tesis etmiş olduğu 
askeri direktuvarı azasından olan Ge 
neral Muslera 'yı Saint Sebastiende 
t~vkif etmiştir. Zabıta, ayni zamanda 
Yarbay Baselga'yı da tevkif etmiştir. 
Bu iki zat, bir aydanberi gizlenmekte 
bulundukları bir odada yakalanmış· 
l.:ı.rdır. Bu iki zabitin isticvabı sıra • 
smda ifadelerinde birçok tenakuslar 
~örülmüştür. 

lngilte--ecle bir halkçrlar cephesi 
Londra, 21 (Tan) - Liberaller ma 

hafilinde bir lngiliz Halkçılar Cephe
si tesisi lehinde bir cereyan mevcut
tur. Bu fikri daha evvelce Komünist
lerle müstakil Amele Fırkası Ye Sen
dika •müesseseleri ekseriyeti kabul et 
nıişlcrdi. 

Kongreden sonra 
Cemiyetin umumi katibi 
iddialara cevab veriyor 

Perşembe günü toplanan gayrimü
badi!ler kongresinde bazı gilrültiller 

olduğu malumdur. Gayrimübadiller 
cemiyeti umumi katibi Şehap, dün 

kendisile görüşen bir muharririmize 

bu hususta şunları söylemiştir: 
rüşmek üzere Burgos'a gitmişlerdir. "- Bazı kimselerin iddia ettiği gi

Sen Sebastien'de hUmmayi tifoidi hü- bi gayrikanuni hiçbir şey olmamış
kiım sürmektedir. tır. Eğer böyle birşey varsa daima 

Sevil ne halde? 
Seville, 21 (A.A.) - Şehir normal 

manzarasını almıştır. Halk arasmdo 
kırmızı kasketli zabitler ve üniforma 
1ı Alman zabitleri de görülmektedir. 
Bunların arasında İtalyan zabitleri 
ve bilhassa tayyarecileri de görülü -
yordu. Bunlar, Lejyon Etranjere gir
miş oldukl ._rını söylemişlerdir. Bü
ti..:.n kahvelerde orkestralar çalmakta
dır. Arasıra bir askeri müfreze geç· 
me:ktedır. Bunların göğüslerinde az17 

lerin resimleri bulunan kumaş parça. 
ları vardır. Bunları Marksistlerin e -
!inden şehrin ihtilalciler eline geçme
si hfıtırası olmak üzere taşımaktadır 
lar, 

Avrupa ittihadı Birliği Reisi 
de tavassut teklifinde bulundu 

Viyana, 21 (A.A.) - Avrupa itti
hadı birliği reisi Kont Coudenhove . 
Kalergi, Azana ile Giral'a ve ihtilalcı 
generallerden ~fola ile Cabaneldas'!'I 
müracaat ederek tavassut teklifind~ 
bulunmuştur. Kont. sulh müzakerele· 

onlara cevap vermeye hazınm. 

Fazla masrafa, gelince bu doğru • 

dan doğruya idari bir meseledir, bu· 
nu komisyon tetkik eder. Kaldı ki 
fazla hiçbir masraf yapılmış değil

dir. İdare Heyeti fahri olarak çalışır. 
Bir de küçüklerin hakkı yenildiği· 

ni söylüyorlar. Bu da doğru değildir. 
Küçük hak sahiplerinin bir kısmı za
ten hisselerini satmıştır ve gürültü
ye sebebiyet verenlerin ekseri o his
seleri ucuz ucuz alıp kar yolunu tut
muş olanlardır. Uyuşamayanların ce 
miyetten ayrılması gayet tabiidir. 
Hiçbir şey zorla yapılamaz, bütün 
bunlara rağmen idare heyeti doğru 
ve dürüst hareket etmiştir.,, 

Türk Maarif Cemiyeti Ankarada 
bir yurt açıyor . 

Türk Maarif Cemiyeti, Ankara.da
ki yüksek okullara ve liselere devam 
eden talebeler i<;in bir yurt binası 

tesisini düşünmektedir. Bu çok yerin 
de kararın sür'atle tatbiki beklen
mektedir 
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Olimpiyattan dönen ilk kafile dün geldi 

Sporcularımız Galata rıhtımında 
büyük tezahüratla kar andılar 
Berlin, Olimpiyatlarından dönen 

güreşçi, basketbolcll, denizci ve biaik 
letçllerimiz dün Köateııce yoliyle ve 
Prensipesya Marya vapuru ile pbri
mize gehniolerdir. Sporcularm aaat 
on dörtte pleceli pyi olduğu için 
öğlecleR sonrıı Galata rıhtımJ kaqı -
lamağa ~ ~ baolaıını
t,ır. SporcUlan getifen vapur, Saat 
l6,15 de Galata nhtımma J'B!'ll'Dlf -1 
tıı. Kamutay~ Nuri Conker 
birçok saylavlar, belediye ve spor ku 
rumu m~illeri ile aporeular kar· 
etlama töreninde hazır bulWlllluşlar
d.lr. Gemi nhtm.ıa yanqbğı zaman 
eebir bandoau IatikW ~ ça,1ma 
ğa batl•m11tır. Sporcularm ~ -
lada doIJqaıı vapurQa.n inmeleri ıd
mm bir h&dise ®-UI. nhtmıı ~dde
)e kadar dolduranuı bine yakm hal.
km büyilk teza.JıiDatma. vesile vermiş 
tir. Vapurdan ilkönce KeniDl1 Ah -
:r;net çımu,tır Ktlliyiın pehliv~ el 
Uzerinde taşıdığı Y~ Kersinliyi ta 
kip etnıi§ ve "Y'qa, varol,. SeSlm a
rasmda caddeye kadar pmUZda g6tu.
rlllııiilftih". SporeUJar, ayrii tezahtırat 
la evlerine uğurlanml§lar, kendilerine 
bir1o;k buketler verilmittir. 

Y GfGI' neleT .nLatı70rl 
Sikletinde dUya pınpiyonluğunu 

kuanan Yaşar, dün evinde kendisile 
aörtieen muhuririmize ihtisaslarmı 
f6yle anlatmqtır: 
"- Dtin)1& 1&1Dpiyolılujunu mem
le~ U.ndl"dıpa lçta o kadar 
•vini~rqm ki ~. anlata'Olly& 
~ .. y ............ ,IMJD ~ 

.tıırı~•>ı 1 -= Jimt ~ahim- ra, eo 
Kebmet, Sadık balremlerin tarafgir
liilne kurban oldular. Ben gijııeşle!'
de heqeydea enel aeyircilerin aevgi 
8b.ai -..nmata amıettim ve buna mu 
)'Bffak ta oldum. ~ gllreti az 
hiWitim iti• eauen serbpette btney 
beklemiyordum. Yalmz, 11erbeıst gtl -
~er bana bir tecrm.-defteei temin 
etti. 'Mbldere ilk tübjım zaıun he
~ el1eriıp tatmuY9l't1L. Bana 
nazaran çok fazla tecrilbeli olan Kus. 
ta bile heyecanc1aıl ~ -
du. Beı:n size bireey söyllyeytm naH 
lliz ~ Avnıpablar deNceBinae 
biliniyoruz. Bize herteyden ene! • 
u1on ilam. Ondan sonra da A'Y'ıılpa· 
hlarla mla tema" SflO"OI' -~ 1'f.IJJ.""tlcı 

JINJ .... ~bll,uk ~ıff .. getgeff, ~neticeler hakkmda.P.U iunıtdereee yhie fena delildir. TUr 
ter ~ için çalıp~ soy izahatı v~: ldln Cihan pmplyonluğUnu hayal gi-

~ ı ~~fı~~ 6Dilnb. "- Suttm ~et elltrinden ğeı bl glSrenlere bunun aksi,U isbat etri\11: 
....,. ça man ~ ....,.. ıv....,_.e ır 
~ i~ daıedıiiBi a eliği kadar çalı§bl&r. l'alat, uğradık- bulunuyoruz. Bu muvaffalcıyetin 6 -
Jemıin amng yq1ar11e 4o~ 'U: tan ~ t.a.ham\nll -edilmez nümilale yeni ufuklar açac.ağnıa tfit. 
-~· bir dereceyi °l)uldu, Jluatata ile Ço- he 10,ktUr.,, 

., ban hakemi.mı gadrine Uğradılar. Difer taraftan Mersinli Ahmet te 
Alınaia neficeler l7"lir!,, Bele Sa.dı1t,; pmpiyonluğu 7ok yere pmI&rı anlatımftır: 
o~ l'ederaayoDu reisi .Ahmet kaybetti. Büttın bunlar& rağmen aldı "- Çok yorgun, taqt tok ~-

Ytl§G1", Biflik llutafa 116 •erBinU Ahmet bir arada 

Radyo 
l•tlltkl Program 

Kahin 

20: Kanpk nqri:p.t. 21: Kana. 21,55: 
Saad Zeki takımL 22,30: Konferana. zs· 
Suad Zeki taüal konsere devam edi7or. 

latanbat 

18: DUa m..... (pllk). 11: Haberler. 
19,15: Mahtelif pWdar. 19.30: Çocak •· 
ati: Hik~ler. 20: Çocak muaikiei (pllk) 
20,30: Stüdyo orkeııtralan. 21,30: Son ba• 
herler. 

Saat 22 den aoııra Anadolu ajanamm p
setelere mahnı b&Vadia aeniai verileçek• 
tir. 

~ 

1~55: KonQflNlar - Sarlnlar (almua) 
20,15: Cari Zellerin (Kaı Tiiccan) illnıli 
opereti; 22: Bii7iik orkeatn konseri: 23: 
Haberler: 23,15: PWı:; 23,30: Şen hafta 
aoQU Kanpk muaild ye aolo eutdman• 
tal.) 

8IUmıt 

13,30: Haberler. U.40: PJlk koaaerl; 
14,15: Haberler: 14,30: Plü.; 15: Son ha-
1*-ler; lt: Sibiceana orkeetraaı: 20: Kon
f._; 28,20: Kili" koUeri; 21,20: Poata 
lnıtaJG: 21~5: Radyo orkestraa; 22,30: 
Ha~; 22.45: Cqma Kok cam; IS,45& 
Almı1a•, fnıuızc:a haberler. 

Bellnt 
20.5~ Halk aarlıdan; 21,45: Torlaofaa 

nakil: Konaer; 23t Haberler; 23,20: Bir lo
lwıtadan ~er aakll; Zl,40: Dau pllt
lan. 

~ 
18,H: Saiıdot Bara. ciau tümn: lt,45:-.. 

ltad70 Jle selllislır; 20,~5: Bir aeali filmin 
mualldU sahnelenıden; Z0,45; Koıa:••ar 
21,10: qjkeetra komer (Avnapa p .a~ 
l~rr cl8lla "170r); 22,20: H&bcrw; 14: 
Cubıuat. 

lloekova 

20: P•pnfuta eserlerlnden konur: 21: 
Mikrofon ti)ratro•; 22: Alwwm;a aeaft7at 
23,05: Pl'UWllGll netriıat; 1: ~ 
netri7at. 

VU'IOft 

ıo: Oda amliki.ı; 21,15: Kcnnallllllarf 
11,45: Koro ; 6.sQ: Radyo piyesi; 23: 
Haberterı aa.aoı Spw; 23,SS: J!aftf amai-

• ld; 14: Kilçük orkutra; 24,30: Dua Jllk
larL 

c VIJua 

20,45: Leton:p. tadalan: (Jıbano = 
Zl;IO:. KuJllk netrb'at ~ ida\!'11!" 
ti,,atro); 22,40: Kon~; 23: lk'ber • 
ler; 23,10: Eilencell mDtild; 24,15: Bl1en.i. 
ceU m gelldnin ~; 24,45: Çipa .... 
kili. 

Rallııai ,. .. ..,... 
EıninönU Balk~: 

li1vinıi» ... flUbeei tanfmc1an 
tip ecli1en ga~ ku1i1pler M 
bol pmpt)'ö'iiillı flDal macma 6ntı 
m.\ızdekl.28-8-938 Pazar gbfl 

~ stadmda f&P~· 
bakır, prograuµ;aNY& ~ 
1-K~·~• 

lf,39 da hullael .... 
2 - Fatih idman • Bodmrt:, ..... 

16,15 de final. 
Jıla.; hakemi Nurl Bollut. 
Ta:ımnrar ~ ımıu~ 

BO)'UD&caktır. 

·Gece Yarısı 
-Daha ııe var? Ne unuttuk?.. ldW aııhyamamllfl: Geııç kadm biç aesini çı~ ğll, öteye berly,e, blrka,Q Jl1z lifa 

Jtalemi, hesap yaptığı kaiıdm ll- "* »t~ hiaa'edarları? du; Celil Malıir, ona, yaJdattı, gene- cum n.r.. Fallat buDlaı."I U.lilılll'lıu-ı 
zerinde gezdirmeye ballam..U~ Celil Ma.hir, yüzüııii buruetmdu: sinden tuttu, dudaklarmı duclaldarı· gelirint &terim. Oyle ~ 1111111~ 

- Batn'larıs. •• Şim<U, yudıklan.- .a... Kumpanya,mn bilttın yWtjhıil, na yaklafbrdı, öpen. bir sesle: faı.tl, alır ~ 4Cil··· = 
No. 21 •ütm# YBBABI mızı toplıyalmı. tıd YilS dekor .. Yilz ben Ql'llu.zlanm& alamam ... Bir kısmı - Niçin auauyorslttl? dedi. •• Bu ye teaem ~eıjııJint U4erim. .. Sekiz 

Kal . • &fii. Ug ytlz.. Seksen, bale yeVmiye- arlladaflar, ~ar va.ilyetinde ça- klUı, gözllntt mü korkuttu? ~ ~ut dokuz yQs lira.jı ~ 
...... . em~~ edeme~-~ .. :aa DAnları, duvar &filleri si~ bale kostllmit. Uç yu.~ .. Bi- lJtırlaı'. Badatı, bUttln masraflar İcl&l, oıwn. ılık IOhıklarmı içmff, ı.-°" ... KlraeıJanmı ldkJatı11rmuı1W 
~ *' itçiye g&e fl~t ~, için de yas. uy(Q'Oı1i'DI. letler elli .. pört yt1z ot\u., ~ apu:.a, aramırAa pa~apnz. b&yıh:metı aan.ki.... Bir dUJdrin, Jfr ev Jıt•ılli a 
moma, puatlikta c1& farkEiür.~ı YU. lirayı-....~ 1161· Genç kadmm yt1zibi• bakıyordu: Btınlar, ayrı~ .. Bize 1'aiiı. -Hayır!.- Dokus yt1z lirayı nuı1 i8tesem1Jı8m*ı 1&ta'*11' ~? VI 
akt1 k~ lilyonlu: - Dört yUz otuz. Tin.tro kiraaı- delil ... Galayı, •umun, yahut pay- bUlmab? Onu d~ cevherlerim var, takat ~·ıaerıı..-ı 

- Elbette... - En bllytlk l'Ol.ıRbcladJr. llina nm yarımm, ~ vereeep ... lfep- Cıla.1'ln menfaat.liıt v~ oJıuttdtk, Ceij1 Mahir, ODU, Jto~ anama mi çok~~~ 
Celll :llaJıF., gbıfta bleml pe.rmak verilen para, .okai& atılimyaıı pa • irini vermek, daha 4oğru ya! .. ~ oynamadığımD gtınler tçiıı ~- aldı: maaı ... !lem, açık ~ ...,. 
~ &r8'U1dıL çevjiiiJl:en; ~ radır. Reklim zayıf oluna, iltaıı ha? ronmı adammı gtoeye sokmayız. Fa,. mesdik. Şimdi, onlar da para tstİye- - Bu, hiç ~ cteğmez... mia ~ da i8qıaılyoruJI. • • 
nı tavamıt ~ .onr& deftere eği- Y1Z ıeımez. kat, masrd kab'arm.aem ... Tiyatroyu celder... ~ faizle, kJsa bir .,xaan içiıı, borç kum ~~ &ıl)a, ihtiyar kadnı- _,a 
lerek, ~: Genç Jradmm yl1zllne bakarak,~ kaça kirahyacalus? .. Tiya~, Durdu, genç kadma dikJra\)e bak- alırız... Teı:ndden dl"&, ödiYecetlz.. ztllaUDT ... 

- De1ior •• ~ m.aaıı biqey ~pbra- mDI ~alemi ~ vuruyordu~ tiyatronun m-kihie g5ı'e defilj.r a - tı: El4,n ~tıla~ biletlerle, masrafı Celil lıtaldr, h&fifge ODıU 
eafU ... Kaç~ Olacakt .. Bil' fon, - ~ -.&.r kalktı, hafifle- ma, biz, nekadar zaman için tutaea- _ :A.nlat&billyor :nıuyum? ç~. Gip hasılatı aatl kir vılrdu: 
lblm·;· Bayır .. lkf fon.. Prencip&l de "1k ~ Ya:ai4en angaje edece- ğız? SUvare, matine gala.. Suvare lcl&l: kalacak ... 'l'enzilAth suvare, matine - Sen de 'banlar lçllt ~ 
Jizmı. • itqıis ~erin haftalı1rJım, bale mathıa temflltlı ... En pahalı tuttu- - Evet, dedi. Anhyonım.. tamamiy1e kir.. KilcevherleriDe ~ ·-~ 

Galayı, h~~ ~? ~ içUı de... ğumusu fan.edelim, iki yUz liramn - Gündelikçiler, paycıbir için de Geç 1tadm. dUliinilyordu; CelU atmaym. ,Beftim; tam..,. • 
Pa.noiarm mgw-aa-aw ona BÖl'9 tutr .~u,or iJbi ımrıldanıyoı'du: içinde .. Dört Yüz otuz, dedikti, iJd Ud yUz lira kO)'&hm..... Bee ya. ot\12' Mabirin- kolları ar~ J1!.Vqç& .et vardlr. Oyle iillaflu teflıeleı"'" 
JDa)ı... • - Altı Jm. cm gllıı plpelar ... yb claha. altı yaz... Yarısmı peiiD, mu idi? CeıJrNi, bir koltuğa oturdu: deiJL. As talrle Ye i'1',..ttle 
~ ~ ı_. ı.Jdl: Gilnct.1 Jarl1DIU' liradan on gllnde vereceıtz; demek ki bet Yü otuz... - Evet. - Clddt konUf'Jım, Celil.- verir. ~ODU a&~ Bir_. 
- AmI yllk, d~.. öta lfftt tür. m Ura- ela 'b&1' koa- Fakat, bunları JudıktAn. amın, Celil Mahir, iğtldi, deftere Jiiıı!ı: ~Mahir, ayakta d~ • rarlaitDPU~ noterde bir ••ıtle 
- Nelwlara Çl)aJor? tflmJert; ettt mi aelmen? •• Bilet bp- dojruldu: - İki~ daha, yedi yftz otuz. •• .na ilaret etti: ra annz. 
- Delrıoruna ıöre- X:ıtm nBana- tJracaim ..• Lilka daveıı,eıer olacat... - Galaya hamlanma)' için, oyun- Biletler- için, pul lbmı. .. Fakat lüks - anıma otur-

Ueeejllniz esaslı blqey ol8UD; iati,10 Elli lira 4a ona koJahm.. lan' keseceğiz... Gtındelikle çalıp.o- datetiyeleri ayrl gösteririz. Bu .cı.. - ~ki ... 
rum. iki yU.z lira koyalım. Hatırlamak için beynini rıorluyol'- 1ar var. Oıılann yewıiyelertııi ver- sonra düfllnUlecek if_.. Deme» Jd, Geh.ç kadm, • UJr ıqyltıyordu: 
~ İki yQz1e bqlacbm, gözlln Jmark- mUf gibi alan buru8tura.rak Jraf.. Delen olmaz. Paycı, yani hiuedar anhaaı m•uı. sekiz ~ tlokD,OZ - Bu ane kadar, hiçbir yerden 
~· Btuıclaıı IOJU'lli. ~t.. arm aallJJo,rdiı!' arkadatl'Br da harçlık isterler. liralık bir feY... borç para almacJmı. Borç etmedim de 



HAFTADA BiR 

Sayfamızda neler görmek 
istiyorsunuz ? 

Çocuklar; 
Yavat yaVIM} tatD bitiyor. O 

gti:zeUm denizleri, eerbeltt ser-
best oynamal•n blralmıamm -
mam yaklatlyor. Mekteplerin 
~ID18.81J1& u aman kaldı. Bi
zim de sizler için bamtamakta 
olduğumuz büyük sörpris mek
teplerle beraber yakmhl§ıyor. 

Mekteplerle beraber sise öyle ye
ni ve güzel §eyler vereceğiz ki, 
ta§mp kalaeakuııa. Daha bir 
iki hafta ll&bredbılz, llODra ~ 
cuk sayflM!llDI gördüğtinös zamaa 
pannağom apmada kalacaktır. 

İki haftadanberl bllmecenılzl 
halledenlere hediye ve miikifat
lar dağıtıyorus. Hedlyelerlmlzl 
beğeaiyormmnmm!Heleblru 

sabredin. htedlflmlzl ve dtlşiin
.dtliümUztl yapmaya başbyahm, 
o vakit ~k daha güzel hediyeler 
alaealrmns. 

Çocuk sayfasında siz neler is
terseniz bunu da bana yazınız. 

Size her hafta Mlklnln bir hl
kiyMinl \•erlnek sevinir mlsl
nls ! 

BUmecelerlmlzt arttınl'8ak ho
ıunma gider mi! Biz düşündük
lerlmlzl yapmak üere hazırla

nırken sbin de lstedlklerinlzl öğ

rmlnek daha iyi olur. Onun için 

bua ae l8tedlğlnlzl yazmız. Bir 

tJkiyetbıls vana bildiriniz, Am· 

eaam yabanca tutmayma. 
AMCA 

'-------------------------------------------:.../ 

[ RESiMLi HiKAYE 
'' Cin ,, in başına gelenler •.. 

' "Cin" mmtemmel cambHdr. At 
bunbazhanelerinde çalıpyordv. lfü
kemmel perende atıyor, komildik ya
Pıyor, halkalarda, barfikste envat hü 
ilerler yaparak seyircılerinl hayrette 
bırakıyordu. 

"Cin" in evinde birçok cambaz ilet 

len vardı. Li.stik ipli halkalar, çem
-rler ilih._ 

"Cin" beklrdı. Çok para kazandığı 
lıaıde, az para earfederdi. Kazandığı 
l>aralan istif ederdi. "Cin" in bu ha
lilll bilen serseri hJnlJzlar onu kolla
torlardı. Likin, "Cin" de imni kadar 
'"Cin'' di. Oyle ökaeye buacak takım 
lardan değildi. Paralannı bankaya ya 
bnr ... Yanında çok az para bırakırdı. 
beur olduğu için tehir haricinde kil 
Siik bir evde otunıyordu. 
Şehrin azılı ve Cin'den ~·açık-

' 

"- hırsızlanndan birisi Cin'ln otur-
dufu eve girip onun neai var, nesi 

vardı. lşte; birgeyler kesiyor ve do
laııyordu. 

Cin yatağından fırladı. Giyindi, o
lanca kuvetile kapıyı açtı, cesaretle 
sofaya doğru fırladı. Ve sokak kapı
ımı önledi. Maksadı hırsızın yolunu 
kesmek ve ona kaçacak yer bırakma
maktı. 

Hmns yakalanacağını anlayınca 
odadan fırladı. Sokak kapısmın Cin 
tarafmdan keeildiğini görünce merdi 
venleri üçer dörder sıçrayarak evin 
li8t katına kaçmağa başladı. Cin du
rur mu? O da hırsızın peşinden koş
mağa başladı. 

Hırsız, hemen bir odaya daldı. Bak 
tr ki; duvarda cambaz halkaları asılı, 

ek mı.en !&atiktir. Derhal h4J.ka
tan aldı, ~ıeyl qarik~annı 
demirlerine taktı. Ve kendisini pence 
reden qağı attı. Halkaların ucu kuv 

vetli cambaz liltiklerine bağlı oldu
ğu cihetle uzanıp yere yaklaşmııttı. 

Tam bu sırada da; Cin hırsıza ye
tişmi§ti. Pencerenin önüne geldi. Hal 
kalann takılı olan lastiklerini bıçak
la kesmeğe kıyamadı. Çünkü; kendi 
malı idi. Ve oldukça para eder şeyler 
di. Lbtiklerin takılı olan uçlannı çı-

tok soymağa karar verdi. Bir gece 

~ sonra, Cin'in oturduğu e- o' 
'1ıı sokak kap•ma maymuncuk uydu C 

tarak açtı. Ve U8Ullacık içeri girdi. O' 
~bindeki hırsız fenerini çıkanp et-

l'atı :Voklamağa ba9Jadı • Maksadı:, 
beın ite yarar §eyleri çalmak, hem karmağa koyuldu. Halbuki, hırsız 
Ge Cin'in ne kadar cambazlık lletleri yere yakmlqmıştı. Ellerini bırakıp 
'.tal'la hepsini kemıek ve kırmaktı. sokağa atladı. Gerilmi§ olan !istik 

ıı.ı BUretle de Cin'den hınç almak ia- halkalar birdenbire boşanmca olanca 
tl)orctu. kuvvetile geri tepti ve pencerede bu-

Cin derin bir uykuya dalmıı yatı- lunan Cin'in suratına giddetle wra
~u. Llkin, her ihtimale kartı kut- rak yUzünü gözünü yaraladı. Ve Cin'i 
bir uyuyordu. Bir aralık, kulafma bayılttı. 
~ ~~Irdı geldi. Uyku arasmda kut- Hıl'BIZ dunır mu? Bıraktı kaçtı. 
" ıçıude yatan Cin, bu tıkmhya Cin ayıldıktan sonra; bir daha cam 
:'8.rlrtıl§tı. Kulağını bir radyo ahize- bazlık etmemeğe karar verdi. Çünkü; 

libi çevirdi, ve gürültüyü dinleme- kendi cambaz iletlerile kendi mağlftp 
~- Şaka değil, evde adam olmugtu. 

AK MARTI J 
il 

Güzel bir bahar sabahı idi. Artık 

Bunları biliyor musunuz? 1 ~~~=~!: ~!~!1~:11ti~= 
ı------------.-.------------- nşıksız masmavi uzanan denizi bü-

tün güzelliğile kucaklıyan bir tepede, 
-~~1 yalc;rn bir kayanın dibinde uzanmış 

jlJHJ9d~,._ , Z\l! yorgunluklarmı dinlendiriyorlar. Can 

1 - Dünyanın en kısa nehri: Ame
rlkada yer aMmda akan bu nehir 
Florldada blıdenblre yer üstüne çı-

1 ur, 800 metro kadar gittikten son
ra kaybolur. 
2 - Kanguru ve yavrusu: Kanguru 
bir buçuk metro yüksekliğinde ve 
70 kilo ağırbğmdadıl'. Halbuki yav-
1'118U SO santim uzunluğunda ve bir 
kilo ağırbğmdadır. 

"TAN,,ın ~ocu§unu hlll bulmadık 

Kendisini tanıyan mektep arka
daşlanndan, hocalanndan ---

yardım di?eriz 
Arkadaşmuz Suat Dervb}, bir 

hafta evvel Necip ismlnde bir 
çocukla bir mtllikat yapmJttı. 
Bu çocukta tayyareye çok bü· 
yük düşkönlük, tayyare zabiti 
olmaya derin bir sevgi gördük. 
Tahslllne yardım etmeye karar 
verdik. Bunu g~ hattaki ~ 
cuk sayfamızda da yasdık. 

Küçük Necip, İstanbulda kırk 
dokuzuncu mektebe devam etti
ğini söylemiştir. Kendisini ara-

"TAN'' m çocuğu, laayatmda ye
ni bir gidl' yolu açıldığını hüa 
bilmiyor. 

Çocuklar, aranı.tan bu çocu

ğu tanıyan vana nerede olduğu

nu bbe haber nrln. Çocuğun 

hocalanndan da ayni dileği tek· 

rar ederiz. Küçük Necip 

Bu Haftaki a.ımecemız 

Bizim abulabutlardan hangisi 
birbirine tastamam benziyor? 

Bizim bir abulabut var. Re88&1DımIZ onun altı resmini yaptı. Bu resim
lerden yalnız iki tanesi biribirine benzer, ötekiler bememez. Hangileri ben
ziyorsa onlan ayırmız, biribirine beuemiyen öteki dört taneyi boyayınız. 
Benzerleri doğru bulan ve ötekileri de iyi boyayan 100 kişiye güzel, güzel 
hediyeler vereceğiz. Cevaplarmıızda imninizi ve açık adresinizi yazmayı 
unutmayınız. 

15 Aiustos masabakamızı kazananlar . 
15 Ağustos tarihli bilmecemizi doğ maralı Mübahat. 

nı hallederek müki.fat kazanm19 o -
lan okuyucularmuz şunlardır: Birer Jolma kalem lıcananlar 

Bir lotofral makinai kazanan 
Çapa Kız Muallim Mektebi tatbi

kat beşinci 8IDJf talebesinden 40 nu-

Lilelide Güney apartımanmda 3 
Unctl katta Nuran, Adana İcadiye 

mahallesinde 36 numaralı evde Ci-

Osman Haticenin dizine yasladığı gilr 
kumral saçlı küçük başında ellerini 
gezdiriyor. Kız ince uzun parmakla-
1-ile onun mintanmı çözüp ilikli-
yerek eğleniyor. Gözleri her zaman
kinden daha ateşli. F.smer yüzünde 
soluk bir gUl yaprağı gibi &çılmq 
pembe dudaJdan belirsiz bir tebes
silmle aralık. Can Osman gUlUmai· 
yerek yüzüne eğilince bu tebeuüm 
genişliyor ve yanaldannm ucunda 
kızıl renkler uçuşuyor. Can Osman 
bu küçük, ateşin bakışlı kadın y\1-
züne bakarken zaman zaman dalı
yor. Şimdiye kadar hep ayni hare
ketleri tekrarlamakla geçen ömrü 
ne boş, ne talihsizmiş meğerse .. Şim
diye kadar "sevgilim" diye üzerine 
titrediği Akmartiaini, sonsuz denizi 
bile artık düşünmüyor. Bu kumral 
küçük baş ona kalsm yetişir .. Hati
cenin balıkçının gözlerinden ayırma
dığı bakışlan gönlü gibi ateşli. Bir 
an için hiçbir erkek bqına gözleri
ni bile kaptırmadığı halde Can O.
mana nasıl böyle birden bire bu ka
dar derinden bağlanışına öyle hay
ret ediyordu ki .. Onu o fırtınalı gün
de, sahilde kızıl saçlan rUzği.rda u
çuşarak, esmer yüzünde pervasız bir 
gülümseyişle kendisine teskin edici 
sözler söylediği zaman zaten hemen 
sevmiş, bu dağ gibi adamın k&.1'91-
sında, onun mertlikle parlayan eli. 
gözlerine bakarak derin bir hayran
lıkla titremişti ve artık ondan ayn 
olduğu zamanlar vücudunun deste
ğinden kopmut incecik bir dal gibi 
titrediğini, onsuz yaşamanın imkan
ınzhğmı anlıyor. 

Hiç konuşmadan gözlerile anlaşı
yorlar. Hatice bir aralık Can Osma
nın dizlerine bıraktığı başını kaldı
nyor, iki ince kadm kolu balıkçının 
kızıl saçlı başına doğru uzanıyor: 

- Can ()aman, caııım Osmanım 

beiıim.. .. 
Yine ayni kayalıktalar. Fakat ar

tık mevsim geçmiş, kayaların ara
sından fışkıran yapraklan sapsan, 

boyunlannı bükmüşler. Deniz koyu
la.,mqı. Uzaklardan BJÇraya sıçraya 
gelen mor dalgalann üzerinde kü
çUcuk beyaz köpükler çatlıyor. 

Haticenin hafif titreyen omuzlannı 
rUzgi.rdan konımak için Can Osman 
kıza kendini siper ediyor. Haticenin 
bir kaç gündür gözlerinin etrafını 
saran gölgeler bu gün daha koyu. 
Yüzü her zamankinden küçUlınüş 

gibi. Can Osmanm da bakıştan en
dişeli. Gür kumral kaşları çatık. Kız 
kısık bir sesle yavaş yavaş anla
tıyor: 

- Bubam dediğini yapacak beni 
gasabaya iletecek Osman, "gqı geldi, 
buralar sana yaramaz" diyip, duru
yor. Doktorun dediği kulağına gir
miş bir kere. "olmaz'' dimeme hiç 
aldırmayor. "Orada ne eder, eder 
sana bakar bir kaç lokma, ekmek 
parasyçıkarınm." diyor. Hem sanı-

hat. 

Birer l•tanbul albümü 
kauınanlar 

İzmir Hayat sokağı 19 numarada 

Mileyyet, Kızıltoprak Reşit Paşa so
kak 20 numarada Erdem, Rumelihi

sar Kaleiçi sokak 1 numarada Hati
ce, Ankara Atatürk ilkokulundan 
465 Adviye, Ankara J.mar istimlak 
memuru oğlu Kemal, Erenköy Etem 
Efendi caddesi 14\_ numarada Ni
hal, Ankara Küçtlkzabit mektebin
den 270 İsmail, Konya İhsaniye cad
desi 20 numarada Uluer, lzmir Sadık 
Bey tramvay caddesi.806 numarada 
Seyit, Konya askeri ortamektep he
sap memuru oğlu Hikmet, Kadıköy 

G•ü Mektebinden 83 Uğur, Akhisar 
e\·lenme memunı kJıı GWer, İzmir 
!smet Paşa 64: numarada Ahmet, Ça 
nakkale Halkevi Başkanı oğlu Nejat, 
Konya memleket hastanesi kimyage
ri oğlu HalUk, Fatih Muhzir sokak 
18 numarada Hayriye, Adatepe ge
misinde Tirebolulu Mehmet, Pozantı 
İstasyon büfe müsteciri Soydan. 

(Sonu yarıa) 

mn benden habersiz · ha.zırlığa lpf
ladJ bile. Sabaha "Haydi" dimesin
den gorkuyorum gayri .. 

Ca.n Osman dudaklarmı hiddetle 
ısırarak cevap vermiyor ve kız heye
canla devam ediyor: 

- Senden aynll1'88.m halim nice 
olurki Osman? O zaman gerçekten 
erir giderim. 

Can Osman dalgın. Kı
za bakarak dUşUnUyor: Babasının 
hakkı var. Burada kalırsa muhakkak 
eriyip gidecek. Bu sert rüzgira, çe
limaiz vücudile hiç bu kız dayanabi
lir mi? Peki ne yapacaklar? Kalkıp 
onlarla gitse.. Sanki bu düşüncesini 
his etmiş gibi kız kumral saçlannm 
uçuştuğu tarafı denizi işaret ediyor: 

- Bizimle de gelmezsin, denizden 
aynlamaz, Akmartini bırakamazsın 
ki Osman .. 

Can Osman kızın sesinde ~treyen 
acı sitemi anlama.ı111ş gibi dalgın 
dalgın bir denize, bir de onun küçük 
esmer yüzüne bakarak ıuauyor. San
ki kızm balnflannda yanan kıskanç 
atefin farkında değil. 

Ogilntln gecesi. Akmartl alır ağır 
sahilden ayrılıyor. içindeki kızıl fe
ner k~zıl pınltılarla yanarak iki göl
genin ~ne wnıyor. Hatice son 
defa bu sandal gezmesini yapmak i· 
çin öyle yalvardı ki .. Neyse ki deniz 
1!18.kin. Can Osman bu gece çok dü
şünceli. Fakat Hatice hiç sebepsiz 
yere kahkahalarla gülüyor. Can Os
manm isabı çok gergin.. Bir aral:k 
kızın yüzüne aksi aksi baktı: 

- Hatice çok güldün gayri bu ge
ce. Gideceksin diye sevindin mi yok
sam? 

Hatice sandalm ucunda dimdik 
dağruluyor. Kahkahalan kesildi: 

- Ben gitmeyecemki Osman .• 
-Ne!. 
Kız iri parlak gözlerinde onun bu 

hayretile eğlenir gibi müstehzi bir 
mana belirerek dudağım büküy9r. 

- Bu gece Bubam yann gasaba· 
ya gideceğimizi diyiverince içimden 
gurdum, gitmeyecem. Sen nası Ak· 
mar\iden aynlamazBall ben de sen· 
Biz edemem, ne edelim. 

Can Osman heyecanla kUreklerl 
bırakmış kıza bakıyor. Kızın dudak
lannda lakayt bir tebessüm var. 
Sanki bu f edaklrlığı canını esirge
meden yaptığmm farkında değil.. 
Kayık KUçllk Koya doğru dümen 

kmp, ağır atır sahile yaklaştığı va
kit ikisi de hlll konuşmuyorla.rdL 
Ve Can Osman Haticeyi kulUbesine 
bırakarak ayni sessizlikle oradan u
zaklaştığı zaman kJZJD kalbinde ne 
büyük bir yara açtığmm farkına 
olmayacak kadar dalgındı. 

Ertesi gün Hatice şafak daha ye
ni atarken Can Osmanın kendini Ak· 
mart.iye tercih etiğini düşünerek uy
kusuz geçen bir g«eden sonra yeni 
dalmıştı ki, penceresin~ wrulan taş
larla uyandı. Telişla koşup pencere
den baktı. Ve alaca karanlıkta Can 
Osmanı seçince telaşı artarak, biti· 
şik odada yatan babasını uyandır
maktan korka, korka sırtına bir ,ey 
alıp, kapıyı yavaşça açarak dışan 
çıktı ve bir anda Can Osme.nın mcak 
avuçlan çıplak kollarma yapıştı. Kı
zm bir ,ey sormasına vakit bırak
madan onu silrilkler gibi setlerden 
aşağı indirmeye başladı. Deniz kena
rına gelciikıeri zaman Hatice h&IA 
Can Olmanın ne yapmak istediğini, 
böyle sabah sabah gelişinin sebebini 
öğrenememişti. Dalgaların kumlara 
wrduğu noktaya gelince evveli Can 
Olmanın y\lzUne, sonra .bir şeyler 
anlamak ister gibi etrafına bakındı. 
Sahilin bir kıyuunda direkleri bağ
lan1D19 balıkçı sandallar küçUk daJ. 
galann teması ile haijf hafif Ballanı
yordular. Fakat bunlann içinde yal
nız Can Osmanın Aimıartisi yoktu. 
Hatice birdenbire irkildi. Gözleri ae
yecanla büyüyerek Can Osmana 
döndü. Fakat birşeyler sormak için 
açılan ağızmı balıkçının awcu ka· 
pamqıtı ve kız gözlerini açarak inan
muyormuş gibi dikkatle baktı baktı. 
Evet gördüğü haklltatti. Biraz ötede 
dalgalann üzerinde süzülerek uzak
lara açılan Akmartinin parçalanDllJ 
iskeletini görmUştU. Birdenbire Bil
kenip, onun kollarından sıynldı. Bu
nun sebebini soracaktı. Can Osman 
onun bu sualini keşfetmiş gibi kınk, 
mUtevekil bir tebeesümle gil)Uyordu. 
Yavaşça o sormadan cevap verdi: 

- Sizinle geliyorum Hatice .. 
Birdenbire çılgın gibi boynuna a· 

tılan, incecik kollan ile boynuna bir 
aarmqık gibi dolanan kızın kumral 
saçlarını, içinin pasını dıf&rl wran 
yaş'tarla ISiak yanaklannı öperken 1-
llve eti: 

- Bak kimi en c:olı: eeviyormu
şum anla. Akmartiyi mi, seni mı! 
BUld gayri ne A1nnartı, ne deniz var. 
Bir sen varsm bana .• 

PerldeCDAL 
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1 MEMLEKETTE 
L 

Soğuk hava depo!arı 
nere!erde kurulacak? 
Kavunların mükemmel ambalaj 1ar ıçinde 

ihracını temin için bu sene muhtelif 
tecrübeler yapılacaktır 

---~---

Bir kütükte 25 kilo üzüm ta§1yan Kenıalpa§a bağlarnıdan biri 

lzmir, (Hususi muhabirimiz - ı nümuneleri birkaç güne kadar en 
den) - lkinci beş yıllık meyva pla- seri vasıtalarla Hamburg piyasa8ına 
nı dolayısile memleketin muhtelif 
meyva mıntakalarında ve bir hafta
danberi şehrimizde lktlııat Vekaleti 
namına tetkikat yapmakta olan he
yet tesisi takarrür edilen meyva so
ğuk hava depolarının mahallerini tes 
bit etmiştir. 
Dış ülkelere muhtelif aylarda, bil

hassa ilk ve son twfanda olmak üze 
re ihraç edilecek yaş üzümler için 
en münasip yerin Alsancakta Dev
let Demiryolları hububat anbarları 

yanındaki arsa olduğu tesbit olun
muştur. Bu ara.da gerek deniz, gerek 
kara cihetinden soğuk hava deposu 
inşasına pek elverişli bulunmuştur. 

Burada soğuk hava depsou yapıl
dığı takdirde lzmir - Kasaba ve Ay -
dın hatlarında f i r i g o r o f i k 
vagonlarla celp edileeek olan yaş U
ıümler sevklerine kadar bu depoda 
muhafaza edilecek ve bunlan sevk 
için gelecek olan soğuk hava mah -
zenli vapurlar doğrudan doğruya de 
poya rampa edecek ve o suretle xas 
Uztim yükliyeceklerdir. Bu şerait 
dahilinde yaş üzümlerimiz hiçbir su 
retle bozulmak tehlikesine maruz 

kalmadan müstahsil elinden müsteh-
lik eline gidebilecektir. 

Uzüm kurutma u•ulleri 
Tabii tarzda kurutulan üzümler i

~n ıBornova bağcılar enistitüsü ile 
lzmir Tariş üzüm kurumunun Ke -
malpaşadan satın aldı~ bağlarda 
derhal bu kurutma usulünün tatbika 
tına başlanmıştır. Heyet, dün Kemal 
~a kazası ile Burnovaya giderek 
natürel üzüm, kurutma mahallerini 
görmüş ve yapılan bu ameliyenin 
müspet netice verdiği kanaatini ha
aıl etmişlerdir. 

Bu suretle kurutulan üzümlerin 

Balıkesi~ Halkevi 1 

bir gezinti yaptı 

Kafile Ayvalık ve Edre , 
mitte çok iyi karşılandı 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Halkevi üyeleri bu haf
tn otobüslerle Ayvalığa gitmişlerdir. 
Kafile, BUrhaniye'.de ve Gömeçte te -
zahüratla karşılanmıştır . .Misafirleri, 
Ayvalık hududunda bir heyet istikbal 
etmiştir. Üyeler, Halkevinde kısa bir 
istjrahatten sonra Parti tarafından 
\'erilen akşam ziyafetinde hazır bu
lunmuşlardır. Gece saat 22 de Balıke 
11ir Halkevi tarafından hazırlanan 0-
tello piyesi muvaffakıyetle temsil e
dilmiştir. Ayvalıklılar, büyük bir mi
a.firseverlik göstermişler, misafirle
rini candaıa ağırlamışlardır. Öğleye 
doğru Balıkesir ilbayı Salim Gündo
ğan da Ayvalığa gelmiştir. Kafile, er 
tesi gün, Ayvalıkt~n ayrılmıştır. 

Heyet, Edremitte de ayni tezahil
nıtla karşılanmış, Akçay iskelesi ban 
yolarında tertip edilen yüzme yarış
la rmda bulunulduktan sonra Balık esi 
re dönülmüştür. 

Kepıüt panayırı raibette 
Balıkesir, (Tan) - Kepsüt Kaınu

nunda kurulan panayir bu yıl daha 
büyük bir intizam içinde geçmiştir. 

Beş gün sürecek olan panayire civar
dan birçok hayvan alıcı ve satıcıları 
gelmiştir. Panayirin son günü Kızıl
ay menfaatine pehlivan güreşleri ya
pılacaktır. 

gönderilerek ofortu yapılacaktır. 

Kavun ihracı me•elen 
Heyetin lzmirde ala.kadar olduğu 

mühim işlerden biri de kavun ihracı 
işidir. Kavunlarımızın mükemmel 
ambalajlar içinde ihracını temin 
maksadile bu sene muhtelif tecrübe 
ler yapılacaktır. Heyet, Izmir lima -
nından eylül ve teşrinievvel aylann 
da hareket edecek olan ecnebi vapur 
larını tespit eylemiştir. lzmirde yap 
tırılacak olan ambalajlar doğrudan 
doğruya kavun istihsal mahallerine 
gönderilecek ve müstahsiller bu va
purlann hareketlerine göre kavun -
!arı tarlada ambalajlayıp lzmire sev 
kedeceklerdir. 

Bu sene Londra, Ham burg \'e sair 
limanlara tecrübe mahiyetinde gön
derilecek kavun sandıklımnın adedi 
altı yüzü geçecektir. Bu tecrübeler
den sonra kavunlann muhtelif Av -
nıpa limanlarına kaç günde vasıl 

olduğu, kavunların sağlam gidip git 
medikleri ve satış vaziyetleri mUkem 
melen tespit edilecek ve asıl ihracat 
gelecek yıl mahsulünden itibaren 
kuvvetli bir tarzda başlıyacaktır. 

Heyet burada hazırlanan kavun 
ambalajlarını Manisanın Selim Şah
lar köyüne götürerek orada müstah 
sillere bu ambalaj tanzim tatbikatı
nı bizzat yaptıracaktır. Oradan Ak
hisar, kırk ağaç kavun istihsal ma -
hallerine giderek ayni usulü göste -
recekler ve müteakiben Bandırma 
tarikile Marmara havzasında, lstan
bul limanında ve Trakya ile Kocae -
ti havalisinde tetkiklerine devam e
deceklerdir .. 

Heyet bugün Manisaya hareket et 
mek üzere şehrimizden aynlmı,tır. 

Söğüt bağlan 
harap oldu 

Ancak 10,000 kilo 
üzüm alınabilece 

Söğüt, (Hususi muhabirimizden)
Söğüt bağları yağmur ve sıcaklann 
!esirinden harap olmuştur. lki milyon 

kilo Uzüm umulurken ancak on bin 

kilo çıkacağı tahmin edilmektedir. 
Bu sene fazla rutubet olduğu için 
koza mahsulü erkekli ve kaba olmuş
tur. Bu sene Söğüt pazarına 75 bin 
kilo koza gelmiştir. Kasaba ve köy
lerin kuru koza mikdan 80 bin kilo 

kadardır. Fiyatlar elliden yüz yedi 
kuruşa kadar yükselmiştir. Damızlık 
fiyatı 150 kuruşa kadar satılmıştır. 

Bir kızı çalıtırken kaçırm~lar 
Balıkesir, (Tan) - Evrindi köyün 

den Mehmet kızı Fatma, nohut tarla
sında çalışırken birkaç kişi tarafın
dan kaçırılmıştır. Failler, ayni köy
den Mehmetle arkadaşlandır. Yakala 
narak Adliye~ verilmişlerdir. 

Motörlü vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 

Otomobil kullananlara ve fOför -
lere motör işlerinde çalışanlara la -
zım bir kitaptır. Kitapçılarda arayı
nu. 

Tevzi yerleri: lstan bul Kanaat Ki
tabevi. Bevoi'lu Haset Kitabevi. 514 

"TAN 11 

Su ihtiyacı 

Ayvalığın en mühim 
eksiği tamam' anıyor 
Balıkesir, (Tan) - Ayvalıkta uray 

tarafından 600 metre uzunluğunda 

bir rıhtım inşasına başlanılmış, 220 
metrelik kısmı ikmal olunmuştur. 
Ayvalığın şimdiye kadar çıplak ka -
lan sırtlarına 10 bin kadar çam di
kilmiş, hepsi de tutmuştur. Ayvalı
ğın en mühim ihtiyaçlarından birisi 
dt' sudur. Şimdiye kadar ihmal edi
len bu işin sür'atle bitirilmesi takar
rür etmiştir. Kozaktan ilçeye getiri
lecek su, şehir şebekesi de dahil ol
duğu halde 200 bin liraya mal ola
<'.aktır. ihale işi yakında yapılacaktır. 
Mezbaha ve pağırsakhane inşaatı bi
tirilerek açılmıştır. 

Bir kaza 
Bir amele maden 
kuyusuna düştü 

Fethiye, (Hussui muhabirimiz ya
zıyor) - Yürek mıntakası dahilinde
dE.-ki güvercin kuyusunda bir kaza ol
muştur. Ocağa ilk defa inen bir ma
den amele8i yolunu şaşırarak otuz 
metre derinliğindeki kuyuya düşmüş, 
nezfi dimağiden ölmilştUr. Müddeiu
mumilik hadise hakkında tahkikata 
başlamıştır. iki amelenin ölümü ile 
neticelenen ocak çökmesi hadisesi tah 
kikatı da henüz neticelenmemiştir. 

Küçük Haberler 

• Fethiye, (Tan) - Eğe Gençler 
Birliği ile tahsildeki mektepliler ara 
sında bir futbol maçı yapılmıştır. 

Bu maçta Gençler Birliği 2-3 mağ 
lüp olmuştur. Oyun çok eğlenceli 
geçmiştir. Yakında revanş maçı ya
pılacaktır. 

* Adapazarı, (Tan) - Son hafta
larda sekiz kuruşluk cigara paketle
ri küflü çıkmaya başlamıştır. Bu 
yüzden bayiler müşkül vaziyette kal 
mışlardır. 

• Balıkesir, (Tan) - Belediyenin 
teşebbüsü neticesinde Sındırgı ilçesin 
de bir eczahane açılmıştır. Bu ecza
hane ile köylünün mühim bir ihtiyacı 
~arşılanmıı olmaktadır. 

• Susurluk. (Tan) - Susurluk pa
nayiri ayın 25 inde açılacaktır. 29 A
ğustosta pehlivan güreşleri yapıla -
cnk, hasılatı geçen yıllarda olduğu 
gibi ilçe yönkurul binasına sarfolu
nacaktır. 

• Afyon, (Tan) - Burdur sporcu 
lan ile Sandıklı Halkevi takımı ara
sında yapılan maçı Sandıklı sporcu
ları 1-0 kazanmışlardır. 

• Izmit. (Tan) - lzmit fuvanna 
iştirak için ~hyan hazırlıklar bit
mi~. lzmit pavyonunun alaka u • 
yandıracağı ümit edilmektedir. 

• Gemlik, (Tan) - Umurbeyde 
Modem bir mektep yaptırmak için 
köylüler para toplamağa başlamışlar 
dır. Mektebin temelatına töreni yapıl 
mak üuredir. 

• Akhisar, (Tan) - Dünya piyasa 
lannda muvaffak olan tütünleri -
miz bu sene fevkalade nefis olarak 
yeti3miştir. Yeni yılın tütUn rekolte
si 3 - ( milyon kilo olarak tahmin e
dılmektedir. 

SU GE<;MEZ 
Ll Güze 1 i k,, Pudrasını 

Tecrübe ediniz 

sayesinde cildin parlaklığına nihayet 
veriyor. Bu basit prova ile bizzat tec-

rübesini yapınız. 
Parmaklannızdan birini "Fini 

Mat,, yeni Tokalon pudrasına bulaş
\ırınız da su bardağına batınnız. 

Parmağınızı bardaktan çekince ne 
ıslanmış, ne de parlamış olmayıp 

kuru ve "mat,, olduğunu göreceksi
niz. Pudrada (<;üte köpük) olduğu 

için rütubcte mukavemet eder. Bu
nun içindir ki, Tokalon pudrası 8 sa 
at sabit kalır ve böylece bütün SÜ· 

varede sıcak salonda dans edebilir
siniz. Teniniz. ilk girdiğiniz taze ve 
nermin şeklini muhafaza eder. Ye -
ni "Fini Mat., Tokalan pudrası ne 
yağmurdan ve rüzgardan ne de ter
lemeden müteessir olur. Bumun 
parlaklığına nihayet verdiği garan -

ti edilmektedir. 

Y aşadığnnız ekonomi 
devrinde ıize pahalıya 
mal edilmek istenen 
naıihatları şüpheli gö-
rünüz. 

Her nerde ve her hanKI 

bir sytte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa

at zarfında o tesirini gös

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım asır 

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

• 

Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk mah -
kem esinden: 
Beyoğlunda Britanya ve Istan~ul 

otelleri sahibi Dimosten Hali.s dil -
çar olduğu akıl hastalığı ve felç do
layısile dinlenmeainde fayda olmadı
ğından ha.credilcrek, hukukunu ~o
rumak ve mallannı idare etmek uze 
re kendisine kardeşi Atanaş Halas 
ile ölil kız kardeşi Eftalyanın oğlu 
J)imitraki Covaresin 20-8-936 tari -
hinde müştereken visi tayin edildik 
leri ilan olunur. 

~ 

No. 2:ı Yazan: MlTHAT CEMAL 

Tezkiye nekadar ucuzdu; Rıdvanın 
namusu üç buçuk liraydı 

Fakat Adnan büsbütün şaşıyordu: bir millet, bir şairiyle ayni günde 
Tezkiye nekadar ucuzdu. Çilli Mah- doğmak istedi. Dante "Me.şale insan· 
rnudun namuslu olması için imama dır,, bir zaman alnındaki güneş sön-
7 lira göndermişti. Rıdvanın namusu dıi zannedilen ltalya bugün elinde bu 
3 buçuk liraydı. Hafız İsmail iki li- meşaleyle ayaktadır. Başı Danteda, 
raya namusluydu. Bu ne büyülü ayağı Michel-Ange'da duran bir mil· 
zarftı: insan bu zarfa tulumbacı ca-ı lct bir tabuta uzansa bile öldü sayıl· 
madaniyle giriyor, hacı sakaliyle, maz. Efendiler; milletler fikir adam· 
hoca cübbesile çıkıyordu. 

Dün şahit Rıdvanla lsmailin ve 
Mahmudun tezkiye zarfları açılınca 

üç maskaranın namuslu olduğuna 
mahkeme ittifakla karar ver -
mişti. Sonra üç şahit te ka
til Benli Ahmedin 19 yaşında oldu
ğunu hiç şaşırmıyarak söylemişler

di. Okur gibi şehadet etmişlerdi. 
Düştüğü gündenberi Adnan en u

fak şeyle bahtiyardı. Bugün de cuma 
olduğu halde Bozdoğan kemerindeki 
konakta içi sıkılmıyor, katil Benli Ah 
medin 19 yaşında olduğuna çocuk 
gibi seviniyordu. Kütüphanesini aç
tı. Hırsız gibi korkak gözlerle dur
du. Boş odayı dinledi. 
Yakalanmıyacağına emniyet getir

dikten sonra kitapların arkasından 

astragan bir kalpak çıkardı. Evirdi, 
çevirdi. Yumruğuna takarak havaya 
kaldırdı; bunu kendi başında farzet
ti. Bu kalpağın altında göğsü neka
dar büyük duracaktı. Aynanın kar
§ısma geçti; kalpağı giymek istiyor
du. Giymedi. Ahdi vardı, bu kalpa
ğı o, Ankaraya çağrıldığı gün giye
cekti. Bu kalpak, ancak o gün güzel
di. Birdenbire sofada ayak sesi duy
du: sarardı : Yakalanacak katil gibi 
korktu; kalpağı kütüphaneye attı. 

Dışarsını dinledi. Sofada kimse yü
rümüyordu. Kalpağı gene çıkanp on 
parmağının ucu ile on buse gibi tuttu; 
ileriye uzattı. Mesafeden baktı: Uzak 
tan büsbütün güzeldi. Bu kalpağın 
altında söylediği zaman nutku bir 
kat daha içtimai olacaktı. Bu kapa
ğın altında silkut ettiği zaman da 
nasıl somurtacaktı, onp da tecrU~ 
etti. 

Şimdi k~lpağı kucağında yeni do
ğan bir çocuk gibi öraelemiyerek tu
tuyor, bu serpuşun altında söyliye
ceği nutukları düşünüyordu. Bu nu
tuklar çeşit çeşitti. Hukuktan bahse
derken idam aleyhtarı olacaktı. " E
fendiler, diye haykıracaktı, idam ce
zası yeryüzünden kalkmadıkça cina
yet mahkemeleri karanlıktır. İspan
yada ilmikle, Rusyada sopayla, Ro
mada Ammaşato ile adam öldürüyor
lardı; bir kadının hükümdar olduğu 
lngilterede bile bir kadını astılar. Fa

kat efendiler kurunuvusta bugün 
Türk adliyesinde mülgadır. 

Sonra yavaş sesle: 
"- Biz yirminci asırdayız ve yir

minci asır bizdedir,, diyecekti. Hügo
nun bu lakırdılannı, o kadar yerli 
türkçeyle söyliyecekti ki herkes bu 
laflan onun sanacaktı. 

Maariften bahsederken "efendiler, 
diyecekti, ltalyan milleti vah -
detini kutlulamak ıçın Dante -
nin . doğduğu günü seçmişti: 

larilc yaşarlar. Vatanından elinde bır 
avuç toprak, alnında bir tutam sema 
kalmasa bile bir millete, aşağıda Kris 
tof Kolomp, yukarda Galile ikinci bit 
yel'. ikinci bir göktür!" 

Bunları düşünürken kolunun ucun· 
daki kalpak bir hatibin kafası gibi i
ğiliyor, kalkıyordu. Birdenbire coş
tu. Şimdi boş odada yüksek sesle mu
kayese yapıyordu: "Dan tenin illlÜ 
komedyasiyle Beccarianın cürümler, 
cezalar adındaki kitabı arasında sıkı 
bağ vardır, biri kanunu, biri doğma
yı hırpaladı; bu iki adam iki cana
varı öldürdü; biri cehennemi, biri 
idamı! .. (1) 

Halayık kapıyı korkarak açtı: 
- Tilkrük hokkanw mı i.stediniJ 

beyefendi? 
Adnan kalpağı arkasında sakla· 

dı. Kadını azarladı: 
- Kim senden hokka istiyor? Ha

di sen .kendi i§ine bak. 
Kalpağı bırakamıyordu. Gene ha

vaya !kaldınyor, gene düşünüyordu: 
Neredeydi o büyük gün? •Ankaraya 
çağrılıp resmi unvanla bunu giyeceği 
gün? Başında bununla çıkacak resnıi 
nin altında, şimdi ona eski ittihatçı 

diyen gazetelerin ne kasideler yaza· 
cağını, Serkldoryandaki yerli ecnebi 
düşmanlannm kendisile gene nasıl 
dost olacağını, sokaklarda her adım"" 
da gene bir akrabasına nasıl raslıya.
cağını dü§ünüyor, acı acı gülüyordu. 

Sofada ayak sesi duydu. Tanıdı. 

Bu seferki, Süheylanın iskarpi· 1 -;-ri .. 
nin sesiydi. Aıtlıyordu: halayık, o • 
nun odada kendi kendine konuştuğu· 
nu görUnce._ko mu§ hanımefetıdive. 

slSylemi3ti. Adn'an hemen kiltUpha -
ne kapağım açtı. Astragan kalpağı 
kitapların arasına attı. "Evliya çele
bi., nin ciltlerini kalpağın sesi çıkma
sın gibi bir korkuyla üstüne itti. Kol
tuğa oturdu. Halsiz yüzle gözlerini 
kapadı: Süheyl8.nın klitüphancye git 
memesını, kendi yanına merakla 
koşmasını temin etmek istiyordu. 

Fakat düştüğü gündenberi Adna• 
nm düışmanlarmm en başında olan 
"tesadüf,. bu sefer de bütün hainliği 
ile Silheylinın arkasından odaya gir
di. Kadın Adnana bakmadan kUtUp
haneye koştu. Başı kütüphaneniD 
içinde, soruyordu: 

- Kuzum Adnan, "Evliya ~elebJ.., 
ler hangi raftaydı? 

Adnan bitti. Süheyla Evliya ~&" 
bi seyahatnamesinin ciltlerini alır
ken elind sıcak bir kalpak düştü: 

- Aman ne cici şey bu Adna.ıı! 
Niçin bu kalpağı giymiyorsun? 

Adnan sahte yüzle sordu: 

- Ne kalpağı? 
SUheyli kalpağı evirdi, çevfrdl. 

• Kır§ehir, (Tan) - Halk PartiBi 
binasını Ziraat Bankası satın almış
tır. Banka, bazı tamir ve ilavelerden 
sonra yeni binasma tqınmağa baş -
lanmıştır. 

MEKlEP MÜŞKÜLLERi 
Sonra saçlarının üstüne oturttu. O• 
çer pyarmağıru havaya kaldrraral' 
iki elinin iki parmağı ile, kalpağı ya
nma iğiyor, muhtelif yerlerinden bU" 
ruşturarak güzelleştiriyordu. 

Kız Istanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: 

Dikiş mektebi 
.Marika Kalokores: Beyoğlu Istan- Sariye Oncel Istanbul kız dikiş o-

bul oteli Oliva sokak. kulu hangi taraftadır. San'at tahsili 
Sami Salebni ve Davit Haas vcki- kaç senedir ve girme şartları neler -

il Nesim Sagea lstanbul aııliye mah- dir ? 
kemeal ikinci hukuk dairesinden a - Cevap: lstanbtılda Maarif Vekale
lınan 34/ 1078 numara 4:-7-36 tarih- nin açtığı bir terzilik ve kürkçülük 
li ilam ile borcunw: olan 1004 lira 41 kt b' .... d k' L.. ,_ ·v6' ,,,..,. m.e e ı uwr tr 1 vuraya ıuZ v .,, • 
kuruşu ödemeniz hakkında tarafı -
nıza tebliğ edilmek Uzere gönderilen kek talebe alınır. Dikiş şube8' üç se-
36 2235 dosya numaralı icra emri nede, biçki şube8i bir senede, kürkçü
bila tebliğ iade edilmiş olduğundan lük şubesi de üç senede bitirilir. Mek
ili.nen tebliğata karar verilmiştir. tep yatısız ve parasızdır. Talebenin 
nan tarihinden itibaren bir ay zar - temrin malzemesini mektep 1darcai 
fında mezktir borcu ödemeniz ve bu verir. Mektebe talebe kaydına ba§latı
müddet zarfında mal beyanında bu- mt.ştır. Kayıt müddeti Eylül nihayeti 
lunmanız. ve gazete iadei muhakeme ne kadardır. Mektep Sultanahmette
yolile v~ya m~rc~den tehiri icra k.a- dir. llkmcktep mezunları imtihansız 
~ getirm~nız lazımdır. Akai. tak_- kabul edilirler. lstanbulda bundan 
dirde cebri ıcraya dev~m edilecegl 'baJJka yine para8tz olarak kız san'at 
ve beyanda bulunmadıgınız takdirde kt ı · rdır ki bunlarda da di-
h d i if]• k 76 me ep erı oo 
akkınız a cra as an ununun . . ... ~ b ·r · ·..,. B k 

ve 337 inci maddeleri mucibince mu- k'-* ve biçkı ogrene ı ırsınız. u me • 
amele üa edileceği icra emri maka _ ıcpU:: Sultanahm~tte, Çapada, Kadı
mma kaim olmak üzere ilan olu • köyunde ve Beyoglunda Tcpebaşında
nur. (25106) dır. Bu ?Mkteplerde tahaü parasızdır. 

Fakat temrin malzemesini kendiniz 
götürmeğe mecbursun.uz. Bu mektep
lerde fazla olarak §Opkac1l1k, çiçekçi
lik, ev idarcai ve çocuk bak1mı, ye -
mck pişirmek ve pasta yapmağı öğre

ncbilirsini.:. 

• 
Deniz Gedikli Erha• Hazırlama 

Mektebi 
Edremitte E. M . .M. O. imzasile: 
tık tahsilimi Bulgaristanda Eskicu 

ma kazasında ikmal ettim. Elimdeki 
şahadetname ile Deniz Gedikli Erbaş 
hazırlama mektebine girebilir miyim": 

Ceoop: Bu mektebe girmek içitı ilk 
mektep mezunu olmak lazımdır. Rul
garistanda gördüğünüz Uk tahsilin, 
Tilrkiyedeki ilk tahsile muadil olma
S? lazımdır. Bunun için Maarif idare
sine giderek elinizdeki şahadetname
yi tasdik ettirir veya bir ilkmektep· 
te imtihan verip §ahadctname alırsa
mz bu mektebe kavdedilcbilirsiniz. ... 

- Yakıştı mı? Fakat niçin buJ10 
giymiyor8un canım? 

Diyordu. Adnan: 
- Kaç ay evvel arkadaşların bftl 

hediye göndermiş ... Nereden hat.ırJS1J 
da kalacak. Unutmuş gitmişim. 

Kalpağı kocasının başına koytn_. 
istedi. Adnan sahi ve sahte birc;o1' 

öksürükle iğildi, kalktı; kalpağı b~ 
na kodurtmadı. Süheyla bilmiyordıl· 
Onun ahdi vardı; bu "cici şeyi,, 0 

vekil olduğu gün giyecekti; Ankat•• 
da! 

Han kahvecisinin anlattıkları 
Han kahvecisi üç saplı tepırldeO 

kahve fincanını beş parmakla kal ~ 
dırdı; havadan dalgayla indir:t 
yazı masasına koydu; Adnan& il 
la baktı: 1ıJSl 

- Tebrik ederim bey; maşaUa 
var! 

Dedi. r Arka.!1 var J 

ltl Victnr Hnc«'._ 
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Dert ortağı 
Askerlik tehiri 

Büyükdereden T. M. imzasile:' 

No. 2~ - Yazan : Kadircan Ka.flı -

Ben 1921 doğumluyum. Şimdiye ka 
dar askerlik için hiç çağır~lmadım. 
ihtimal ki önümüzdeki teşrin, yahut 
Nisan sevkinde aske rolacağım. Bu
nu size askerlikten çekindiğim için 
yazmıyorum. Şimdi arzedeceğim üze
re derdim ba.şka. Ben evliyim. Ayni 
zamanda 1 ya§rnda l>ir çocuğum var. 
Asker olduğum ::aman b'Unların ida
resini verecek bir hami olmadığı gi
bi vaziyeti maliyem miisait değil. An
cak günü gününe ya.şayanlardanım. 

Bu husustaki derdimi kime anU:ıtsam 
boş. Her gün muhterem gazcteni:::de
ki. dert ortağı ~iUunıoıuzu okuyorum. 
Ondan ilham alarak ben de bu: derdi 
mi sfoe ya::maya cesaret gördüm. Ne 
yapayım 1 Askerliğimin bir sene son
raya bırakılması için nereye ba,ş vu
rayım1. Acaba vekalete bir istida ile 
müracaat etsem lütfen kabul olunur 
mu1 

Dertli Hasan, dümeni kullanıyor,kadırganın provasını 
lodos tarafına çevirecek şekilde manevra yapıyordu 
Ayni zamanda rüzgarla epeyce 

dolmustu. 
Gem'.i olduğu yerde sallandı. 
Geriye doğru kımıldadı. 
Tosun kıç tarafa bağırdı: 
- Hasan!.. Gözünü aç .. 
Oraya koştu. Sancak baş omuzlu

funda kalan kasabanın karaltılarına 
Ve yanmakta olan birkaç ateşe bak
tı. 

Dertli Ha.sanın tuttuğu dümen sa
r>nu kavradı: 

- Açığa ... 
Açığa gidebilmek için kasabanın 

Cenubunda uzayan ve kayalık, sarp 
bir tepe halinde yükselen küçük bir 
l'arım adanın önünden geçmek ge- , 
tekti. Burasının derin olduğuna şüp 1 
he etmiyorlardı. J 

Gemi rüzgarın altında bir kulaç j 
r eriledi . 

Tosun: 
- Kuıltulduk ... 
Dedi. 
Lakin g-emi yine durmuş, hızlanan 

tiizgirla kabaran denizin ortasında 
iki üç defa yalpa vurmuştu. 

Tosun da leventler de heyecanlı da 
k.ikalar yaşıyorlardı. Hatta: 

- Recep Reise seslensek mi? 
biye biribirlerine soruyorlardı. 
Gemi gene ve daha hrzlr sarsılm -

t a kendisini büsbütün boşlukta bul
du. 

Dertli Hasan sevinçle bağırdı: 
- lşte şimdi kurtulduk ... 

, Sahiden rüzgar önünde cenuba 
Cloğru sürüklenmeye başlamışlardı. 

'!'osun yelkene koştu: 
- Mayna! ... Dikkat.-

.. Rumandasile beraber yelken aşa
tt indi. 

Geminin gittikçe artan sürüklenişi 
bil'denbire dörtte üçe kadar azaldı. 
t:. Şimdi kolaylıkla manevra yapabi
cqolerdi. 
la~ertli Hasan dümeni dikkatle kul 
t.~or, kadirganın provasını lodos 
-...arma çevirecek şekilde manevra 
~apıyordu. Böylelikle Recep reisin 
~unduğu genıinin de yakınından 

teçmiş ola(!aıklar, kurtulduklarını 
0rıa da haber verecekleri gibi yine 
aralarda demirliyeceklerdi. 

. 'rosunla arkadaşları şimdi gemi
lıın provasında toplanmışlar, demir 
atmak için hazır bulunuyorlardı. 
bertıi Hasan geminin karaya düş

~emesi için tetikte duruyor, gözle -
~lli dört açarak adeta karanlıkları 
\teli yordu. 

Yelkensiz ve küreksiz olan koca 
bir kadirgayı böyle rüzgarlı ve dal
galı bir gecede yeni bir kazaya uğ -
~tnıamak büyük bir ustalığa bağ -
IJr<h. Bunun için Tosunu da yanma 
Sağn.fu. 

O gelince: 
- Bana kalırsa: artık demir ata -
~ Sabah olunta pek kolaylıkla ve 
tstediğimiz yere gideriz. 

bedi. 
._'!'osun bunu doğru buldu ve baş 
~afa koştu: 

- Funda demirL 
Ru.manda.sını verdi. 
Dertli Hasan rüzgar başka taraf
~ esmeye başlarsa demir üstünde 

0 necek olan geminin boyuna ye -
~k kadar yer olup olmadığını göz 
'"'Cll. geçiriyordu. • 

- Yerimiz güzel· ... 
l>iye söylendi. 
:B~yUk bir sevinç içindeydl. 1 

~ Şıındi karşıdan karşıya bağırarak •

1 
ecep Reise müjdeyi verebilirdi. 

İl F'akat bu sevinç birdenbire durul-
u. 1 

d :Denizde ve kendilerile kara arasın 
b a bir karaltı gördü. O aya dikkatle 
~ınca iki küreğin hızlı hızlı suya 
lt" P çrkmasmdan doğan fosforlu 
0b':ıkler pek iyi sezilebiliyordu. 

ce bunu bir göz yanlışlığı san
~tı. Fakat şimdi hükmünü verdi: 

- Bir sandal' 
1\ ··-

b• a.ranlrkta ve bu dalgalı denizde 
tı- ~atı.dalın ne işi olabilirdi? 

il l\inıb~ir, belki İzlandalılardan iki 
t:/edaı '!'ürk gemisini yakmak için 
l'a~Yor!ardı da bu işi yarıda bıraka· 

kaçryorlar mıydı? 
~Yle olduğuna şüphe yoktu. 

'>ll.IO hal~e ne yapılabilirdi? Gemiyi 
lrıt atın ustıerine götürmek budala -
da 01llr<iu. Sandalla kovala.maktan 

r:sbelli bir fayda yoktu. 
rtli Hasan: 

- .A.dam sen de bed· ... 
li' 1 ve başını çevirdi. 

_tı. na:.at lller~kı büsbütün geçmemiş 
kaç sanıye sonra yeniden san-

daJm gorünauğü tarafa baktı. O, ka
sabaya ve orada yanan ışıklara doğ
ru gideceği halde epeyce uzak oıa.J 
kaY.alık ve yüksek kıyıya gidiyordu . 

1 
- Cehenneme kadar yolu var. 
Diye söylenecek oldu. 
Fakat sandalın kürekleri birden

bire durmuş ve onun arkasından in
ce bir çığlık duyulmuştu. 

Bir kadın sesi.. 
Küpeşteye koştu. 

- Bir kadını. kaçırıyorlar. 
Dertli Hasan o çığlığı basanın yal

nız bir kadın değil, kendisinin sevdi
ği sarı kız olduğunu da anlamıştı. 

Tosunun yanına kostu: 
- İyi bildin, bir k~dlru kaçırıyor

lar. Hem de bu kadın benim sevgi. 
limdir. Recep reisin gemisine bırak
tığnnız san kız... Ben oraya gidiyo
rum. 

İp merdivenden bir maymun çe
vikliğiyle sarkarak sandala. atladı. 

Tosun onun arkasından bağırdı: 

Askerliğinizin tehirine kanuni hiç 
biı imkan yoktur. Sizin için yapıla -
cak yegane şey, şimdiden, dişinizden 
tırnağınızdan bir mikdar para arttı
rarak saklamak, ve karınıza siz as
kerde iken çalışabileceği bir yer te -
min etmektir. Hemen herkes hayatta 
bu gibi zaruretlere maruzdur. 

Nasrettin hocanın 
türbesi yangın 

tehlikesi geçirdi 
r ntuşturanlar hakkında 

tankiffat yapılıyor 
Nasrettin Hocarun Akşehirdeki 

Uzandı ve daha dikkatle baktı, 
dinledi: Çığlığın geldiği yerden hır
çın bir kadın ve kalın bir erkek sesi 
de duyuldu. 
Aralarında çekişiyorlardı. 

Yeni bir çığlık daha ... 

türbesi bir yangın tehlikesi geçirmiş

tir. Verilen malumata göre, hadise a
Dertli Hasan onu dinlemiyordu . 

ym 16 sında olmuştur. Hüviyeti 
- Ben yanılmam. Odur ... Ta ken-

- Yamlmıya.sm, Hasan? Sarı kı
zı kim kaçıra'bilir? Başkasıdır!... 

Bunu yalnız Dertli Hasan değil 

Tosunla iki arkadaşı da duymuşlar
dı. 

disi.~ 

[Arkası var] 

lzmir muallim mektebi 
Balıkesire naklediliyor 

Balıkesir Lisesi Erkek Orta 
mektebinde faalfyete geçecek 

Tam teşkilatı ile Muallim .'l'ı:fektebine verilecek olan Necati Bey lisesi binası 

Baltkesire nakli takarrür eden lzmir M1taUim Mektebinin bulunduğu bina 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Necati Bey muallim mek 
tehi ile lisenin bu ders yılından iti -
haren ayn ayn binalarda tedrisata 
başlaması maarü vekaletinden ala -
kadarlara bildirilmiştir. Muallim 
mektebi, şimdi bulunduğu binada ka 
lacak, tzmir muallim mektebinden 
nakledilecek talebelerle mevcudu 
400 ze çıkacaktır. Mektep, bu suret
le yatılı olacaktır. 

tesisi takarrür etmiştir. Yeni lisenin 
muallim kadrosu henüz gelmemiş -
tir. 

Nakil hazırlığı başladı 
lzmir, (Hususi mulJ.abirim.iz bildi 

riyor) - Maarif Vek~letince Balı • 
kesire nakli kararlaşan muallim mek 
tehi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Mektebin halen 150 mevcudu var-

Lisenin erkek orta mektebine nak dır. Nakil işinin ay sonuna kadar bi
li ve bu binada tam teşkilatlı bir lise tirilmesi muhtemeldir. 

sonradan tesbit edilen üç kişi, Nas-
rettin Hocanın türbesinin bulunduğu 
mezarlığa giderek anlaşılaıruyan bir 
sebeple kuru otları tutuşturmuşlar

dır. Ateş, mezarlık sahasını yaka ya 

ka ilerlemiş, Nasrettin Hoca türbe

sinin civarına yaklaşınca birdenbire 
parlamıştır. Ateşi görenler, yangını 

belediyeye haber vermişler, itfaiye 
yetişinciye kadar alevler saçağı tu
tuşturmuştur. Yangın, itfaiyenin ve 
halkın gayreti sayesinde daha fazla 
ilerlemeden söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikat, yangını çıkaran 
larm Kızılca mahallesinden Hacı, 
Hacı Ömer mahallesinden Arif · ve 
Hüseyin oldukJannı göstermiştir. 
Suçlular hakkında, takibat yapıl -

\ 
maktadır. 

Denizdeki ceset 
işin içyuzu anlaşıldı, 
hadise kaza eseridir 
Evvelki gün Beykozda bir ceset 

bulunduğunu yazmıştık. Zabıtanın 

yaptığı tahkikat, hadisede esrarlı 

bir cihet olmadı~ meydana çıkar

mıştır. Meselenin tafsilatı şudur: 

Beykoz fabrikası iş~ilerinden 1682 
No. lı lbrahimin oğlu Mehmet, Bey

koz vapur iskelesi yanında Zekinin 
gazinosu önünde duran Bülent ismin 

de birinin motörünü alarak bir müd

det dolaşmış, ve geri dönüp motörii 

yerine bağlarken ayağı kayıp denize 
düşmüştür. 

Mehmet, kurtulmak üzere çabala
nırken motörün ipleri boğazına dola
şarak boğulmuştur. 

Mehmedin cebinde Beykoz gazino
su garsonlarından Mehmedin yazdığı 

bir mektup çıktığı için garson Meh
met sorguya çekilmiştir. 

Fakat yapdan tahkikatta bunun 
hiçbir alakası olmadığı neticesini ver 
miş, Mehmedin boğulduğu anlaşılmış 
tır. 

lktısat Vekaletinde yeni tetkilat 
İktısat Vekaleti yeni bir teşkilat 

kanununun esaslarını hazırlamıya 
başlamıştır. Projeye nazaran, müste
şarlığın üstünde bir umumi katiplik 
ihdas edilmekte, deniz ticaret müdür 
lüğü ile Türkofisteki bazı servisler 
birleştirilmektedir. 

Ticaret anlaşmalarile uğraşan v~ 

Türkofise bağlı bulunan büro da müs 
takil bir müdürlük haline ifrağ f'..-dile
cektir. 
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Bir rütbe sahibi olmak için evvela 
Polignac'ın teveccühünü 

kazanmak lazımdır 

I 

t{rafürrm gözdereri Pompadour ve Sarayını dolduran genç ve yakı~ık 
Du Barry bile devlet hazinesine bu lı erkek kalabalığının arasında sa
kadar pahalıya mal olmamıştı. Kra- kin ve asa'bileşmeden yaşamasına. 
!içenin etrafındaki uslu akıllı insan- imkan yoktu. Bütün kendi yaşındaki 
lar bu çılgınlığın sebebini bir türlü arkadnşlan, akrabaları çoktırn anne 
anlıyamamışlardır. olmuşlardı. Hepsinin ya kendilerini 

Zekası, dürüstlüğü ve doğruluğu tatmin eden bir kocaları veya sevdik
ile şöhret bulmuş olan kraliçenin bu leri bir aşıkları var. Kraliçenin bü
hale karşı adeta kör oluşu hala izah tün bunlardan mahrum oluf?u, onu 
edilememiştir. gayritabii bir vaziyette brrakıyor-

Kendisini eğlendirmek ve hoş va - du. Etrafını dolduran kadınlnrm e;ı 
kit geçirmekten başka bir meziyeti güzeli, en sevilmeye layık olam ol
olmıyan bu Polignac'ın nüfuzu epeyce duğu halde henüz ne sevmi::ı, ne de 
zaman devam etmiştir. Rahip Ver - sevilmişti. Çılgıncasına eğlenerek 

mond ve sefir Mercy birçok defalar gönlünün bu boşluğunu doldurmak 
hayret ve tenkitle bu meseleden hah- istemişse de tabii yaprda bir kadın 
setmişlcrse de kraliçe mutat lak1rdı- olduğu için bu havai zevkl('r on·~ 

siyle bunlara ehemmiyet vermemiş- tatmin etmemişti. Yavas yavaş etra
tir. ı fındaki dolasan gençlerin iltifatlrm-

Bir rütbe veya nişan sahibi olmak na fazla c-hemmi~t vermeye ve 0 zn
için evvela Polignac'm teveccühünü mana kadar muhafaza C'ttiği sükiı

kazanmak lazımdı. Eğer o isterse netini kaybetmeye başladı. Tama
her istediğini kraliçeye yaptırabilir- miyle nefsini terketmemeklc beraber 
di. S~~ay e.rkanı bu halden pek ~ya-

1 
kendine hakimiyeti azalıyordu. tra

de sınırlenıyor ve adeta kralıçeye desi haricinde arzu hissettiği t>t 
düşman oluyordu. O'enç1eri .. d"k k 

1 

M"fl' b" il d d. h k t . o gor u çe ızarıyor, sararı-u ıs ır a e en a a ıyme sız 

ve mevkisiz kalmak güçlerine gidi - yor. bazan da gözleri doluyordu. 
yordu. Uzun seneler on beşinci Lui- lsveç asilzadelerinden Ifont Fer
nin gözdelerine tahammül eden bu sen'e karşı gösterdiği ıaaf da pek 
insanlar kraliçenin bu kadına bu ka- göze çarpar bir hale geliyordu. Yir
dar mevki vermesine tahammül e~- mi iki yaşına kadar her türlü sev

miyorlardr. giden ve zevkten mahrum kalmış bir 
Memleketin eski asil ailelerinin ge-

ride bırakılarak böyle sonradan tü- genç kadın için bu sefahat muhitin-
remiş, borca batmış ahlaksızlarrn ön de kirlenmeden yaımmak ne kadar 
safta oluşu herkesi sinirlendiriyor
du. Hoşnutsuzlar yavaş yavaş bir 
araya geliyor ve bir yekun tutmaya 
başlıyorlardı. Kraliçenin tasasız ve 
eğlence içinde geçen hayatına karşr 
halkın nefret ve kini derinleşiyor, 

korkunç bir hal alıyordu. 

ON BİRİNCi BA P 
Erkek karde,in ziyareti 

1776 senesi ve 1777 senesinin kar
naval mevsiminde Mari Antuanetin 
eğlenmek merakı. en yüksek derece
sini bulmuştu. Ne bir opera balosu, 
ne bir maskeli balo, ne bir at yarışı 
vardı ki gitmesin. Şafak sökmeden 
saraya dönmüyor, hemen hemen ko
casiyle hiç beraber uyumuyordu. 
Sabahın dördüne kadar olsun masa
sından kalkmıyor, pek çok para kay 
bediyor, dört tarafa borçlanıyordu. 
Artık kraliçeye söz geçirmekten 

ümidini kesmiş olan Sefir Mercy Vi
yanaya imparatoriçe Mari Tereze 
mektup mektup üstüne yağdmyo:c

du. Uzun senelerden beri Versay sa
rayı bu kadar metruk kalmamıştı. 

Sanki afacan bir şeytan, genç kadı
nın vhcuduna yerleşmiş, ona olma -
dık , delilik yaptırıyordu. Mari Antu
anet hiçbir zaman bu son sene ka
dr ... r çılgın ve havai olmamıştı. 

Bütün bu hallerden başka ortada 
'oir de başka tehlike vardı: 1777 se
nesinde kraliçe Fransaya yeni ayak 
bastığı zamanki toy ve tecrübesiz bir 
kız değildi. Yirmi iki yaşına gelmiş, 
güzelliğinin bütün parlaklığı ile etra
ft çıldırtan bit" kadın olmustu. 

güç bir işti! Sinirleri bu mütemadi 

mücadeleye tahammül edemez olu

yordu. Asabi rahatsızlıklar ve ba

yılmalar başgösteriyordu. 

Mari Antuanetin kocası on altıncı 

Luiye ihanet edemeyişiue, biraz da 
karşısındakilerin kralın mevkiine o -
lan hürmetleri sebep olmustur. 

Mesela İsveçli Fersen kraliçenin 

kendisine fazla iltifat ettiğini görün-

ce Fransa sarayından uzaklaşmıştı. 

Eğer istemiş olsaydı kraliçenin za

yıf bir dakikasından mutlaka istifa
de edebilirdi. Fakat krnliçede tam 

yerinde derhal kendini topluyor ve 
iradesine hak.im oluyordu. Tıpkı ate

şin etrafında dolaşan ve çok yalda
şmca kanatlarını yakan bir kelebek 

gibi :Mari Antuvanet te tehlike ile 

adeta oynuyordu. Ve ergeç bu ateşe 
düşerek yanacaktı. 

Annesi tarafından yanma bekçi :>o 

larak bırakılmış olan sefir bu hali 

görüyor ve korku geçiriyordu. Koca~ 

smdan Fransa tahtına bir varis ge
tirmeden yabancı bir adamla müna
sebete girişecek olursa kraliçenin ha
li ne olurdu? 

Viyanaya mektup mektup üstUne 

yazarak kraliçenin kardeşi Jozefin 

Parise gelmesini temine çalışıyordu. 

Vaziyeti kurtarmak, bu işe bir neti~ 
ce vermek lazımdı. 

[Arkası var] 



--- o l A ~ -~========:::::::::::::::::::::==:;.::====:======================== 22 - s . g:v; 
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Bozuk kaliteli 
kuIDa~lar BORSA daha meydana çıkıyor 
~-..... 

Yeni kararnaıne dün 
alakadarlara bildir]di 

21 AGCSTOS CUMA 

Paralar 
Alı ıı Sa t ı 3 

Onnik bir bakkalı daha ölü olarak göstermiş 
2500 lira almış 500 ünü Dimitriye vermiş 

İktısat Vekaleti tarafından piya
saya bozuk kaliteli ipekli kumaşlar 
sürülüp halkın aldatılmasının önüne 
geçmek maksadile Vekiller Heyetin
ce verilmiş olan kararname kabul e-

Sterlin 
1 Dolar 

628,-
123,50 
84,-
80,-
21.-
13,-
49.-

635,
IZ6,-
92,-
84,-
23,-
16,-
53,-

Sigorta dolanciırıcılığı tahkikatı - Ah, ne yapayım .. dedi, yaban-
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 

ilcrledikçc, yeniden birçok y~ıyan cım değil ki, karım. Yoksa, söyliyt?
ölüler meydana çıkmaktadır. Diin de, cek çok sözüm vardı. 

cı:ı ..... = .. ;_ Diln k"yfiyet alakadar ik-

20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret vesikalı 
Florin 
Avusturya ~ilin 
Mark 

164,-
190.-
82.-
22,-
28.-
21,-
22.-
22,-
32.-
31,-

166,-
196,-
84.-
24,-
30,-
23,-
24.-
25.-
34,-
33,-

Beyoğlu emniyet memurluğunda, ı Dimitrinin karısı 1zmaro ise, mü
Milli Reasürans İstihbarat Şefi Aziz temadiyen ağlıyor ve bu işte kendisi-

tısadi dairelere bildirilmiştir. 
_.u kd.rarnamede ipeklilerin ne şe

kilde standartlara tabi tutulacağı da 
gösterilmektedir. Evsafı tesbit edi
len kumaşlar şunlardır: Bursa krep 
di;şini. krepdöşin, krepdarnur. krcp
bınnan, krepmaroken, krepsatcn, 
krep jorjet. 

Bu kumaşlar, emprime yaptınlsa 

dahi. kararnamede tasrih edilen şe
kilde standartlara ayrılacaktır. 

!pekten mamul kumaıılarda yüzde 
kaç sun'i ipek bulunduğu. silinmiye
cek şekilde, her üç metroda bir ya
zılması mecburidir. 

Tacirler tarafından hariçtrn geti
rilecek ipekli kum8.1?lar da ayni şc- i 
kilde damgalanacaklardır. 

Hububat p·yasası 
Umumi vazivet biraz 

J 

daha iy le yor 
1stn.nbul mmtakasında hububat pi 

yasası biraz daha iyi vaziyete gir
miştir. Bunun sebebi dış pazarların 

sağlam olmasıdır. Bilhassa Almanya 
ve İtalya pazarları ı;tçcn haftalara 
nazaran biraz daha düz~lin gitmiş
tir. 

Tiftik piyasası bu hafta içinde can 
lanmıya başlamıştır. Fındık piyasası 
rıağlanılığı en ziyade zikre şayan ola
nıdır. İspanyadaki son karışıklıklar, 
alıcıların Türk frn'1"•1arına bağlan
masını intaç etmiştir. 

Yumurta piyasasının vaziyeti de 
iyidir. Bakla ve yulaf rekolteleri çin 
kat'i rakamlar zikredilenıemekle be
raber, alakadarlar bu sene mahsulün 
az olduğunu söylemektedirler. 

Limon ihtH<arı 
Piyasaya fazla m ktarda 

limon sevkedilecek 

Zloti 
Pengo 
Leva 
Yen 
İevcç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra uzcrine 
Parts üzerine 
Uevyork 
Liret 
Belı:R 
Cenevre 
Sofa 
Florin 
Çekoılovıok 
Avu-ıturya 
Mark 
İıveı; kuronu 
İıpan pczeta 

Eıham 

İ$ Bankası M ıi 
N 

966,-
243,-

.. .. J-f'\mil n• 
Anadolu ~ 60 

.. "'O 100 
S'rketı Hayrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Te~kos 
A lan Ç"Tlcnto 
Merkez B~nl-ım 
Osm n1 ı Bank,.sı 
Sark Mcrkeı: Eczanr· 

lıtihrazlar 

Türk Borcu 1 
.. .. 11 
" " IJI 

Errtani A H. C. 
İstikrazı D.1hili 
Sivas - Erzurum T .. 1 

Mısır ta!ıvilleri 

1886 1 
19!)3 ti 
1911 nı 

Tahvilat 
Rıhtım 

ıoı-
95~-

967,-
244,-

635.-
12.03,50 

0,79.24,40 
10 06,54 
4,69,54 
2.43,13 

63 05.25 
l,16,iO 

19.12 
q8,66 
• n6 96 
~ n~.36 

6,29,75 

85,-
9 90 
9,90 

25,80 
41,-
16,-
18,-
9.'0 

12,60 
11,40 
:u.-
Z5,50 

3,60 

"t 10 
• 70 
1,90 

')7.-
96,50 

100.-
100,-

-.-

Göknilin dahil olduğu bir heyet, geç 
vakite kadar tahkikatla meşgul ol
muştur. 

.Muameleleri ikmal edilen dosyalar 
altıy1 bulmu~tur. Daha tetkik edile
cek yirmiden fazla dosya vardır. 

Bir yaşıyan ölü daha 
Ölü olnrak gösterilenlerden biri de, 

' Eyüpte ba kkalhk ('den ve mahalle
sinde Tavukçu Bakkal diye tanılan 
Dimitridir. 

Dün, bir muharririmiz. Tavukçu 
Bakkalla, görüşmüştür. Karısı İz
maro. durmadan gözyaşı dökmekte 
ve ikide bir: 

- Ah. yaktılar bizi ... Yandık biz! 
divc haykırmaktaydı. 

Bakk"'l Dimitri. kencfü;ini nasrl o
lun ta öldtirdüklcrini bize Böyle an
lattı: 

- Onnik 1p,ikciyan ndrnda bir Br· 
meni, brnim sigortaya kayitli oldu
ğumu ö~enmiş. Bir ~in bana g-eldi: 

- Para kazanmak ister misin? di
ye sordu. 

- Blbettc isterim .. dedim. 
- Övle ise fırsat ayağına kadar 

~clrli. Bundnn istifade etmeye bak ... 
Dedikten sonra, ~igortada epeyce pa
ram biriktiı;ini. fakat bunları 937 se
necıinr- kı:ıdrır öldfüfüm takdirde ala
hilcr.c;;.ı,,,ı, bu tarihten ~onra bütün 
paral~r·"'ıın yanacağını haber verdi. 

- Peki, ne yapmalıyım? diye sor
dun. 

- Sen. hi,.hir işe karışma! Bütün 
muameleyi biz, yanacağız. Seni öl -
mUı:; fiihi gösterece<!fa. si~ortadan pa-

ıoı,- ralıı.n aıa,.-ı~z. Aramızda paylaşa-

96·- caftz .. dedi. 
Fakat ben bu işin bir sahtekarlık 

olduğunu bildiğim kin razı olmadım. 
O smvia, karım İzmaro da yanrm

daydı. Onnik yantığı teklifin. karı

mın ho~una gittiiHni görünce. ses <;ı
...._... • n = = - rs:.nvm = n = n karmarlı, iyi diic:ürı. taşın .. diverek 

Anadolu I ve JI 
JTl 
M.ımessıl 

10.25 
45,60 
46,50 
46,60 

Arttırma ve eksiltme yanımdan ayrıldı. Ben evde yokken, 
kıırımı görmüş: bu karlı işi reddet-

m uhtırası menin doğru olanııyncaP,mı söyliyo-
~~-........ rek kendisini kandırmış. 

Şehrimizdeki limon ihtikarının ö- Karım. bir iki defa işi bana açtı. 
nUne geçilmesi için alakadarlar ted- 25 Ağustoı Salı B•"n, her defnsfnrla: 
birler almaya başlamışlardır. Bunun * lstanbul gümriıkleri satış işlerı _ Olmaz! diyerek reddettim. Bir-
içln düşünüle? tedbir, piyasaya ~az- 1 müdürlüğünde satılık toz şeker, ipek- kaç rriin sonra Onnik karımı, Nevyork 
la miktarda Jımon sevkctmekten ıba- ı t:ı~ 
rettir. Şimdiki halde gümrüğün so- li .yünlü kumaş arttırması. sigorta şirketinin Onyon Şirketinde 
ğuk hava antreposunda 1511 sandık * Ankara Milli Müdafaa Satınalma memuru olan Vuç.ino ile görüştürmüş. 
limon vardır. Fakat bu limonların 1- komisyonunda arka çantalık 21500 Vuçino bu işin korkulacak bir tarafı 
talya ile yeni bir anlaşma yapmadan metre bez ve portatif çadır bezi ve oJmadığma dair kanma teminat ver-
gu··mrükten çıkarılmasına imkan gö- · 

1 Dıyarbckirde yaptırılacak yapı ar, miş. Bunun üzerine benden haber.siz rülememektedir. 
Ankara harp okulu yollarının inşası. gizlice çalışmaya başlamışlar. Öldü-

Tütün eksperliği imt'hanı 
Tütün eksperliği için müracaat e

denlerden 200 kişinin ehliyetleri kafi 
göri.ilmil" ve kendilerine, imtihan ya
pılmadan ehliyetname verilmiştir. 
Vesikalan noksan olan O kişinin de 
imtihan edilmesine karar verilmiştir. 
Bunların imtihanları yakında yapı

lacaktır. 

ltçilerin çrkarrlma11 meselesi 
Bazı fabrikaların, yeni İş Kanunu 

ahkamınca tazminat vermekten kur
tulmak için eski işçilerine yol ver· 

dikleri alakadar makamlara şikayet 
edilmiştir. İktısat Veki.Jeti bu şiki-

* Yüksek MUhendis Mektebi 1'Jksilt 
nıe Komisyonunda 2600 kilo beyaz ve 
1600 kilo kaşar peyniri. 

* Sümer Bank Umum MüdürlUğün
dc Gemlik sun'i ipek fabrikasına su 

isalesi işi. 

• Darphane ve Damga matbaası 

mildUrlüğünde 20 bin adet dıkişsiz 

torba eksiltmesi. 

* Konya kor satınalma komisyo
nun.da 21300 kilo sade yağı. 

* İstanbul Komutanlığı satmalma 
komisyonunda 11 bin kilo sade yağı 
ve 2135 ton la vcmarin kömürü 

ğüme dair sahte rapor çıkarmışlar. 
Hazırladıkları kağıtları kanma imza
latarak sigorta şirketinden 2.500 lira 
para almışlar. Bunun 500 lirasını 

karıma vermişler, geri kalanını Onnik 
ile Vudno aralarında paylaşmışlar. 

Her iş olup bittikten sonra, bana 
da haber verdiler." 

Bakkal Dimitri, sapıumğlam bir 
adamdı. Halbuki onun sigorta ka
yitlerine göre, çoktan ölmüş olması 

lazımgeliyord u. 
- Kendini durup dururken. nasıl 

öldürtmeye razı oldun? diye sorduk. 
Dimitri, alnından nohut tanesi gi

bi terler akarak, yanında oturan ka
nsını gösterdi: 

ni aldattıklarını, 2.500 lira üzerinden 
imza aldıkları halde, eline ancak 500 
lira verdiklerini yanayakıla anlatı -
yordu. 

Koccuınm mutlaka ölmeıi 
laz.ımmış! 

1zmaroya, nasıl olup ta Onniğin 
sözüne kandığını sorduk. 

- Ben, ne bileceğim, dedi, 937 se
nesinde, kocamın mutlaka ölmesi la
zımmış.. O zamana kadar ölmezse, 
paraları da alamazmışız. Onnik, tat
lı diller dökerek, bu işte hiçbir teh
like olmadığına beni jnandırdı. Ka
dıköy vapur iskelesinde arkamd:ın 
koşarak benden hır imza aldılar. 
Bankaya gidip parayı aldık. Banka
dan çektiğimiz para 2.500 liraydı. 
Bunun 2.000 lirasını Oııniğe verdim. 
Geri kalan 500 lirayı da ben aldr.m. 
Dimitri hakkında öldü diye rapor 
,·eren. Hanciyan isminde bir Ermeni 
doktorudur. Bu doktoru da onlar 
buldular. Beni hiçbir jşe karıştırma
dılar. 

Yeni ihbarlar 
Dimitri gibi, haberli ''eya haber

siz. kayden öldürülenlerin en geniş 
tahminlerin hududunu aşması çok 
muhtemeldir. Bir yandan yeni ih
barlar yapılmaktadır. Onniğe bu işe 
yardım edenlerin kimler olduğu he
nüz gizli tutuluyor. Muamele tekem
mül ettikçe bunlar birer birer mey
dana çıkacaktır. Vak'a kahramanla
rından pul müdiriyeti muha.seb{·cisi 
Şemsettin, büttin muamelelerin ken
di haberi olmaksızın yapıldığını iddia 
etmektedir. 

Doktor Aıal yeniden tevkil 
edildi 

Kefalete bağlanarak serbest bıra
kıldığını yazdığımız, Şemscttinin ölü-

müne dair rapor veren Doktor Asaf, 
dün Üçüncü Ceza Mahkemesi karari-
1~ yeniden tevkif edilmiştir. 

Onyon Sigorta Şirketi, mütareke
nin ilk yıllarında Türkiyedcki m.ıa
melelerini tatil eden Nevyork Sigorta 
Şirketinin hesaplarını da tasfiyeye 
memur edilmiş bulunuyordu. Nev
york Sigorta Şirketi, bu taı.fiye işleri 
için kendi momurlarından Vuçinoyu 
Onyon şirketi nezdinde bırakmıştır. 

Onnik ile Vuçino aralarında uyuş
muşlar, Nevyork Sigorta Şirketinde 
kayitli olan kimselerin poliçe numa
ralarile isim ve adreslerini gözden 
geçirerek bunlara birer birer müra
eaate başlamışlardır. Şayanı dikkat

tir ki. şimdiye kadar, devam ettirdik
leri bu sahtekarlıkları, ne şirket er
kanına. ne de hariçten herhangi bir 

şahsa hissettirmeden, saman altında 
su yürütür gibi kolaylıkla ve çok 
büyük kurnazlıkla yapmışlardır. Tah
kikatın bundan sonraki safhalarında 
da daha pek çok rezaletler meydana 
çıkacağı muhakkaktır. • 

O doktor Aıal değil 
"Bakırköytinde Doktor Asaf'' im -

zasile aldığımız bir mek~\Jpta, sigorta 
dolandıncılığı hadisesinde ismi geçen 
Doktor Asafın kendisi olmadığı tas -
rih edilmektedir. 

yetlerin tetkiki için sanayi müfettiş-
liğine emir vermirıtir. 

Sanayi müfettişliği tahkikatının 

neticesini birkaç güne kadar vekale
te bildirecektir. 

* Askeri fabrikalar satmalma ko
mısyonunda Kırklarclinde yaptırıla -
cak altı adet ambar ve ebniye inşası. 

* Kütahya daimi encümeninde Kü
tahya ve Uşak hastaneleri için ilaç 
ve alatı tıbbiye vilayet mektepleri i
çin iki takım ders levazımı eksiltme
si. 

• Isparta askeri satınalma komis
yonunda 240 bin kilo un. 

Yeni bir Fransız cephesi kuruluyor 

Komünistler .de, cumhuriyet ve 
istiklali müdafaa edecekler 

Tütün isteniyor 
Ecnebi tütün monopollan memle

ketimizin tütünlerine bu yıl fazla a
laka göstermeye başlamışlardır. Şim 
diye kadar 800 bin kilo Lehistan, 
1,250,000 kilo Çekoslovakya ve 400 

bin kilo da Fransa inhisarı tarafın

dan olmak üzere 2,5 milyon kilo tü
tün istemişlerdir. 

Bunların haricinde bazı hususi fir
malar da tütün istemişlerdir. 

* Kabataşta lnhisarlar Levazı.:n şu 
besi alım eatım komisyonunda 00 
bin adet zarf, 30 bin adet üzüm çu· 
vah eksiltmesi. 

* hıtanbul belediyesi daimi encü
meninde Fenerde kiraya verilecek 
kale bilrcü, Atik Ali Paşa mektebi, 
Beyazıt Cümhuriyet caddesinde dük
kan, Fatihte arsalar, satılacak bü -
yük çeşmede ahşap bina, Fatihte ar
scılar arttırması. 

Paris, 2i {A.A.) - Saint Denis'de 1 3. - Memleketin istiklal ve emni
Komünist mebus Jacques Doriot'nun yeti. 
istifasını istemek üzere yapılan bir Thorez, demiştir ki: 

toplantıda, Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Maurice Thorez, bir "Fran· 
sız Cephesi" vücude getirilmesi lehin 
de beyanatta bulunmuştur. 

"Fransız cephesi" nin başlıca Uç 
prcnsipi, şunlar olacaktır: 

1 - Cümhuriyct kanunlarına ria
yet, 

2 - Milli ekonominin himayesi. 

Henüz bizim gibi dü~Unmemekte o-
!anlara karşı bir liberalizm siya.seti 
tatbik edilmesfnin zaruri olduğuna 
kr.niiz. Bizimle tamamiyle ayni fikir· 
<ln olmıyanlarnı ve tizim "Halkçılar 
Cephesi" programına tabi bulunma 
yanların Cümhuriyctin müdafaası hu 
susundn bizimle mUştcreken hareket 
etmelerini arzu ediyoruz. 

Üçüncü Dil Kurultayı 
ı.~ransız filimleıindcn Profesör 

Brantom yarın şehrimize gelecektir. 
Ji'ransız alimi, şark dillerine ve bil -
hassa Türk diline ait tetkiklerile 
şöhret almış beynelmilel bir simadır. 
Kurultayda sndc bir müşahit gibi 
kalmıya(!ağı, müzakerelere faal bir 
surette iştirak edeceği muhakkak sa
yılmaktadır. 

Kamutay b~'ikanhğı. biitün saylav
lara bir tezkere göndermiş ve Kurul
tay mesaisinin takip edilmesini rica 
etmiştir. Kurultay müzakerelerinin 
radyo ile neşri için icap eden tertibat 
alınmıştır. Bu tertibat, Dolmabahçe
de vücuda getirilen tesisattan i'baret 
kalmıyacak. yurdun her köşesinde, 

vatandaşların bu müzakereleri takip 
etmelerini kolaylaştıracak tedbirlei" 
alınacaktır. 

Halkevlerinde merasim 
24 Ağustos pazartesi günü Dolma

bahçede toplanacak Üçüncü Dil Ku
rultayı münasebetile, İstanbul Halk
evlerinde büyük merasim ve bayram 
yapılacaktır. Bu mutlu hadiseyi kut
lula.mak için Halkevleri 24, 25, 27, 
28 Ağustos gün ve geceleri için çok 
zengin bir program hazırlamışlardır. 

O günlerde yapılacak merasimin 
programını aşağıya yazıyoruz: 

Eminönü llalkevi: Kurultayın açıl
dığı ve devam ettiği günler, Eminönü 
Halkevi merkez salonunda istiyenler 
Kurultay müzakerelerini dinliyebile
ceklcrdir. Merkez salonunda radyo 
tertibatı yapılmrştır. Sah akşamı sa
at 20 buçukta B. Muzaffer Baysal, 
perşembe akşamı Agah Sn-rr Levent, 
cuma akşamı Halit Bayrı tarafından 
konferans verilecektir. 

Re;:rnğlu Jlalke,·i: Merasim C. H. 
P. si Beyoğlu kurağındaki gösterit ve 
ar şubeleri salonlarında yapılacaktır. 
Pazartesi gecesi saat 20 buçukta i8-
tiklal marşı ile merasim başhyacak, 
bir konferans. sonra senfonik bir kon
ser verilecektir. 26 perşembe, 27 cu
ma geceleri Beyoğlu gösterit kolu ta
rafmdan birer vodvil oynanacaktır. 
Şi~li Halkevl: Kurultay müzakereleri 
radyo ile dinlenilecek. geceleri konfe
rans ve konser verilecek, çarşamba 
akşa.mı, Şi§),' ve civan okullarının ta
lebeleri de törene iştirak edecekler
dir. 
Kadıkö~· llalke,·i: Belediye önün

den, Parti ve Halkevi kurağ'mdan 

Kurultayın müzakereleri radyo ile 
dinlenecektir. Erenköy kamun mer
kezinde. krnıltoprak kamun merkezin
de de radyo tertibatı yapılmıştır. 

Halk oralardan da Kurultay müzake-

relerini dinliyebileceklerdir. . 
Pazartesi günü saat 21 de Halke'1 

kurağında konferans ve konser veri· 
lecektir. 
Çarşamba günü saat 17 de Halke"1 

kurağında koral konseri verilecek• 
halk şarkıları !;Öylenecek, saat 21 de 
Doktor Saim Ali konferans verecek· 
tir. 

Kurultay devam ettiği günlerill 
geceleri Halkevi kurağları donanı· 

caktır. 

U~iktn · Halke,i: Halkevi kurağın· 
da radyo ile Kurultay müzakereleri 
takip edilecek. Türk dili hakkında 
bir konferans verilecek, gösteril kola 
Kahraman piyesini temsil edecektir· 

Üı;küdar llalke\·i: Halkevi kurağtn· 
da halka radyo ile Kurultay müzake' 
releri dinletilecek, geceleri konfcraJJ! 
ve konser verilecektir. 
Şehremini Halke\i: Halkevi kura· 

ğında radyo ile Kurultay müzakere' 
!eri halka dinletilecek, konferans 1' 
konser verilecektir. 

T erkoa saatlerinden tiki.yet .11 
Terkos saatlerinin fazla yazdıe· 

hr.kkında müteaddit şikayetler yapıl· 
mıştır. Belediye tarafından yapıla' 
tetkiklerde bu şikayetlerin yersiz ol• 
dnğu anlaşılmıştır. Su tazyikı es1'i 
senelere nazaran ziyadeleştirildiği i • 
çin su cereyanı fazlalaşmıştır. Ve t.at 
fiyat dolayısile artmakta.dır. Maaına• 
fih, hariçten sa.ate gelen boruda.1'1 
musluklar aboneler tarafından kendi 
ihtiyaçlan nisbetinde sıkıştırıldığı 
takdirde bu mahzur da izale olunabil 
mektedir. 

Prağ Elçimiz geldi 
Prağ elçimiz Yakup Kadri Kart 

Osman, dün sabahki Semplon ekspre' 
sile mezunen şehrimize gelmiştir. 

Muvakkat bir bütçe yapılacak 
Belediyenin 936 bütçesi henüz tal' 

dikten gelmediği için Eylfıl ayı içitr 
de geçen seneki esaslar dairesind1 

bir aylık muvakkat bütçe hazırlatıl 
mıştır. 

İtalyan liıe~i talebeleri Romayı 
gittiler 

Beyoğlu Tomtom sokağındaki İt' 
yan lisesi talebeleri Mussolininin at 
deti üzerine dün sabah Çeliyo vapuıf 
ile 1talyaya hareket etmişlerdir. 

Her sene olduğu gibi, bu talebe! 
1talyadaki faşist müesseselerini, gcrı( 
lik teşkilatlarını ziyaret edecek 't-t 

hususi kamplarda kalacaklardır. Zi
yaret bir ay sürecektir. 

iktisat Vekaletinden: 
1 - Açık eksiltmesi on beş gün müddetle uzatılan~ 

17-8-936 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilef1 
Marmara mıntakası "İstanbul,, ölçüler ve Ayar baş mil' 
fettişliğinde kurulacak olan mütenavip ceryanh elektri~ 
saatleri ayar masası verilen fiat haddi layik görülmediğı 
için şartnamelerde yapılan aşağıdaki değişiklikler dahi
linde yeniden on beş gün müddetle açık eksiltmeye kon"' 
muştur. 

2 - A" Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu madde' 
sinde yazılı teslim müddeti ayni şartlar dairesinde beŞ 
aydan yedi buçuk aya çıkarılmıştır. . .. 

B'' Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve III ünciJ 
faslının A ve B kısımlarında yazılı 3 Voltmetre ile 3 art'l"' 
permetre E sınıfından değil yanlış payı 'fo 0,5 olan F sı" 
nıfından olacaktır. 

3 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 
Perşembe günü saat onda İktisat Vekaletinde yapılaca1' 
tır. (531) (550) 

Türk Hava Kurumu 
Komisyonundan : 

Satınalma 

1937 yılbaşı Piyangosu için 150,000 el 10.000 duvar 
planı ile 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. 

Açık eksiltme ile 27-8-936 perşembe günü münakasa~ 
sı saat 15 te yapılacaktır. İstekli olanların şartnarnesirı1 

görmek üzere Piya~go Direktörlüğü muhasebesine mil" 
racaatları. ( 514) 

lstanbul Erkek öğretmen Okufu 
1935-36 ders yılı mezunlarına· 
lstanbul erkek öğretmen okulundan: 
Bu sene çıkıp ta büyük azat için memleketlerine gidetı"' 

lerin tayin emirleri bulundukları yere bildirilecek ve yol 
para 1 an da doğrudan doğruya kendilerine gönderilece : 
ğinden mezunların beyhude yere İstanbula gelmemeıer1 

ve doğru adreslerini mektupla hemen bildirmeleri i1aJ1 
olunur. (S7J \ 
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SALiH NECAl i den alınız. Reçetelerinız 
büyük bir di kat, ciddi 
ı..; .. i~tikametlP ha7,1rJ~nıır 

ASRi SAÇ BOYASI Leke brrakmaz, tabii sabit, 

bir renk temin eder. 

-sATILIK-
sı tüp. 70 beygir kuvvetinde, 
140 metroluk mesafeyi ısıtır 
mükemmel bir halde Babcock 
ve Wilcox marka Kazanlar, ka
zanda ısınan suyu temizlemeye 
yarıyan süzgeç, günde 1000 ki
lo yün veya pamuk kurutan 
Friedr Haas marka KURUTMA 
MAKINASI satılıktır. Istanbul 
155 posta kutusu adresine 

---• yazılması. 
-FENNi SUNNETÇI -

5406 Kandilli 

6552 Edirnekapı 

Salma T omruk 
8273 Kurtuluş 

8308 Yedikule 

Kandilli caddesi 

E. Arpacı bakkal 
Y.An 
E. Merki kalfa ve 
yeni Kilise Y. Deve 
Süleyman ve Omuzdaş 

Merhaba köşesi 

E. 37 Y. 5 

E . 5-5 Y. 
7 - 7 Mü. 

E . 20-22-24 
Y. 38 

E 30 
Y. 38 

Evvelce iki hane Ye 
bir arsa şimdi 177,50 
metro orsanın 1/ 2 his 
sesi 
Evvelce hane şimdi 

172,25 metro arsanın 

100 

620 
650 

100 

,, 

" 
" 

.. 

2/ 3 hissesi 120 ,, EMiN FiDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telefon : Kabine 44395. ev 40621 

Yukarıch evsafı yazuı gayrimenkuller on gün müddetle satı~a çıkarıl ıfı.ıştır. !haleleri 2-9-936 tarihine te
sadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrim übadil bonosiladır. 

lstanbul San~yi Müfettişliğinden: 
Muamele ve istihlak vergisi hakkında görüşülmek üze

re 24 Ağustos Pazartesi günü tam saat 15 te Teşviki Sa -
nayi kanunu muafiyetinden istifade eylemekte bulunan 
nıüesseselerin birer salahiyettar murahhasın İstanbul Ti
caret ve Sanayi Odasının salonundaki içtimamıza gönde 
rilmesi. ( 6 6 7 ) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satllık Mahlul Matlar 
beğeri Pey parası 

322 86 25 Tophanede Yahya Çelebi mahallesinde 
Tatar ağası ve Sandıkçı çıkmazı sokakla
rında 6-6 No. lı 155 metro 43 santim mu
rabbaındaki arsanın tamamı 820 atik. 

128 20 1 O Beşiktaşta Ekmekçi başı mahalle. Aktar 
so. 28 No. 114 metro 80 santim arsanın 
tamamı 1 725 cedit. 

·ı2s 20 10 Beşiktaşta Ekmekçibaşı mahalle. Aktar 
so. 30 No. 114 metro. 80 S. arsanın tama
mı 1726 cedit. 

932 55 71 Kasımpaşada Hacı Ferhat Camii 508 
metro 37 santim murabbaında arsasile 
taşları 9 6 5 mustagnaanh 

979 00 74 Tophanede Defterdar yokuşunda Ebül
f adıl mahallesinde Kılıç ali paşa camii meş 
ruta 178 metro murabbaındaki arsanın 
tamamr. 9 7 4 müstagnaanha. 

3277 68 250 Tophanede Firuz ağa mahallesinde Hacı 
kılıç 10,8 ve Terlikçi sokağında 19 No. 
443 metro 44 santim arsanın tamamı. 

·129 60 10 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde 
Arnavut sokağında 12 N o. arsa ve bara
kanın tamamı. 4 9 8 6 atik. 

208 80 15 Kasımpaşada Hacr Hasan mahallesinde 
Hacı Hasan camiinin 139 metro 2 O san -
tim arsanın tamamı 2 7 9 

141 60 11 Feriköyünde ve mahallesinde Akasya so
kağında 14 No. hanenin tamamı. 2605 
cedit. 

702 00 53 Bebekte 26-nci mektep bahçesinde bulu
nan Mercan dede mescidinin 11 7 metro 
murabbaında arsanın tamamı. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetleri peşin para ile ve 
0 '!1 beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. İhale
sı 28 Ağustos 936 cuma günü saat 15 te komisyonda ya
~ılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile 
eyoğlu Vakıflar direktörlüğü Mahlfılat kalemine gel -

ltıeleri. ( 3 5 6) 

Türkiye Cümhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler inhisarından : 

1 - 9 3 5 senesi mahsulünden idaremiz depolarına 
mevdu olup olbaptaki karar mucibince mübayaası ya
pılmakta olan drogist afyonlarının tahlil ve teslim mu 
amelesini ikmal ederek bedelini tahsil etmemiş olan-
ların 1-9-936 Salı günü akşamına kadar idaremize 
müracaatla muamelelerini intaç etmeleri ve paraları
nı almaları lüzumu ilan olunur. 

2 - İhracatımıza iştirak etmek üzere muvaf akatna
me imzalıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü 
drogist afyonlarını manipüle ettirenlerin 1-9-1936 Sa 
lı günü akşamına kadar İdaremize müracaatla bittah-

lil tesbit edilen morfin dereceleri hakkında mutabık 
kalmaları lazımdır. Aksi halde re'sen tahakkuk ettiri
lecek hesapları üzerinden makpuzlan tanzim edile
cektir. ( 611) 

KiNOPRiN kaı<ıleri tiERYERoEriKuRuş 
BA • oi .ROMATİZMA Ac!RILARİlE.GRİP VE NEZLEYE KAR 1 e· İC İ ı< İLAÇ TIR 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan : 

Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahil sıhhiye 
merkezi ambarlarına teslim şartiyle 45 7 ton kriple ma -
den kömürü ile 18 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kriple kömürünün tonu ( 18) lira 
ve kok kömürünün ( ı 9) liradır. 

B - Kömürün şartnamesi merkezimiz levazımından 
parasız alınır. 

C - Eksiltme 8 Eylül 1936 Salı günü saat 15 te Gala
ta Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı sahil 
sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D- Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Kriple ve kök kömürünün muvakkat teminatı 

643 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar kömür tüccarı veya 

müteahhidi olduklarına dair ticaret odasının 1936 sene
sine ait vesikasını göstermek mecburiyetindedir. Aksi 
taktirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler saat on dörde kadar teklif 
mektuplarını mühürlü olarak komisyona vermeleri la -
zımdır. 14 ten sonra mektuo kabul edilmez. (578) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANL.ARI 

Ketif bedeli 734 lira 4 kuru' olan Beyoğlu 37 inci mektebin 
tamiri açık eksiltmeye konulmut ihale gününde giren bulunma· 
dığmdan eksiltme 28 Ağustos 936 Cuma gününe uzatılmı,tır. 
Keşif evrakı ve tartnamesi levazım müdürlüğünde gfüülür. İstek 
li olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 55 lira 5 kuru.luk mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (608) 

öl~ü sahiplerinin nazarı dikkati".'e 
İstanbul Belediyesin~n 936 senesine ait ölçülerin muayenesi 

31 Ağustos aktamı sona erecektir. Müddeti içinde ayar memur. 
luklarında ölçülerini muayene ettirip damgalattırmıyanlar hak
kında kanuni takibat yapılacağı tekrar ilan olunur. "B,, (612) 

Nazilli Pamuk Tohum islah 
istasyonu Müdürlüğünden: 

Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliği Çırçır fabrikast 
için evsaf ve şeraiti aşağıda yazılı bir motörle teferrüatı
na ait makineleri satın almak istiyoruz. Bunları aşağıda 
yazılı şartlar dahilinae satmaya talip olanların son fiat
larını ihtiva eden tafsilatlı tekliflerini en kısa bir zaman
da sözü geçen çiftlik müdürlüğüne bildirmeleri ilan 
olunur. 

Arandan Şartlar: 

Motörde: 
Tek ufki veya çift amudi silindirli 65 .. 70 H. P. kuvve

tinde tam dizel dakikada adedi devir 500 den fazla olmı
yacak. 

Bir kompressörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve mo
törü tebrid için bir su pompası ve sabit kadranlı bir taki
metro ile mücehhez bulunacak. 

Motör aşağıdaki firmalardan birine ait olacak: 
İngiliz: Lister, Grosley. National, Ruston. 
Alman: Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N. A. N. 
Motör Akople Generatör: 
Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 - 280 volt .. 

luk olup Fregensi 50 olacak. "Simens,, veya ,. A. S. E.,, 
tipinde olacak ve bir tarafından müvekkiz dinamo ile 
mücehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu: 
Makine; Işık ve kuvvet şubelerini ihtiva etmek üzere 

iiç kısımlı olacaktır. Makine kısmında otomatik bir şal
ter, bir Amprmetr, bir volmetr, bir kilovatmetr ve bir de 
Freğensmetr bulunacaktır. Bunda ayni zamanda mu
vakkiz dinamosuna ait volt ve Ampermetr konulmuş ola
cak, kuvvet kısmı dört şubeli olmak üzere dört şalter ve 
dört amprimetresi bulunacak. 

Ekleraj kısmrnda dört şube bulunacak, her şube onar 
amperlik olacak ve her şubenin ayrı ayrı şalter ve sigor
ta tertibatı bulunup umumi bir tenvir kilovatmetresi bu
lunacak. 

Tablo izoleli simens sisteminde çelik levhalardan ya
pılmış ve bütün enstrümanları bu tabloya gömülmüş 
olacak. 

Bunlardan başka mevcut makinelerin işletilmesi için 
bunları grup grup çevirecek Elektromotörler alrnacak, 
bunların evsafı ve kudretleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Adet 
1 3 14 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
2 2 3 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
3 2 7 Kilovatlık Trif oze Elektromotör 
4 2 3 Kilovatlık Trif oze Elektromotör 
Her Elektromotör tam ve pinomatikman kapalı "Gt!-

kapselt,, olacak ve her biri sigorta ve şalter tertibatını 
havi olacaktır. 

Makinelerin 10-10-936 tarihine kadar müesseseye 
teslim edilmesi sarttır. ( 5 9 O) 
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Bayan 

MUALLA 
DiNÇSES 

Her akşam 

Kuc;uK 
Çiftlik Parkında 

dinleyiniz 
Pazartesi akşamı muhteşem 

Sünnet Düğünü 
Zengin program, sonsuz. sürprizler. 
---•Telefon: 41992 

ODEON 
~eni doldurulan plaklar 

Bayan VEDiA RiZA GiZ 
Nr 270087 H~.cazkar şarkı - NERDES1N :r-.'ERDE ACAP 

• Mustenr şarkı - SEN İSTED.L'i DE TUTULDUN 
' BAYArt HAMiYET 

Nr. 270088 N~avent şarkı- SABAH YILLARDAN BERi 
Hıcat şarkı - HANİ AYRILAMAM DERDİN 

ODEON 
Nr.270093 

Hususi Saz Heyeti tarafından 
Hicaz peşrevi - BİRİNCİ KlSThl 
Hicaz peşrevi - 1K1NCt KISIM 

Satışa çıkmıştır. 
Fazla izahat için 12 ve 13 numaralı ilave kataloklarımızı bayilerden 
isteyiniz. 

.. TARSUS AMERiCAH COLLEGE 

Amenkan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Birinci teşrinde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
Ticaret dersleri vardır. 

• Leyli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradır. 
... Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat. 

il 
TACETTiN GÜR.TAN 

BüYüK HOBilYA MAGAZASI 

843 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 

MODEklf ... TEMİZ MALZEME 
ve BİRİNCİ Sllf!F lşçiLIH ... _ ... _________ ıaJ İSTA!1BlJL SIJf{At(l'AHAM F'fttt:!Areı./ıR 
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Kapah zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmitte yapılacak kırtasi

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

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

maralı kararile kabul edilmiş plan Bayındırlık işleri Ge -
ne! şartnamesi.. 

D - İnşaata dair fenni sartname. 
F - Keşif cetveli ' 
G - Proje, Grafik 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabi -

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

3 - Eksiltme 28-8-936 tarihinde cuma günü saat 15 
te Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğünde ya 
pdacaktır. 

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

kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda
ki vesikaları haiz 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. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4516) 

Sahibi: Ahmet Emin YAL.l\IAN-Umumf Neşriyatı İdare Eden: S. SALnı 
Gazetecilik ve Neııriyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

En hoş meyva usarclerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

Inkıbazı izale eder. Kanı tcmiz

liycrek vücuda tazeıi;c ve canlı

lık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu Istanbul 

' ucuz ' 
Kiralık apartıman 
Kurtuluş tramvay caddesinde 
217 No. "Belvü,. apartımnnın -
da 5, 6 odalı gayet ferah, hava
dar, geniş manzaralı, bol güneş
li daireler. 17 liradan 27 ye ka
dar. Kapıcıya müracaat. 

905 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

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

Her gün saat 8-6. Telefon 42493 
635 

Modern Stil -
SIK MOBiL YALAR . 

Beyoğlu Kabristan sokağında 

Bayas ve Psalti 
ticarethanesinde bulursunuz. 

Tel: 41424 

iHTiRA iLANI 
"Gaz maskesi,, hakkında istihsal 

olunan 8-8-1934 günlü ve 1834 sayılı 

ihtıra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahara devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların, 
Galatada, İktisat hanında, Robert 
Ferriye müracaatları ilan olunur. 

ZAYl - 20.5.936 tarih 26220 nu
maralı beyanname ile Ista.nbul itha
lat gümrüğünde muameleleri yapılan 
B. D. Marka 26 balya Suriye malı 
derilerin 388459/ 29478 yevmiye nu
maralı gümrük makbuzunu zayi et
tim yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Sirkeci Kayseri han 8 numa
ra Abdülkadir Debbağ. 

' Paslanmaz 
YE • 

1 ~ 

- __, =-- HA AN 
_ Tıraş Bıçağı 

~ Dü!1yada mevcut bütün tıraş bıçaklarının mut

lak en mükemmelidir. 100 defa tıraş eder 
Hasan tıraş makinesile birlikte Hasan tıraş b1-

çağı senelerce su içinde kalsa kat'iyyen paslan· 

maz. Tıraş olunduktan sonra temizlemeğe hiç 

lüzum yoktur. 

Aksini ispat edene: 

1000 lira verilir 
İhtar: Yumuşak sakalı olanlar paslanmaz Ha. 

san tıraş bıçağını birkaç dakika kaynar su için

de bıraktıktan sonr:a tıraş olmalıdır. Çok kes -

Paslanmaz 

HASAN 

TIRAŞ MAKINASI 

Adedi 100 kuruş 

HASAN 

TIRAŞ FIRÇASl 

HASAN 

TIRAŞ PUDRASI 

20 - 30 - 40 kuruş 
kin, çok hassas olup bir dakikada huzur ve ı:a-

hatla insanı tıraş eder ve perdah olmağa hacet • H A S A N 
bırakmaz. Adedi 6, on adedi 50 kuruşa. Tıraş sabunu ve kremi 

Hasan deposu: İstanbul 
Ankara, Beyoğlu 

Esk FEYZiATI 

HASAN 

TRAŞ KOLONYASI 

Yatılı BOGAZiCi LiSELERi Yatısız 
Kızlar ve erkekler l~in ayr1 bÖIUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıflar. 

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

Arnavudköy, t ·amvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 

1 1 

1 
1 

1 • 

KUMBARA Yarın KASA, Bugünkü 
~bürgün BANKA Olur. 

-----------------:__--------------...J.---------------------------------------~ 
1 KOÇUK iLANLAR 1 A k B 1 d. . d . 
Doktor Mehmet Ali Aksoy n ara e e ıyesı n en. 
Has~.ki - C:errahpaşa Hasta!.1eleri cilt 21 25 Ağustos 936 tarihlerinde eksiltmeleri yapılacalt 
ve zuhrevı hastalıklar mutehassısı l ' "d . . . l d . F b l rın 
Muayenehanesi: Sirkecide Beşir Ke- o an su ı aresı ıçın a ınacak emır ve ont oru a . 
mal eczanesi ittisalinde No. 4 şartnamesinde değişiklik yapılmak üzere eksiltme tehır 

869 edilmistir. ( 515) 


