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9 --ıa, ldanda,.a Ttlrk akau - lılarl AD~ 

3 iincü Dil Kurultayı varın toplanıyor 
Bir haUalık AtatU.rkUn huzurlarında 
tarih o·· D 1 b h d b. Aı• 1 
1 =::.ı:ı::-n~ un o ma a çe e. ecne • ı a ı~ ~r 
~~~:n~~ d~:de. ~: şerefine bir çay zıyafetı verıldı 
mek ,erefi U nquay Hancıye 
Nazırı Do.,; Joee Eafaltere aittir. 

Bu 1nun adam, Pan - Amerika "Dünya dil ilimlerinin Türk ilimleriyle beraber çalışmalan, dil 
dmre&lnıe dahil devletlere diyor ki: 

"Derhal anya ıtreHm- hpuıyada ilminin şimdiye kadar halledemediği bir çok güçlüklerin hallini 
hagön kim kuuuna kenn•tn, Od k ak 
taratıı aetret, bir ba c1avaaı hallade kolaylaşhracak, bundan büyük hakikatler meydana çı ac br " 
devam edip gidecektir. İspanyayı sil- '----~-----------------------------kfma ka\'111}tarMak ~ ancak 
laariçtea geleblUr." 

Pan - Amerikan hilkflınetleri gele
eek Kf.nunuevvelde Arjantinde toı>
lanacaklardı. Unıguay Hariciye Na
zın bu heyetin bir dakika kaybetme
den V qtrlgtonda toplanmasını ve İs
panyanın derdine çare aramasını isti
)'or. 

Bu tefebbilsten bir netice çıkacak 
llU? Şüphelidir. Birleşik Amerika 
•imdiden diyor ki: ''Notayı dikkatle 
hıceliyeceğiz. Fakat tavassut ifine 
kantmamız lhtlmali udır.,, 

Ameli netice ne oluna olsun, umu
mi allkamzlılr çemberini kırmak için 
bir tek win yUbelml§ olmam bile 
küçük bir tesellidir. 

V aApt artıyor 

C enubf Amerikanın en ld1ç0k 
htlkftmetmliı Hariciye Nazı

rı, insanlık namma tavassut tefeb
büstla.e geçe dursun, İspanyadaki kı
llllar ve faoistler blribirini boğazla-
llııya devam ediyorlar. Gözler gittik- Atatürk dünkii çay ziyafetinde lrıgflü 4UMI Bir Derıt1'8 on Rosa'Ja b"fUyorlar 

Alman DetJlet ReW Bitler OU mpiyatlarda •akmlzenle ~ 

Almanların hir iddiası 
-

Ruslar garp sınırında 
tecavüz hazırlıyormuş 
Berlla, 22 (AA.) - Bavu Ajeuı bildiriyor: 
Ecaebl mabaftl, mtlsellih bir 8oV)'et teea\'M ldclllllarma brp mil w 

tlddetll matbuat mhcadeleslllden .. çok mtlWl&yyln)lr. Ba =st rıe .... 
llyor ki, flmdlye kadar Alman matbuatı komW ............... ..... 
çrkışmalda iktifa ediyordu. Bagtla ile, sueteler, ~ ..,.._ Gup 
hudutlan tbıerlllcle llUantll lılr surette tıee&riıl ........................... 
iddia edlyo..-. a.. pefıeler, Basyum l'llllwllJ'a h1111atin ..,,_ 11-
mal bas denlwlndea Lealagnda bdaı' '"""hr IDla ~ JUIYOl'lar. Ay. 
Dl gazeteler,, Moskow t.arafmdaa baıhnea cllaya lhtlllDae laüp bir ellll
sallp huırlamek ~in medml mDletlerl davet edyorlar. 

~ 1"->-• ,... .. lfl"JD OlÇUllll artıyor. İstanbul, 22 (A.A) - Üçüncü Dil BüyUk Şef Atatürk ,ereflendirml§- Tiirlı GlimlerUe beraber çallfl'IG-
Bu Drl taraf hiç tllpheaiz türlü Kunıltayma iştirak etmek üzere ler ve ilimlere ayn ayn iltifatta lem lil Uminin fimdiye 1""far ============= = = =====;=::::::::...-====--

eekillerde menfaatler için dö- memleketimi7.e gelen ecnebi dil alim- bulunmuşlardır. Ziyafetten sonra sa- Adlledemedifi 6irp1lı liiçliilJe- ~ ada • 
[Bu hususta gelen diğer tafsilit 9 uncu aayfamımad!r.] 

-~-yoılrrlar ..... Fa ............ için .. nde.f1lar.(.....,dö-~· ~·.....,.,. 'J'llrk T~ !Çtı:ç\P-U ~ b-lJrOD""tia. • • • ~ay SOD vazı,et 
.., namma kurum ulNlfkanı ~ A.- rl lnasur1anna kabul ederek dil ifl' • ..,..,.,.. .......... 
li vardır. Bu kadar botufmanm he- #_., b ..... n .. Dol abah d b' gi1 . .. . d k ndil ri il iki .... t. meydana çılıacalıhr.,, s •• •• .. •• b • )ecanı etişmi rm 'bi Madrit- J.CI. ""60&&& m çe sarayın a ır en ıu.enn e e e e - dir. u s u n g u r 
te ~ ~ ~ıı!.. ve bunu çay ziyafeti vermi,ıir. Ziyafette ec- ten fazla göriifmu.terdir. At&tilrk, [Yann toplanacak Dil Kurultayı. Un g ye ı 
ao.ooo kitinin zevkle, heyecanla nebi ilimler tarih ve dil kmıımu ü- bu görüşmelerin sonunda: na ait diğer tafsilat 3 i1ncü sayfa- b b 1 d ::n:::=: :ıı::~ n;:y _e_ıen __ · _1ıazır__;_bul_u_nm_uelardır __ • Zi_·y_d_eti_' _"_Dü_·_·n_ya_ ,_u_ ôl_ .. imi_' _erunn_·_·_nmd_adır_.1_______ muhare e aş a 1 
•ibı bir kere: dtlfttl, dilfeCek diye j J 
hllt\\ıı dünyanın heyecanla gözlerini Şuşn ·ıg Krallıg"' ın teh.lr ngı· tere Kralı Madrlt, 22 <AA.> - Elloeyallsta diktiği Madritte 30,000 kifi bu sani- gazet..I VeJans mUlıdertaln ~ ve 

)<de~=~ycr! edı•ldı•g'-'ı•n•ı tekzı•p d• Londra,22 (TAN) - İngiltere .U.gllBtlnptyeblr mtteadeledenson. 
A ..,.,... e 1 yor Kralı Sekizinci &ivard Korfuda Yu- I'& Cacel'e8 eyaletlade Guadelupe'e 

1 iki nanistan K r a 1 ı ile g ö r il ı t ü .k- glrdDderlnl istihbar ediyor. llpUıyada taraf m~ ya- Viyana,~ (Tan) - ~vusturyada ten ve adanm pyanı temqa yerleri-
pıyor. Her memleketin bitaraf ki kraliyetçilerin reisi Vıeener, ös - ni ge7.dilrten sonra, bugün, "Nahlin,, Sol eUmburlyet.çDerla gwtesl Po-

la7.eteıer1 teeMllr g&iteriyor, taraf- terreicher gazetesinde tayanı dikkat yatı ile Korfudan hareket etmift;ir. llb Caıdene'nlll tamemen muhasan 
lir lueteler bir tarafın meulimini bir makale neşretmif ve bu makale- Kralın •- gittiğine dair resmi edlldlilnl yuank diyor ki: 
hll)'tltayor, diğer tarafı kapalı geçi- sile Avuaturyada bUyilk bir heye • --,, ... 
Jor. Fakat Atılıtaki İD8&Dca alaka- can uyandırmıştır . .Muharrir ID&kale maldmat plmemiftlr. "Şellıt oeriren höldimete sadıl 
lamı &rhamda kocaman menfaat o- sinde, kraliyetin yeniden tesisi meae Kıbruldar lnJiliz Kralım 4avet kıtaat Cudane'dea 8 kllometro me-
)Un}an oynamyor. lesinin muayyen bir müddet için te· et/iyor safede hlrlelJIDlt buhmuyorlar. Nihal 

Diplomu1 ilemJnde muvaffala- bir edilmif olduğu hakkındaki ha • f Atina, 22 CTAN) - Atinadaki hareketin bugtbı cereyan etmesi 
hı: İapanya dahili kavpsma "ka- berleri Bafbakan Şu,ııig tarafmdan Kıbrıablar İttihadı. İngiliz Kralı 8 in- muhtaneldlr 
l'ltnıaınak., po1itlkumı İtalya, Al- t.ekzibe mezun kılındığını kaydet .. cl Edvarda bir telgraf çekerek Kıbn- .,, 
lbaııya dahil olduğu halde herkes mektedir. •da ziyaret etmesini rica. etmieler- [ İspanyol vekayll helrknula pl9 
kabUı etmittlr!.. Macar kral naibi Hortinin Şuşnl- dir. diğer Wgranar oaaaea 1ayfedadır] 
b. Bu 1Un&D "muvaffakıyet,, haki- gi ziyaretinden ve ŞUfnigle beraber 

tte P&muk ipliğinin siyaset ile- Bitleri ziyaret edeceği hakkıiıda ve:nde çok revaçta olduğundan bq- rilen haberlerden sonra bu tekzip 
birweye deWet etmez. Herkes ha- son derece ,ayanı dikkat görülmüş· 

~diyecek yerde evet demeyi daha ttlr. A""31urya B(lfbaka"' Ş"f"ig 
lalı- bulmuttur. Böylece resmen hiç =======:================= lldllet1eraruJ gllrllltil patlak Vel'• 1 ueM,_• 
an-...._ f·'--.. "'-'·"'_. . Bir taraftan da Balear adalarının ,, .... ~ her,eyden evvel Çekoelo-
~...., .u-.a tehlikeye yan ifgaline f'ılina dair tayialar ortalık-, vakyayı kurtarmak için l&zmıdJr. 
lngil~ de dahil oldu - halde her ta dol8.f1Yor. Şurası muhakkaktır ki ~ gUrilltU kopunca Çek?8lovüya 
~ t.pan gu Almanya ve İtalya, yollan Uatilne çı- bır k8llk au çincle bofulabilir. Fran-
aQl.h akıyor. Fakaf~~8: .. v~ kan fırsattan en büyük öJçtlde istifa- sa do~dan dofruya yardıma gide
)a değiı de ma kli larak : deye müheyyadırlar. Gerek İspanya mez .. ~yle bir Yardım Lehiatandan 
~kısam k Le ~ km .. ~· dahill vaziyetinin ve gerek Avrupa- gelebilır. 
boı boı yağ ~ bqı:.. b~gıne daki taarruzi ve tedafUJ iki cephede Fransızların Lehiatanta olan as-
~ qey görWen manzaranın hudutsuz fır- kerl münasebeti kurtarmaya buka-

• aatlar hazırladığı da inkir kabul e- dar çalıfmalarmm hikmeti buracla-
A l•fiJıW F,,,;.tler4e demez. dır. ÇekoslovakYBDm tehlikeden Jaır-
~ .ı dahili harbe gelince hariç- • • • • tulmasmı Lehistan da çok ister. Fa-
dnıı ten Jmıl tarafa büyük yar- ~unıpamn ılıi ceplaaı kat Fre.naiz .. Rus mlaaJrma Lelıliler 

gebnezae istikbal fqhrtlerin ta.. B ir taraftan da A vrupamn iki bir ttlrlil IBmanuyorlar 
~. Almenya ile İtalya, ken- . cephesinde çahprıalar devam Franaiz1arm elinde ~cı bir vuı-
_-vııııe Yalan olan cepheye çok sıkı ediyor. Macar Kral Naıöi Avuatur-
~. çok ceıılı bir faaliyet yaya gltmi.ftir. Cenubt Almanyada ta var: Para... Lehistan bl1h•-a 
~. Difeı' taraf itlere u- Macar ve Avusturya devlet adamla- tayyare aanayihıl inldf&f eWrmet 
-:..~:,ı:: JralıJar. rmm Bitlerle bulupcaklan IÖyleni- için çok paraya muhtaçtır. ll'ranaa 
l.ı-.::9~ etindeki vamtalar go. yor. Alman - İtalyan - Avustur- bu parayı Vermeye hamdır. FMat 
~· Btmlarm arkaamda za- ~ - Macar bloku gittik~ toplu sağlam teminat aldıktan aoara. ... 
~ ,__ l'ulı muhariplerden mfl- bir mannra gösteriyor. Leh Erkbdıarbiye Reisinin yalmlda 
:&ı.._ _-.. ıenif uker kaynaklan var. Fransa da bot durmu~r. TedafUJ . 
~ ve ltaı)'Bdan gelen koca- ittifak aiatemini ikmal etmiye çalı- Panse yapacafı eeyahat, bu mtlhia 
--.. Yl'areJerıe Futan İapanyaya fiyor. Bunun için de Fransa bilhas- pazar~ uyup !llJ!Dadığmı ıaat. 
~ t&tmı,or ve f8ffat; cephesinin aa Lehiatanm tlatüne du,meıt ihtiya- recektir. 
~ J9tlftirillyor. cmı duymu,ıur. Lehistanm askeri '11amd Emin YALMAN 

itfaiye bayramı çok parlak oldu 

J>ankfi uıaıye ~ adlı aanıı tulumbacllar Meeyyt! .• diye tt4na atıp totarıora 
[Dbldl itfaiye teaUklerine dair l'e8imler 1 imci ve tafsil&t 10 aaea l&Jfewwledlr.] 
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Ankara mektupları 

Sıtma mücadelesi 

Bu devlet 
muvaffak 

davası 
olmuştur 

Sıtma savaşı Cumuriyetin zaferi halinde devam 
ediyor. Türk köyünde dipdiri bir nesil yetişiyor 

A nkara, (Hususi muha?irimiz 
nkara, (Hususi muhabirimiz 

sabah gazetesi; sıtma mücadelesinin. 
çalışmasının sönük geçtiğini ve 

memleketin bir çok semtlerinde sıt
ma salgınının umumi hayatı durdur
duğunu y;L,"'lllIŞtı. Eldeki rakkamla
rm ve hadiselerin tamamile aksi ma
hiyette olan bu haber etrafında 
Sıhhat Vekaletinin ve hatta devletin 
en büyük eserlerinden biri olan sıt
mayı yok etme savaşının seyri ve 
verdiği neticelerle; ölüm - doğum 

nisbetlerine tesiri ve bu faaliyetle a
lakalı meseleler etrafında malumat 
farına müracaat ettiğimiz salahiyetli 
alakadarlar bize sevindirici ve mem
leket hesabına övünülecek malumat 
. vermişlerdir. 

Refah seviyesi 
/?:!!!. eçcn sene yapılan nüfus sayı
~ mı göstermiştir ki, sıtma ile 
sa\ a.;;a girişilmiş olan mmtakalarda 
Türk çocuklarının sayısı artmakta. 

ve oralarda umumi refah seviyesı 
yükselmektedir. İşte rakkamları: 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Ve

kaleti tarafından 1927 - 1930 yıl
larının sıtma mücadele mıntakala
rında yapılan doğum ve ölüm tetkik
leri aşağıdaki neticeleri vermiştir. 

1 Mayıs 1926 dan 30 nisan 1927 ye 
kadar mecmu nüfusu 502680 olan 
1309 köyümüzde doğum nisbeti yüz
de 35,9 ve ölüm nisbeti yüzde 15,9 i
ken; 1 birinci teşrin 1929 dan 30 ey
lül 1930 yılma kadar; nüfusu 455000 
oıan 1227 köyde doğum nisbeti yµ.z
de 39 eksilmiş ve ölüm nisbeti yüzde 
17 de kalmıştır. 

Sıtma ile mücadele hey' etlerinin 
her yıl genişliyen ve büyüyen bir 
kadro Jle 1930 dan,sonraki faaliyotj.. 
nin doğum nisbetlerinde tevlit etti
ği artma miktarını maalesef elde e
demedik. Ancak, geçen yıl yapılan ve 
peyderpey mufassal rakkamlarile 
neşredilen umumi istatistiklerin be
liğ lisanile kaydedilen nüfus fazlalığı 
bu çalışma hakktnda bize çok sevin
dirici haberler veriyor. 

Mücadele heyetleri 
ce ıtma savaşı memleketimizde 
ii::2J 1925 yılından sonra başla
mıştır. İlk mücadele hey' etleri ev
vela Ankara, Adana ve Aydın mın
takalarında işe başlamış, bu gün 26 
vilayette, on bir mıntakaya şamil ve 
muvaffakıyetli işlerile memleket 
sağlık ve gençliğinin yükselmesine 
yardım eden koskocaman bir teşek
kül halini almıştır. 

Sıtma mücadele hey' etleri müta
hassıs bir reisin idaresinde ve her bi
rinin başında mücadele doktorları 

bulunan şübelerden müteşekkildir 

ki bunların sayısr mmtakanm geniş
liğine göre dörten on bire kadardır. 
Merkezlerde savaş laboratuarları, 

hususi kurslarda yetiştirilmiş kü
çük sıhhat memurları vardır. Bu 
memurlardan her birine vasati on 
beş köy dü~mektedir. Fakat bu ayın 
on beşinde tatbikat sahasına geçen 
teşkilat kanunu bu memurların sa
yısını artırdığı için bundan sonra 
her on köye bir memur bakabile
cektir. 

Mücadele hey' etlerinin vazifeleri 
başlıca şu noktalarda toplanır: 

1 - Bulundukları mıntakalarda 

halkı mart ,ikinci teşrin aylarında 

olmak üzere yılda iki defa sıhhi mu· 
ayeneden geçirmek; · 

2 - Bu muayenelerde rasladıkla
rı sıtmalıları kayıtsız şartsız tedavi 
altma almak; 

3 - Mıntakalarda sıtma hastalı

ğına sebep olan bataklan bu hususa 
dair çıkmış kanunların kendilerine 
verdiği selihiyet dairesinde imha et
meğe çalişmak, 

4 - Sivrisinek ve sürfelerle mü· 
cadele etmek .. 

Kinin sarfiyatı 

ne bedava kuvvet komprimeleri ve
rilmektedir. 

Eldeki istatistiklere göre mücade
le hey' etlerinin faaliyete geçtiği 
1925 yılından 934 yılma kadar köy· 
lüye dağıtılan kinin 11,599 kiloyu 
bulmuştur. Ayrıca halkın kolay ve 
ucuzca temin edebilmesi için veka
letin, kırmızı devlet kinini adıyla kü
çük ambalajlar içinde kininler yap
tırmış ve kilosu 40 lira hesabile zi
raat bankaları şübeleri vasıtasile 
sattırmıştır. On yıl içinde satılan kır
mızı devlet kinini de 14,500 kilodur. 

On beş gündenberi Anadolu vila
yetlerinde tetkik seyahatinde bulu
nan Sıhhat Bakanı Doktor Refik 
Saydam gittiği yerlerde ilk önce hal
kın kinin ihtiyacının temin edilebi
lip edilemediğini sorduğunu öğreni
yoruz. Hatta Bakanın bazı ailayet
lerimizde gördüğü lüzum üzerine 
b:zzat çektiği telgraflarla. kilolarla 
kinin istemesi alakasının derecesini 
göstermeğe yeter. 

Bir mukayese 
IC5) iz umumi sıtma mücadele 
u;;;?J Mmtakalarının · 1925 den 

1934 senesi sonuna, yani mufassal 
istatistiklerin son bulduğu ana ka
dar olan iş cedvellerinden iki yıl a
rasında mukayese yapmayı, en i
nandırıcı sözlerle anlatmaya tercih 

ediyoruz: 
1925 yılında mücadeleye sahne o

lan mahalle veya köy adedi 130 ve 
1934 de bu rakkam 3623 dür. 

925 de muayene olunanların ade
di 25700, 934 de (l,~25000) dir. Bun
ların 1927 de 15600 ü ve 1934 de 
414000 i tedavi sonunda dinçlik ve 
sıhhatlerini kazanmışlar ve sıtma
dan• kurtulmuşlardır. Mütebaki kıs
mı da korunma tedavisine tabi tu
tulmuştur. 

Bu senelerde kinin sarfiyatı ara
sında şayanı hayret bir fark göze 
çarpmaktadır: 927 de memlekette 
87 kilo kinin sarf olunmuştur. 934 
de bu rakkam 5,356 kiloyu bulmuş

tur. 1931 den itibaren tevzi edilen ki-
nin ampulü, kinin çikolatası, kuvvet 
hapı ve ökinin ile tedavi yapxlmakta
dır. 

Bataklıklar B u saydığımız rakkamlar, sıt· 
malı vatandaşlara tatbik e

dilen tedaviden alınan neticelerdir. 
Fakat sıtma mücadele heyetlerinin 
yaplrklan yalnız sıtmalıyı iyi etmek
le kalmıyor; yukarda vazifelerini sı
ralarken kaydettiğimiz gibi, sağlam 
insanların sıhhatini korumak için 
pis bataklıklarda yataklar yapan 
sivrisinek ve sürfelerle mücadele et
mekte böyle yerleri kurutarak veya 
kanallar açmak suretile suyu başka 
sahalara akıtarak hem yerClen hem 
sıhhatten kazanmaktadır. 925 sene -
e:ıinde kurutulan bataklıkların sahası 
40 bin metre murabbaı iken 1934 tr 
bin metre murabbaı iken 934 de 
131769 olmuştur. Kanal açmak su
retile bataklığı kurutma usulüne 
927 yılından itibaren tatbika başlan
mıştır. O yıl, 11,700 metre uzunlu
ğunda kanal açılmışken 934 de bu 

miktar 122000 metreye 1baliğ ol -
muştur. 

Sıhhat Vekilimiz son scyyahatin
de bulunduğu yerlerde, sıtma vazi
yeti ve mücadelesini tetkik etmekte 
ıre bazı yerlerde mücadelenin geniş
lemesi için emirler vermektedir. 

Türk - İspanya kJering ve ticaret 
an)aşmaaı 

4 Nisan tarihli Türkiye - İspanya 
ticaret ve klering anlaşmasının 20 
temmuz 936 dan itibaren üç ay daha 
temdit edildiği dün Ankaradan ala
kadarlara bildirilmiştir. 

Almanyadan kavun isteniyor 
Bir Alman firması dün bir mek

tupla Türkofise müracaat etmiş ve 
memleketimizden külliyetli miktarda 

T edavi ic;in kinin komprimesi, kavun satın almak teklifinde bulun-
kinin ampulü ve çocuk için de muştur. 

lSkinin tabletleri kullanılmaktadır. .Bu firma ilk partide Uzunköprü
Ayrıca halka~ parasız olarak. kinin den birkaç güne kadar iki vagon ka
dafıtılmakta ve tedaviden sonra, yj- vun alacaktır. 

TAN 

Muallim ihtiyacı 
karşısında 

Maarif vekaleti yeni 
bir karar verdi 

Maarif Vekaleti, ortamekteplerin 
muallim ihtiyacını kısmen karşılıya
biımek için yeni bir şekil bulmuştur. 
Bu şekle göre, ortamektep müdür ve 
muavinleri bu yıl idari vazifelerine 
inzimamen bulundukları mekteplerde 
birkaç ta ders vereceklerdir. 

Gayrimübadiller 
ikiye ayrılıyor 

Küçük ve büyük hak 
sahıpleri uyuşamıyor 
Gayri mübadiller kongresinin gü-. 

rültü ve dedikodusu hala devam edi-
yor. Cemiyetin es
ki idare heyeti a
zasından Diş Tabi
bi Ali Azmi, bu 
m e v z u üzerinde 

Ortamektep müdürleri arasında dün bir muharriri-

! 
mize şunları an!at-

Da vutpaşa ortamektebi müdürlü- mıştır: 
ğüne Mersin ortamektep müdürü Eş- ı "-Ben sekiz se-
ref, Kadıköy üçüncü orta mektebi ne cemiyet idare 
türkçe muallimliğine müdürlük uhde- heyetinde bulun . 
sinde kalmak üzere mektep müdürü dum ve büyük hak 
Rıdvan, Kumkapı ortamektebi türkçe Ali Azmi sahiplerinin küçük 
muallimliğine ayni şekilde müdür , lere neler yaptığı-
Baha, İstanbul muallim mektebi mü- nr gördüm. Bugün, bu haksızlrkları 

dürlüğüne Adana erkek lisesi müdürü açığa vurmağı borç biliyorum. 
Kemal, Fatih ortamektebi müdürlü- Küçük hak sahipleri cemiyetin ek-
-.. serisini teşkil ed Bö l Id ~ 
gune Srvas muallim mektebi mual - .. .. . . er. Ye o ugu 
. . . .. . . . halde buyuk ıstıhkak sahiplerinin o-
lımlerınden Şefık, Üskudar ıkıncı or- 1 yuncağı vaziyetine dil mü lerdir. 
tamektebi müdürü tilrkçe muallimli- Bundan birkaç seneş ev!eı Mali e 
gıne, Kadıköy -birinci ortamektebi Vekaletinin on bin lira kadar alac:-
müdürü İsmail tayin edilmiştir. olanJara yüzde iki buçuk verme~ 

Kız San' at mekteplerinde 
teklif ettiği hatrrlardadır. Küçük is
tihkak sahiplerinin lehine olan bu 

Selçuk kız san'at ve Üsküdar kız teklif, idare heyeti tarafından redde
dilmiştir. Halbuki, buna hiç te hak
lan yoktur ve küçük alacaklıların i-

san'at mektepleri talebelerinden otuz 

kişi parasız ve yatılı olarak İsmet Pa 
şa Kız Enstitüsüne tahsile gönderile- tiraz ettikleri başlıca noktalardan 
cektir. biri de budur. Geçenlerde yapılan 

kongreye gelince, bu, tama.mile gayri 
kanuni bir şekilde cereyan etmiştir. 
Bunu da ~ir istida ile vilayete bildi-Partide umumi idare 

heyeti toplantısı 
Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, şehrimizde bulunduğu müddet 
çe Parti işlerile de meşgul olmakta -
dır. Cümhuriyet Halk ·Partisi Gen -
ybnkurulu, Genel Sekreter Şükrü Ka
yanın başkanlığında bir toplantı ya
parak Parti işlerini konuşmuştur. 

Tapu teftiş heyeti reisi 

Yeni teşkil olunan Bursa tapu si
cii muhafızlığı teşkilatını teftişten 
dönen tapu ve kadastro teftiş heyeti 
Reisi Hakkı, dün Ankaraya gitmiş .. 
tir. 

Şehrimizdeki tapu ve sicil muha -
fızlıklarını teftiş eden tapu ve kadas
tro umum müdürü Cemal de, Trak
yada tetkikatta bulunmak üzere dün 
akşam Edirneye gitmiştir. 

Halde yük t~ıyanlar 
Hal dışında çalışan hamalların ta

şıyacağı yük için kolbaşı tarafından 
müşteriden ayrıca onar kuruş alın -
ması birçok şikayetleri mucip olmuş
tur. Belediye dün bu işe vaz'ıyet et
miş, tahkikata başlamıştır. 

Belediyenin bir kararı 

Belediye şehir dahilindeki Arsa ve 
bahçelerden içinde eski eserler bulu
nanları satın almıya karar vermiştir. 

Bugünkü hava j 
Bugün hava, sureti umutniyede a

çık olacak ve hafif bir rüzgar esecek
tir. Hararet derecesinde iki günden
beri görülmekte olan mütebeddil va
ziyetin bugün de devam etmesi muh· 
temeldir. Öğleden sonra havanın ha
fif bulutlu ve kapalı olması ihtimali 
vardır. 

Dünkü hava 
Dün hava, tamamen açık geçmiş

tir. Gölgede hararet en çok 26,8, en 
az 20,8, güneşte azami 59,5 derece i
di. Rüzgar Şimalişarktden 12 metro 
süratle esmiş, tazyiki nesimi 759 mi
limetro olarak kaydedilmiştir. Rutu
bet nisbeti yüzde 57 ye düşmüştür. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün hararet gölgede 

en çok 25,7, en az 22,7, güneşte aza
mi 60,9 derece idi. Rüzgar saniyede 
6 metro süratle esmiştir. Tazyiki ne
simi 760 milimetro civarında seyret
miş, rütubet vasati yüzde 82 yi bul
muştur. Öğleden evvel hava hafif çiğ
U geçmiştir. 

* 1 - Mısır kadınları hükumetten 
taaddüdü zevcatm ilgasını istediler. 

"' - Siyam 1'1.ajbi h::ızı prenslere 

receğiz.,, 

Et meselesi 
Nak1iyat = şi ehemmiyet

le tetkik ediliyor 
Belediye et satışları hakkındaki 

tetkikatına devam etmektedir. Dün 
de nakliyat meselesi üzerinde incele
melerde bulunulmuştur. 

Belediye Ada, Maçka, Erenköy gibi 
nisbeten etin pahalıya satıldığı yer
lerde de .etin. diğer iş,lek y(.!rlcrdeki 
kasapların sattığı fiyat üzerinden sa
tılmasını muvafık görmektedir. Bu . ' 

itibarla tetkikat şimdi bu cepheden 
ilerlemektedir. Henü~ kat'i karar v~ 
rilmemiştir. 

Bir kadın hırsızlık 
suçundan tevkif edildi 
Anna isminde bir kadın Adadan 

vapurla İstanbuJa gelirken Hayriye 
isminde bir kadın, içinde elli lira bu
lıman çantasını almıştır. Biraz sonra 
işin farkına varan Anna, yanındaki 
kadının kaybolduğunu görerek tela
şa düşmüştür. Bunun üzerine vapur
da araştırma yapılmış ve çantanm 
Hayriye tarafmdan aşırıldığı anla~ıl
mıştır. İşin meydana çktığnI gören 
Hayriye, çantayı denize atmrşttr. 

Suçlu kadm. dün Sultanahmet Sulh 
Ceza mahkemesince tevkif edilmiştir. 

8 inci ay Gün: 

1355 Hicri 
Oemaziyeldlıır 

5 . 

236 Hızır: 110 

1352 Rumi 
A.ğu.8to8 

10 
Güneş: S.18 - Oğle: 12,17 - lkindi: 16,()2 
Akşam: 18,57 - Yatsı: 20,37 - Imsak: 3,28 
Güneş bugün Sümbüle burcuna giryor. 
Sakarya muharebesi 15 sene evvel bugün 

başlamıştır 

kızdığı için intihar etti, 
3 - Yunanistanın i1k Cunıhurreisi 

Amiral Kondoryotis 80 yaşında öldü. 
4 - İspanyollar muhtemel bir İ

talyan - Habeş harbi dolayısile İs
panya sahillerinde askeri tedbirler 
almıya karar verdiler. 

' 

Telefonda 
ucuzluk 

Yeni projede birçok 
kolaylıklar var 

N afra Vekaleti, telefon abonelerini 
eski şirket zamanındaki m~küllerden 
kurtarmak maksadile yeni bir tali
matname projesi hazırlamıştır. 

Bu projeye göre, abonelerden para 
tahsili işleri bir hayli kolaylaştırıl

mıştır. Bu arada, müddeti biten abo
nelere ihbar için bir aylık mühlet ve
rilecektir. Bu müddet geçtikten son
ra telefonlarını brraktıkları hakkında 
idareye malumat vermiyenlerden a
bonemanları yenilenmiş nazarile altı 
aylrk abone ücreti istenecektir. 

Telefon Direktörlüğü, İstanbul te
lefon şebekesinin ihtiyacını karşıla -
yacak hale getirilmesi için lazım ge
len ıslahat ve genişleme plan ve pro
gramını tamamlamıştır. 

Planın tat'bikine yakında başlana -
caktır. Ayrıca Mecidiyeköyüne de 100 
abonelik tesisat yapılacaktır. Yeni 
hatlar yeraltmdan geçeceğinden ha
vai hatlarda tesadüf edilen arızalar 
da ortadan kaldırılmış olacaktır. Di
ğer taraftan tesisat ücretlerinin 20 
liraya kadar indirileceği ve iki taksi
te bağlanacağı anlaşılmaktadır. ------- - -- ---
Potiste 

Aşçı dükkanında 
birden bire öldü 
ölümün sebebi hakkın

da tahkikat yapılıyor 
MezbQ.hada kasaplık yapan Yani, 

Karaağaç cadde:sindelrj aşçı Hasanın 
dükkanına kanımı doyurmak üzere 
girmiştir. Fakat sandalyaya oturdu
ğu sırada ağzından, burnundan kan 
gelmeğe başlamış, imdadı sıhhi ot.o
mobilile hastaneye götürülürken öl
müştür. Ceset Morga kaldırılmış, ha
dise etrafında tahkikata başlanmış

tır. 

Kumar oyuarken 
Galatada Mumhanede Şevketin 

kahvesinin üzerindeki otlarla kumaT 
oynayan Şevket1 Veysel, Yaşar, Yu
suf, Aziz, 1smail adlarındaki altı ar
kadaş cürmü meşhut halinde yaka
lanmışlardır. 

Bir ihtiyar tramvaydan dü,tü 
Şehzadebaşmda oturan yetmiş ile: 

yaşındaki Mehmet, Ça.rşrkapıda tram 
vaydan inmek isterken yere yuvar
lanarak başından tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Bunun üzerine hemen 
tramvay arabası durdurulmuş ve ha
disede kimsenin suçu olmadtğı anla -
şılmıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl

mıştır. 

Bir kamyon kazası 
Yedikuleye doğru giden şoför Re

sulün idaresindeki kamyon, Samat -
ya civarından geçerken on beş yaşla
rındaki Mustafaya <:arpmıştır. Çocuk 
belinden yaralanmış, hastaneye kal
dırılmıştır. 

Yeni bir hastalık 
f ularem~' ye memleke 
timizde ilk rastlanıyor 
Amerika, Japonya ve !talyada çok 

rastlanan Tularen:U denilen bir has-
talık memleketi · 
mizde ilk defa ola
rak Trakyada gö
rülmüştür. Bu has 
talığı memleketi
mizde ilk teşhis e
denler Çorlu has
tanesi baş doktoru 
operatör Ömer Bi
can, dahiliye mü
tehassısı İrfan Ti-
tiz ve bakteriyoloğ 

ôme-r Bican Mustafa olmuşlar-
dır. Hastalık hakkında hazırlanan ra
por, Sıhhiye Vekaletine gönderilmiş
tir. Tularemiye evvela tarla fareleri 
musap olmakta, onlardan da at si
nekleri vasıtasile in
sanlara geçmektedir. Boyun bezle
rini şişiren ve hastanın ateşini 40 
dereceye kadar çıkaran bu hastahk. 
mikrop kana karıştığı takdirde yüz
de dört derecesinde vefiyata sebebi
yet vermektedir. Tedavi için ke<:i ka
nından yapılmış scromlardan istifa
de edilmektedir. Çorlu ve Lüleburgaz 
mmtakasında şimdiye kadar 21 mu
sap görtilmü.stür. F::ıkat vefiyat yok· 
tur. 
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SiyaSet Glemi 

Fransa - Polonya 
Fransız ordusu Başkumandanı Ge

neral G~melinin Va.rşovaya yaptı~1 

ziyarete ehemmi:ret .vermek lazımdır. 
Çünıkü, bu seyahat yalnız askeri ba
knndan değil, siyasi bakımdan da na
zan dikkati eelbedecek bir hadisedir. 

Bugünkü Polonyanm banileri me
yanmda Fransamn da bulunduğu ma
lumdur. Polonyablanı. istiklal bahl'.'e
clen, Polonyayı bir devlet olarak ta
nıyan, Veı-say muahedesinden sonra 
Fransa - Polonya arasında bir askeri 
ittifak imzalanmış ve bir müddet iki 
memleketin münasebetleri pek sami
mi bir şekil almıştı. 

Fal{at Almanyanın gittikçe kuv
vetlenmesi, sonra da Polonyarun 
Fransa. tarafından biraz ihmali, ade
ta ikinci derecede bir devlet olarak 
teli.kki edilmesi Varşovada asabiyet 
uyandırdı. Polonyada. çok ku\ıvetli 

olan Miralaylar gnıpunun bir tasını 
da Almanyaya yanaşmayı tavsiye e
diyor, Polonyanm Almanyaya karşı 

Fra.nsanm aleti olmamasını istiyordu. 
:(. 

Fransa - Rusya münasebatmm iyi
leşmesi ise Varşovada Fransız aleylt
tarlanm kuvvetlendiriyor, Almanya-
Rusya arasında çıkacak bir harpte 
Polonyanrn bir harp meydanı olması
nı ist.enıiyen grup, mütemadiyen Al· 
manyaya ale;rhtar olmryacak bir si· 
yasetc taraftarlığım izhardan çekin• 
miyordu. 

Mirala~'la.r gnıpu nihayet buna da 
muvaffak oldu. 1933 te Berlindeki se-
firi Lifski ile Hitler arasında bir an
la.sına. irnzalanrh. 

Danzig koridoru ile Yakan Silez
yadaki Alman iddialarına muvakkat 
bir zaman kin nihayet veren bu an· 
Jaşma, üç senedenberi devam ediyor, 
Polonyanın bu müddet zarfında mü • 
tema.diyen Alman.yanın bir peyki ol:ı.
rak hareket ettiği görtllüyordu. 

* Mareşal Pilsuclskinin vefatile Dan-
7.lg şehri Ayan Reisi Greiserin, Po
lon~·a mf'lnfaatlPri aleyhindeki icraati 
Alman - Polonya münasf'lbatmı birı:ı'T. 
soğuttu. l\lareşal Pilsudskinin )'erine 
gelen Genrral Smiglinin fo.dA .A ı..,u, 

tarafta.n de~Idi. 

t, *- .. ""ıt . l:'i l'l ı • tt"f · '" ti'I t ste, bu nac se ere en ıs ıtae f' -

mek istiyen Fransa, ·Polon~·a)'& baıt 
vaitlercle buhınmak ve eski samimi· 
:rcti iade etmek için Ba~kumandamnf 
Varşovaya göndermiştir. Ntifusu s5 
mllyonu bulan ve senede 7-8 yUz bbt 
artan Polonya her halde şimdideJI 
sonra ikinei derecede bir devlet rolii
ne razı gclmiyecektir. Ku'7'·etlt bit 
orduya malik olduitu i~in dostluğıı 
''e dİismanlı~ da gittikçe ehemmiyet 
kesbedooektir. · 

Raif N. METO 

Zirai ikrazlar 
Ziraat bankası kolay 

bir sistem buldu 
Ankara, (Hususi muhabirimiı• 

den) - Bütün zirai ikrazlarda he· 
sa.bı cari sistemi kabul olunmuştllt'· 
Bu esasa göre, hesabın ilk açılışIJl• 
da mlistakrizlerden bir defaya mah· 
sus olmak üzere müddetsiz olara.l• 
bir taahhütname ve buna bağlı bit' 
de ipotek cetvel alınacaktır. Yaınıı 
bu taahhütnameye istinaden köyiil· 
nün ziraat bankasından her para ıı· 
!ışında kendisinden alınacak senet· 
lcr noterden tastik ettirilecektir. Ss• 
tış senedi kaldırılmıştır. Çifçilerinıi· 
zin fazla masral ve fazla külfet yap
mamaları ve bu suretle kredilerini 
mümkün mertebe az masrafla elde 
etmeleri ziraat bankasıınm en esaslı 
prensiplerinden olduğu için ödil1'.l1 
para almak yolunda köylünün ikrllıı. 
etmeye mecbur olduğu merasim b8

' 

sitleştirilmiştir. 

Böylece her vadede yeniden iı:& 
tek tesisi ile cedvel ve satış sen\1 
almak, muamele ve masraf gı 

et· 
formaliteler kaldırılmıştır. Bu ~ur it 
le müstahsillerimiz daha pratık b 
şekilde ve kolaylıkla ziraat banlt

3
" 

sından istifade edebileceklerdir. _..-

'ıfYEME• 
',·~ı .~ LİST~~i 

k"ftt>S1• Hafif lem ekler: tskara o · 
pat~t.es püresi, vi~ne kompo~tostJ~ıı· 
Ağır remekler, Yoğurtlu şış ke lJ 

bı, patlıcan imam bayıldı, çikotııts. 
krPma. 
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Üçüncü Dil Kurultayı lff'i.fK· 
Bütün hclzırlıklar bitti Viyana? 

Rusyada suikast davası bitti Kamutay heyeti 
Polatlıya ·gitti Kurultay toplanıyor 

Müddeiumumi idam 
etti 

Heyet reisinin gazetemize 
verdiği beyanat talebinde 

Moskova, 22 (Tan) - Mahkeme, 
l>ugUn, Troçkinin talim~tile Stalini 
tildürmek üzere Berlmden gelen 
Fritzdavid'in iaticvabını yapmış ve 
bu suretle tethişçilerin duruşması -
ıu bitirmiştir. Bütün maznunlar, 
Troçkinin direktifleri ve Alm~ fa -
fist merkezlerinin mUzaheretile &:>v 
Yetler Birliğini idare edenler aleybın 
deki suikast teşkilatına dahil bulun
duklannı itiraf etmişlerdir. 

Muhakeme esnuında maznunlar 
tt&n ba.zılan, Tamski, Buharin, Ri -
kof Uğranof, Radek, Piyatakof, ~ 
l'ebiyakof ve Sokolinikof'un 'eriki 
ctırum olduklarmı iddia ettiklerin -
den ilk altısı hakkında tahkikat a -
Çılmıştır. Diğer ikiai iae mahkemeye 
tevdi edilmiştir. 
Dunı,ma sonunda, müddeiumu -

1nt 16 suçlunun ku~una dizilmeleri 
hakkındaki iddiumı teyit etmiştir. 
Halbuki Radek'te, dün yazdığı bir 
illa.kalede bUtUn suçluların ölümle 
Cezalandı;,lmalarmı istemiş ve bu 
ta.nıreti uzun mütalealarla izah ey-
leaıittir , 

••• 
Troçkinin müdafaası 
Sovyet müıddeiumumiliğinin it • 

haınıanna Troçkinin Norveç gazete
leri vasıta.aile verdiği cevabın ulı, 
lon gelen gazetelerde vardır· 

Troçki kendini töY.:lece müdafaa e-. 
diyor:. 

••- -M:oekovanm iddianamesi, si
hal tarihin en bUY.flk göz bor.acılık
larından biridir. 

Rusyadaki kırta.81 idare her tenki
c\e bir suikast manası veriyor. Hal
buki Sovyetlerde tenkit meyli gittik
t:e yayılmsı 1r+..dır. nı.uıa aa çoK mem· 
lluııum. Bu buhranlı vaziyette, Rus -
Na bulunan birçok unsurların be
~ i11111lm yani ,benim diltiincelerim 
"• yudanm ...... bide dtiraeaktarmi ... 
Muhasbeciler arasında 
4nkara, 22 (Husust muhabirimiz

den) - Fin&n11 Bakanhğmm yeni 
1.etkiIAt kanununa göre muhasebeci
leıiıı kararnameleri bakan tarafın
dan +.asciik edilmiftlr. Listeyi bildi
tiYorum.c 

M&&flan1e yerlerln"de ipka 
. edilenler 

~ leolordu muhuebecilerinden Ziya, 
eluni, Remzi, Bekir, Hami, Adil, 

~alui, Reetıı. Sıhhi müesseseler mu
ıı.':::iai ıSırn, İstanbul liaeler mu-

isi İbrahim. 
~ka muhuebecilerinden Rü,ıü, 
di, , Nazmi, Mustafa, Ahmet, Ham 
it Kiznrı, Mustafa, Sami, Faik, Sa
Iİa İhrabim, Fehmi, Remzi, Aglh, 

kla, ŞUkril, Ata, Rifat, Dağ liva
llııdan Muatafa, Kırıkkale fırkaam
daıı Fuat, Deniz filolarından Sami, İz 
~L Jntlatahkem mevkiden Cevdet, 
-~'"'Qra levazım Amirliğinden Cev
det, Hudut livaaından Mehmet. 

Terüan naldohamnlar 
ll'ırta mubuebecllerinden Talat 

~Müdafaa Vekiletl muhuebe tet 
ınem.urıuğuna, .bmir müstahkem 

bı~ki muhaaebeciliği bqkitibi Zeki 
~~ fırkuı muhaaebeciliğine, ls
~ ""' kumandanlığı muhe.aebeciai 
h ecatt İstanbul levazım !mirliği mu
h~Uiğine, yUkeek mektepler mu 
lıec· ~ İhsan Üniversite muhase-

iliğiııe terfian nakledilmişlerdir. 

t~~larile naldolunanlar 
..._ ~ levazım lmirliği muhase
;:ıaı Ziya Kolordu muhaaebeciliği-
bı~ Ordu detterdan Halim Kolordu 
~&aebeciıiğine, Kolordu muhase
d .. _. erinden Halil 1atanbuı kuman
-.ııtğı Jnn'----ı.....-ın· •• .,t • ---'te bı\lh ~~ ıuıe, umv'C'.&~• 

Itır- &lıebeciai Rakım yllbek mektep 
~ trıuıı&llebeci1iğine, Kayaeri defter
laa:_·. l{Aznn Ankara mektepler mu-

~iiııe mutlarlle nak1edUnDt 
-..... 

lıa ·ı 
~e • Mıaır anlqmuı 

~rr • 22 (Tan) - Ingiltere -
tl.ciy &nla9ınuı Ç&rf&mba günü ha
ttını~ nezaretinde, Lokarno müzake 
'~ Yapıldığı dairede imzalana -

~YI ınüteaklp ziyafetler ve zi-
er Yapılacaktır. 

• 
ısrar 

şüphem yoktur. 
Tue Ajansı Rusyada bir suikast 

teeebbilai1 olduğunu ve bunu benim 
Norveçten idare ettiğimi yazıyor. 

Kat'f surette söylerim ki bu iddiada 
bir damla hakikat yoktur. Son zaman 
larm siyasi tarihini takip etmiş olan 
herkes ıuna kani olacaktır ki benim 
bugUnktl faaliyetim muharrirlikten 
ibarettir ve Sovyet Ajansının ithamı 

benim dütiln~lerime ve bugtln}tU ça
lı§Dla tarzıma zıttır. 

1897 de ihtllll hareketine mark • 
siat matile kanetmı. Hali. da öyle -
yim. Ktlcadele huausunda ferdi tet
hiee dtqmanmı. Bu usul netice iti· 
barile ancak ınutlakıyete ve Napol -
yonca emellere hizmet edebilir. 

Norveçe geleliberi Sovyet Rusya.sı 
ile hiçbir münasebetim olm.adı. Ora
da yaşıyanlara ne doğruca, ne de bir 
vasıta ile hiçbir mektup gönderme
dim. Sovyet Rusyaaile yegane ali -
kam, buna dair makaleler yazmaktır. 
Bu makaleler dünyanın her tarafında 
neşredildi. Bir de kitap yazdım ki, 
yakında birkaç memlekette birden çı
kacaktır. 

Oğlum, politika ile alikaııı olınıyan 
bir alim sıfatile Ruayada çalışıyor. 
Ne ben, ne de kanın oğluma mektup 
yazmadık ve ondan mektup almadık. 

:Ren bugün Norv~in verdiği melce 
hakkmdan istifade eden bir mülteci
yiJn. Hakikati meydana çıkarmanın 
yegi.ne yolu, Norveçin sali.hiyettar 
bir hükflmet heyeti tevkil etmesi ve 
RuByadaki tethiş hareketini Norveç
ten idare ettiğim hakkındaki ithama 
dair araştırmalar yapmasıdır." 

Norveçte galeyan 
Troçki Norveçte küçük bir ada ü

rerinde bulunan evinden meçhul bir 
,... .. taaelr ..... &)'•""• lfbi'. ~ 
ya gittifl zannediliyor. Son zaman -
larda bu adaya sürü sürü ziyaretçiler 
gelmiş ve Troçkiye istihzalı ve haka
retli muamelelerde bulunmuşlardır. 
Geçen sabah küçük motörbotlar için
de giden bUyUk bir ka filp: "Katil! 
Katil!" nidalarile küçük adayı çın -
la tmıılardır. 

r 

Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz
den) - Şehitliklerimize Kamutay 
ldma çelenkler koyacak olan heyet, 
bugün 12,33 trenile Polatlıya hare -
ket etmiştir. Heyeti istasyonda Ka
mutay tıa.şkanı Abdülhalik Renda ol 
duğıt halde mebuslanmızdan müte -
şekkil btiyük bir kafile uğurlamış -
tll'. 

Heyet, hareketinden evvel saat on 
da muzlka ve blr ukeri kıta ile bir
likte Cebeci tehitliğine gitmiş ve ka
labalık bir halk ktltlesi önünde me-
1'8.8imle tunç çelengi eehitliğe koy -
muştur. 

Heyet relal mebus Tevfik Sılay ga 
zete~e fU beyautta bulunmu,tur: 

., -Kamutay umumt heyetinin ver 
mı., olduğu karan yerine getirmek 
üzere heyetimiz şimdi Polatlıya ha -
reket ediyor. Polatlıdan Dumlupı -
nara gideceğiz. Gece Bozüyükten 1-
nönüne hareket edeceiğz. 24 Ağus
tosta Inönü şehitliğine bir çelenk 
koyduktan sonra Iatanbula giderek 
Eyüp 11ehitliğini ziyaret edeceğiz. 

Ayın 29 undıt vapurla Çanakkaleye 
g~erek memleketin kurtulu9u uğu
runda ölen Aziz ,ehitlerimize Mon
trö zaferi dolayısile Kamutayın ve 
Türk milletinin duyduğu minnet ve 
şükranı koyacağımız tunç çelenkler 
le ifade etmiş olacağız.,. 

. 
Gümrüklerde 

Memurluklara terfi 
eden katipler 

Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz
den) - Iatanbul gümrük baş direk
törlüğü katiplerinden 668 Şevki, da
hili ticaret katiplerinden 848 Baha, 
1686 Sadııllab.:.t'l5R3 Sudi. a2B l!la
mn, 921 Ali mza, 208 Rauf, Galata 
ithallt gümrüğü katiplerinden 660 
Fuat, 661 Nazım, 672, Senaf, 1709 
Tahsin, 2149 Nizamettin, 2140 Mela 
hat, Iatanbul dahili ticaret manifes
to memurlanndan 389 Naci, 663 Tev 
fik, 1591 Cemal terfian Istanbul 
gümrükleri baş direktörlüğü memur 
luklanna tayin edilmi11lerdir. 

w 

Dün Dolmabahçede verilen çay ziyafetinden sonra Atatürk ecnebi 
tilimlerile görüşüyorlar 

Atatürk ecnebi alimlerile konUJUyorlar 

Üçüncü Dil Kurultayı yarın saat O•lo'Ja toplanan bir /longreJeki 
on dörtte parlak bir törenle açılacak- alimlerimiz gelJi 
tır. Kurultaya ait hazırlıkların so- İstanbul 22 {A.A.) - Ağustos ba-
r.u dün tamamen alınmıştır. Toplan- şında Osloda toplanan "Tarihten ev
tılara tahsis edilen büyük salonun sı- velki ve tarihsel zamanlar bilgileri i
ralan yerlerine konmuş, radyo ve kinci arsıulusal kongresine Türkiye 
hoparlör tesisatı tamamlanmıştır. namma iştirak eden Türk Tarih Ku
BaaJıanlık ldirsiiaiinün yanma büyük rumu üyelerinden Profesör Antropo
bfr siyah tahta konulmuştur. Her log Dr. şevket Azi& Kansu ve Arke
yerden göriinecek tekilde tertibatı olog Remzi Oğuz Ank evvelki gün 
haiz olan bu tahtada tezler izah edi -1 memleketimire dönmüşlerdir. Genç l
lecektir. İçtima salonunun oturacak limlerimiz bu kongreye Türk Tarih 
yerleri mahdut olduğu için davetli - Kurumunun geçen yıl Alacaöyükte 
lerden bir kısmı müzakereleri muaye- başladığı hafriyatta çıkan killtür eş
de salonundan takip edeceklerdir. Bu yası ve iskeletler hakkında çok şaya
salondaki tertibat ta ikmal edilmiş - nı dikkat tebliğler yapmışlar ve teb
tir. liğler kongreye iştirak eden bütün 

Arıka.racla 
Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün dünya ilimleri tarafından büyük ala

""\ Dolmabahçeye gelmiş ve Kurultaya ka ile dinlenmiş ve i.limlerimiz tebrik 

ait son hazırlıklan gözden geçirmiş- edilmiştir. Bu tebliğler o kadar alaka 
tir. uyandırmıştır ki, murahhaslara ay -

işi olan okuyucularımızın 
-işlerini takip ettiriyoruz 

Şimdiye kadar Dil Kurumu Umu- nlması mutat olan bir çeyrek saatlik 
mt katipliğine verilen tezler tamamen zaman umumt arzu ve ısrar üzerine 
tetkik edilmiştir. Bu tezlerden şayanı uzatılmı§ ve Arkeolog Remzi Oğuz 
dikkat olan bir kısmı fransızcaya ter- Ankm hafriyatta bulunan kültür eş-
cUme edilmiş, ecnebi dillerle yazıl -

1 Afueto. tarihH niishatmsda haber venllglmlz gibi, (Tan), okuya- DlJ§ tezlerin de tUrkçeye tercümesi 
culanna ~u hizmeti taahhüt etmlttlr: yapılmıştn-. Bu tezlerin hulasası bir 

yası üzerinde projeksiyonla verdiği i

zahat iki saat devam etmiştir. 

Allkarada işi olan okuyucul&mı itleri ücretalzce takip edlllr, pullu broşür halinde hemen neşredilecektir. 
ve adresH · bir zarf göoderilmJşse netıee kendilerine hUAusi olarak ya- Şimdiye kadar şehrimize gelenler-

zılır. Böyle bir zarf göndenniyenler in itleri hakkında da guet.enln bir den mada Uç ecnebi profesör de bu- Ankara, 22 (Hususi muha.birimiz-
köteslnde malfmıat vr,rlllr. den) - Ankara dil, tarih ve cojraf-

Dil tarih ve coğrafya f akülteai 
talebeıinden alınacak harçlar 

gün gelmiş bulunacaklardır. Bu pro-Taklp edilecek işler, tekaüt ve yetim maap muamelelerine, memur- ya fakilltesi talebesinden alınacak 
lamı sıhhat gibi Rebeplerle mezuniyet, becaylf gibi h•uslardald mü- fesörler şunlardır: kayıt, tahsil, imtihan ve şehadetna -
racaatlerine, küylWerin toplu halde Ziraat Banku•a Ye hWRUnete Paris Şark dilleri enstitüsü direk- me harç ve ücretlerine esas olmak 
milracaatlerinl' slttlr. Ticaret işlerine alt m~ene mahkeme itleri törü profesör Hiller Barentom, Ati- üzere kültür bakanlığınca bir tarife 
takip saha.'1Jldan bari~tir. na Üniversitesi f'ıloloji profesörü hazırlanmıştır. 

it taklblae alt miiraeaat ler ya bbe veya dofnadan dojruya Ankanda Anagnastopulos ve Sof ya Milli kü- Listeye göre mektebe yazılma üc-
Ulus blnasmda T-m b1h'os1111a gönderllfJbllir. tüphanesi Şark kısmı tefi doktor Pi- reti 3 liradır. Okuma ücreti 10 lira-
Şususi cevap l~yenier pullu bir sarf lelfetmendlrler. yer Miatej. dır. Birinciteşrin, lkinci kanun ve ni n .. -"- e kadar -k çok okuyuculanmlZ Pl8temlsln temin ettiği bu • 
--&.... .~ h ·-• l.dw.-"o. Franaız profesörü bu saıbah Semp- sanda 10 olmak üzere 3 takıutte 10 yeni hizmetten istifade etmJtlerdir. itler U8Ultl ınahlyette o .... 1195u için 

hepal cevabm gueteye yazrlmunuım ve bUAuai mektupla blldlriJmesbıl lon ekspresle, Bulgar alimi konvan- lira, imtihan ücreti her yıl mayıs a-
tercih etmişte r. rdı siyonelle, Yunanlı profesör de Polon- ymda verilmek şartile 3 lira, şeha -

ya vapurile geleceklerdir. detname harcı 15 liradır. '----------------:-:--:-:··--:: ..... :-::-::-::-:::=:::=-----------------------·_- _. _____ ,_-______________________________________________________ __ 

R~sl•7I"Ill n~akale 

1 ~t fiatlerini 
indirmek 
çareleri 
aranıyor 

Belediye, bu sefer tehrln çok 
ehemmiyetli dertlerinden birisi
ni ele alımı bulunuyor. Bunu te
mJn etmek için etin medwhadan 
,ehre daha aema nakli yollan 
anmıyor. Bir habere göre, met
ra rekabet.e bnkAn vermek lgla 
iyi fakat uca et aatan dUWa
lar aeılacwk,, huıa. bu ite her 
halde bir çare bulunaeaktır. 

Fakat ,et meeeleel, idil h&Un
de tetkiki icap eden bir 1'tlr. Bu

na çare aruurken, mezbaha res-

nlnJ lndlnneyl, hayvan naldlndı 
nWılm rolü olan navlun ücretle 
rinl azaltmayı da unutmamalı \ 'c 

'ıelld de ilk 1' olarak bunu tema 
etmelidir. 

l"' oksa, bir taraflı bir mlidaha 

·~ uauerue KUÇUK DU' ucUZl&IWi 
temin etse bile, bunun geçici ol
masmdan korkulur. Halka ucuz 
et yedirmek ~in mesele)i bu 
cepheden mlltalea etmek gerek 
tir. 

Viyana, 17 Ağustos 

Vlyanayı bir pazar gÜnü ilk gör
! dttm. Bana bir ihtllil ıtehri manzara
sı gösterdi. Sokaklar boş, kapılar ka
palı, pek az araba ve hl~ ses yok .• 

Londrada bir pazar günü bir so
kakta bir ~eyrek bir tek adama ras
lunadan gezml§tlm. Ve canh olarak 
bir tek kedi görebllmlştlm ama sine
malarla bir hay ve huy şehri diye 
göre göre hayalimizde çok hareketli 
t&savvur etti~ Viyanayı böyle 
görünce kınldım. Bereket ertesi gün 
şehrin damarlarmda biraz kan dola§· 

ı maya bafladı .. 
' Vlyanada bizim memnmı olacağı
mız iki şey ,·ar: Elaneği '\'e suyu. 
Ekmeği hangi itiyadın ve an'ane -

nin tesiriyle bu kadar iyidir bilmiyo
rum. Li.kin suyu hakkındaki efsane
yi sise yazacağım: 

Avusturya bnparatoru Sultan Azi
zi ziyarete geldiği zaman imparatori
~ böbreklerinclen hastalanmış, ken
disine Çırçır suyu lçlnnlşler, istifade 
etmiş \'e memleketine döndüğü za • 
man Vlyanada o zaman i~Uen Tuna 
suyundan başka bir su aramnasını 

emretmiş. Aramış taramışlar ve bu
gün Vlyanablarm içe içe doyaftladık
lan suyu bulmuşlar ve bilmiyorum 
kaç milyon altın sarfederek şehre ate 
tlnnlşler. İmparator pek memnun ol
muş ve phremlnlne bu suya ismini 
koymamı emretmiş. Şehremini bu 
işte kendisinin hiçbir emeği olmadı
ğını, suyu mütehassıslarm buldoğu
nu, mühendislerin getirdiğini söyle • 
mlş. Fakat imparator ısrar edin~: 

- Şevketli! mademki bu su için 
bua bir ıteref bajıtlamak istiyor

' sunuz. O halde emrediniz, suyu içen
ler hardaklamu doldururken tll§ınm 
ve öyle lçalaler. 

imparator bu arzunun gayesini an 
lam&makla beraber ~reminlnln ar
zusunu is'at etmiş ve böyle bir ana
ne o zamandanheri kurulup gitımlş. 
O zamandanberi suyu taşırarak ,.e
rirler ve sebebini soranlara bu (le
jand) ı anlatırlar. Böylece tebremlnl 
•ay& ......... lroymaktu dalla tala 
bir nispet temin et.mit. 

Vlyanaam suyu tatbdır ve mUdrlr
dlr. Bunon1a Viyana için propapn. 
da yapıyorum 88.llmayın. Çünkü Vi
yana ucuz bir yer değildir. Berllnde 
pıhpırtı adam görünmez. Borada var 
dır. Sokak kaldınmlannı tamir eden 
ameleler çıplak çalışrlar. Şehirde 

merhamet, muavenet, şefkat gibi sıh 
bati yerinde cemiyetlerle görUlea 
kollektif bağlar geçşemlş görünüyor. 
Abşverlf az, mUtterl az, hareket .. 
dır. Galiba Viyana da müstakbel ge
lifmeslnl İstanbul gibi (Tllrlzm) de 
arıyor. 

Viyana fakirdir ama gönltl gani
dir. Ber1bı Vlyaııaya DUarUl çok 
rıengladlr ama elmrldlr. Vlyanada 
fıskiyeler, çeşmeler bani hani akar. 
Berllnde su içmek için apa dolru 
fıtkınm ufak fıaloyelerden başka u
mumi musluk görmedbn. Bu fıskıye
lerden de bir bardak detll, bir kaşık 
su alınmaz, sade aps ralkanır. ls
tanbuldan getlnllğbn parayı Berlln
de bankadan almak istedim. Gönde 
100 mark hesabiyle damla damla 
verdiler ve paramı bana müteaddit 
tabltlerde ödediler. Tıpla içme fm
kıyelerlyle damla damla iRi YerdlJde
rl gibi. 

Vlyanadakl bank aparamı defatea 
ödedi. Ben bu h&dlselerdm mllletle
rln kankterlerlnl okulluya ~o
rum. BeDd Viyana yqamak için 
- Avusturya ile blrllld:e - A.lman
yaya iltihak edecektir. Li.kln bu, fa
kir dötmll, blr alle kızmm zengin ve 
dtirilst bir yaşb kocaya vann&8ma 
çok benzlyecektlr. SıNğı sıcağma 

göriltiğttm Berfin ve Vlyananm üe
rimde yaptıklan tesirler bana bu 
kuvvetli kanaati v~rmlştlr. 

Vlyanada halk daha ziyade evinde 
yer. Parlste, Atlnada, hatta Lon
drada bunun aksinedir. Bayat Viya. 
Daldan göre ~k, bize nuanuı ol
dukça püalr oldufu için Viyan.ada 
anmk parası nispeten palıah mlDet
ler ıeçbıebllir. 

Vfnnada arabalar ve piyadeler 
hep soldan gider. Lonclrada olduıtı 
gibi Parlste, Berllnde sağdr .. gider; 
bizde olduğu gibi Vlyanada da tram
vaylarda iki türlü bilet vardır. Biri
si araba deği.,tlrlldlif halde kıymeti
ni kaybetmlyea bDetler. Bunlar bi-

(Lfttfen sayfayı çeviriniz) 
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?\o. 22 Yazan : Ziya Şakir Bacak bacak üstüne 

Bu zafer neş' esi bir takım garip 
tebliğlerin neşrinede sebep vermişti 

Bayanlarda ayak bilekleri ince, üst 
tarafı da muntazam ve hafifce dol • 
gun olanlar için, böyle bacağını ba
cağının üstüne atarak çoraplarının 

şeffaflığını daha iyi göstermek belki 
bazılarının hoşuna gider. Fakat ter
biye bakımından hiçbir yerde ne ka
dınlar için~ ne de erkekler için, hoş 
görülmez. Ziyade hürmet ettiğiniz 

bir büyüğünüzün karşısında bu va:rl
yette oturamazsınız. Mahkemelerde 
de böyle otur.mıya müsaade etmezler. 
Şayet dinleyicilerden biri unutuo t::ı. 

böyle yaparsa mübaşir hemen gelir, 
ihtar eder. Vapurlarda bile böyle o
turmak hiç olmazsa karşısındakini 

iki artist kız kardeş 
Na tal ya 
Türkiye 

ve Korrodina Molla'nın 
Hicretin 726 mcı ve Miladın 1325 

inci senelerinde Osmanlıların binnci 
padişahı tarafından (Elen evlatları ı 
ndan alman Bursa şehri; tam (610) 
sene Osmanlı hakimiyeti altında kal
dıktan so~ra, Osmanlıların son padi
şahı olan Vahdettinin ihaneti yüzün
den, tekrar (Elen evlatları) nın eli
ne geçmışti. Fakat ne kadar hazin ve 
ne kadar acı bir hakikattir ki: Bur
sayı işgal eden Elen evlatlarından 

genç bir zabit, Osmanlıların birinci 
hükümdarı ve Bursanm fatihi olan 
(Osman) m türbesine girmiş, kılıcı

nı çekmiş ve ölünün başındalti kavu
ğa dayıyarak: 

- Ey Osman! ... Nihayet sana, ve 
senin saltanatına muzaffer olduk 

Demişti. 

Bu sözler, hi<; şüphe etmemelidir 
ki. oradaki musanna sandukanın al
tmda yatan (Osman) m ruhunu ren
cide etmişti.. Fakat o anda Yıldız 

sarayında oturan (Osmanm son ha
fidi) bu acıklı vakayı haber aldıgı 
zaman, acaba vicdan ıstrrabmn önü
ne nası geçebilmişti? ... (1) 

Şimalde (Bursa) nın işgalini; şark 
cephesinde (Uşak) m ve cenup cep· 
besinde de (Nazilli) nin işgali takip 
etmişti ... Bunun üzerine bir Yunan 
resmi tebliği neşredilmiş: 

(Yunanistan hükumetine tevdi e
dılen vazife hitam bulmuştur. Yunan 
ordusu, hedeflerine viı..sıl olmnıJtur. 

Mustafa Kemal kuvvetleri. darma
dağtn edilmiş: artık Ana.dolunun gar
bında, kuvayı milliye denilen unsur, 

kamilen ortadan silinmiştir.) 
Denilmişti. 

kuvve.ti) ile muhtelif yerlerde (22 
büyük ve kanlı harp) verdikten, ve 
bir hayli de genç ve güzide zabitleri
ni kaybettikten sonra, ancak 170 • 
180 kilometrodan ibaret bir tul üze
rinde ilerliyebilmişti. 

Yunanistan hükumetinin bunu bir 
zafer olarak telflkki etmesi, ve bunu 
büyük bir sevinç vesilesi addeyleme
si pek tabii idi. Çünkü, Yunanistan 
hükumeti tarihine (zafer) kelimesi. 
ilk defa olarak kaydedilmekteydi. 

Bu zaferin neşesi, birtakım garip 
(tebilğ) !erin neşrine de sebebiyet 
vermişti. Her şeye, (megalo) tar:ı

fından bakan Yunan gazeteleri, (res· 
mi) veyahut, (harbiye nezaretinde:l 
alman malumata göre) kaydiyle ver
dikleri malumatta; bu (megalo za
fer) neticesinde alman esir ve gani
metin miktarını şu surette kaydet
mektelerdi: 

rahatsız eder. 
Terbiye bakımından hoş görülmi

yen bu vaziyetin hekimlikte ehem
miyetli bir manası vardır. Bir hekim 
o vaziyette oturan bir kimseyi görün
ce hemen ona acır. Çünkü bacak ba 
cak üstüne atarak oturmak sinirle
rin zayıflığına delalet eder. Adale • 
lerin daima yorgun olduklarını, tem 
bellik etmek istediklerini gösterir. 
Bundan başka insanın kendi zihni-

17870 nefer esir?!.. yetile kendi vücudunu kontrol ede-
42 adet ağır top??!.. mediğini ifade eder. Sözün. kısası, 
53 sahra topu??!!.. bacak bacak üstüne atarak oturan 
82 mitralyoz? ! ? !.. adamın bütün adaleleri, sinirleri 
Büyük miktarda tüfek ve cepha- gevşek demektir. 

' ve san ata da: r fikirleri 

M a<lam N at al ya 1't! o l-ıı' ıım bir tablosu, 

ne... Bütün vücutteki. adalelerin gevşek-
. lig~ini, zaten, otııruşta bacaklarda:ı Son günlerde şehrimizdeki san'at j ğim gibi dünyanın meşhur simaların-

Henüz tadadı hita.m bulmryan da- h · · 
h b

. başka taraflardaki adalelerin vazı·ye- areketlerinde bir ısım göze çarpı- dan bazılarının da resimlerini yap-
a ırçok malzemci harbiye.. • Ve saire ... Ve saire... ti de gösterir. Bacak üstüne oturmuş yor: Mola... ·maya muvaffak oldum. Hicaz Kralı, 
B 

adamın vücudü de dik duramaz·. Bel KoAser veriliyor: Korrodina Mola İspanya Kralı On üçüncü Alfons Pa-
u ganimet listesi arasında - hiç t f d R · · · ıl ' kemig"i bükülür, başı omuzlarından ara ın an.. esım sergışı aç ıyor: tiala mihracesi, Mösyö Laval gibi. 

olmazsa - 50 tank ile 35 tayyare, N t ı M ı ' 
b 

birinin üzen·ne du"şer. Başını tutmak a aya • 0 anın. Dünyadaki büyük ar;ı;ularımdan biri 
eş on bin askeri otomobil ve kam . lk' · 

b
. için onu renesino dayar. Bu''tu··n vu··cıı- 1 h. em. şire, ik. i sa.n'at. k.ar ... , de büyük rehberinizin bir gun:. resmi-

yon ve ır miktar da zırhlı otomobil- " - M k b k t h d · çlü oturmuş degıv·ı, adeta bir tarafa yı- • usı 1 ve resım gı 1 1 1 sana a- ni yapabilmek saadetidir. 
en bahsedilmemesine hayret etmtf- reketini bir isim altında toplıyan bu 

lidir. ğrlmıştır. iki kız kardeşi Londra otelinin salo- -- 8ehrimizin içtimai hayatı, ka-
s 1 · Bu vaziyetin güzel olamıyacag~ı da dınlarımızm fikr.i ı:ı~viyeleri hakkm-
ırası ge mışten şu hakikati söyli- nunda gördüm. ikisi de çok tatlı bir d rki ı · · · b 

yelim ki: zaten bütün C"'phelerdekı· şüphesizdir. Eski zaman heykel ar- a ı r erınızı sora ilir mı:yim.? ~ şive ile güzel bir İtalyanca konuşu-
müda filerin miktarı, "ııkarda bahse- tistleri güzel vaziyetlerin herbirini - Bakınız bu çok mühim. Biz İs-., yorlar. Natalya Molaya: b ı 
dilen (üsera) adedı'nden ı' barettı·. mermerle tasvir ettikleri halde, on- t tan u a geldikten sonra en şayanı - Madam; dedim. stanbulumuza 
Hatta, tam adet olarak hakikatı· so··y- !ardan hiçbiri bu vaziyeti gösterme- hayret bulduğumuz şey kadmlarını-epeyce zamandanberi gelmiş bulun-
lemek lazımgelı'rse, Tu"rk mı·lıı· mu"cla- miştir. Bunun sinirlerin zayıflığı i- d • zm kültür kudretidir. Çok zeki. çok _ ugunuzu işittim. Hatta kermeste 
faa kuvvetinin adedı·, (on altı b·ın lameti olmasından dolayı, eski za . K kültürlü, münevver Türk kadınlarile rzılaya bir p a v y o n doluc;u 1s-

l ~ .. -Aqsk-erlik ... ·1ş ~~r·· 
-·-- •• _..__o=o;:O.-.. 

Tam ehliyetnameliler 
Fatih Askerlik şubesi başkanlığın· 

dan: 
Şubemize mensup 331 doğumlular 

ile muameleye tabi ve tam ehliyetna.· 
melilerin 1 eylUI 936 da hazırlık kıt'· 
asma sevkedileceklerinden ağustosun 
31 inci günü şubede hazır bulunma· 
ları ilan olunur. 

:(. 

Kartal As. Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı olup 936 yokla· 

rnnsına gelmiyen aşağıda isimleri ya
zılı yedek subayların 936 ağustos ni· 
hayetine kadar İstanbulda bulunan
ların (bizzat) taşrada bulunanların 

da mektupla şubeye müracaat etme-
dikleri takdirde haklarında 1076 sa • 
yılı kanunun 10 uncu maddesi ahka· 
mı tatbik edileceği ilan olunur. 

Yedek piyade asteğmen Rahmi oğ. 
Hüseyin Avni 307 İstanbul (14038), 
Yedek muhabere asteğmen Muam· 
mcr oğ. Fuat. 321 İzmir (32282), 
Yedek piyade asteğmen Süleyman oğ. 
Hüseyin Azmi 315 İstanbul (28105l, 
Yedek baytar yarsubay M. Sait oğ. 
lbrahi.m Saffet 311 İstanbul (532 .. 
128), Yedek piyade yarsubay Sürey· 
ya oğ. M. Hilmi 315 Edirne (19813), 
Yedek 7 sınıf J. hesap Me. Rıza oğ. 
Ali Rıza 305 Aksaray (J. 1952), 
Yedek piyade asteğmen Cemal oğ. 
Mazhar. 325 Bitlis (41704), Yedek 8 
smıf hesap Me. Eşref oğ. Mustafa. 
Nail. 302 Kartal (33204). 

Bebek sergisi uzatılıyor 

Beynelmilel bebek sergisine halkı:ıı 
gösterdiği büyli kalaka nazara alma• 
rak sergi 31 ağustos akşamına kadar 
temdit edilmiştir. 

31 A.~stos saat 20,30 da merasim· 
le kapanaccı.ktrr. Sergiye Fransa. 
Litvanya, Almanya, bpanyadan ge
len birçok bebekler de ilave edilmi~~ 
tir. 

<Elen dimağları), böyle bir haynl 
kurmıya müsaitti. Ve bilhassa, kaza
nılan muvaffakıyetin sarhoşluğu, bu 
hı:ıyale parlak bir cila verecek kadar 
nıühimdi. 

Halbuki; Haziranın 22 inci günü 
umumi taarruza kalkan (tam; yüz 
yirmi bin tüfekten mürekkep olan 

),°J,ıngn ordusu) j (ancak: on yedi bin 
tüfekten ibaret olan Türk müdafaa 

dört yu"zü) gnçmemekteydı·. Hı·,.. şu··p- manlarda sinir zayıflığı yoktu da 1)- t b 1 1 tanıştım. Ve bunlar bıı.na bir gün -. " an u manzara arını havi tablo ver-
heRiz ki bu kUV"etı'n do''rtte bı'rı·. ya- nun için göstermemişlerdir. diyeme- . Türk kadının dünya kadınlık alemi- Faydalı adresl""'r ve • mışsiniz. Şimdi az. çok şehrimizi ta- r.: 

Pılan kanlı müdafaada erı·mı'ş .. _ yiz. Sinirlerin zayıflığı her devirde nin önünde geleceği kanaatini verdi. nryorsunuz demektir. :Müsaade eder- t l f l 
bilhassa muntazam zabıt ve rabıt al- vardı. Hatta erkekleriniz bana gücenmesin- e e On numara an seniz sizi gazete okuyucularına da 
tında bulunan _ nizamiye kuvvetle- Terbiye bakımından hoş görülmi- tanrttıralım . ler. Belki kendilerinin bayanlar tara- ttf'aiye telefoolan 
ri de geriye çekilmişti. Buna bın· aeıı, yen, güzellik bakımından tasvir edile- fmdan geride bırakılacakları da va-Ressam madam nazik bir tebes- k' ı bT neşriyatın bu kısmı, çok mübalağa- miyen, heykelcilik bakımından da bir sümlc: ı o a ı ır. Evet kadm1 !arınız çok ze-

< ı) Mutarekenin ilk gününden itibaren lrydı. hastalık alameti olan bacak bacak ÜS· ki ve çok münevver. , talyada kadrn-
milli (faaliyet) e başlryan. (Mustafa Kemal tüne atarak oturma vazivetinin en - Hayhay, dedi. Vakıa şehrinizi !ara henüz intihap hakkı bile veril-
Pa$a) nm ilk irşat ve emrine canla. başla Hele. harp ganimetleri arasında "' 

1 ( ili
. ., d ı ) ·h· d d ,_ .. il bü""'ik fenalıgı- o vazı'yete alışıklık de- liı.yıkile gezip tetkik etmeme henüz memiştir. 

un an ve m ı muca e c tarı ın e e c;o.. goster en top ve mitralyozlarm mik- .t '4 
mühim ve kıymetli vaT.ife'er ifasına muva!- h vam ettikçe hastalıg-rn iyi olamıyaca- vakit bulamadım. lstanbulda bulun- Bu esnada otel müstahdemininden 

lstanbtıl lttaıyeaı 
Kadıkö1 lttaıyeııi 

24222 
60020 

Veşilköl' Baktrkoy BUyUkdere 
Oıküdar lttaıyeııi 5062~ 
Beyoflu itfaıyesi 44644 
Büyifkada, Heybeli Burgaı . Kmalı !Tiri' 

ıakaları ic;in telefon santralmdakı memur• 
vanıım demelr kUidir. 

fak olan (Burııa) nm g~çirdi&"i hadisat, tarına ayret etmemek mümkün de-
(milli tarih) imizcc h:ı-,.. . • -··- .,:ı.,.~nnır . ğildi. .. Türk müdafaa cephesinde en ğmı göstermesidir. Adalelerin yor- duğum bir buçuk aydanberi hep re- biri gelip kendisinin t1'!1Pfonlıı. a.nı.ndı-
Deruhde ettiğim vaxireler dolayısile, başm- k 1 b" d gunluğunu ve fikrin gevşekliğini an- sim yapmakla me"'"gul bulundum. Dü dıgı"' nı söyledi. O, uzaklaşırken kız- Hastane telefonlan 
dan sonuna kadar ic;inrle ya~<.1.ıgnn bu na- no san o an ır şey varsa, o a top "' 
disatı - bütün vesaiki ile - te .. bit ettim. ve mitralyozdan ibaretti. Bizzat şa- latan bu vaziyet iradenin de zayıflı- şünün bir kere: Bir buçuk ay içinde kardeşi Korrodina Mola ile konuş-

':enrhpap bastaneıı 2?693 
Gureba hastanesı Y enibahc;e 23017 

Birc;ok acı ve tatlı hatırattan mürekkep o- h' l v ğını gösterir. İrade zayıf kaldıkça da 
lan bu e~eri de yakmda neşredece&lm. Bu- ıt o dugumuz bir misali arzedereh · yirmiye yakın tablo yapmak... Hem maya başladık: 
gun cumhuriyet ne§linin. yarın da t;ır'hin - cidden iftihar ve gurura c:ayan - sinir hastalığı iyi edilemez. d ·b 1 r • !Y e ne şerait tahtında. Kah yagm-ur - Konserlerinizde bulundum, de-
ı ret naıar arma arz ey ıyecegım. - Z. Ş şu hakikati zikreyliyelim ki: (Soma) Sinirlerinin zayıflığından, fikrinin 

- harbini müteakip ileri doğru harek~- gevşekliğinden kurtulmak istiyen bir yağar, başladığım manzarayı yarını 
zim parayla 8 kunış 30 para.dır. Sa- te geçen Yunan fırkalarını, tam se- adam ilkin kendi iradesine hakim ol- blrakırdım. Kah hava bulutlu olur 
mnm, bir saatlik de bir itiban ur. kiz saat (Giresun) ova.<ımda tevkif mıya çalışmalıdır. Bir sinir hasta::iı kafi ziya bulmak için beklerdim. 
İnip işinir.i görür, tekrar başka bir eden Türk müdafaa kuvvetleri, an- iradesine hakim oluncaya kadar iyi Rumelihisarının sandaldan resmını 
arabaya binebilirsiniz. Bir de - esld cak (bir tek) beş buçukluk topa ma- olmuş sayılamaz. İradenin kuvvetli yaparken nasıl fırtınaya tutulduğu-
nıiri azamlar 0 "ibi - arabadan inin- lı'ktı·. Id ~ ·· t k d b' h' t ~ ,.. o ugunu gos erece şey e, ır yere mu ıç unu mıyacagrm. 

ce ömrü tükenen bilf"tler ,·ardır, on- Bu bir tek topun _ ismi, aklımda oturunca hemen bir bacağını ötekinin Bir kere şehriniz bir harika dene-
lar da ~ kuruşa. iyi kalmadı. Zannederim ki _ (Mü- üstüne atmak temayülünden kurtu- cek kadar güzel.. İtalyanın o emsal-

Tramvaylarda birinci ve ikinci di- !azim Hikmet bey) ismindeki genç tarak dik oturmasını bilmekt!r. siz manzaralarına alışmış olan ben 
:re bir tefrik yok. Yalmz tütün içilir zabiti, o gün topçulukta cidden bir Dik oturmak hem güzellik, hem Boğazic;inin ve Marmaranın ilahi gU
,.e içilmez diye bir a;rnlık ''ar. Vi- harika göstermiş .. Bu bir tek topu, sağlık, hem de kuvvet ifade eder. Her zelliği karşısmda mestoluyorum. Mu
yanada kadınlar erkeklerden fazla. bir batarya top gibi kullanarak va- kesin karşrsında giizel görünmek is- tedil bir hava içindeki Boğazın gö
tütün içer, Hatta çalışırken i<:er zifesini pek şerefli bir surette ifa ey- terseniz, sinirlerinizin zayıf, iradenı- milleri çeken sahilleri, koruları, koy. 
Gerçi Yiranada iş az. Lakin gündiiz !emişti. zin gevşek olduğunu göstermek iste- larile bunlardaki derin renk güzeHi-

dim. En güç bestekarların eserledni 
gayet tatlı bir sühuletle çalıyorsu

nuz. Bu tekniği elde etmek için kaç 

senedenberi musiki ile meşgulsünüz? 

- Çok küçük yaşımdanberi .. Kon· 

servatuvan bitirdiktenberi de hep 

konser veriyorum. Ve bütün Avrupa 
şehirlerini dolaşıyorum. Tabii bu 

konserlere çıkabilmem için günde 

asgari dört saat klavsen çalarım. 

Haseki ka'dınlar bastanesı 245!13 
Zeynep Kimi! haatanesı Uı&ildar 60179 
Kuduz hastanesi Çapı 22142 
Beyoğlu Ztiktlr bastan eli 4-334 t 
Gülhane hastanesi Gülhane 20!il0 
Hayda?'l>aşa Nümune ba1taııeıı 60101 
Etral has.tanesi Şişli 42426 
Bakırköv Akıl hastanesi 16,60 

Müracaat yerleri 

Denız yolları ıcenteal Telefon 42362 
Akay (Kadıltöy ııkeleıi) 43132 
Sark Oemır}'olları Sirkeci 23079 
Dev' · •mirvollan Havdarpasa 4214S 

Çabuk sıhlıi yardrm teşkilatı 

Bu numaradan ımdat otomo 
bili istenir 

• • * * Taksim Bahçesinde: Halk Opereti tıd 
akşam 21,45 te ($irin Teyze), oper~tı 
2 perde 3 tablo. Yarın akşam Kadük01 

Süreyya Bahçesinde ($irin Teyze). 
kft.hveler bomOO,. Geceleri de ekseri Zafenn neşesiyle yapılan neşriyat; mezseniz, bacak bacak üstüne otur- ği. bilhassa İstanbul un dünyada bir 
ecnf'biler var. yalnız böyle mübalağalı adetler mıya altşmaymız, her yerde daima misli bulunmıyan guruptaki Silüeti: 

Yiranaya f!n çok İtalyanlu geli- söylemekten ibaret değildi. Bu mü- dik oturnuya çalışınız. Bu derece muhtelif, zengin bir man-
yor. ÇUnkü Trl:r~te lle Vtrananm a- ba.lağah neşriyat araı;rnda, gayet gü- Lokman HEKİM zara arzeden bir tabiat. 

Babası bir General olan bu san'at
kar kızın çaldığı alet. piyanonun 
yüz elli. iki yüz sene evvelki ecdadı
drr. Memleketimizde hemen, hemE'n 
hiç bulunrruyan ve çalınması pek zor 
olan klavsen denilen bu musiki ileti ;etindeyim. Siz onu gördünüz değil 
hakkında uzun izahat veren bu !tal· mi? Ne ince ve narin yapılıdır. 
yan kızı: Matmazel Mola'nın yüzünde sari• 

J'Mt İstanbuJJa· Anka.rada~ dalı& kı- lünç birtakım havadifllere de tesadi.if Ahalinizin hassas, ince ve heye~ 
88. Tren nr, ~ul bir de şose var. edilmekteydi. Mesela; 

0 
tarihte ls- Jstanbul 4 üncü lcra Memurlu • canlr olmasında belki btınun büyük 

Yl~·anada ummadığım haJde birçok tanbulun en mühim ecnebi gazetele- ğundan: , tesiri vardır. Sonra insan buraya 
Franınz gördüm. Amerikalı da f.'(>k. rinden olan ve tabiidir ki, (Yunan ta Satılmasına' karar verilen hali, geldikten sonra Türk san'atının gü-

Yiyanada bir pofüı1e fransızca ~ö- raftan) bulunan (Bosfor) gazetesi; konsol, oda takımı, gramofon, rad- zclliğini daha iyi idrak ediyor. Bu 
rü~tüm. Bütün 1okanta.larda ve yiiz- hangi membadan sızdığı belli olmı- yo ve saire 28-8-936 cuma günü sa- nefis tabii dekor içinde, bol güneş al
de doksan mağa:ıa.Jarda. ecnebi dil bi- yan bir havadis neşretmişti. İşin asıl at ondan itibaren Bebek, küçük Be- tında kubbelerin tatlı m:.ı.vmısi rengi, 
Hyorla.r. garip ve hayrete şayan ola ciheti şu- bekte No. 99 evde birinci açık artır- tepelerindeki hilallerin yaldızlı parrl-

Viyanada sokak kılığı biraz ciddi · 1' rasıdır ki, o devrin en mühim bir ma ile satılacağından istiyenlerin tıları, minarelerin ince beyazlıkları 
•~·etini ka'. ·betrni!öı .. İmparator Franso bilmez.siniz bir b h • Türk gazetesi de 1:ıu havadisi aynen gösterilen gün ve saatte mahallinde ya ancıya ne mu te-
\·a ,Jo7A:"fi görmüş olanlann pa~lan şu şekilde sütunlarına geçirmişti. bulunmaları 35 2648 sayılı dosya ile şem bir görünüş arzediyor. 
tirlillenmiş bile olsa pantalonlan ü- f Arkası var] ilan olunur. (25124) Madam Mola san' atinin verdiği 
~ü.~b~rmda ~~hlr~k~k ==============================Wyük~oo~~~kla~n~u~rw 
\·ar. Yeni n~il iıııP- ba~nru a~mı~. pencereden Halicin binbir gölgeli 
Çoiu kısa Tirol kiilohı \'e ye-şil ya- T E KM İ' L S 1 NEMA SAH 1 P L ER 1 N E manzarasını gözüyle içerek anlatı-
kıtlı Tirol pekPtl giJ·iJ·or; dizleri çıp- Türkiye sincmacıhğr tarihinde 21 yordu. 
Jak. Bilmem bu hana biraz a~·kın W>, senelik parlak ve temiz bir maziye ;A~I g - Şimdiye kadar hangi memleket-
geldi. Bunlarda da waJiba sh. ·a.,cıi aki- malik olan firmamız bu sene J !eri gezdiniz. dedim. ,., F ILMS 
delerini fırka kostümü ile izhar et- (WARNER. FlRST NATIONAL) v -Pek çok yerleri bütün İtalya 
mek merakı ba..4JlamıŞ olaak. ve başta olmak üzere Fransa, Belçika, 

Viyana.da. (Viyana kahvesi) içilir (R K. O. RADJO) Afrika, Irak ,hatta Bağdada kadar 
~anmbm. Gerçi o da var. Li.kln ~k gibi dünyanın en büyük eserlerini yaratan evlerin eşsiz filmlerinin gittim. Fakat 1stanbu1u pek çok sev-
defa bizim Tiirk kahvMI - maale.41ef monopol unu alarak bugünden itibaren: dim. Tekrar gelip görmek arzusunu 
köpüksüz ve ~ekerslz olarak sunulu- (Beyoğlu Istiklal Caddesi 156 !stiklal apartımanı 2 numara) daima gönlümde taşıyacağım bi'ı:' şe-
yor. t~terseniz siz şeker koyn)'o~u- LALE FILMER hir. 
nuz. Zatf'n _bilmem ntden _ orta namile faaliyete başlamıştır. Yazihanemiz bizi tanıyanların taktir- _ ltalyada çok c;alışır mısınız? 

!erine dayanmakta alakalarına güvenmektedir. 
Anupada şek~rin yalnız adı var; ta· LALE FILMER CEMiL ve TEVFiK - Pek çok. Biri Milanoda, biri de 
.-ıar ar- .. M:--: Romada iki atelycm vardır. Şimdiye 

kadar birçok sergilere iştirak etti-

- Ah bilseniz, dedi. Bu aleti şe- atine aşık kimselerin hayranlık il&' 
hirden şehire taşımak nekadar zor o- desi okunuyordu. 
luyor. Nereye gitsem onu da beraber Musiki hakkında derin bir vceit 
götürüyorum. Klavsenim büyük bir içinde izahat veren bu san'atkarJ ÇS.' 
musikişinasrnkinin on sekizinci asır lu,ımasından. klavseııinden daha fsJ19 

modeli üzerine sureti mahsusada mahrum etmeye hakkım yoktu, kııll<' 
yaptırıldığı için onun üzerinde etüt tım. 
yapmak ve konser vermek mecburi- ~Iel!.'k ERBİLf)?J 
==========================================~ 

Pek Yakında 

Beri in Olimpiyadları 

S .A RAY 
Sinemasında 

3000 metrelik ve iki saatlik olan bu büyük ve tam film VALNlı 
sinemamızda ve bir programda gösterilecektir. 

Bu muazzam spor ve sine ma dünya havadislerini 
GÖSTEREN O L 1 M P 1 Y A D FİLMİNİN 

gösterileceği tarih ayrıca gazetelerle ilan edilecektir 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, düııüat, samimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

E!)üm Şeyler 
İşsiz kadın 

V&tünde solmuş bir yeldirme, ba
ltnda siyah bir başörtü var.. Zeki ı

llltııı kara gözlerinin, yalvararak ba
kan ba.kıı1lan gözlerimin içinde: 

- Kimsem yok diye söze başlı

Yor. Dışa.nhklıyım. İsmim Haticedir. 
Memleketimde birisile e\'lendim. On
dan: çıocuktamn oldu. Uzun seneler 
beraber yaf&dık. Sonra beni aldı, ls
tanbuıa getirdi. 

htanbula geldilrten Mnra beni ter
keUL ~ka bir kadınla çıktı, gitti. 
Nereye gittiğini bllnıiyonmı. Çocukla
l'nnr da çaldı. Şimdi bu gurbet ilinde 
~ ve i!JSlz kaldım. Kendisi Al
laht.an bal9nn. Fakat çocoklanmı al
...__. elbette 18terdlm. Böyle olduğu 
halele mahkemeye müracaat etmedim. 
ÇUnıru kendimi geçindirmekten aciz, 
fakir bir kadmnn, ~amnı neden 
lfıftl yapaymı, bebalandtr. Beni i'lte
baeee de elbette onlan ister. Hali 

"-ktl yerindedir. Onlan okutur, a
dal!l eder~ diye dtişündibn. Kimseye 
llklyet etmedim. Ve yeni vazlyettml 

bbaJ ederek ona göre bir hayat yap
lbağa çabaladım. 'l'am bir senedir i3 
artyorum. Nereye gitthnse ytiziime: 

'"Seni kim tavsiye ediyor.,, diye so
!'Uyort&I' ve tavsiyesb geldiğimi ı:ö

l'tlnee, )!f yok diye beni ka.pr dı~ e
diyorlar. Hutanııeleid~ hademelik •
~. Da:iiilicmeye bile ç.ocuk bakı

"'1 lrfn müracaat ettim. Hiçbir yerde 

" bulamıyorum. Aç kaldığım günler 
"1.yor No :ı·~ uu-: l'3.llammtilüm 
~ ••• Çıkhnnak üzere)im. Sbe 

~onun. H.mnzlrk mı yapayını, 
~ mı diiteyim... ~oku öl. 
..... en dofrasu ma f .... bir akıl 
~tiniz. Ben klmMldm bir şe)' iste

ltatyormn. Beni bırakıp giden ve ar

~ lst.erniyen adamın da para.41ma te
~ etmem. Ondan da para lsteml
Y-rıun, Namwnnnla bir lokma ek

~ kazanmak, bqımı b&rmıdıra
"k blr yer bulmak istiyorum. Tek 

~ yaptıflm müracaatler dlnle
"°-tyor. Bana Y&rdJm edet-.e.k, bana 

it ~ J§ buluncaya kadar ba.rm

~ yer neresidir! Yalvannm 

..... akıl öjnıönlz, ldm8e8lz ve işsiz 
~ .... kadın, 1§ bulmak ve it boluncaya 
........., 1Vdllll görmek lçbl ha felılrde 

~ mtıneu.t etmelidtr. 
O Slll!luyor, fakat timdi balaşlan 

.... dota_ 

8a lehlrde Wyle bir te,ıkDi.tm ol::-'1p sanki benim kabahatlmmiş gl-

~&rak önüme bakıyorum ve: 

~Vallahi bllmlyorum Bayaa Ha-

~=bu hususta hiçbir 

lt......Gtl.eı, kara gözlü, mmer kadın ye
·~kalkıyor: 

...., Allaha l9Dl&rladık. sizi rahatmz 

~ ka.rdetlm, diyor, ommlan daha 
--.- odamdan çıkıyor. 
... ~ balotlan bu kadar ömlt
~ ~ onnızlan bu kadar çökmüş bir 

'e çıkan aoluk yeldirmeli kadın a-
ile yapacak f. 

.... Suat DERVİŞ 

I<ardeş katili 
Ôldürdükten sonra 

Cesedi çukura gömmüş! 
~~t, (liUSUst muhabirimizden) -
Jro~ n Karasu kazasına bağlı Paralı 
l1aı k de Rifat oğlu Rifat isminde bi
~ &rdeti liUseyini döverek öldür
~~e ~erba.ı yakalanarak adliyeye 
ı- iltt :dilıniştir. Yapılan tahkikat 
llaYee ardeşin bir kızı sevdiği ve ci
"1ıştı:nR~u Yiizde~ işlendiği anlaşıl-
..... · ıfat kard,...ın· ''ld" d"kt -.urıta b' -~ ı o ur u en 
\irı._ ır çukura gömmüş ve aradan 
\ l\4lÇ ruıı 
l!ııar t .. -~çtlkten Bonra ceset ço-

--amıdan görülmüştür. 

1 A N 

Tıralkya<dla nskan 

• 

71 bin 
icinde 

göçmen 
yaşıyor 

i Tırakyanın şirin köylerini, güzel ı 
kasabalarını ve tarihi şehirlerini gez
dim. Her yerde tesadüf ettiğim en l 
büyilk hareket, göçmen iskanındaki · 
sistemli çalışma oldu. Çerkcskö
yünden tutun da Lüleburgaz, Baba
eski, Uzunköprü, Hayrabolu ve Vize 
ye kadar her yerde yüzlerce muha
cir evleri yapılmıştır. Daha dün 
Cumhuriyet Türkiyesinin bağrına 

bastığı göçmen, bu gün ev ve toprak 
sahibi, mahsulünün efendisi bir çiftçi
dir. Her kazada her köyde ateşli bir 
çalışma göze çarpıyor. Tek katlı ev
lerinin önünde iplik büken göçmen 
kadınlar, hasadını vapmakta olan 
göçmen köylüler istikbale çok e~in 
nazarlarla bakıyorlar. Onlar, artık, 

en rahat hayat şartlarının kolaylık· 
lan içinde alın terile para kazanma
nın yolunu tutmuştur. Tarihi ıil>idclcrilc göz alan Edirncdcn bir görüni~ 

Babaeskiye geldiğim sabah istas
yon yolundaki göçmen evlerini gez-

dim. Bütün ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde kurulan bu evler basit oldu

ğu nisbette güzel de ... Geniş şosa ke

narında muayyen fasılalı aralıklarla 

inşa edilen evler bahçelerle de çev

rilidir. 

tomobilin önüne çıktılar. Ellerile i-ı bilR.nço ile neticelendirememiştir. Bu 
şaret ettiler. Şoför makineyi durdur- gün Tırakyada ne bir aç vardır, ne 
du. Yavruların isteklerini sordum: de bir açıkta ... Göçmenlerin hemen 

- "Gazete var mı? Okuyacağız." hepsi müstahsil olmuştur. Kendile
dediler. Çantamdaki Tan' ın bir gün rine devlet tarafından 12 milyon ki
evvelki nushasmı kendilerine verdim. lo yemeklik, 2,5 milyon kilo tohum

luk buğdayla 12 bin fenni pulluk ve 
O kadar sevindiler ki ... İçlerinden en 

ona göre ihtiyaç nisbetindc öküz 
büyüğü, hemen yolun kenarına otu- verilmiştir. Hükümetimiz, bütün 

Ne§eli bir glSçmen çocuğu karde§ini f(Jfıyor_ 

Bir ilitiyar göçmen 1 rarak gazete sayfalarını çevirmeye 
Göçmenler henüz tarlaya çıkma- başladı. Otomobil ilerlerken içimde 

mışlardı. Kalabalık bir evin kapısı memleket çocuğunun kUltüre olan 
önünde durdum. Birdenbire etrafımı al8.kasını görmekten doğan bir se-
küçük çocuklar çevirdi. Sıcak kanlı, vinç vardı. ' 
beyaz sakallı bir ihtiyar, kapının e- Yalnız Babaeskide değil, Tırakya
şiğinde oturmuş çarıklarını giyiyor- nın göçmen evi bulunan her yerinde 
du. Sordum: ayni canlılık, ayni güzellik ve ayni 

- "Tarlaya mı baba?" rahatlık vardır. Türk Hükftmetinin 
- "Evet, dedi, dün hava bozuk- g?çmenler için yaratığı muhitler, ha-

tu. İyi çalışamadık. Ekini bugün kıkaten kendilerinden beklenilen bü
tamamen biçmiş olmalıyız." yük semereyi vermişlerdir. Bu ba

krrndan İsmet 1no··nu" Hu" kfımetinın' Romanya göçmenlerinden Musta-
fa olduğunu öğrendiğim ihtiyara iş- başarmaya muvaffak olduğu işler
lerinin nasıl gittiğini sormak istedim. den birisi de göçmen siyasası olmuş
Hemen anladı. Cevap verdi: tur. Zira bUyük bir sevinç ve sami-

- "Çok yolunda. Her şeyimiz var. miyctle söylenebilir ki, hiç bir hükü-
Toprak, ev, tohum, yiyecek ... Eh ço- met göçmen siyasa.sını bu kadar 
luk çocuğumuz da yanımızda ... Allah sağlam ve bu kadar zararsız bir 
devlete, millete zeval vermesin." 

Bu günü görmekten memnun 

haklı bir sevinç içinde bulunan ihti
yar göçmen bana acı göç hatıraları

nı da anlattı. Ve o günlerde, yaşadı;; 
bu gün arasındaki mukayeseyi te
miz bir dille söyledi. Sonra, iş vak
tinin geldiğini ilave ederek içeriye 
seslendi: 

- "Bana bak, dedi, ben gidiyo
rum. Dünkü ekmek biraz hamurca 
idi. Bu günkünün mayumı kararlı 
koy ... " 

bunlardan başka, göçmen hayvanla
nna kışlık ot ve saman da vermiş, 
fakir muhacirleri giydirmiş, serma. 
ycsizleri sermayelendirmek gibi şim
diye kadar hiç görillmemiş umulma
yan yardımı yapmıştır. İşte bunun 
içindir ki, bu gün 71 bin göçmen Tı
rakyada müreffeh yaşamaktadır. 

Arazinin basit tahriri 
Şimdi Tırakya arazisi, basit tahrir 

ve kadastro ile tesbit olunmakta 
dır. Basit tahrir ve kadastronun 
gayesi, göçmeni mümkün olduğu 

kadar çabuk tapulandırmaktır. 
936 yılı, göçmen evlerini yapmak

la geçirilecektir. Yalnız geçen sene i
çinde muhtelif yerlerde 5300 ev ya
pılmr,tır. Bu rakkam, 937 yılmm 
başında 10 bin olacaktır. Şu hesaba 
nazaran, yeni inşa edilmekte olan 
4700 evdir. Bu evler tamamlandık 

tan sonra eski evlerde misafir kalan 
göçmen kardeşler de yeni evlerine 
geçeceklerdir. Hatti şunu söyliyebi
lirim ki, bu nevi göçmenler yerleşe
cekleri yeni evlerin muhit ve civa
rında tohumlarını atmışlar, mahsul
lerini biçmektedirler. 

General Kizım Dirik, geç gelen 
göçmenler için şunları söylüyor: 

- Geç gelenler veya toprağı sert 
olanlar için Ziraat Vekaleti, aylarca 
devam eden kiralık traktör faaliyet
lcrile bu gibi topraklann nadasla -
nnı hazırlatmıştır. Yerli köylüler de 
imece suretile göçmen karde,lerine 
ellerinden gelen bUtUn kolaylık ve 
yardımlan yapmışlardır. 

Şu noktayı tebarüz ettirmek iste
rim: Trakyada yüksek bir göçmen 
sevgisi yaşamaktadır. Tırakyada mu
hacir ayrılığı yok, g~men kardeş 
sevgisi vardır. Bu, büyük bir farika
dır." 

Bedialar koleksiyonu 
Edirne, - ğitmi~niz bilirsiniz -

güzelliğile, büyilk medeni ve kültür 
abidelerile ve tabiatın Meriç, Arda 
ve Tuncası' nın bir arada topluluğu 
ile, yarattığı CfBiZ manzara ile dün
yanın en gözü çeken büyük bir bedi
alar koleksiyol!Udur. 

Alman arkeolog ve tUrkolog" lan
na ~öre, milattan 40 asır önce T 

Parka gittim 
Dün öğleden sonra parka gittim. 

Şu yanan, kavrulan, gürültülü, pa
tırdılı, tozlu İstanbulun aşağı yukarı 
biricik ciğeri, bir tek hava menfezi 
olan Gülhane parkına gittim. 

Ben bu parkı belki sekiz senedir 
görmemiştim. Ayasof ya tarafından 
geçeyim, Sultanahmet çeşmesini do
laşayım, büyük kapıdan gireyim. Ve 
öylece parka ineyim, dedim ... 

Ve Ayasofyanm yanındaki eski 
kestane ağaçlarının altından ilerle
meye başladım. 

Eskiden burada arzuhalciler var
dı. Şimdi onların yerine mısırcılar 
peyda olmuş. 

Ayasofyanın minareleri hıila başı 

açık. Hala külahlarını giymemişler 

ve mütemadiyen semaya ayaz kafa
larile selam duruyor ve makamı ai
dinden inayet bekliyorlar. 

Biraz daha ilerledim: 
Adliye binası ... Yahut adliye en

kazı ... 
Bütün ~ları darmadağın, yerler

de sürünüyor. Sanki dev gibi bir fal
cı gelmiş te buraya vagonlar dolusu 
bakla atmış, adliye sarayının taliine 
bakıyor ... 

İşte çeşme göründü. İstanbulun o 
meşhur, o canım çeşmesi ... 

Fakat yüzü arsız. ağlamış bir ma
halle çocuğunun yilzü gibi kirli. .. 

Musluklarının altı, yine bir mahal
le çocuğunun burun deliklerile dudak 
!arının arasındaki oluk gibi siyah ve 
mülevves ... 

Üzerindeki kırmızı nakışlar sol
muş. Tepesindeki kurşun beresi gü
neşten atmış, maviş maviş bakan çi
nilerin'in gözleri üzerine perde inmiş. 
Kurumuş, pörsümüş, ihtiyarlamış ve 
kaknemleşmiş bir çeşme ... 

Eskiden abıhayat döken bu çeş

me şimdi kendi haline ağlıyor. 
Topkapıdan içeri girdim . 
İhtiyar bir ağaç var .. Kaçın kur'a

sı bir ağaç olduğunu tarihsel bilgile
rin mütehassısları bilir. Altında mü
kemmel bir kavun karpuz sergisi a
çılmış ... 

Ağzı yayvan bir kadm oradaki 
setin üzerine bir kijp koymuş. Bo
yuna bağırıyor: 

- Hamidiyeden içen.. Buz der-
yası ... 

Ve arada sırada birisi gelip o sırlı 
güpün kakavan burnuna bağlanmış 
tülbent bir mendilden akan suyu içi
yor ... 

rakyaya yerleşen ve Trakyayı ku - 1 
ran Traklar, Anadoluda 'milattan 40 
asır önce yaşayan Türklerin kanın
dan ve akrabalarındandır. Bu itibar
la Türkiye Cumhuriyetinin Türk 
nesli de tarihile, eserlerile, kültür a
bidelerile Trakyamızın öz sahibidir. 

Trakyada gelmiş geçmiş medeni • 
yetler Elenistik, Romen, Bizanten ve 
bu arada Peçenek Türkler, Kuman
lar, Avarlar ve bir çok Türk budun
ları Trakyayı asırlarca idare etmiş 
ve bütün bir tarih geçidi gibi savaş
lar yapmış ve bugün Trakya, böyle 
bir tarih üzerinde Tilrk medeniyeti
nin i.bidelerile dolmuştur. 

Müfettişi umumi bu hususta bana 
dedi ki: 

- "Şuna emin olmak lizmıdır ki, 
genç Cumhuriyet nesli, bu abideleri 
temiz ve özenli bir duygu ile bağrı
na basarak muhafaza ediyor. Mu
azzam paralar sarf olunuyor. Gör
düğümüz camilerin hepsi m i 11 t 
abidelerdir. 4 yıl önce buralara şe
ref veren Atatürk, 100 bin liraya ya
kın bir para ile bu abidelerin tamir
lerini emretmişlerdi. Bu tarihi ve 
milli eserler şimdi yeni gibi tamir e-
dilmiş bulunmaktadır ... " 

Binbir oklu Hasan türbesi 
Tarihi eserler üzerinde umumi 

müfettişlik pek hassastır. Poyralı -
Vize arasındaki şosa üzerinde zama
nın yıpratıcı tesirlerine maruz kal
mış bir türbe gördüm. Bu türbe meş· 
hur Trakya akıncılarından Bin bir 
oklu Hasana aittir. Türbe tepeden i
tibaren zemine kadar tuli.nt olarak 
çatt.a ıştır. Bu civarda tetkikat 
yap ıakta olan eski eser mUtehas • 
eıs .n, bu kıymetli eserin harabiden 
k tanıması için bir rapor hazırla

ış ve müfettişi umumiliğe vermiş -
~.l"dir. Müfettişi umuminin söyledi -

Evden ihtiyar göçmenle beraber 

ayrıldık. Yolda cebinden çıkardığı 

köylü sigarasından bir tane de bana 
ikram etti ve allaha ısmarladık di
yerek yolun sağındaki tarlalardan 
birine doğru endişesiz ve müsterih 
ilcrlemeğe başladı. 

Biraz ilerde ile göçmen çocuğu o-
Poyralı - Vize 8osesı üzerinde Trakya cıkıncılarrndan me~hur ka.hramar mn 

bir oklu Hasanın türbesi ·1 

.~ıne göre, türbenin tepe kaidesinin 
et::-afrna geni~ ve medeni bir çember 
geçirttirilecek ve bu tarihi kümbet yı 
kılmaktan kurtarılacaktır. 

Littf ERENEL 

Bilginizi yoklayınaz 

Sorular 

S - Ağustos böceği niçin ötert 
S - Aynaya bakınca neremizi gö

rürüz? 
S - En gii1A."I renkler hangi hay

\'anm üzerindedir? 
S - Gül niçin dikenlidir! 

Dünkü ıoruların cevaplmı 
S - Martmm yumurtası neye ya

rar1 
C - Martı yumurtası pastacılıkta 

kullanılır. 

S - Vücıufan en atil uzvu hangi
·idir1 

C - Gece Jtiİn<füz durmadan c;a1ıs
maıı11na rn;'tınen kalp. 

S - Eski ra1-:amlarln. (bir iki iki 
<lelik) rc1•1zi kaç tarihini göste.rir1 

c - 12.);) 

S - Camı kimler icat ctmi.şlc:rdir1 
C - Flnlkclilt-r. 

Susamıştım ... Fakat geçtim. Ora
daki yokuştan aşağı iniyorum .. 

Hararctim de gittikçe artıyor ha-
ni... 

Bir gıu:öz içeyim, dedim. 

Kapalı şişedir. Temizdir. dedim. 
Bir gazözcü? .. Bir gazözcü? .. 
İşte bir gazözcü ... 

- Ver oğlum bana bir gazöz .. Ne 
gazözü bu? ... 

- Falanca marka ..• 
- Ala .. 

Şişeyi açtı .. Bakbm gazörli" ~~na
ğında başka marka yazılı... Aman 

deme! ... Şişenin üstünde de bir baş
ka marka var ... Markalar Uçleşti .... 

YürUdüm ... . 
Parktayım ... Park eğlenceli bir 

yer. Oldukça kalabalık .. Bizim par
kımız zaten dünyanın en güzel yerle
rindenbiri değil mi? ... 

Deniz kenarına doğru bir yol uza· 
nıyor .... Fakat buna yol değil bir ne
hir' yatağı demek daha doğru .. 

Belki eon yağmurlardan sonra böy 
le olmuştur. 

• 
Doğrusunu isterseniz ben parka 

yeni makinemle resim almıya git
miştim. Fakat gözlerim nedense bu
gün objektiften fazla gördü .. Her za
man olmazya bu! .. 

Posta nakliyatı 
İstasyonlarda, trenlerde 

telgraf ve mektup 
kabulüne baŞt aı:ııyor 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Civarında posta ve telgraf 
merkezi bulunmayan veya uzak olan 

istasyonlarda ve hareket halinde bu
lunan trenlerde mektup ve telgraf 
kabulüne pazartesi günü başlanacak

tır. Devlet Demiryolları İdaresi bu 
hususta hazırlamış olduğu talimatı 

alakalılara göndermek üzeredir. Tel

graf ve mektuplar istasyonlarda is
tasyon direktörünün mes' uliyeti al
tında diğer istasyon memurları ta
rafından, hareket halindeki trenlerde 
ise şef dö tren mes'uliyeti altında 
kondüktörler tarafından kabul edi
lecektir . 

Mecburi tahıil iti 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Son günlerde bazı \ilayet
lerimizde çocuğunu mektebe gön
dermeyen veliler hakkında yürütü
lecek muamelenin tedrisatı iptidaiye 
kanununa göre mi, yoksa köy kanu
nuna göre mi cezalandırılacağı mese
lesi hakkında tereddüt hasıl olmuş
tur. Dahiliye Vekaleti bir tamimle 
tedrisatı iptidaiye kanununun 88 ve 
müteakip maddelerinin bu hususta 
lazım gelen serahati ihtiva ettiğini 
alakadarlara bildirmi9tir. 

Hapiaaneler umum müdürO 
Ankara, CHuauat muhabirimizd.?n) 

- Adliye Veklleti hapishaneler u
mum müdUrU Mutahhar Türkiye 
dahilinde bir tetkik seyahatine çık
mıştır. Dönüşünde vekalete vere<:e
ği raporla hapishanelcrimiziı. ıslahı 
için bu yıl hazırlanacak olan kanu • 
nun esaBlan tesbit edilecektir. 
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Cim Londos seçm_eleri devam ede dursun 

Koca Yusuf kadar dehşetli bir 
Türk pehlivanı meydana çıktı 
Cim Londos'la güreşmek üzere 7,000· lira 

teklif edilen Ali pehlivan kimdir? 
Yunanlı Cim Londosla güreşmek 

hakkını kazanmak için bugün Türk 
pehlivanları yine Taksimde tutuşa
caklar. Cim Londos seçmeleri namı 
\'erilen usandırıcı ve guya iddialı sa
\•aşlarm herkesi tatmin edecek şe -
kilde neticelenmesi hayli güçleşmiş
tir. Çünkü, seçmelerde şi,mdiye ka
dar tutulan yolu, ringi olan bir mey
dandan ziyade köy düğünlerinde rast 
]anacak acayiplikleri bize gösterdi. 
Biri çıkıyor meydan okuyor. Diğeri 
kabul ediyor. Üçüncüsü orada mev
cut olmıyan bir adamı mağlup sayı
yor. Kararlar, güreşecek pehlivan
larla, halkın arzusuna bağlı kalıyo?". 
Ve nihayet biribirile o gün karşılaş
ması beklenmiyen iki pehlivanın ka
pışması ile numaralar sona eriyor. 

Bu gürültüler ve patırdılar arasın
da aklın alamıyacağı vak'alar ve ka
rarlar da çıkmıyor değil ... 

Mesela hiç akıl alır mı ki, serbest 
güreşi bilmiyen bir pehlivanı serbest 
güreşin kurdu olan birine karşı çı

karmak?. 
Bir Kara Ali veya bir Tekirdağlı 

yalnız kuvveti ile iş gören ve bazusu
mm zoru, bütün oyunları bozacak ka
dar olan merhum Koca Yusuf aya
rında mıdır ki, bilmedikleri ve nefes
lerinin yetişemiyeceği bir işe sürülü
yorlar? 

Hem bugUnkU ~reş tekniği 1'oca 
Yusuf zamanındakinden çok ilaHdir. 
Denebilir ki, eski büyük pehlivanları
rr.ız sağ olsa idiler talim etmeden bu 
işin hakkından gelemezlerdi. Her ne 

der. Bu seçmelerde Yunanlı ile kar-ı kada evlenmiştir. Ve güzel, zarif bir 
şıla.şma hakkı Dinarlı da kalmazsa kansı vardır. 7 bin liralık kontratı 

Cim Londosun Yunanistandan bu - imzalarken çıkarılmış fotoğrafında 
raya kadar tekrar gelmesi biraz şüp- karısı da yanında görülmektedir. 
helidir zannındayız. İngiliz güreş mütehassısmın bir 

Yeni çıkan müthiş Türk İngilizce gazeteye geçen kanaatin.e 
pehlivanı göre, Alibay denilen bu yeni şampı-

Bir İngiliz gazete:;inin uzun maka- yon, bir zamanlar dünyayı kuvvet ve 
lesinden anladığımıza göre, Alibay ıs- kudretine hayran b_ırakan. m.~şh~ 
minde müthiş bir Türk pehlh'a.m ~~ca :usu_f. d~ecesınde b1r gure~çı 
meydana çıkmı.~tır. Bu pehlivan kil- ımış. Kendısmın gelecek ~en: be e
çük yaşta iken Türkiyeden Amerika- me~al İstanbul~ gelmek nıyetmde ol-

•t · ti G l" - · · ada geçı"ren dugunu da aynı gazete yazmaktadır. ya gı mış r. enç ıgını or 
bu Türk pehlivam serbest güreşte Meşhur pehlivan Alibay hakkın-
büyük muvaffakıyetler göstermiştir. da yaptığımız tahkikat 

Kendisi son zamanda Afrikadaki İngiliz gazetesinin pek methederek 
İngiliz müstemlekesi Kop'a git~iştir. ve halis Türk olarak bahsettiği Ali 
Orada güreş tertip edenlerle bır mu- hl" h kk d 1 ta b ld t hk" . pe ıvan a ın a s n u a a ı· 
kavele ımzalanmıştır. O mukaveleye k t tık Bö" 1 b" hl" bu 

•• Tü" k hl" c· a yap . y e ır pe ıvanın -gore meşhur r pe ıvanı ım . .•. . . . .. 
Lond d. - "k" hl" 1 radan gıttıgıne daır bır ıze tesaduf c-os ve ıger ı ı pe ıvan a çıı.r- . . .. . 

kt B ·· 1 · · · 7 b" demedık. İhtimal bu gureşçı Trakya-
pışaca ır. u gureş erı ıçın ın . . . . K d" · · 
Tü k l . il kt" dan Amenkaya gıtmıştır. en ısını r ırası ver ece ır. . . 

İngiliz gazete..<Unin güreş mukave
lesini imzalarken alınmış bir resmini 
neşrctti~ri Alibay namındaki pehliva
nın bir zamanlar ( Aıi Baba) namile 
ilan edilen ve şimdi Amerikada dün
ya şampiyonu denilen Ermeni pehli
vanı olmadığı muhakkaktı-. Çünkü 
Ali baba denilen Ermeni pehlivanının 
muhtelif resimlerini Amerikan ga
zetelerinde ;gördük. Ali Ba'ba ile Ali
bay denilen ve Türlt olduğu İngiliz 
gazetesinde ısrarla kaydedilen pehli
van başka başka iki insandır. 

1.ngiliz müstemlekesinde Cim Lon
dosla güreşecek olan Alibay Ameri-

bılenlcr varsa, gazetemızde spor mu-
harrirliğine malumat verirlerse, milli 
sporumuz olan güreş için hayırlı bir 
iş yapmış olur. 

F.şref ŞF.F1K 

Yaşar, dün Valiyi 
ziyaret etti 

Olimpiyat müsabakala.nna iştirak 

eden ve Greko Romen ~r~lerdc 

dünya birinciliğini alan Yaşar yanın
da Saim olduğu halde dün Belediyeye 
gelmiş, Vali \'e Belediye Reisi Mu · 
hiddini ziyaret etmiştir. 

ise buraları uzun mUnakaşalan aça- ============================== 
cağından şimdilik geçelim. Yalnız iki 
sual sorarak ve bir noktaya işaret \?

derek yeni çıkan bir Türk pehlivanın
dan bahsedelim. Cim Londos seçme-
leri hakkında soracağımız sualler 
şunlardır: 

Mademki serbest J:Üreışi bilen ye
gane pehlivan Dinarlı Cim Londosa 
Amerika.da n son zamanda Atinada 
yenilmiştir. ~eden dolayı seçmelere 
onu aldılar? 

Mademki Dinarlı ~melere girdi. 
) 

O seçmelerde diğer pehlh·anlanmrzın 
Dinarlı kadar 8erbest güreş bilme
dikleri ve 11efeslerinin bir saatlik cid
di güreşe elvenniyf'!Ceği açıkça ilan 
edildi. Neden ötürü lüzumsuz seçme
lere de\·a.m olunur? 

1şaret edeceğimiz nokta da şudur: 
Bize öyle geliyor ki, Cim I..ondos 

gösterişli güreş yapabilmek üzere Di
narlr ile tutuşmağı diğer pehlivanla
nınızla çarpışmaktan ziyade arzu e-

Burdurda spor şenlikleri yapıldı 

Anraıya - ımraur spor cuıarı oTr m-u-t<Q 

Burdur, (Tan) - Halkevi spor şubesi, Antalya Halkevi sporcularını 
davet etmiş. aralarında güzel bir spor günü yaşatılmıştır. Antalyalı gü
reşçiler, birkaç gösteriş güreşi yapmışlardır. Gece, belediye tarafından 
misafirler şerefine bir ziyafet verilmi§tir. 

tı: 

- Neden? 
İclalin canı sıkkındı: Gece Yarısı 
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- Rehine ne lüzum var? Senet 
veriyorsun ... Eğer, rehin isterse, o
nun da çaresi bulunur. 

Keyifle ayağa kalkmıştı: 
- Neden korkuyorsun? Malın var. 

Karışanın, göriişenin yok... Düşün 

ki, bu, senin için, ticari bir teşeb
büs, karlı bir iş olduğu kadar da ha
yati bir meseledir. 

lğildi, genç kadını, saçlarından 

öptü: 
- HaY.iltınm dönüm noktasında -

ıım! .. 
-8-

lclal, fuayeden salona geçti. Sah
nenin ortasına sarkıtilmıg küçük tek 
aınpulün ı§ığı, yalnız uzaktan göz a
lıyor, salonu aydınlatmıyordu. İc
lal, iki basamak merdiveni indikten 
sonra, ıstrapontenlere tutunarak yü
rüyordu. Birdenbire, bir hıçkırık sesi 
duyar gibi oldu; etrafına bakındı. 
Solda avansenlerden sonraki locala
rm alt duvarına bitişllC koltuklar -

Malı.mut YESARl 

dan birinde bir karaltı gördü. 
Sahnedeki ampulün göz alan ışı

ğından korunmak için, elini gözleri -
ne tutarak, karaltıya doğru iğilip 

baktı. Şaşırdı, kendi kendine: 
- Baletlerden Siranuş olmalı! A

caba neye ağlıyor? dedi. 
Yanma gidecekti, fakat Celil Ma

hirin sesini duydu: 
- İclil... Seni bekliyoruz. 
Genç kadın, Siranuşa yaklaşmadı, 

elile Hamzaya işaret etti. 
- Geliyorum! 
Ve ağır ağır yürüdü, koltuklarla 

orkestra yerini ayıran bölmenin ö
nünde durdu: 

- Ne var, Celil? 
Celil Mahir, sahnenin kenarından 

duvara tutunarak ön koltukların a
rasına atladı, 1clfı.le yaklaştı: 

- Nerede kaldın? Merak ettim. 
Genç kadın, yüzünü buruşturdu: 
- Annemle gavga ettik! 
Celil Mahir, gözlerini açarak bak-

- Annem, gece yarısı eve dönü
şüme, çok kızıyor. Gece yarılarına 

kadar ne yapıyorsun.i diyor, saatler
ce söyleniyor. 

Celil Mahir, durgun durgun başı
nı salladı: 

- Gece yarısı... Evet, hakkın 

var ... Onun da hakkı var... Bizim 
günümüzün.gece yarısı, olduğunu, o 
zavallı kadına nasıl anlatırsın? 

- Evet ... Bunu anlatmak güç .. . 
Anlatamadığım için üzülüyorum .. . 
Ve anlatamadığım için, o da üzülü
yor ... 

Genç kadm, elini alnından geçirdi: 
- Bugün, çok canım sıkılıyor ... 
Ve birden Celil Mahirin kolunu 

tuttu: 
- Siranuş, niçin ağlıyor? 
- Ağlıyor mu? 
Celil Mahir, etrafına bakmıyor

du: 
- Nerede? .• Demin provada icli. 

Gülüyordu. 
1clal, döndü, balet kızın oturnuğu 

loş köşeyi gösterdi : 
- Şurada, oturuyor ... 

Futbolcüler de döndüler 

Böyten' de oynanan 
maça ait yeni tafsil it 
Berlin olimpiyatlarından dönen 

futbolcülerimiz, dün sabah saat 8,15 
t.c Semplon ckspre,;;i ile şehrimize 
dbnmüşlerdir. Sporcularımız, istasi
yonda büyük bir kalabalık tarafından 
karşılanmışlardır. 

Futbol Federasyonu Başkanı Ham 
di Emin Çap, antrenör getirmek üze
re Londraya gittiği için kafile ile 
dönmemiştir. 

Böyten' deki maç 
nasıl oynandı ? 

Olimpiyatları takip eden arkadaşı· 
mız Şazi Tezcan, dönüşte kafile ile 
beraber Böytene de gitmiştir. Bura
daki maçın tafsilatına ait notlarını 
aynen neşrediyoruz: 

"Polonya hududunda bulunan Böy
ten şehrinde olimpiyat komitesinin 
tertip ettiği maçımızı yapıyoruz. 69 
milyonluk Almanya, spor bakımından 
16 mmtakaya ayrılmıştır. Muhteliti
le karşılaşacağımız Silezya mıntaka
sında 600 futbol klübü ve 50.000 ak
tif futbolcü vardır. Bu rakamları bi
ze spor kuvvetine nazaran Almanya
da dördüncü vaziyette gelen Silezya
mn futbol ihtisas şefi Hilbig vermiş· 
tir. Silezya muhtelitinde Röyten 
şehrinden yalnız iki oyuncu bulunu
yor. Diğerleri Alman milli takımına 
oyuncu yetiştirmekle iştihar eden 
Nasivo ve Glayvil şehirlerinden gel -
miş bulunuyor .. 

Ayni gün Almanyanın muhtelif hu
ciutlarında müsabakalar yapan takım 
!arın hepsi, hatta şampiyon İtalya e
kipi bile 2 - 1 mağlüp olmuştur. Av
detle yapılan karşılaşmalarda mu -
vaffakıyetli derece ala bilmek yalnız 
bize ve 2 - 2 ye berabere kalan Mı· 
sırlılara nasip olabilmiştir. 

Saat 5 te kırmızı beyaz formayı 
giymiş olan takımımız sahada gö • 
ründüğü zaman halkın sürekli teza
hüra.tile karşılandılal'. Biraz sonra 
Almanlar dn anhndn göclindliler. Mil
li marşları müteakıp takımlar dizildi. 
Bizim takım: Cihat - Lütfi, Hüsnü -
Fikret, Hakkı, Reşat - Rebii, Şeref, 
Gündüz, Fuat, Niyazi şeklinde tertip 
edilmişti. 

Hakem sureti mahsusada Berlinden 
federasyon tarafından gönderilmiş -
ti. 

Oyuna bizimkiler başladılar. llk 
dakikalarda her iki taraf biribirini 
denemekle geçiyor.. Gündüz, orta.da 
iyi işliyemiyor. Yedinci dakikada Ni-

l yaziye uzun bir pas geldi. Niyazi iler 
liyor, beki atlattı, kaleye çok yakın
dan şut çekti.. Fakat direği yalıyarak 
dışarı gitti. 

Böytenliler de kısa paslarla kale -
mize tehlike yaratmaya başladı. On
ların da birkaç tehlikeli şutu bizim 
direkleri yaladı. Oyun birinci dev -
renin ortalarına geldiği halde el'an 
cansız. Her iki taraf ta isteksiz oy -
narken Böyten gittikçe açılmaya baş
ladı. Kalemizi sıkıştınyor. Mütema
dıyen sağdan akıyorlar. Onların bu 
gayretine bakarak bizimkiler de se
ri oynamaya başladılar. Oyun can-

- Tuhaf şey! Neye ağlıyor, aca
ba?. 

- Merak oldu, gidip anhyacağrrn . 
Celil Mahir, genç kadım omuzun

dan yakalamıştı : 
- Neyi anlıyacaksın? Hem, cannn 

sıkılıyor! diyorsun; hem de, kendine 
dert arıyorsun!.. Kimbilir, neye ağ

lıyordur? Onların, gülmelerine, ağ
lamalarına akıl ermez. 

İclal, dargın bir bakışla genç ada
mı süzdü: 

- Katı yürekli olma, Celil... Senin 
gibi ince hisli bir adama, kayıtsızlık 
yaraşmıyor. 

Sahnede imiş te, rolünü şaşırdığı 
birden aklına gelmiş gibi Celil Ma -
hir, toplanmıştı: 

- Biliyorum, kimbilir, zavallının 
ne derdi vardır? Fakat, senin daha 
fazla üzülmemen için, mahsus söy
ledim. 

Genç kadın, hislerinde, düşüncele
rin~ yanılmadığmdan emin bir baş 
sallayışla gülüyordu: 

- Onun farkındayım, Celil ... Sira
nuş'un ağladığını söylediğim zaman 
öyle şaşırdın ki. .. Kayıtsııı; görünmek 
bile sana yaraşmıyor... Hayır! Be
nim üzüleccfimi, sıkılacafrımı hic dü-

lanır gibi.. Forvetler biraz şut çek · 
seler muhakkak bir sayı yapacağız. 
Çok fırsat kaçırıyoruz. Geriden gü
zel bir pas alan Fuat, bulunmaz bir 
fırsat daha kaçırdı. Yine sıkışmaya 
başladık. Bereket Hüsnünün kafası
na, bir gol daha kurtardı. Fuat ilerli
yor, fakat on sekiz pastan çektiği şut 
direğin yanından dışarı kaçıyor. Bi
zimkiler gittikçe açıldılar. Reşadın 

bir pasını alan Şeref, çok güzel bir 
inişle Böytefı müdafaasını altüst et
ti ve kaleciyi de geçerek ilk golümü
zü yaptı. 

Böytenlilcrin bütün gayretine rağ
men ilk devreyi O - 1 galip bitirdik. 
· Böyten takımında . tadilat var. 

ikinci devre: 
Hüsnü yerinde, müdafaada Faruk 

oynuyor. İlk akını onlar yaptılar. Sol 
içlerinin bir şutu avut oldu. Ortalar
da dolaşan top sol açıklarına geçti. 
Sol açık sağ tarafa doğru bir şut çek
ti ve ilk golünü yaptı. Vaziyet 1 - 1 
berabere. İkinci haftayme başlıyalı 
henüz beş dakika oldu. Bizimkiler bi 
rlnci haftaymdeki gayreti temadi et
tiret'(liyorlar. Rakiplerimiz ağır bas
maya başladılar. Arasıra münferit 
akınlar yapıyoruz. Sağ taraftan yap
tığımız bir akın ofsaytle kesildi. 

Müdafilerimizin ilerde bulunması 
yüzünden sağ açıkları gayet güzel ~~r 
§Utla ikinci golü yaptılar. Bu gol u
zerine bizimkiler canlanır gibi oldu. 
Ve mukabil taarruza geçtik. Sağ ta
raftan gelen topıı r..ündüz çok yakın
dan avuta attı. Bu anıaıuo. oyuna 
hakimiz .. Fakat neticesiz akınlarla ... 
Bu sırada bizim lehimize bir favul 
•;erildi. Fikretin şutunu kaleci yaka
ladı .. Yine hakim oynuyoruz. Fakat 
Gündüz ve Fuadin geride kalması a
kınlapmızı aksa~ıy?r. ?>~gol kaç~rı
yorlar. Vaziyetı bır turlu kurtara. 
mıyoruz. 

31 inci dakikaya kadar devam eden 
bu gayretleri nihayet gUnUn en güzel 
oyuncusu Şeref çok nefis bir şutla sa
yıya bağlamaya muvaffak oldu. 

Hem de sağdan ortalanan topu 
yıldırım gibi ağlara takmak sureti -
le ..• 

Bu güzel golümüz çok alkışlandı. 
Oyunun müteLakl ıusmını daha can
lı oynadık. Fakat başka gol çıkar
mak imkansız oldu ve maç, böylece 
2 - 2 beraberlikle nihayet buldu. 

Bizim takımdan Şerei ~ başta ol -
mak üzere Niyazi, Fikret, Hüsnü, 
Lfıtfi çok güzel oynadılar. Hakem oyu 
nu bitaraflıkla idare etti. 

Alman gazeteleri ne diyorlar? 
Maçtan sonra Böytende intişar e

den Alman gazetelerinin oyunumuz 
ve oyuncularımız hakkındaki kritik
lerinden ufak birer hulasayı nakledi
yoruz: 
Nasyoncıl sosyalist partisinin na§'iri 

efkarı Va.nderer diyor ki: 
"Türklerin bu oyunu Silezya saha

larında gördüğümüz en iyi oyunlar
dan biridir. Türkler gayet teknik bir 
oyun oynıyarak ahenk ve beraber -
lik gösterdiler. Ve kalelerini çok gü-

şünme ... Hayatın zoraki, yapmacık 

taraflarını sahneye bırak ... Hayat 
sahnesinde, olduğumuz gibi görüne-
lim. · 

Celil Mahir, sesini çıkarmıyor; ba
şını eğmiş, adeta hüzünle, matemle 
dinliyordu. 

Genç kadın, küçük elile onun 
yüzünü okşadı: 

- Merakına mı dokundu, cicim? .. 
Tatlı bir gülüşle çenesini tuttu: 
- Bir dakika Siranuşun yanma 

gideyim. Yavrucun derdi, ne imiş an
lıyayım ...• 

Celil Mahir, boynunu büktü. 
- Sen, bilirsin. 
Genç kadın: 
- Ben, bu çocuğu çok seviyo

rum, dedi. 
Uzaklaşıyordu, Celil Mahir, ses

lendi: 
- Birinci perdenin finalini prova 

edeceğiz. 

- Peki, baştarafı ... 
- Tayyar, hastalanmış ... 
İclal, sıralar arasından geçerek 

Siranuşun yanına gitmişti: 

- Bonjur Siranuş ! 
Genç kız, başını kaldırdı, ıslak 

gözlerle baktı ; İclali görünce, dudak-

~3 - 8 - U36 

Radyo 
Bucıünkü Procıram 
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12,30: Muhtelif plak neşriyatı. 18: Tepe
başı bahçesinden nakil. 20: Piyano soıo: 
Profesör Ferdi Ştatser tarafından. 20,30: 
Stüdyo orkestralan. 21,30: Son haberler• 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga· 
zctelere mahsus havadis scıvisi verilecek· 
tir. 
Prag 

18,50: Radyo orkestrası. 19,'50: Konus· 
malar, 20,50 : Çocuk proııramı. 21 : Şarkıll 
rarlyo popurisi. 22: Manevra haberleri. 22. 
15: Musikili neşriyat. 23,30: Almanca ha• 
herler. 23,35: Salon orkestrası (Şarkılı). 
Bükreş 

zel müdafaa ettiler. Fakat hücuIJJ 
hattının orta yeri vazifesini layikile 
yapamadığından bu akınlarında ne • 
tice alamıyorlardı. Bu oyuncular ço1' 
zaman geride kaldı. Eğer bu zaafla· 
rı olmasaydı takımımızın beraberliği 
koparabilmesi imkanı olamazdl· 
Türkler san'atkarane bir oyun gös
terdiler. Ve sahayı dolduran halk a'J, 
yıldızın bu tezahürünü takdirle kar• 
sıladı. Oyuncular arasında iki mü • 
dafi, kaleci, sağ açık, sol haf tema• 
yüz ettiler. Sol iç oynıyan ve iki g~ 
lün kahramanı Şeref bu takımm eJJ 
muvaffak oyuncusudur." 

fi'oltsstmmc gazetesi diyor ki: 
"Türkler, gıtyet zarif teknik bili * 

yorlar. Ve revkalad~ kombinezon ys· 
pıyorlar. Bu meziyetlerinı takdir et· 
memek elden gelmiyor. Yazık ki ki'* 
le önünde zayıfftırlar. Oraya kadat 
yürüttükleri hürıımlarını keskin şut• 
larla · golle neticelendiremiyoı lıı.C• 
Muhtelif oyuncular vahdetli bir me' 
sai sarfettiler. Müdo.fo.a ...... ;, v' 

serbest çalıştı. Kaleci muhtel~ ~ 
imkanlarına mani oldu. Söylemek ı•· 
zımdır ki teknik itibarile bizimkileıf 
nazaran daha ince ve daha iyi idilet• 
Ve tribündeki memleket ileri gelenle' 
ri ay yıldızlıların bu güzel oyunlarırı• 
J an dolayı müsbet bir intiba duyd1" 

lar ve on bini bulan Alman kütlesi d• 
hakiki sporcuları layık oldukları daı 
rccede alkışladı.,, 

Morgenpost gazetesine gelince: 
"Türk futbolü Böyötende ~ğenil' 

di" serlevhasile yazdığı makalede 
kendi takımlarının gösterdiği muk~' 
vemetten memnun olmak lazımgcldı· 
ğıni ve Türklerin teknik itibarile 
yüksek olduğunu söylemektedir. ge· 
le birinci golü yapan Şerefin toP~ 
göğsüne takarak kaleye girmeSitıl 
pek takdirle hatırlatıyor. 

Bugünkü at yarıtlan ~ 
Yaz at yarışlarına bugün saat 1 

te Veliefendi çayırında devam edil"" 
cektir. Bugünkü yarışa 26 at kaY ~ 
dedilmiştir. Mevsim yarışları sorı"' 
ermek üzere bulunduğu için bu bııf• 
taki müsabakaların bir hayli alak"' 
uyandıracağı tahmin edilmektedir. 

tarı, candan bir gülümseyişle seıJJ• 
verdi: 

- Bonjur, İclil Hannn! 
Genç kız, ayağa kalkmıştı, tclil: 

otur, otur! der gibi elini salladı ;~ 
ko8ar gibi gitti, onun yanındaki 1' 
tuğa oturdu: 

- Nasılsın, cici kız?. 
Siranuş, gülüyordu: 

- İyiyim, lclal Hanımcığım? 
İclal, genç kızın elini tuttu: 
- Senin bir yaramazlığın var gş• 

liba? 

Siranuş. sevildiğini bilen, anl~ 
bir çocuk sokulganlığı ile ınırıldsP' 
gibi söyleniyordu: 

- Ben, yaramaz değilimdir. 
lclal, başını, ona yaklaştırnıı§tJ, 

sesini yavaşlattı: 
- Ben, seni severim. tclil 
- Ben de sizi seviyorum, 

Hanım! el• 
- Benden birşey saklamazsın, 

bette... JlllŞ• 
Genç kız, hayretle gözlerini aç 

omuzlarını kaldırmıştı: . o1' 
- Benim saklıyacak birşeyilll Y 

ki.. •ar1 
[Arkası' 
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Dünkü itfaiye 

Yeniceriler zamanındaki tulumbacılar geçiyor 

Eyüpsııltan tulumbacılartnı temsil edenler lJir arada 

Tulumbacılar pys pıs sı< veren hortumlarla yangın söndürecekler. 

Bugünkü itfaiy_emi;; muntazam adımlarla ilcrliyor'lar ... 

' 

şenlikleri cok parlak odu 

Hccccyy! .. Var mı bize yan bakan1 adlı .~anlı tulumbacılar geliyor 

Vali nutk"'tmu söyWY.or Bir köş7ü eliııclc fener Twşuyor Mwıtazam itfaiye teş7dlatımızdan evvelki zamana ait itfaiye 

Bekçi baba bağırıyor: Yangwı vaaaarrr ! ... itfaiyemiz gaz maskclcrile talimler yapar'larken 

Eö§lil bağırıyor: Yangım vaaaarrr! .• 
r 

Dü11kit §Cnliklcrc i§tirak ederek tulumbacılığı tcmsı1 edenlerden bG g;.,p 
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Arpa piyasası 

Son hafta içinde fiatler
de değişiklik yok 

İstanbul mıntakasında arpa piya
sasında henüz esaslı bir faaliyete baş 
lanmamıştır. Almanyadan arpaları

mıza talepler varsa da fiyat hususun
da bir anlaşma hasıl olmamıştır. 
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No. 23 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Adnan kendisinin büyük avukat 
dinlemeye hazırlandı olduğunu 

Katil Ahmet davasını aldıktan son 
ra eskisi kadar hasta olmıyan Ad
nan sandı ki han kahvecisi ona sıh
hatli yüzünü tebrik ediyor. Halbuki 
kahveci Adnanın hukuk mahkeme -
sindeki dünkü avukatlığını beğeni -
yordu. 

Adnan - Fakat mahkemede ne 
arıyordun sen? 

Kahveci - İcrada bir işim vardı. 

de çıktı netekim ! Tasalanma bey! 
Gene iyi günler göreceksin! Sende 
bu kalem, bu çene varken ... 

Adnan kendisinin büyilk avukat ol
duğunu saatlerce dinlemiye hazır
landı. Fakat kahveci kendisiyle Ad
nanın hasbıhal ettiğine sevinerek 
başladığı methi çabuk bitirdi. Mah
kemede dün kürklü paltosunu kıs -
kandığı Hacı Mahmuda lafı döktü: 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Denizli 

Son hafta içinde fiyatlarda bariz bir 
değişiklik yoktur. Ege mmtakasında 
az arpa bulunması ve muvaredatm 
yavaş yavaş devam etmesi fiyatların 
sağlam bir şekilde kalmasına yardım 
etmiştir. Muhtelif dış piyasalardan 
kayde şayan talepler olmasına rağ
men henüz ihraç edilecek kadar arpa 
bulunamamaktadır. İhracat ancak 
Uşak ve civarı mahsulatının piyasaya. 
gelişinden sonra başlayacaktır. Sam
sun mmtakasmdan piyasaya az mal 
gelmesine rağmen fiyatlarda deği
şiklik yoktur. 

Ama icra katibinin başr kalaba
lıktr. Gözüyle işaret etti: "Sonra gel,, 
diye ... Düşündüm ben de: Nerede va
kit geçireyim? "Hadi bizim beyi din
liyeyim.,, dedim. İkinci hukukta se
nin davaya çıktım. 

- O tarihte Mahmut hacı maeı 
değildi. Beş parasızdr da .. Fakat pa· 
ra insan oğlunu ne değiştirmiş me
ğer! Caınadaıılı, usturpalı Çilli Mah
mut, sürmeli sakal!r hacı olsun çık
sın sana! Vay canına!.. Parmak ısır
dım. Şaka değil: Sofulardaki umum
haneyi işleten adam kapalı çarşıda
ki Buharı türbesine dönmüş bey! O 
girince nizamiyye mahkemesi öd a
ğacı koktu; hani lateşbih şeriat mah
kemesi! .. 
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lzmir fuarı hazırlanıyor Aydın bölgesinde 
Bu yıl tütün mahsulü 

çok nefis 

Filistin de 
muharebe 

bir 
oldu 

Araplar İngilizlerle olan 
bir müsademede 32 

telef at verdiler 

Kimden borç istiyebileceklerini ka
tip Salihle Adnan bir gün beraber 
düşünürlerken bu han kahvecisinin 
tefecilik ettiğini katip Salih Adnana 
söylemiş. "Tanrının günü icraya ta
şrnır,, demiş, Adnan da bazı günler 
bu handa yemekten sonra öğle kah
vesini niçin içemediğini öğrenmişti. 

Adnan şmidi katip Salihin o lafını 

hatrrhyordu. 

Bütün pavyonlar tutulduğu için 
yeni pavyon inş~ edilmektedir 

Fıwarrn umumi antresi 

Fııvarda 1şık meşa1est 

İzmir, (Hususi muhabirimizden)
Arsıulusal Altıncı İzmir Fuvarı Ko
mitesi başkanlığından dün ekspo
zanlara yapılan bir tamimde her eks
pozanm dekorasyon işlerini en geç 29 
ağustosa kadar ikmal etmesi bildi
rilmiştir. 30, 31 ağustosta da pavyon
ların dahili tanzimi ile uğraşılacak

tır. Fuvarda pavyon alıp ta henüz 
dekorasyona başlamamış olanların 

pavyonları başka taliplere saWacak
tır. 

Dün Vali Fazlı Güleçin başkanlı

ğında vilayette fuvar için bir toplantı 
yapılmıştır ve bazı kararlar alınmış
tır. 

Sovyet Rusya pavyonunun inşaatı 
tamamen bitmiş olduğundan, bugün 
Sovyet Rusyadan getirilen eşyanın 

tanzimine başlanacaktır. 

ettirmelerini bildirmiştir. Bu müddet 
bitmiş ve listelerini tasdik ettirmiyen 
4 gazino, 6 lokanta ve iki otel sahi'bi
ne ellişer lira para cezası verilmiş
tir. 

Fuvar komitesi yerli ve yabancı zi
yaretçilere kolaylık olmak üzere bir 
de dansiman bürosu tesisine karar 
vermiştir. 

Halen fuvarda bir tek boş pavyon 
bile kalmamıştır. Komite yeniden pav 
yon inşa ettirmeğe mecbur kalmış
tır. 

Kocasını zehirle 
öldüren kadın 

Aydında 18 yıl hapse 
mahkum oldu 

Aydın, (Hususi muha'oirimiz bildi-

Fuvar yerinde 70 metro uzunlu
ğunda ve 20 metro genişliğinde beton 
bir yol inşa edilmektedir. Bu yolun riyor) - Dalama nahiyesine bağlı 

müntehasında dekorasyon profesörü Kmklar köyünde dilsiz ve sağır Ha

Vedat Ar tarafından bir ışık kulesi ticeyi öldlirenlerin muhakemesi, Ay· 

vi.icude getirilmiştir. Yunan ve Mısır dün ağır ceza mahkemesinde bitiril· 
pavyonlan Elen ve Mısır mimarisi miştir. Suçlulardan Mustafanm bu 
tarzında inşa edilmiştir. Bunlarda da işte bir alakası görülmediği için be

eşya . tanzimine başlanmıştır. Büyük raetine, Kel Mehmedin 15 sene hap· 
havuzda renkli su fışkırtmak için Al- sine karar verilmiştir. 

manyadan 6 bin liraya getirilen ala- Nazillinin Dallıca köyünde oturan 
tın yerlerine yerleştirilmesine uğra- Hacı Mustafanm ölümü hadisesine 
şılmaktadır. ait dava da neticelenmiştir. Mahke-

Bclcdiye, fuvar do1ayısile otel, ga- me, Mustafanm karısı Fatma tara · 
ıino ve lokanta sahiplerine yaptığı fından zehirlenerek öldürüldüğünü 

bir tebliğde, muayyen müddete ka- sabit görmüş ve kendisini 18 sene a· 
•ar fiyat listelerini belediyeve tasdik ğır haose mahkum etmiştir. 

Aydm, (TAN) - Aydın inhisarlar 
başmüdürlüğü bölgesinde bu yıl tü
tün ürünü çok ve nefistir. 

Çinede 640, Nazillide 19, Sökedc 
763, Denizlide 211, Çalda 89, Tavas
ta 811 ve Ispartada 85 ki ceman 
2618 hektar tütün. ekilmiştir. Geçen 
yıl bölgenin tütün istihsalatı 1300000 
kilo idi. Bu yıl 2 milyon kilodan faz
la tahmin edilmektedir. Havaların 

çok müsait gitmesinden ürün gerek 
kalite ve gerekse randıman bakr-

i mmdan geçen yıla nazaran iki · k:ı.t 
1 fazla olmuştur. 

[ __ K~:_~k Haberler 

• M. Kemalpaşa, (TAN) - Bur
sada açılan ve 10 - 15 gün devam 
edecek olan zehirli gazlar kursunda 
bulunmak üzere ilçemizden hükumet 
doktoru Muhlis Şerif, ziraat memu
ru Ali, öğretmen Hıfzı, öğretmen 

Bedriye Belediye sıhhat memuru E
yüp, itfaiye şoförü Haydar ve za. 
bıtai belediye memurlarından Alaet
tin Bursaya gitmişlerdir. 

• M. Kemalpaşa, (TAN) - Bura
daki Halk sinemasına bir sesli film 
makinesi getirilmiş ve şehrimizde ilk 

Kudüs, 22 (A.A.) - İngiliz asker
leri, sahil mmtakasını sistematik su
rette tathir etmektedirler. Dün Arap 
çeteleri ile vukuagelen bir mücadele
de Araplar on maktül vermişlerdir. 

Diğer taraftan perşembe gün it, 
Hedra yakınında Araplarla bir İngi· 
liz müfrezesi arasında vukuagelen ve 
bütün bir gün devam etmiş olan ha
kiki bir muharebede Araplar 32 tele
fat vermişlerdir. 

Yunanistanda ecnebi alacaklı
larla anla,ma 

Atina, 22 (Tan) - Hükumet bu -
gün matbuata ecnebi alacakhlarile 
bir anlaşmaya vasıl olduğunu bildir· 
miştir. Bu anlaşmaya göre 935 ve 
936 seneleri için senevi taksitlerin 
yüzde kırkr ödenecektir. Kat'i bir 
anlaşmaya vaı:;ıl olmak için de 1936 
yılı b~ında. müzakerelere devam edi
le ek ir. 

defa olarak sesli film gösterilmesine 
başlanmıştır. 

• Sivas, (Tan) - Belediye, şehir 
ihtiyacı için 30 bin liraya büyük bir 
mezbaha inşasına başlatmıştır. 

Bafra Halkevinin Sinop 
gezisi güzel geçti 

Bafra Halkevi gençleri Sinop Atatürk bilstüne çelenk koyduktan sonra 

Bafra - Sinop 'Voleybol takımları bir arada 

Sinop, (Hususi muhabirimizden) rışları yapılmış, Bafra ve ~ınop 
Smop Halkevinin ziyaretini iade için Halkevlerinin voleybol takımları kar 

Kahveci: 
- Sapma kadar avukatsın bey! 
Dedi. Beğeniliyor diye Adnan se-

vindi. Methin uzamasını istiyordu. 
- "Otur şöyle bakayrm ! ., dedi. Bir 
cigara uzattı. Han kahvecisi cigara
yı alıp kulağına taktı. Tepsiyi sandal
yenin altına soktu; peştemalını beli
ne doladı. Tepsi gizlenmiş, peştemal 
kuşak olmuştu. Han kahvecisi de ar
tık kahveci değildi. Kapmm yanın -
daki sandalyeye - aşağı halkın mü
balağalı tertıiyesiyle - oturmuş, ci
garayı - Adnanm ısrariyle - yum
ruğunun içinde gizli içerek dumanını 
arkasına üflüyordu. 

Ciagra içtikçe kendini büsgütün a
dam sandı. Artık sesi korkak değil
di. 

- Ama !arkında mısın bey? dedi; 
Hacı Mahmut ta kıyak şahitlik ettı 

ha! Allah için bu kadar olur yani!., 
Adnan: 

- Hacıyı nereden tanıyorsun? 
Kahveci: 
- Tanımaz olur muyum bey? O 

zaman gümrükte odacıydım ben; o 
da Aksarayda tulumbacı. Ben de Ak· 
sarayda otururdum; o da ... İkimizin 
de babaları celep esnafındandı. Kom
şuyduk. 

Seni de o zamandan tanırım ben. 
Salih beye söylemiştim; açmadı de
mek sana? 

Bütün İstanbulda Adnanm katibi 
Salih Efendiye "Salih Bey" diyen, bir 

bu han kahvecisiydi :Adnanın sırlarını 

Salih kendisiyle konuştuğu için! Na
ilin karısiyle Adnanın arasında bu 
yazıhanede geçen vakayı bile mecel
lenin 4 üncü cildine kadar bu han 
kahvecisi biliyordu. Ve katip Salihle 
o kadar dosttular ki Adnanm harbi 
umumideki zenginliğini, çapkınlıkla
rım, Hidayetin konağını, Belkisi bu 
han kahvecisi ezberlemişti. Ve her 
gece mahalle kahvesinde Adnamn es· 
ki servetiyle, eski çapkmlıklariyle hi
tabet ediyordu 

Kahveci: 

- Sen istibdatta tramvay yolun -
dan koltuğunda kitaplarla geçtikçe, 
ben Yeşiltulumba kahvelerinde her
kese seni gösterirdim; "Bu çocuk, bü 
yük adam olacak . ., derdim. Dediğim 

Sinirine dokundu; Adnan güldü. 
Hacı Mahmutlu kıskandığı belli olma 
sm diye bitaraf olmak istedi: 

- Ama Mahmut ~eyip de geçme
meli. Ne "Çilli,, dir o!.. 1stipdatta 
Arap Avnullah paşaya 'bile usturpa 
dayağı çekerdi. Irz Beşiktaşta padi
ışahmsa Yeşiltulumbada arap Avnul
lah paşa.nındr. Bellibaşlr kabad~yıla.r 
"Çilli,, den yılarlardı bütün ... Tersa
neli camcı Rrzası olsun, tırnakçı Ri
fatı olsun, ne bileyim, Çerkes Hurşi
di olsun, büün külhanbeyler benimle 
selam gönderirlerdi ona ... 

Hacı Mahmudu fazla methettiğin~ 
han kahvecisi birdenbire pişman ol
du. 

- Yalnız kabadayı değildi; dedi; 
elinden iş te gelirdi onun ... Sofularda. 
ki evi işletmeye başlayınca Acemin 
olsun, Htirmüzün olsun, ne bileyim, 
Kaymaktabağının, Mumcu Ahmedin 
olsun, evleri liapı yuttu. Bellibaşlı 

külhanbeyler, Çilli Mahmudun işlet -
tiği eve gelirlerdi hep .. Çilli de onla
rı hoo tutardr allah için ... Hep Maci
deyi çıkarırdı onlara! ... Halbuki Ma
cide karısı gibiydi onun ... Yani ni -
kahlrsı demek istemiyorum ama söz 
temsili.... Ç.:>k praa kırdı o zaman 
Çilli ! Ama tutmadr; eli açıktı. Bugün 
kü hanları, hamamları o zamandan 
değildir ha! 

Adnan dinlemiyordu. Macidenin 
isminden sonra sapsarıydı. 

Kahveci: 

- Macideyi bilmezsin değil · mi 

bey? Ben de 'bunak mıyım, neyim? 

Nereden bileceksin. Kız gibi delikan-
lıydm o zaman sen! Arap Avnullah 

paşa o zaman senin başına bir çorap 
örecekti ama, dua et Hidayet beye! 
Onun adamısın diye korktu. Ha, ne 
diyordum? Bu Macide tapu ~ürü
nün karısıydı. Lepiska sa<;lı, Sıva.slı 
Macide! Kıyak karıydı ama ... 

Han kahvecisi Adnanm kadmhlra 
nekadar düşkün olduğunu katip Sa
lihten her gün dinlediği için Madde
yi bitirmiyordu. Adnan da acı bir 
merakla boyuna Maddeyi dinlemek 
istiyordu. Zaten kahveci de coşmuş
tu: 

[Arkası var) 

ZAYI - Emniyet sandığında bu
lunan mevduatıma ait mührümü 
kaybettim. Yenisini yaptıracağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Zehra Kozol: (90768) cüzdan No. 

Akhisar gençlerinin müsameresi 

Bafra Halkevi tarafından tertip etli- şılaş~alar yapmışlardır. Bafralılar Akhbıar, (Tan) - Dçemiz orta okulu b.u sene 52 ıp.ezun vermiştir. Ye
len gezinti çok eğlenceli olmuştur. bır müsamere vererek (Sönen ümit) ni m4:zunlar Kızılay menfaatine parlak bir müsamere vermişlerdir. Yu
Bafralıların Sinopta bulundukları ve (Şer'iye Mahkemesi) ni oynamış- kanki resim, müsamereye iştirak eden genç mezunlan bİr arada göste-
günlerde sünnet düğünü, kayık ya - lardır. riyor 
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İkinci Jozef'in Mari Antuvanet ile 
olan mülakab çok müşküldü 

vam edemez. Eğer ıslah olma~ 
yakında bir ihtilil zuhur edebilir ;/e 
bu ihtil&l pek feci olur!,, 

(Bu ihtili.l pek feci olur!) cümle
sinin adeta peygamberce söylenmiş 

olduğunu ve pek yerinde bir cümle 
olduğunu Mart Antuanet on sene son 
ra anlamqtır. 

ON iKiNCi BAP 
Annelik 

Tarih noktai nazanndan ikıncl Jo
sef'in Paris seyahati ehemmiyetsiz 
bir hidisedir. Fakat Mart Antuanet 
in hayatmda çok büy(lk bir değişik. 
ilk yapmqtır. Birkaç hafta sonra 
kral on altmcı Lut ile olan mWakatm 
neticeleri bqgösterdi: Kral kocalık 

vazifelerini ifa ettiği için yeni bir 
gayret göstermeye başladı. Halinde 
biraz iyilik göıillUyordu. Fakat aail 
kat'i netice henüz olmamıştı.Nihayet 
1777 senesinin 30 ağustosunda nDıat 

1.8.fer oldu. Yedi sene süren bu mu

harebeden kral muzaffer olarak çık· 
tı ve eeuen kendini mUdafac«mt
yen bir kale olan kraliçe fethedildi. 

Annesine y~ğı mektuplarda Ma
ri Antuanet bu hali müjdeledi ve ya
kında anne olmayı ümit ettiğini de 
ilave etti. 

Fakat kralm bu yeni hevesi on gtın 
bile sürmedi. Ve gene av ellencele
ri, kocalık vazifelerine galel», etme
ye başladı. Anneliğini mU .. lemek 

için birkaç ay daha beklemek Jbun. 
geldi. Viyanaya yazılan her mektup
ta en uf ak tafsili.t bile verili1or. En 
ufak tefenilattan bile bahsediliyor· 
du. 

Annesine bir an evvel anneliğini 

müjdelemek istiyordu. Fakat sara
yın doktoru bu halin yüzde yüz ta
karıilr etmesini beklemeniıl daha 
doğı'u olduğunu aöylilyordu. Nihayet 
Mayısta sefir Mercy annelik haberle 
rinin ümit verecek yolda olduğunu 

söyledi. (31) temmuz tarihinde de 
kraliçe çocuğun ilk hareketlerini 
hissederek resmen saray halkına ha
mile olduğunu haber verdi. 

Hatta kocasma da baba olacağmı 
şöylece şaka tarzında haber vermiş
tir. Gayet öfkeli ve abus bir taVD' 
takınarak yanma yaltl&§lDJI ve de
miltir ki: 

"Size tebba.amzdan birisini lfklye
te geldim. Karnıma tekme atmak 
ldlstahlığmda bulunuyor.,, 

Kral evveli iti anlamamış. Sonra 
birdenbire kavnyarak gWmeye baş
lBllllf. Karısını öperken baba olmıya 
muvaffak olduğundan dolayı kendi 
kendine k&rfl da hayranlık duymuş
tu. 

Bu tarihten itibf.ren türlü ttlrlU 
merasinı yapılmıya başlandı. Kilise
lerde doğumun iyi netice vermesi i
çin dualar ediliyor, Paristeki başra. 
hip hususi tekilde dini merasim yap
tırıyor. Doğacak çocuk için sıhhatli 

ve gi1rbUz bir sflt nine aranıyor. Fı
karaya sadaka dağıtılıyor. Herkes 
kalben ve zihnen bu itle meegul olu· 
yor.. Bele kraliçeyi dofurtacak ebe
nin kazanc:ı doğacak olan çocuğun 

cinsiyetine ti'bi... Erkek çocuksa, ve
liaht olabilecekse kırk bin frank üc
ret alacak, eğer çocuk im olacaksa 
yalnmbinhankUcret~iktifaoo~ 
cek .. 

[Arkaaı wr] 

• 



--- ıO 

Sigorta rezaieti 

Sağken 
sayısı 

öldürülenlerin 
85 i buldu 

Sigorta rezaletine ait son tahkikat mesine karar verilmiş olanlar arasın 
cu işte alakası bulunanların öyle bir· dadır. Ancak. işin meydana çıkması 
kaç kişiden ibaret olmadığını, şebe- ile; bu son dolandırıcılrklan yapmı
kenin mükemmel bir teşkilat ile ça- ya imkan kalmamıştır, Onnik lplik
lıştığmı, birçok kimselerin uzaktan çiyanla, Nevyork sigorta şirketi me
yakmdan, bu yolsuzluklara iştirak murJanndan Vaçino kabahati biribir 

• etmiş olduğunu meydana çıkarmak- !erinin üzerine atmaktadır. 
tadır. Onnik, yeşil kaplı defterde adları 

Dün de Beyoğlu emniyet memur- yazılı sigortalıların isim ve adresle
luğunda, Beyoğlu kaymakamı Daniş, rini Vaçinodan aldığım iddia etmek
emniyet memuru Fahri ve sigorta te, Vuçino ise, bu işin baştan sonuna 
şirketi namına Aziz Göknil toplana- kadar Onnik tarafından tertip edildi
rak, ak§am geç vakte kadar, dosya- ğini, kendisinin bundan malümatı ol
lar üzerinde tetkiklerde bulunmuş- madığını ileri sürmektedir. 
lardır. Tahkikat, görülen lüzum U- Tetkik edilen dosyalar arasında, 
zerine, dündenberi son derece malı- bir de sigortası yanmış bir adama ait 
rem cereyan etmektedir. bir mukavele sureti bulunmuştur. 

Dolandıncılıkta adlan geçen kim Onniğin bu mukavele sigortadan 
selerden bir kısmı, gazetelerde işin 1000 lira para aldığı ve 250 lirasını 
meydana çıktığını okuyunca. birden- sigortası yanan adama vererek geri 
bire ortadan kaybolmuşlardır. kalan i50 lirayı ortaklarile payl~tı-

Zabıta, bunları aramakla meşgul- ğı anlaşılmaktadır. 
ciür. Bundan başka, ölmüş gösterile- Doktor Asafın imzasını tasdik et
r<'k sigortadan tazminat bedelini a- mesinden dolayı. bir aralık adı gaze
lanlann çoğu bugün, lstanbulda de- lelere geçen hükumet doktoru Fey
ğıldirler. Bunlar, paraları alır almaz, zinin, bu işle hiçbir alakası bulun
Avrupa ve Amcrikada bulunan akra- madığı tamamile anlaşılmıştır. Esa
b:>.larının yanına gitmişlerdir. sen hükumet doktorları yalnız rapor 

Yeni adresleri tahkik cdilmektc-
altmdaki imzanın o raporu veren 

dir. Sahtekarların elebaşısı olan On- d kt 't ld - u ta ·dı'k ·11e m" 
. ~. • .. . . o ora aı o ugun s u-

nıgın, ta mutareke senelerındenberı, kellcftirler. Yüzlerce rapor arasında 
sigoz:a kaç~kçılığı .U~. me~gul ~lduğu · doktor Feyzi, Asafın verdiği raPoru 
ve bırçok kımsclen, olmüş gostere- ı da bir dolandırıcılık işiyle alakasını 
rek. şimdiye ka~ar muht~lif, fl:,..~:-. ~ilmiyere'k imzalamıştır. 
talardan on bınlerce lıra çektigı T hk'k h · d" 
anı ı t a ı at eyetı, un akşam gec; 

aşı mış ır. 

Faaliyetini tatil etmiş bulunan vakte kadar Beyoğlu emniyet me-
N evyork sigorta ş\rkPtinin bu~fiv(' murluğunda meşgul olmuş ve daha 
işlerinin uzatılmasındaki hakiki se- Uç dosyanın tetkikini bitirerek adli
bep, ancak bu sahtekarlıklar meyda- yeye vermiştir. 
na çıktıktan sonra öğrenilebilmiştir. Kendi hakkında da bir dosya bulu
Ne\'york şirketinin Ünyon sigortası nan Beşiktaşta, manifaturacı Meh
nezdinde mümessili olan Voçino'nun met Selim, bu işte hiçbir alakası ol
bu işleri bir türlü neticeye erdireme- madığını, evvelce Ünyon sigorta şir
mesi. alakadarlarda en ufak bir şüp- ketine yazıldığını. fakat son taksit-
hc bile uyandırmamıştır. lerini veremediğini söylemektedir. 

Tahkik heyeti, Nevyork sigorta 
şirketinin, Ünyona dc\'l'ettiği dosya
lar ür..erinde incelemelerde bulunur
ken, bu dosyalardan birçoklJ!iim 

Yarın akşama kadar, elde kalan 
dosyalardan mühim bir kısmı adliye 
ye verlJmiş ô1acaktır. 

henfü: tasfiye ~emmemiş oldugunu ~........_~ ....... 
görmüşlerdir . 

Ünyon sigorta memurlarından bu BORSA 
hususta icap ettikçe malumat alın ••=---=maktadır. 

Dosyaların hemen hepsinde muka
veleler ve diğer bazı evrakın lngiliz· 
ce ve Fransızca olarak tutulması da 
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aynca bir suç teşkil etmektedir. Tet· 
kik edilen bazı doslarda. Ermeni Pat· 
rikhanesinden alınmış ölüm ilmaber
leri de görtilmüştür. Bunların rast
gele birkaç şahidin yalan yanlış ifa
delerine istinaden verilmiş olması. 
Ermeni Patrikhanesini müşkül bir 
mevkie koymuştur. 

Patrikhane memurlan, talep üze
rine verilen bu ilmühabcrlerin hiç
bir kanuni kıymeti olmadığını ve ne 
maksatla aranıldıkları kendilerince 
malum bulunmadığını ileri sürerek, 
bu hususta Patrikhaneye hiçbir mes 
uliyct teveccüh edemiyeceğini söylü
yorlar. 

Bir sigorta şirketinin mahkeme ka 
ranna müstenit olmıyan bu ilmüha
berler üzerine, muamele yürtitmesi 
Patrikhane mehafilinde hayret uyan 
dırmıştır. Patrikhane ruhani mecli· 
sınde dinlenen iki eahidin sözlerile, 
Malatyalı bir Ermeninin ölmüş oldu
ğu tevsik edilmiş ve varisi eline bu 
yolda bir senet verilmiştir. Halbuki 
bu Ermeni ,hali sağdır ve bugün Ma 
latyadadır. Patrikhane meclisi, sağ 

iken öldürülen bu adamın muamele
sini yapm~ için dört lira mum para-
sı almış ve mukabilinde bir de mak
buz vermiştir. Patrikhanenin böylece 
17 Ermeni hakkında, ölü vesikası 

verdiği tesbit edilmiştir. 
Sahtekarlar, bilhassa 1926 senesin 

denbcri, faaliyetlerini arttırmı§lar, 

ve NeYyork sigorta şirketine ait po
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liçeler üzerine, birçok kimseleri öldü- / • t i it r a .z l a r 
rerek paralarını paylaşmışlardır. Şim 
diye kadar yapılan araştırmalarda, 
sağ oldukları halde ölmüş gösteri
lenlerin sayısı (85) i bulmuştur. 

Da.ha kırk kadar kişinin, ölüm ve
sikalan hazırl&nmak üzere bulundu- ~ 
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Taksim Stadyomunda ispanyada son vaziyet! 
itfaiye şenlikleri 
çok parlak oldu 
Diln, bu yıl 40 gün 40 gece sürecek 

olan İstanbul sezonunun en canlı ve 
en enteresan günü idi. Belediyeye 
bağlı İtfaiye Müdürlüğünün tertip 
ettiği zengin ve meraklı numaralarla 
dun on bin kişi 1710 dan bugüne ka
dar geçen zamanı yaşamış oldu. 

Filhakika stadyom daha saat 14 le 
hıncahınç dolmuştu. On beşe doğ
ru şehrimizde bulunan hemen bütün 
meb'uslar, bazı vekiller ve diğer ze
vat ta geldikten sonra tam 15 te ka
pılar kapandı. Esasen artık stadyo· 
ma bir tek kişi alınabilmesi imkan • 
sızdı. 

Merasime btıflarken 
Merasime itfaiye bandosunun istik

lal marşile ba.şlandı. Marşı, Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin Üstündağın 
bir nutku takip etti. 

Muhittin Üstündağ, merasime gel
mek ve şehir işine alaka göstermek 
lütfunda bulunanlara teşekkür ettik
ten sonra dedi ki: 

"- Yangın, itfaiye.. İstanbulun 

bütün tarihinde ve bütün hayatında 
biri ıstırap ve sefaletin, öteki ümit 
ve tesellinin sembolü olarak büyük 
yer tutmuş, biribirine amansız düş • 
rnan, çok zorlu iki kuvvettir. 

Bu kuvvetler arasında durmadan 
süren varlık ve yokluk boğuşması
nı şehir itfaiyesinin 250 yıldır hangi 
v:tsıtalarla idare ettiğini, şimdi bu • 
rada; bir tarih monoğrafisi okur gi
bi, derli toplu göreceksiniz. Ve ken
di görüşlerinize aayanarak cümhuri
yet Türkiycsinin mal ve can bütün 
var olanı ateşe karşı behemehal ko -
rumak için nasıl bir yenme iradesile 
ışi ele aldığını mukayese ve takdir 
etmek fırsatını bulacaksınız." 

Bundan sonra, bir mektepli kız 

kısa, fakat heyecanlı bir nutuk söy
ledi ve kahraman ordumuz hudutla
rımızı, fedakar polisimiz iç emniyeti
mizi korurken yüksek ruhlu itfaiye
cilerimizin de hayatımızı, malımızı, 
mülkümüzü kurtarmak için nasıl 

ı.ğra.ştıklannı ve bundan dolayı 1s -
tanbulluların kendilerine ne derece 
minnettar bulunduklarını anlattı ve 
cok alkışlandı. 

Res· : geçit bQflıyor 
İşin başlangıç kısımları bu suret

ie nihayet bulduktan sonra, progra -
mm esas numaralarına geçildi. tık 
olarak 1710 da (G<!rç:ek Davut - Kü
çiik Davut) tarafından tesis edilen 
Yeniçeri tulumba takımı orijinal kı
yafetlerile sahaya çıktılar. 

Ondan sonra bugünkü itfaiyenin 
piyade kısmı önlerinde mızıkaları ol
duğu halde bir geçit resmi yaptılar. 

Bunu 1869 dan 1923 e kadar şeh
t'e yangını haber veren kule nöbet
çileri takip etti. O zaman köşklü adı 
verilen bu nöbetçiler orijinal kıya -
fetlerile ve nara atarak sahaya gel
diler. Biri halka, diğeri resmi daire
lere, üçüncüsü de mahalle bekçisine 
yangını haber verdi. Eski yeniçeri 
tiplerini canlandıran gocuklu, pala • 
bıyık, iri sakallı mahalle bekçisi ka
im ve uzun sopasını vura vura ma -
haileyi - stadyomu - dolaşarak 
halka yangını haber verdi. 

Bekçi ile köşlUler sahadan çekilin
ce Karagümrük, Kadirga, .Mevlane -
kapı ve Otakçılar semtinden teşkil 
edilen tam takımlı tulumbacılar tari
hi kıyafet ve tulumbalarile ve halkın 
sürekli alkışları arasında sahaya çı
karak bir geçit resmi yaptılar ve na
ra atarak, kendilerine mahsus numa
ralarını göstererek çekilip gittiler. 
Daha sonra 1874 le kurulan askeri 
itfaiye bir geçit resmi yaptı ve biraz 
sonra da meşrutiyetin ilanını mütea
kıp yalnız kıyafette değişiklik yap -
nıak suretile ipka edilmiş olan bu it
faiye tekrar sahaya geldi. Bir müd
det sonra, bunlar yerlerini 1923 te es 
ki belediye reisi Haydar tarafından 
kurulan ilk belediye itfaiyesine ter
kettiler. Ve bunları da bugün cümhu 
riyet idaresi zamanında tekemmül 
eden. hakikaten tam manasile asri 
ve mükemmel teşkilata malik olan it
f&.iye takip etti. Çok alkışlandı. 

itfaiye elratlının harekatı 
Biraz istirahatten sonra bugünkü 

itfaiye efradının muhtelif beden ha
reketleri, maske, merdiven talimleri. 
tahlisiye vesaitinin istimali gibi muh 
tt-lif hareketler yapıldı. Bu hareket
lerin herbiri çok meharele mütevak
kıf ve hakikaten görülmeye değer 

iki taraf kuvvetleri arasında 
•• •• •• •• sungu sungu ye harp baş adı 

Roma, 22 (Tan), - ltalya, İspan
ya işlerine karışmamak hususundaki 
Fransız teklifini kabul ederken, İs -
panya için iane toplamak hususunda
ki eski ihtirazi kaydini muhafaza et
mektedir.· İtalya Hariciye Nazm 
Fransız sefirine verdiği notada şu 
noktalara işaret etmektedir: 

1 - İtalya, İspanya ve İspanya 
müstemlekelerine, mühimmat ve 
harp malzemesi, tayyare ihracını me
netmeği taahhüt eder. 

2 - İtalya. bu memnuiyeti, şim
diye kadar akdedilmiş bütün muka
velit hakkında tatbik etmeği taahhüt 
eder. 

3 ........ İtalya buna benzer tedbirler 
alacak devletlerle devamlı teması mu 
hafaza etmeği taahhüt eyler. 

4 - Hükumet bu kararları, İngil
tere, Fransa, Portekiz, Almanya ve 
Birleşik Amerikanın iştiraki halinde, 
derhal tatbik etmeğe hazm::lır. 

Notaya şu kayıt ilave edilmiştir: 
"Doğrudan doğruya müdahalede 

bulunmamak,, teklifini kabul eder -
ken, İtalya, "bilvasıta müdahale,. hu
ımsundaki malüm nokta.i nazanm ve 
binaenaleyh, hususi surette iane der
ci ile gönüllii kaydinin, işbu anlaş -
maya dahil olan me-mleketlerde yasak 
edilmesi lazrm geldiği kanaatini mu
hafaza eder. 

Notada, silah imal eden tekmil Av
rupa milletlerinin ayni taahhütlerde 
bulunmaları lilzumundan bahsedil -
mektedir. 

ltalyada memnuniyet 
Roma, 22 (Tan) -1talyanın, Fran 

saya verdiği nota siyasi mahafilde 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu no
tanın tspanyol işlerine ademi müda
hale hakkmdaki Fransız planınıq tat
bik mevkiine konmasına hizmet ede
cek bir mahiyette olduğu beyan edil
mektedir. 

Siyasi ma.hafil, İtalyan notasının 
~ Lokarno devleti arumd.a topla
nacak konferansın hazırlanmasını 
kolayla~tıracağını ilave etmektedir. 

Londrada nikbinlik 
l..ondra. 22 (Tan) - ltalyanm, İs

panya işlerine müdahale edilmemesi 
hakkındaki Fransız teklifini kabul et
tiği haberi, İngiliz siyasi mahafilinde 
memnuniyet uyandırmıştır. Fransız 

diplomasisinin bu suretle bir muvaf
fakıyet elde ettiği kanaati izhar edil
mektedir. Umumi kanaat, Avrupa 
devletlerinin İspanya içişlerine mü -
dahaledeki tehlikeyi anladıkları mer
kezindedir. İspanya ihtilalinden do
ğan beynelmilel buhran biraz hafifle
miş ve Sovyet Rusyanın, ispanya ih
tilali hakkında ihtiyatkar bir süküt 
muhafaza etmesi, mevcut nikbinliği 
artırmıştır. 

/ngiltere, Madritle Berlinin 
ara.tını bulmıya çalıfıyor 

Londra, 22 (Tan) - İngiltere, Al
manyanın İspanya işlerine müdahale
de bulunulmaması meselesinde ala -
cağı hattr hareketin Kameron hadise
sinin memnuniyeti mucip bir şekilde 
halledilmesine bağlı olduğu suretin -
deki haberi teyit eder mahiyette bir 
haber almamıştır. lngiltere hükumeti 
Madrit hUkCımeti tarafından zaptedi-

bir mahiyette idi. İtfaiyemizin bu 
sahadaki terakkisi de halkın sık sık 
\'e coşkun alkışlarile mukabele gör
dü. 
Artık sıra yangın söndürme tcc

rü belcrine gelmişti. Evveli ortaya 
küçük bir kulübe getirildi. Bu eski 
tulumbacılarla askeri itfaiye tarafın
dan müştereken söndürüldü ve bu su
retle eski zamandaki yangın hayatı 
canlandırıldı. 

Stadyomcla yangın var! 
Bundan sonra, sahaya iki katlı ah

!iap bir evle bir katlı bir ev getirildi. 
İki katlı ev tutuşturuldu. Alev saça
ğı sarmıştı ki, Şişhanede bulunan 
Beyoğlu itfaiye grupuna stadyomda 
yangın olduğu telefonla haber ve
rildi. İtfaiye, gayet az bir müddet
te ve bUtün otomatik teçhizatile sa
haya geldi. Bir taraftan yangını it
fa etmeye çalışırken, diğer taraftan 
da ateş almaya başhyan yanındaki 

kuliibeyi kimyevi maddelerle ve bol 
su ile yangından kurtardı. Bu su -
retle sürekli alkışlarla da merasime 
geç vakit nihayet verildi. 

len Alman tayyarelerinin iadesi ve 
bu meselenin halli için gerek Madrit
te ve gerek Berlinde acil teşebbüsler
de bulunmuştur ve halen de bütün 
nüfuzunu kullanmaktadır. 

Bir kon/er.tın• mı toplanacak 
Paris, 22 (Tan) - Fransa hükü

metinin, İspanya işlerine kanşılma . 
ma.sı etrafındaki müzakereleri taCJI 
etmek için bir konferans toplatmağı 
düşündüğU hakkındaki haberler bu · 
rada salahiyettar mahafil tarafından 
ne teyit. ne de tekzip edilmektedir. 
Hükumet mahafili, bu fikrin henüz 
bir tasavvurdan ibaret olduğunu söy
lemektedir. 

Amerikanın bitaraf lığı 
Vaşington, 22 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti, İspanyada harp malzemesı 
satışı hususunda hükumetin nasıl bir 
durum alacağını soran mühimmat 
fabrikacılanna, bu gibi satışların, 

Birleşik Amerikanın sıkı bitaraflık 

siyasetine uygun olmadığını bildir -
miştir. 

Hariciye Nezareti, bu kabil talep
lerin pek fazla olmadığını ilave et -
miştir. 

Portekiz. de cevap verdi 
Lizbon, 22 (A.A.) - Hariciye Na

zın Manteiro, Limondaki Fransız el
çisine, Fransız ademi müdahale tek· 
liflerine verilen Portekiz cevabını 

tevdi etmiştir. Bu cevaba, Pôrtekiz 
hükümeetinin mülahazalarını ihtiva 
eden bir vesika raptedilmiştir. 

Paris, 22 (Tan) - Sevil radyosu
na nazaran General Molla'nın kuv
\'etleri Guadarama cephesinde mü
him muvaffakıyetler elde etmiş bu
Iıtnuyorlar. 

Hükumet membaları ise bunun 
tam aksini iddia etmektedirler. 

Diğer bir habere göre Malaga gar
nizonunda bulunan hükumet kuvvet
leri isyan etmişlerdir. Kordu şehri -
nin hükumet kuvvetleri tarafından 

işgali bildirilmektedir. 

Asilerin "Espana" kruvazörü bu
gün Sen Scbastiyeni topa tutmuştur. 

Şimal cephesinde harekete geçmiş 
olan hükumet kuvvetleri, kaybetmiş 
oldukları Badajoz şehri civarında 

mühim bir zafer kazanmışlardır. Ay
ni kuvvetler Badajoza doğru ilerle -
mektc<lirler. 

Muharebe fide/etle devam 
ediyor 

Hendaye, 22 (A.A) - Asilerle hü

kümete sadık kıt'alar öğleden sonra 

!run Panpielun yolu üzerinde ateş 
teati etmişlerdir. İki taraf yola ha

kim olmak için Lapauncher civarın
da kar§ılıklı mitralyöz yerleştirmiş
lerdir. 1run arkasındaki küçük tepe

ler üzerinde hükfımetçilerin yerleş -
tirdiği toplar, Guadelupe ağır toP<:u
sundan yardım gören asi mevzilerini 
bombardıman etmiştir. 

Hüki.ımetçiler Barbil'de ağır bası
yorlar. Fransız sahillerindeki ihtiyat 
tedbirleri meriyette devam ediyor. 
Bechaline - Briatan yolundan geç
mek için kimseye müsaade edilme
mektedir. I<ransız toprağına mütead 
dit mermiler düşüyor. 

Akdenizdeki lngiliz. donanma.tı 
Cebellüttarık, 22 (A.A) - Queen 

Elizabcth zırhlısı Maltaya hareket 
etmiş ve Repulee kruvazörü de Va
lenci?-'dan buraya gelmiştir. 

Diğer beş zırhlı lngiltereye gitmiş
tir. 

Kordu hükumetin eline geçti mi 
Madrit, 22 (A.A.) - Reuter A

jansı muhabiri bildiriyor: 
Madride gelım ve henüz teyit edil

nıiyen haberlere göre Cordou şehri 
hükumet kuvvetlerinin eline düşmü§· 
tür. 

Madrit, 22 (Tan) - Kordobanm 
hilkumet kuvvetleri tarafından zaptı 
haberi teyit edilmemiştir. Hükümet 
kuvvetleri Navalperal şehrini zaptet
mi§lerdir. 

Asiler Saragosse ve Kup tarafla -
nnda bozguna uğramışlardır. Sevil d<' 
Slamo radyosu ile neşrettiği bir ha 
herde asilerin Aragon cephesınde b· 
Katalan kolunu mağlup ettiklerini, 2:} 

kamyon, yedi lop ve bir mitralyöz 
silah ve cephane aldıklarım haber 
vermiştir. 

15 - 20 güne kadar vaziyet 
anlaşılacakmıf ! 

Londra, 22 (A.A.) - Dcyli Teleg· 
raf gazetesinin Madritteki hususi mu· 
habiri ile görüşen İspanya Başvekili 
demiş:ir ki: 

"- Size şu kndaı' söyllyebilirim ki, 
on beş, yirmi güne kadar kat'i vazi· 
yetlerle kar§ıl~acağız. Fakat, çete 
harbi belki haftalarca, aylarca ı;ürüp 
gidecektir. J<;cn~bi mallarına gelen za· 
rarlar, tazminat verilmek suretile ta· 
mamen telafi edilecektir. 

Kamerun isimli Alman vapuru haJc 
kındaki suale de Giral §U cevabı ve~ 
miştir: 

"- Bu vapur, İspanyol sularında 
durdurulmuş ve Kadiks'e petrol nak· 
letmekle olduğu görülmüştür. Peterol 
ithali yasak olduğundan Kamerun va· 
puru kaptanına, geri dönmesi söylen· 
miştir. 

Bir muhabir yaralandı 
Madrit, 22 (A.A.) - Guadalupe 

cephesi yakınında yaralanan Havai 
Ajansı muhabiri Lelorrain'ın sıhhi 
vaziyeti endişe verici mahiyette de '" 
ğildir. 

Bir Sovyet ga.zeteciıi M aJritte 
Madrit, 22 (A.A.) - Sovyet ya.zı• 

cılanndan ve Pravda gazetesi başmu
harriri Koldzov buraya gelmiş ve Gi
ral tarafından kabul olunmuştur. Gi• 
ral İspanyaya kar§ı izhar edilen mll" 

habbet hislerinden dolayı Sovyet mı.J. 
yetine teşekkür etmiştir. 

Londradan 
İspanyaya gönderilen 

İngiliz tayyareleri 
lngiliz gazetelerinin haber verdiği: 

ne göre lngiltereden ispanyaya yedi 
tayyare yola çıkmış, bunlardan beŞi 
ispanyaya varmış, ikisi yolda parça' 
lanmıştır. Mese1e, hizmetten çıkarıl 
mış tayyarenin altın mukabili pla ' 
rak kısmen hükumete, kısmen asile, 
re satılmasından ibarettir. 

Bunlardan asilere ait olan dört taY 

yare Portekizc gitmek üzere üç haft3 

evvel yola çıkmıştır. Bunları Ingilil 

pilotları idare ediyordu. Yolda ben • 
zinleri tükenmiş ve Bordo civarındJ 
yere inmişlerdir. Fransa hükumeti 
bunların yollarına devamına m\i8a8' 

de etmemiş, lngiltcreye iade edilmit 
lcrdir. 

Bundan sonra lngiltere hükümetlı 
hava hatları şirketi nezdinde teşeb 1 

büsler yaparak eski tayyarelerin ıo• 

giltereye gönderilmemesinin teminiol 

istemiştir. Bunun üzerine girket Pot"' 

tckize olan satışı feshetmiı.;ı, tayyare' 
leri Lehistanda kullanmak şartile 
berliye şirketine satılmıştır. 

Tayyareler pilotlarının idaresi al' 
tında İngiliz toprağından ayrılır a1.' 
rılmaz ispanya yolunu tutmuşlardıı'• 

Bunlardan biri Beyarihte düşere~ 
yanmış, içindeki iki pilot ölmüe~Ur· 

Bir ikincisi Fransada cebri iniş ys.P" 
mış, sakatlanmış, Fransızlar tarafııt

dan zaptcdilmiştir. Diğer ikisi asile" 
rin eline varmıştır. 

Bir hafta evvel lngiltereden harfi • 

ket eden diğer Uç tayyare Barselon' 
varmış ve Ispanya hükiımet ku\'\"et• 
lerinin eline geçmiştir. 

Hususi şahıslar tarafından Ispan • 
yaya tayyare satılarak ademi mUd8 ' 

hale siyasetinin hükümsüz bırakılf'll1 

ıoıı, Ingilterede şid'1etli bir infial u)'~ 
dırmıştır. Başvekil sa-yfiyesinde tat 
lini geçirmesine rağmen halk heyetle 
ri Rayfiycyc kadar giderek protestO" 
nameler vermişler ve partamcntonul1 
derhal toplanmasını istemiı;lerdf r. 

Mister Baldvin tatiline fasıla ,.ere
rek Londraya gitmiştir. 

İtalya Libyadaki kuvvetlerini 
geri çağırdı . ,, . 

Roma, 22 (A.A.) - Havas A.38 

sı muhabirinin salahiyettar bir nıerl1: 
badan öğrendiğine göre İtalya . fl9

11
• 

beşistanda bulunan ve A kdedzc:ie \. 
ziyetin gerP'in bulunduğu esnada J,ı ~ 

t)' cf'lı11 1"' 
yada ve Ege denizinde tahşit e 1 

1
• 

olan kuvvetlerinin büyük bir kıSf'll 
nı ltalyaya çağırmu.ıtlr . 

1 
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Türk Hava Kurumu Büyük 1 = D ~ 
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Şımdiye kadar bın . erce kışıy zenç n etm .ştu 

& ~ı ke•ide 11 · EylQI 838 d ~dır. 

Büyük ikram.iye 

35.000 Liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 
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Yüksek z ·iraat Enstitü
sü Rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün .. zirB:at, 

Baytar fakültelerine kız ve erkek ve orman fakultesıne 
Yalnız erkek parasız yatılı, paralı YB:tılı le~l~ ve ~atısı~ 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabılmek ıçın aşagıdakı 
tartlara uymak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını ~lmış olmak 
''Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dıplomasmı al
mamış olanlar Enstitüye alınmaz,, ve Türk tabiyetinde 
bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen 
Celecek olanlar orada okudukları SömeGtrelerden, mu -
\'affak olmuşlar ise ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve 
Orman fakültesinin üçüncü Sömestrelerine ahnırla: .. A~ 
tak Baytar fakültesine girenlerin bu fakült~nin ~ırıncı 
\'e ikinci Sömestrelerinde okunan Anatomı dersıne de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 1 7 den aşağı. ve 
ıs ten yukarı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına 
bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gös-
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları ha~kında tam 
\eşekküllü bir hasta evi kurulun1:1n. rapo~~ lazımdır .. 

s ~ Enstitüye yazılan talebe ıkı ay ıçınde. yenıden 
'"Iık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikleri-

. lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstermiyenle
thı Enstitüden ilişiği kesilir. 

8 fJiralff&fd~llt\t!' g'irecelc talebe Ankarada Or -
ıtıan çiftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
ltaj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak 
>er çiftlikte parasız sağlanır. "Stajiyer talebenin yeme
ai, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devre
li içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışında 
Obnak üzere, kendiliğinden stajıru veya okumasını bıra
kanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan hükumetçe 
>apılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nü -
llluneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda y~zıh ra
l>ordan başka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polıs veya 
'llraylardan alacakları uzgidim kağıdını, orta mektep ve 
liaelerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli -
>~tnameleri iliştirilerek el yazıları ile yazacakları pullu 
bır dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte dogruca 
~hkarada Yüksek Enstitü rektörlüğüne başvururlar. Ta 
lipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt o\unmak is
t~klerini bildirmelidirler. Aksi taktirde dilekçeleri hak
'lllda bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
~e 8 inci maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek
rıer gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiçbir _muame

Yapılmaz. 
1 O - Vaktinde tam kağıtlariyle başvuranlar arasın -

darı pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul 
'!!ilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihle
tirı~ göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dere
Celıler de başvurma sırasına göre alına bilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
~ 1 ~ - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden 

Ylulün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan 
'<>rıraki başvurmalar kabul edilmez. ( 15) -- -
~ftt •• cilt bu1alıklan mütebu111 ı 

Or. Hayri Öner 
C>tl..ten aonra B"°tıa Apcamı 

1ııııııı......_ ltart•ında 133 No. Tel. 43516 
, 

'-- M7 -------------bt. NA C l S. SO MERSA N 
lltıt,~ llutaııklan Miltehıuım 

liaıaaklrgut, Mepııttyet Apr. 

ller kat 2, No 5 

ata -.& S-8. 'relefoa 42493 
835 

Mtlballgalı sözler ve rakam 
lar ho, görünebilir, ancak 
mukayese terazisini elden 

bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
için buna ltızum yoktur. O 
'öhretine daima sadık kal
m19 ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
müspet cevap vermiştir. 

1 A N 

Ankara Belediyes;nden: 
ı - İpodrom sahasında yaptırılacak 4 adet ser binası 

on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuruştur. 
3 - Muyakkat teminatı 1190,2 5 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her 

gün Fen İşleri Direktörlüğüne isteklilerin de 8 Eylül 936 
Salı günü saat on beş buçukta Belediye Eücümeninde 
yapılacağından o gün saat on dört buçuğa kadar temi -
natlariyle birlikte teklif mektuplarını Encümene verme
leri. (614) 

\ IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

İstanbul vilayetinden: Floryada eski Çınarönü yeni 
istasyon karşısında emlak komisyoncusu Mustaf aya ait 
olup 1295 tarihli menafii umumiye için istimlak karar -
namesine tevfikan vilayet namına istimlaki kararlaştırıl
mış olan 43 yeni kapı numaralı 29848 metro murabbaı 

•araziye bütün mebani ve müştemilat ve tesisat dahil ol
duğu halde bidayeten takdir edilmiş olan 11,022 lira 50 
kuruş kıymet sahibine tebliğ edilmiş ise de vaki itiraz 
üzerine kararnamenin 11 inci maddesi mucibince teşek
kül eden heyet tarafından tetkik ve bidayeten konan kıy
met aynen tasdik edilmiştir. Kararnameye müzeyyel 
f ıkrai mahsusa hükmüne tevfikan bu yerlere hemen el 
konulması tekarrür etmiş olduğu yine kararnamenin 13 
üncü maddesi mucibince ilan olunur. "B.,, (630) 

Devlet Demİryolları ve Limanları itletme 
Umum idareli ilinlan 

Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kg. üstüpü 
10-9-1936 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar 
binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 21 O lira 
mÜvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
~anunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazım
dır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 583 

G6z Helkml 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitifiği). 
Tel.22566 

Müzayede ile 1&tış 
Diş tabibi Müftü zade Akifin Vi· 

yanadan getirmiş olduğu salon ve 
yemek takımı ve her nevi eşya bu· 
gün saat (11) de müzayede ile sa~i-
laca.ktır. ,.. 
Kadıköy Moda caddesi No. 7~ 

11 

o 
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Karikatür sergisi 
Evvelce ilan edildiği gibi 25 Ağustosta Taksimde açı
lacak olan Karikatür sergisinde eser teşhir etmek is
tiyen Amatör Karikatürcülerin laakal beş tane olmak 
üzere eserlerini 24 Ağustos Pazartesi günü saat 12 ye 
kadar sergi yerine göndermeleri ilan olunur. 

Erzincan Serom Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Serom müessesesi için 6 beycir kuvvetinde 
bir motör ~lınacaktır. Motör bu altı beygir kuvvetini as -
gari biı; masrafla "saatte beygir başına takribi 300 gram 
petrol,, ve az bir kudret sarfile temin edecektir. 

Yüksek tevettürlü manyatolu olacaktır. Altı beygir 
kuvvetini indirip çıkaracak yani istenildiği vakit motör 
üç beygir veya kusuru ile çalıştırılabilecek. Regülatörlü 
olacaktır. Tahmin edilen muvakkat teminatı 3 7 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi İstanbul baytar direktörlüğünde 
ve Erzincan serom müessesesidir. İhalesi Erzincan da be
lediye dairesinde 28 Ağustos 936 tarihinde saat 1 S te ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler zikredilen daire 
lere müracaatları ilan olunur. (344) 7'ij) 

.. 

ist, ·Posta T.T. Başmüdürlüğünden: 
Posta kamyonetleri için muhtelif eb'adda 16 11 iç ve 

16 sı dış olmak üzere alınacak 3 2 adet havalı lastik açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-9-936 Pazartesi gü 
nü saat 15 te Galatasarayda İstanbul P. T T. Baş müdür 
lüğü alım satnn komisyonunda yapılacaktır. Muham -
men bedeli 914 lira muvakkat teminatı 68 lira 55 kuruş
tur. Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını eksiltme ~ününden evvel yatır.mak üzere çalış
ma günlerinde Başmüdürlük yazı işleri kalemine müra -
caatlan. ( 603) -
k\ocaeli Baytar Müdürlüğünden· 
1 Atatürkün himayesinde yüksek yarış ve islih encüme
ni namına 30 Ağustos 936 da İzmitte at koşulan yapıla-

, caktır. Kayıt muamelesi 26-8-.936 da başlar. 27-8-936 
da saat 18 de kapanır. Yalnız handikap koşusuna gire -
ceklerin koşu gününden altı gün evvel hayvanlarını ka
yıt ettirmiş bulunmaları liznndır. (635) 
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luk smavlarma 18 EyUllde .baflana caktır. Allkadarlann proğramı öğrenmek üzere mektebe müracaat.lan. 

VENOSKOLONYAS 
Limon, turunç, JMDdarin çiçek-
lerinin özlerinden yapllnut 90 de
recelik yeni icat bir kolonyadır. 

VENUS kolonyası 
1936 eenetine kadar ieat olu -

nan bütün kolonyalarm fevkinde
dir. 

VENUS Kolonyasının . 
Bir damlaaı yüreğe ferahlık ve

rir. Sinirleri teakin eder. Hekim
ler bile haltalarma VBNUS ko
lonyuı ile muaj yapaialarmJ tav 
aiye ediyorlar. 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza ali.t ve ıtriyat tica
rethanesi, lstanbul, Bahçekapı. 

,#!====~==========~ 

TRUFLEX TRUFLEX· 
~~1!ıi10ii.ııiuii. '·iıii"'ii~Tiıİ. 0ii""liıı· - ı 

Blades 
Çok eyi bilenmit 

TRUFLEKS trat biça"6 
lan hafif bir okfama 
gibi, yüzün üzerinde 
kayar. Rahatlık ucuzca t 
bu biplda temin ediliı: 

J Beyoğlu - TOnelbaşı - Yeniyol ---. 

':::ALMAN Lisesi'~~::: 
Tas devreli U..Tlcaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari amıf. 

Derelere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktlr. 
Kayıt mveınelNI 1 filden itibann her cttn saat 8 den 12 ye kadar 
dtua tesllılieıd. qı , mhlaat raponı, t. fotoğraf ve mektep tu
dllaıaae 
..... WlfOll 

842 

Bir 
defa 

gelip 
g6r0· 
nlz. 

Nafia Bakanhğından: 

449 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratuuı 

Umum! kan tahlilltı frengi 
noktai nazarmdan (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan ~y
vatı eayılmaaı. Tifo ve mrtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilltı, Ultra mikroekopi, hususi 
aşılar istibzan. Kanda nre. şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larmm tayini, Oivanyolu No.11~ 

._ __ Tel. 20981 ---

SATILIK OTOMOBl'L 
Gayet iyi kullanılmll} olan yedi ki

şilik "LA SALLE,, markalı güzel 
bir otomobil ehven şartlarla saWa -
caktır. 

Galatada, Kevork Bey ve Alime 
Hanlarmda 1, 2, 3 numaralarda mu
kim "SIDNEY NOVILL ve ŞURE -
KASI,, na müracaat. 634 

SIHHt Balsamin Kremi 
1 4 1 

GDlEU/6/N 
S/RRI 

F.mer, 8anf1D, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
Jaemleridlr. Sıhhi uullerle ha-
m"ı•"*'1.!dın, clJııll -- -ve 
bolilüı• ~...,......,. - ... 
ruşukluklan kimilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balllamln yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balaamln yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4: - Krem Balsamin acıbadem 

gtlndl\z lçin 
Kibar mahaflllerin takdir ile 

kullandıklan yegi.ne süıhl krem
dir. 
INOILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoilu - lstanbul 

3 Birinciteorın 936 Cumartesi günü saat 10,50 da An
karada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme \Komisyonu 
Odasında 200.000 lira muhammen bedelli 4000 ton 
kreo2otun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Ba -
kanlık Malzeme Dairesmden verilecektir. Muvakkat te-
minat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mektublannı Bayan S A F l Y E 
Resmi Gazetenin 7-5-93-6 tarih ve 3297 sayılı nüshasın- Her akşam 
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alın- P A N O R A M A 
mıı vesika ile birlikte 3 Birinciteşrin 936 Cumartesi gü- ı •---·Bah-Iİçes-in•de ___ ... 
niJ saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lizımdır. ( 485) ( 469) 872 Biga Asliye mahkemesinden: 

Göztepede Tank bey sokak No. 6 
da Pembe Didar. 

Evlenmenin tahmil ettiği vazif ele 
ri ifa etmemek maksadiyle evini 
terk ve muhik bir sebep yokken dön 
mediğinizi beyan ve iddia ile ihtara
tı kanuniyede bulunulmasını talep e
den Biga inhisarlar sat.il} memuru 
Hamid Sargının bu dileğiüzerine yu 
kanda yazılı ikametgi.hınıza ittihaz 
olunan karann bir sureti gönderil -
miş ise de ikametgi.hmızı değiştirdi 
ğiniz ve nereye gittiğiniz mecıhul bu 
lunduğu beyanlyle iade edilmekle 
mezkiir kararm ili.nen tebliğine ta
lep üzerine karar verilmiftir. Bina
enaleyh: tarihi ilindan itibaren bir 
ay içinde ltocanızm evine dönmeniz 
K. M. 132 inci maddesine tevfikan 
ilanen tebliğ olunur. 

Jan R. Kurdi 
Suriye ve Halep 

Guete ve kitap satıcısı 
Tel~. Jean Kurdi Ate,.. 

Her pakette bir kupon, be r 50, 100, 150, 200 kupona lnbiaar mamulitmdan 
LiKÖR, ŞARAP, KAN YAK, LUKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

ikramiyeli 
YENiCE 

Aynca: Hediyelerle beraber alıacağmız kur'a numara larile yılbqmcla çekilecek 
BUYUK YENiCE PIY ANGOSUNDA Fordor Tur ing 1936 modeli zarif bir 
F ord otomobili veya bun un yerine bir F ord kamyonu veya F ord traktörü, 230 
liralık BLAVPUNKT R ADYOLARI, REVUE SA A TLERl, iÇKi SERViS 
LERI, SOFRA TAKIM LARI ve. a ••• 

• • • 
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Mektep, lnıiliıceyi H. IJI llrttea bir mlessesedir. Almnca 'eya Fransızca ihtiyari olarak mltebassıs muallimler 
tarafındH ~retilir. Mılll terbiye 'e kll~Ore. son derece elaemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. KOUiphanelrri 
mGkemmeldır. Kız ve erkek beden terbıyesı ve sporlar talebenin bedeni tekemınlUlnl remin eder. lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri rısterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, ınalıine ve Nafıa mflhendisi yeıiştirir. 

KAYIT GONLERI: 
1 Atuılol'tan sonra Ça,.amba ve tumartesl ,Onlert uaı 9:00 ~n 12:00 kadar. 7 EylDlden sonra lıer (Drı. 

Pasla nsal6mat için mektupla veya blzzAt m\iracn~ edilebilir. 

ev 1 mı e 1 il i 

TÜRK ANTRASiTi 
Satı ·ş yerleri: ; 

Maden k6m0rl itleri T. A. ş. 
Bah~ekapı Taş Han 8 ncı kat, Tel. 21195 
TCirklye it Bankası Galata şubesi, Tel 44830 
Adapazarı TOrk Ticaret Bankası, 
Bah~ekapı Taş Han, Tel. 22971 • 22042 

lstanbul Vakıflar Dlrektörlü§ü illnları 

Semti mqburu ve mahallesi Cadde ve aokaiı 

Şişli, Meşrutiyet. Ebe kız. 

Nr:aı Cinai Mubadl"' 
men~ 
Lira 1'-

26-28 Valde apartımanı-

Çelebi oğlu Alaaddin. Yenicami avlusunda. 
nın 10--cu dairesi 2 5 

18 Ahşap depo ve 

Tavukpazan Hüseyin ağa. 
Çarşıda. 
Eyüp, Kızıl mescit. 

Fatih, Çarşamba. 
Çakmakçılarda V alde • 
hanında. 

Koza. 
Kesecilerde. 
Debbağhane. 

Koğacıdede. 
Mescit altında. 

üç oda. 50 
O Hüseyin ağa camii 15 
5 Dükkan. S 

4 7 Cami altında dük
kan. 4 

141, 143 
13 

Arsa ve baraka. oda 3 
Oda. Z 

Bahçekapı, Şeyh Mehmet Sapçı hanında. 9 Oda, odabaı~ ve ıs 
Geylini. kahve mahallı. ~ 

Yukarıda yazılı mahaller 9 3 7 senesi Mayıs nihayetine kadar kira~!. v~ril~«!~ f# 
re açık artırmaya konmuştu r. İstekli~e~ muhaJm?:len kir asının ~ne!:i~nın yuz e ~ 
di buçuğu nisbetinde pey ak çelerile bırlıkte .~ ~~l~l ... ?.36 pazartesı gunu. saat ıs el;,t 
dar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar baş mµdurlugunde Akarat kalemıne geh(6ıı> 

~ 
Sahibi: Ahmet Dn111 YALMAN-Umuml Neşriyatı ldare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Netriyat Türk Llmltet Şirketi-Basıldığı yer 1'AN matbaası 


