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Bugünkü 
Kurultay 

B undan yirmi be, sene ev
vel, Dolmabahçe Sara

Jmm bir meruim toplanbıı 
lllünuebetile latanbul gazetele
rinde fU münakata cereyan etti.: 
Böyle merasim etOUmda pac:lı
tahın koltuğunun aaçajmı öp
nıek lazım mı, delil mi? 

Bugün yine Dolmabahçe Sanym
cla, Büyük Onderimldn humrlle ve 
dil ilminin yabancı ve memleketli 
lllütehassrsJanıım iştlraldle bir top
lantı var. 

Sebep: Bilgi projöktörlerile tari
hin çok eski günlerini aydınlatmak, 
dillerin aslına alt· çok şümullü bir na
aartyeyl münakaşaya koymak, ya
l'llıld ytlriiytişlerlmlz için tarilılmize 
alt kaynaklardan kuvvet ve hız al-
lbak ... 

Uzalı ilıi alem 

A yni bina içinde iki toplantı, 
f &kat biribirlnden nekadar 

ayrı ve uzak iki ilem ... 
Bunlardan birincisindeki hedef: 

lliıleti maziye bağlamak, afyonla
inak, uyuşturmak, yolunu kesmek, 
lalrlardanberi tereddisini, istibda
dnu, ihtişammı çok ağır bedellere 
tidetmiş olan bir hanedanın keyfine 
\'e iradesin~ esir kalmasmı temin et
lbek ••• 

Bu öyle bir program ki, etrafmda, 
llç nevi menfaat unsurunun biT'le,
liği daima görlllmilştür: Bir milleu 

kendine esir tutıııak istiyen bir ha
lledaıı, bir müstemleke halkını gözü 

.)ağlı bir alet diye kullanD).ak ibtiya
!lııı ,ı .. ;rGU -mr emperyalist devlet ve 

taassup yardım.ile bir milleti ile

gitmekten menetmekte alakalı 

aat ve cehalet zümreleri ..• 
......... ..-........ s ı f'I 

lledanla dini taaaubun ve emperya
liat devletlerin, Tilrk milletinin istik

llıine, inkişafına, inkılabına mani 
OlnıaJr için nekadar kolayca elbirliği 

~ildiklerini apaçık gördük. 
Yirmi bet aene evvel Dolmabahçe 

Sara~ saçak öpme topltntıamda, 
itte böyle bir alemle karşılqtık. 
Bundan on ~ sene evvel bile ka
l'aalık. gerileticı, uyuşturucu, öldU
tilcU W18urlan, me'Vki]erlnin zilletine 
\?e milletin nefretine rkğmen ecnebi 
'9rali sayesinde ayni &arky içinde 
aaıil10rduk. 

Bugiin ayni Dolmabahçe Sarayın
da ilmin. ileri giditln, inkılibm uyan
~cı ve nur.landmcı sesi yüksele
~~ 

T trrilatelıi yerimiz 19 u ses, bize yalnız dilimizin 
'-·--· ___ çok eski bir dil olduğunu, 
~ dil ztlmrelerlnin meçhul ka
f411. \re aranan ana kökü bulunduğu
llu bildinnelde kalmıyacaktır. Ayni 
'8.nıanda TUrk milletinin tarihteki 
~ Yerini anlatmaya yanyacak-

3UncU Dil Kurultayı 

Bugün saat .14 te Dolmabahçede 
Maarif Vekili tarafından açılıyor 
Toplantıda Kurum 

söyliyecek, sonra 
namına bir üye de nutuk 

Kurultay seçimi yapılacak 
Oçüncü Dil Kurultayı bugün 

1&&t on dörtte parlak bir tören
le açılacakbr .• Kurultaya ait ıon 
hazırlıklar dün t•maml~nmı' ve 
Dil Kurumu Bqkanı Maarif Ve
kili Saffet Arıkan, bütün bu ha.. 
zırbkları gözden geçirmittir. 

Dolmabahçedeki toplantı salonu 
bugün saat on ikiden sonra davetli
lere açık bulundurulacaktır. Kurul -
tay azalarile matbuat erkanına veri
lecek kitaplar ve broşü.rler de hazır
lanmıştır. Dil Kurumunun neşriya
tından mürekkep olan bu eserler, sa
lona giren her davetliye daha met • 
halde verilecektir. 

Her davetlinin yeri salonun muay-

yen mevkilnde olacak, azalar ve di- Kuniltay için gelen Awsturya, Macar ve Fransız dil alimleri 
ğer davetliler bütün kurultay müza-l . . .. . .. 
kerelerinl ayni yerden takip edecek- cak ve bunu maarif vekilinin soylevı ı [_Kurultayın açıbş törenine alt taf-
lerdir. Kurultay lstiklll marşile açıla- takip edecektir. sllit altmcı sayfamızdadır.] 

Orta Avrupa meselesi 

Macar Kral Naibi 
Horti Hitlerle görüştü 

Sovyet Ruayada 

Suikastçılar 
davası bitti 

Maznunlardan T omski 
evinde intihar etti 

~?U.._~A.> - lılahkeme
aliiiAf""~ 80llulada, 

1 d M l• . •1 d k cak maznunlarm idamım istfyen müddei-manevra ar esnasın a USSO lnl 1 e e ODUŞa umuminin iddiasından sonra reis UI-

Awaturyada yeni te§ktl edil8n aüV!'rileT bir yüriıyü§ eanaatnda 

deh, maznunlara hitap ederek ken
dilerini müdafaaya davet etmiştir. 

Maznunlar avukat istememişler ve 
son sil7Jerini söylemek hakkını kulla
nacaklarmı bildirmişlerdir. 

Mahkemede bugün bütün maznun
lar son sözlerini söylemişler ve milc
rimlyetlerini itiraf ederek gayet sa -
mimt olarak nedamet getirdiklerine 
itimat etmesini mahkemeden rica ey
lemişlerdir. 

Geç vakit hikimler müzakereye 
çekilmitlerdir. 

Suikastçller lehine Sosyalist En
ternasyonal bnroeile beynelmilel sen 
dlkalar federasyonunun gönderdiği 
telgraf tafsilatı üçüncü sayfamızda
dır. 

Norveçte 
Peşte, 23 (A. A.) - Naib Borty- Berchtespdende görüpıtlş oldukları Osloda toplanan mühim 

nin Bitler ile görUttüğil resmen te • haberini hayretle ka!'§llamJ§tır. Umu bir tarih k • 
yit olunmaktadır. mt intiba, bu ziyaretin bir nezaket . ongresı 

Henüz teeyyüt zivııı-tind """"k b" y olduguw lkmci toplantJsmı bu Ağustosun 
w ~-#.. en UG9 a ır §e başında Osl 'd 'C · etmiyen diger bir k . . w gö o a yapan ı ongres m-

v 
z laddeı Sehir Haberleri - Si~aset lleml - Takviin 
S ilaride ı Soa Haberler - Raimli makale - Felek. 
4 üaclldeı Acı bakılratler - Sallık Öttlderi 
1 iadeler Günlln meseleleri - Gllııllıı içinden 
8 -daa Yesarinin romanı: Gece yansı 

7 lndde : Rad" haberleri. haftalık rad" prosramı 
8 iııc.ide : Kızdoprak mektepliler kampı - Uç Istanbal 
9 aa-da ı lzlandaya Türk akmı - Marl Antavanet 

Harabeler arasında ağla şan ls7HJnyol kadınlan 

lsoam;adaki haro ! 

iki taraf kuvvetleri son 
-

gayretlerini sarf ediyor 
Bir lngiliz gemisi yakalandı, araşbnldı ve bir 

Norveç gemisi de bombardıman edildi 
BurgOB, 23 (A. A.) - Havas a

jansmm ihtilalcilerin erkanıharbiye
si yanındaki muhabiri bildiriyor: 

İhtilalcilerin kuvvetleri, Cardoba 
(Kurtube) üzerine yürilmekte olan 
hükflmet kuvvetlerini karplamııtır. 

Tayyareler tarafmdan müzaheret gö
ren ihtiWciler, hilkfunet kuvvetleri
ni ptlskilrtmtlşlerdfr. Muharebe mey
danı birçok ölü ve yaralılarla dol -
muştur. 

Diğer taraftan Katalonyalılardan 

mürekkep kuvvetli bir kol ant olarak 
Yakaya hücum etmeye kalk1Ş1Dlf88 

da bu kol da ihtilalciler tarafından 
tardedilmiş ve ihtilllciler tam bir ba
tarya top ile yirmi mltralyoz ve mü
him miktarda mavzer tUfengi zaptet
mlflerdir. 

Valenciada vaziyetin gittikçe ger. 
ginleşmekte old•ğu zannolunuyor. 

(İspanya vakayline dair gelen tel
graflar onuncu sayfaml.ldadır.] 

Profesyonel güreşler 
Dünkü güreşlerde Dinarlı Mehmet 
beklendiği gibi Kara Aliyi yendi 

Kara Ali ile Dinarlı maçsnda heyecanlı bir an 

Düaktl maçlarda DIDarlı Mehmet Kara Aliyi yenmiştir. Kara Alhılll 
kolwıdan eakM oldwta halde ringe çıkması gayet garip bir lıldisedir. 
Bu maçlara alt taf-Mtı ve spor muabarrlrbnlziıı görüşlerini altına 

.... ~~~ içimizde blrçoklan Türk habere göre, ya- mer ezmdedır. Zannolundu.~ .. ~mational des sciences prehisto -

~ deyince Osmanlı Devletinin kmda şimali Ko • re Sovyet meaeleei bu gorllşmenin nque et protohlstoriques,, arsıulu • ==== ======== = = = ============== t lek zaviyedeıa görillmüş tarihil)- rentte yapılacak başl.ı~ mevzuıann<1an birini te§kil sal ~ten ö~ce ve ön tarih kon- Dlnyanın 
sayfada IMdılolunır:g, 

ba,ka bir feY hatırlamazlar. Avuatutya manev etmiştir. gresmde Türkıyeyi temsil etmek U-
~ınumt tarih diye yazılmış ecnebi ralan eanasmda Geçenlerde Lim tayyare meydanı- Rre tem.muz sonlannda Norveçe 

Plarmdan çoğu da, Tilrklükttn, Horti MWlllOlini i- nı ziyaret etmiş olan Mare§&l Balbo- gitmif bulunan profesör Aziz Şev -
:,ıcı bir. tarih unsuru diye bahse- le de göriifecek • nun Avusturyada bulunmasmm da ket Kansu ile arkeolog Remzi Uğuz 
~ Bir taraftan dini zıddiyet ve tir . Amiral Borthy'nin ziyareli ile all - Arık memleketimize dönmüş bulunu 
~doğan IÖ~. t~, diğeı Viyana, 23 (A. Awaturya Güm- kadar olduğu tahmin olunmaktadır. yorlar. Delegelerimi~ kongre ve ça-
~ . Os~ tarihının son su- A.) - Si)C&li ma- hurr6'at Jllik'lda Amiral, Miklr.s ve Schuacbnig ile de lışması hakkmda verdikleri malflmat 
it ı:ırlerinin dimağl~a bıraktı: hafil, Amiral Horthy ile.. M. Bitlerin görllşecektir. ~n derece dikkate değer derecede-
~ TUrkltığQn tarihin en eski . dır. Kongre Ağustosun ikisinden do-
lba.ıı_ le_ı'den bqlıyarak yaratıcı ve kuzuna kadar sürmtlş Norveçln coğ-
~Yet. ~~ bir unsur sıf~til.e çok ~ikkate değer malfiJnata tesadüf kaşa mevzuu olacak meseleler bu rafya ve pre histuvarmı görmeği he 
it :- tarihi ~_husule getirdi- edenz. •• •. alakanın verdiği glbel mahsuldür. def bilen resmi seyahatler aynca bir 
... 11azzam teaırlenn anlaşılması- Atatürlıiin ~alıpaalan Türk milleti, Atatürkün her türlil haftaya yaltm bir zaman almIJtlr. 
- \re uın .. -ı '--- halinde yıl mi1U uı7rtıamalarmda .a--.:- b·~.. ....n.. K laıaanı IUUI aauaat ya • ı fe en .çok ali kadar olması li- e• - ucc111 :&& lllA ongreye otuz yedi devlet veya h~ 

. lh a llllnl olmllftur. zımgelen Türk bilgi alemi- me't bulunduğunu ve bu mesaiden ldimet iştirak etmiş ve ancak yirmi 
"'-~ llimıeri tarafından ya - nin yakın aenelere kadar bu mese - Türk varhğmm çok esaslı temeltq- Uç taneal resmi delege gönderebilmit 
)~~P1arda, Neolitik medeni - lelerle çok maktan ve pek noksan larmm doğduğunu on yedi aeııeden- tir ki, Ttırkiye Cümhuriyeti iki mu
"- ı,;::_,~ dUnyanm het tarafın - bir sure~ uğr&fmun, gerek harici beri çok canlı eserler yardmıile gör- rahhası ile bu devletler arasındadır . 
.,_;alDl'Ule hayret edecek tarzda llemin nuarmda ve.gerek kendi gö- milf, tan.muetir. Kongreye iftirak edenlerin sayısı beş 
.ıaaı Yen e&erlerinbı Merkezi Asya- zilmtızde, Türk milletinin ve Türk di- Bugün toplanmaya b8flıyaca.k Dil yilzü bulmuştur. Kendisini temsil et 
~rıdiği, Stımerıertn TUrit olduğu, linin tarihteki yerinin hakkile anla- Kurulatymm mUnakaıaJarmı bt,lyük tiren ilim mü~seleri ise yetmişi 
~ !~deki en eski medeniyet- şılmamuma sebep olmuştur. bir al&ka ile takip etmek ve yeni dil geçmiştir. Türkiye delegeleri heıtı 
~ ... ur~er tarafından kurulduğu, Atatürk bu acı noksanı görmtış ve ve tarih hareketlerini anlamaya ve kültür bakanlığını ,hem de üyesi H.ı
'btri~~ en bil?"!~ ölçillerlnden esaslı bir bilgi cereyanı hazırlamak anlatmaya çalışmak bu bakundan lunduklan 'Türk Tarih Kuruml.I(, nu 
e.ı ... dint teeamühün on dokuzun ifini çok büyük bir alaka ile bizzat her Türk vatan<lafı için bir vazife- temsil etmişlerdir. (Kongrenin,faali -
~~ evveı ancak Türkler ara- ele almıştır. Bugün toplanmaya dir. yetine alt tafsilat onuncu Sltoyfamız-

Uktını Bilreblldlfi hakkında baflıyacak Dil Kurultayında müna- \ ~lunet Emin YALMAN dadır.) Karanlık, kanpk hk ve uçurum. .. 
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Ankara mektuplan 

Tarihi araşhrmalar 

JAN 

Balık ve havyar Türk - İtalyan İstanbul radyosu 
ticaret anlaşması hükômetegeçiyor •• 

sanayıı 

24. 8. 936 

Siyaset alemi 

Moskova mahkemesinde 
Yeni projede birçok ltalyanın ithalatındaki Y e~i şirket derhal mühim ifp ve itiraflar 
faydalı eaaslar var rejim ihracatımıza neınyata baılıyacak Rwa)'IMlald ıulkut mubak__. Tarihimizi kuracak olan 

yeni eserler bulundu 
1ktısat Vek&leti tarafından balık· encrel olımyacak Türk Telııiı Telefon ıirketinln kur- çok dikkate defer neticeler vermlf-

çılık hakkındaki proje Userinde yapı· • dufu htanbul radyoeu, 7 eylul pa- tir. Maznunlar &l'Ulllda bllh11• ZI• 
lan incelemeler nihayet bulmuştur. İtalya ile aramızdaki 4 nisan ta· zartesi gUnU aktamı son neşriyatını novlyefin itiraftan hayret ve alika 

Alacahöyük, f ruva, Gözlü kule ve Yazılıkaya 
kazılan çok kıymetli neticeler verdi 

Bu projede havyarcılık aanayilnin in- tihli ticaret ve kllring anlaşmuının yapacak ve ertesi akfam radyoda Na- uyandırmıştır. Zillovtyef, (8t.ıin) " 
kişafı için mühim miktarda para ay- 20 temmuzdan itibaren Uç ay daha fıa Veklletinin kuracağı yeni tlrket diğer devlet adaml&nnın hayatına 
nlllllfbr. Bir Alman fitmuı jUz büı uzatılması piyasada iyi teıir yapmıı· ne19riyata ba.şlıyacaktır. kut için hurrlaaan tetebbllslere al&
lira sermayeli bir balıkçılık firketi tır. Buğday fiatlan yUkeelmeye bill· htanbul radyoeunu itleten tirket kur bulundutunu: "Heqeyl itiraf .. 
kurmak için hükümetimize müracaat kis limon fiatlan düşmeye baflamıı- zaman zaman büyük gayretler aarfi- diyorum." llÖSÜyle itiraf etmlftlr. 
etmiıtir. Bu şirket, Türkiye dahilin- br. Anlaşmanın tatbikına baf}anınca le birçok yenilikler yapmak ilıtemiş, 8ulkut tefebbu.tballn ilk zannecm. 
de çıkanlan yılan balılı ve kaplum• sUmrWderde bulunan limonlar piya· fakat halkı bir tUrltı memnun ede • dilinden daha btlyllk bir ölçüde ol
bağalarm ihracatile de uğraşacaktır. saya çıkarılacak ve bu yüzden bir memiştir. Devlet radyo idaresinin ne dutu anıa.ıımıttrr. tik tevkif edlle• 

1 Şirketle allkadarlar arumda mUza • nıUddettenberi devam eden limon şekilde ne,riyat yapacağı malflm de- on altı kiti aruDlda bulunan Reta-

1 
kereler başlamıştır. buhranı ortadan kalkacaktır. iildir. Yalnız yeni radyo kanunu li.- gold, 8ovyetlerln eakl Loadra &eftrl 

Hazırlanan projeye göre, on mfl- İtalyaya taku yoluyla gönderile • yıhur Mecliain bu devn toplantısm- Sokolnlkovan da ındkutçUer arum• 

1 
yon lira sermayeli bir balıkçılık ban· cek mallar yeni anlaşmaya göre biç- da umumi heyete arsedilecektir · ö bulundutunu !llylemlt ve Mld ... 
kası kurulacaktır. Bilfunum deniıı bir kayda tlbl tutulmıyacaktır. Bu Şirketin İstanbul radyoaunu 5 ki- ftr derhal tevkif edllmlftlr. 
mahsullerini bu banka ifİetecektir. mallar arpa, tiftik, halı, madenkö • lovattan 20 kilovata çıkarmak ve ye- Relnıoldun Upatma göre, lokol• 
Balık mahaulatım11m üçte ikial hari· mUril, rtllyajı, palamut, kuru 1ebze nl blr .-1<ilde ne11riyat yapmak hu - alkov 1982 de: 11Hllkftmetl temlsle
ce gitmekte, ancak bize Uçte biri kal· tUtUn, pamuk ve ham deridir. IU&undakl teklifine henU.. bir cevap menin yegine yolu, Stalhıl öldtlrmek• 

tarihi arqttrmalarda bulıoıan tunç kaplar 

A nkara, (HU&usl muhabiri
miz yazıyor) - Üçüncü Dil 

Kurultayı yann (bugün) toplanıyor. 
Atatürlıün büyük irfat ve değerli di
rektiflerile hayat bulan Türk Ditt 
Kutumu, tarihi toplantısını yaparken 
Tarih Cemiyeti de Türk tarihine yeni 
nsikalar hazırlamıttır. 

Milli tarihimizi kuracak olan b!l 
çalışmaların verimli neticelerini bil -
dirmek çok faydah olacaktır. 

Alaca büyük hafriyatı 

lıımasmdan da milıbet neticelere va
rılmıştır. Bu sahalarda, Sekizinci 
Truvaya ait çanak, çömlek parçala -
rile bam bina bakiyeleri bulunmut, 
muhtelif devirlere ait iki de mabet 
meydana çıkarılmıştır. Başka bir kı
kaunda da klasik devre ait bir au ku
yuau onun dibin4e de Sekizinci Tru
vanm Opsidiel dene planla yapılmış 
höcreli bir adam yeri ele gec;irilmiş
t i r • 5 ve 6 n u m a.r a 1 ı ' e -
h i r 1 e r e a i t y a p ı 1 a r ve ça
nak, çömlek gibi eserler de bunların 
arumdadır. Ç 

orum vilayetine bağlı Alaca
höyUk hafriyatı Maarif Veka

leti Müzeler MUdürll Hamit ZUbeyir GözlUkule hafriyatı 

maktadır. Bizden bah kalan bqlıca kllring yoluyla yapılacak ihraca- verllmemiftir. tir.,, demlt ve IOll ıulkute kantmıt-
devletter, İtalyan ve Yunanlılardıt. ta 193• yılı ihracatı eau tutulacak· tır. 
Kit f(lnleri ve buan da Ucaret mu· tır. tki hUkCımet bUtUn maddeler ü- Poliste 1'lne Relnpldun ele verdlll adanı-
kaveJelerinin mUaaadellilllll y\lslln • •rinde U)'Utlllut oldufundan İtalya- lar aruında •ki Sovyet Batveklll 
den muvakkat bir zaman~ bile ol· nm ithalltmda yapbjı umumi rejim Rlkov, (Lenln)ln .. bizim auarlyM-
sa bu hUkCımetlere ihracat yapmadı- lhracatmıısa enpl olmı)'acaktır. Kız yüzünden ink., diye y&dettlll, eeld hveettya 
ğmwı zamanda balıklar denile döJdll· .Batmubarrlrl Bukarln ve 1926 te Bol· 

::::.:.bu yUlden bahkgı uıv et- Balkan festivali kavga ettiler iw."'! =ki~ bqmda ba-

Bahklamm• mem1eketlmbde yal • 1815 temmusunda Frltl Davtd 11-
nıı u.1ı1ı haıın taratmdan wyennmeıı- Birçok heyetler ıeniı Arkadaıını kalbinin mlnde btr Alman ıta11n1 11c1örm119 
tedir. Dahildeki halkı babga alı,tır • , • ak l d memur edlJmlt, fakat komllnllt mil• 
mak için 11tanbu1 ve Akdeniz .sahil· pro1ramJa 11tir edecek altından yara a l letler arw konpeelnde oturdaltl 
lerinde aoğuk hava tes~atı y~prlac~k, Bulpr Milli oyunculan ve dana Evvelki gUn Kıaıklıda Namazsih yerden Stalllle altu alm$ lmlrMI 
her tarafa taze balık gonderılece~ır grupu bu seneki Balkan festivalinde IOkafında oturan Ahmetle Bulgurlu bulunmadıjı loln ıulkut tlfebbl81 

:ren hatlarmda balık ~akliyatı ıc:.ın bulunmak Uzete yakmda tehrimize mahalleainde oturan Kemal Çamlıca· tatbik edil....,_ kalnuttır. DaYldta 
soguk hava vagonları ışletilecektır. gelecektir. Grup on bet kitiliktir ve ya tiyatro MyJ'etıneye gitıni9lerdir. bu lıte Troold ~ ........ 
Me~eketlmlzln muhtelif yerlerinde Boris Tsanef adında bir Bulıar dau Blru oturduktan 10nra yanlanna ta· dllbd öfıeldlle berlldae li11edtil ma
fabnkalar açdmuı ve balık konser- mUtehassısının idaresi altındadır.Bul rudü:l•n blr im ıelmiştlr. Kw gö • hakemede phitler tarafmdaa llÖJlla• 
vecill~ln ihyası da proje esaslan a- garlar bu aeneki festivale davul ve ren iki kafi.itard& tmkançbk hisleri mittir. 
rasındadır. gaydalarla iftJrak edeceklerdir. Ayni tekrar tuelenmrı, ·~ haalam11 1815 KillunMUftlnde Lenlasn4 Koçay tarafından idare edilmektedir. I!!!! özlUkuledeki hafriyatı 'İ'he A· 

Son zamanlarda, hafriyatı yapan he- ~ merican EnstitilsU azumdan 
yete eski Alifar hafriyatındaki ke- M. H. Goldmann ile Harward Univer- Yeni fındık mahıulü 
ılflerile memleketimizin iyi tanıdığı sitesi Antropoloji profesörleri Robert Yeni fındık mahaulU fiyatları y{lk-

heyet Berlin Olimpiyatlarına da git- tardır. Kız, bunlan ayırmıya çalı§ -l"1!1~raıti Rel8l Klrov 'b111ilnkt .... 
mif ve on beş millet arasındaki milli mışsa da muvaffak olamamış, Kemal nualar taftlnD.iea öldtlrtllmlltttL Öl• 
oyunlarda altın kupa kazanmıştır. bıçafını çekerek Ahmedi kalbinin al· dürenler arumda Kirovu.. o ftlllfede 

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakül· ve W. Erist yapmaktadırlar. Bu haf- selmeye b8'lam~tır. Bugünkü fiyat 
te1i ProfelÖrlerinden Von der Osten riyat marttan temmuza kadar, tam 1 54 kuru9 üzerindedir. Ellerinde mal 
de ittirak etmiftir. ay ıriirmüştUr. bulunduranlar fiyatların daha fazla 

Bu yıl yapılan hafriyatta Alacahö- Meydana çıkarılan eserler ıuntar • yUkaelmeaini beklediklerinden piya • 
ytlğUn cenubunda eaki Eti devrine ait dır: aada pek fazla ıörUlmemektedir. 
duvarlara rutıaımuttır. Bu .. uvar1ar Romablara ait para, Uö kınk Ko -
Ahlatlıbel ve Alifar kuılarmda !MY· delaj parc;uı, çanak', çömlek, bir de· 
dana çıkarılan duvarlara benzemekte mir mızrak, Eti hiyeroglifi, pi§llliş 
ve aralarında bakır devrine ait oldu- topraktan yapılmış iki mühür, Eti 
tunda şüphe edilmiyen çanak, çöm- tezyinatı, motifli silindir, keçi Uzeri
leklere tesadüf edilmektedir. Du - ne binmif bir mabut kmdos'un bir 
•arlarm kalınhfr 5,60 • 5,80 metro- toprak modelajı, tunç devri salonlan 
dur ve altı kattır. veaaire ... Bu 1aydıklamnıı hafriyatm 

Betinci kat duvarl&rm temelinde A kısmındadır. B yanmada.ar aahum
n S,40 metro derinlllfnde kilerler !- da da Helenistlque devre ait bir mo
einde bir yangından kurtulduğu anla- 1&ik dö99me çıkmıftır. 

Beynelmilel elan~ 
sergisi hazırlıklan 

Beynelmilel Sellnik 1ergleindeld 
TUrk pavyonunu idareye memur •· 
dilen İskenderiye Ticaret komeylmt. 
Baha, Ankara yoluyla Şamdan ,eh
rimise relmittir. Bugün İktısat Ve
klleti direktörlerinden reaam Hak· 
kr ile beraber Sellnife gidecektir. 
Şam sergisinde teşhir edtlecek •n 

gin çeşitler Sellnip gönderilmiştir. 

Nokaan olan c:etltlerle yeni nUmunA
ler de buglln Sellniğe gönderilecek
tir. 

Diğer taraftan, Romen, Yugoslav tından yaralamıştır. ~medin yarası ..aetl olan DoklDDv da' vardı. ita a
milli oyunlan ve dans komiteleri de lf:hlikeli olduğundan hastaneye kal hm muhali"lıfliflde dlkkatie......,-.. 
bu 1eneki feetlvale daha geniş bir pro dırılmıttır. Kemal bıçağı ile yakalan- 1er söy1emlfjt1t. \'erdlll ifadeye ,. • ._. 
gramla iftirak etmeğe karar vermit- mıttır. nbcutte Alman Pdl ......_.. .... 
terdir. Tqla ıözünden yaraladı sup IOmanlerbl adunl olan 
~~ pleaeJl-1Lafta.Jclnı ~-~ m.annda ~ Ha- Vlets,r ....,, ..... bir A'-8 clahllmlt-

şehrimize gelecektir. Yugoslavlar ha- il, Mahmutpaşada kPrpuz satarken Doklnöv, buna ttlru dmlt: "Bir• 
zrrlıklannı bittrmit olduklarından on- hamal Niko ile bir alacak ytlzUnden mtlnllt itine nual bir fatiat bnprf,, 
lat da yakmda lstanbula plmek tıze. kavp.ya tutUflllUflur. Kavp bir • demlt- Zlnovlyef te ıu .vahi 
re hareket edeceklerdir. denbire btlytımü9, Niko tqla Balill mit: 

Balkan featlvalinde bulunmak ÜM- IOI (Özünden tehlikeli .~.,...... • - Mabat loln her tef yaprbr. v.a 
lamıttrr. Halil hutaneye kaldlrılDlıt· tUe Alman 11011yall9tl Luall•. 8o8Ja

re 8ofyadan bir •yyah kafileet de tır. Suçlu Niko kaçtıjmdan aran • ll8t l'rrkumın muvalfalayeti • 
bekleniyor. Kafile içinde muteber kim maya bqlanmlfbr. Bilmarktan lıltlfadql mit.il_.,... 

aeler bulun.maktadır. saıt.o,ıutua feci akibeti mit mi lcllf 

Veni IU A&tlen' Gedikpqada Ahmet Efendi IOka- Kmlordu ~danı V.,,.,.aof 
ı jında oturan' karabet bir meyhane- ta öldlrl......,, aJ'IMNlfda kil. ~ 

Terkoe idarHlnln ptlrdifl ve a- de rakı lQtikten 10nra altıncı kattaki ld iN lltlM1e orduyu 111.a etthvidll .. 
bonelerine dafıttıfl yeni Terkoe •· odum• çıkarak uyumak lltemiftir. bmlt -.ti. 
atlerlnlıı futa 1U u.rfettlll )'Olunda· Mat pencere &gık oldtalundan ita· Moskova mubakemeelne alt bMtaa 
ki lkl.-.ı. _._,_ıtbr Allkadar • patm&k t.ıemı,, btı •11'14& muvue- taf..W tu buatl veriyor ki, illll S-

i ıvuvr ,,..._ • nMlnl kaybederek Oll iki metre yilk- ............ 

tılan küpler bulunmuttur. küpler du- ~ine B yanmadasmda ehram biçi
var diplerine gömWmllftilr. Blı1of11 mlnde bir mtlhtlr ile mavi tqtan bir 
aapuallam kalllllfbr. Bunların bir kunduz böcefl bulunmuttur. İki de 
kamında yanık. buğdaylar bu1unınut hayvan remnı gıkımttır. Ktlçtlk bir t• 

w 15,80 metro derinlljtnde datıhmt dol ne geyik reeml ve t11rltl biçim ve 
bir Jdlp ~de de bir çoet1k IA.ıe.. renkte boncuklat da bu aradadır. Bu 
tlne rutlanllllftlr. Aynca aiyah renk IOll dediklerimizin Etilere alt olmam 
cllllı bir bola bqr, 4,50 metro derin· çok muhtemeldir. Grek yur11ile yazı
ltkte bir tnübUr, baturdan yapılmq h bir kitap ia Plenus adını tqıyor. 
bir balta, Truva .. hıinin alt tabaka· Ayni yerde, MUlttan 800 yıl önce. 
larmdan çıkanlanlar biçiminde ve E- demir deYrltle alt kronlar bulunmu,. 
ti devrine alt çanak, çömlek bulun • tur ki, profeaörlerln temin ettiğine 
muttur. Hafriyata devam edilmekte- göre, bu kronlarm 6rnetlne dtlnyanm 

lar, bu tikl,.U.rl yerinde bulmamıt- •klikten bahQlye diltmilfWr. Kar•· çlnCle bir llUdalya kavgaAmClu -.--
Gümrükler Umum MUdilrii l~rdlr. Tetkllderbı verdifl netlce19 betin belkemttt larılmJt, hutaııeye bir tef yoktUr. l!IMdalya4u ~ 
Bir aydanberi mezunen tehrimizde gore, aatlerbl futa IU l&tfetmedlk· kaldırrlnuftır. Yart.lmm hatatı teh- ~~'ı:~d:11r::'8!: .... 

bulunan GtlmrUkler Umwn MUdUrU lerl, yalnUı tuytkm nklalnden fW ilkelidir. -·..-- 11\'IU ~nu ....., 

Mahmut Nedim bu hafta sonunda olmuı yUIUnden mualuklar &flİblOl Kaçarken. filralandı btlslerille glrltmekta, Bolfevlldl 
Ankaraya dönecektir. fasla IU aktıfı &nl&fllmlfbr. Sabtkalıla..tlUl'Tulalı Bahaıdn evel tehlikeye dUtllnneldu ve harlei clW 

· ."7"" mularm ekmelin• 1ai ıttı~ 
=-=======-========~====-=---------=- ki rece x..tık6ytlnde Emlnbey IOU· 

fındt. HUseyinln evine girmiştir. Ha· ~lerdlr. dtr. hiçbir hafriyat sahasında rutlanma-

Truva hafriyatı mııtır. 

T ruva şehri harabeleri Uzerinde- Yazıhkaya hafriyatı 
ki hafriyatı Amerikanm Cincin s eyitgazi civarında Yazıhkaya-

Takvim, Hava 
nati Üniversitesi namma Prof. C. W. dakt hafriyatı htanbuJ 
Blegen yapmaktadır. Hafriyatta, Ma- rransız Asanatlka EnstitU.U uuın- Bugünkü hava \ 
arif Veklleti Müzeler Dairesi Arkeo- da.o M. Jeatln bir iki arkadqlle bera- Bugün h k 1 ktır RU 

~
~. ft--: d v k~, t• k _; .... ri olıı ava, açı o aca . ı • 
,. .. .n.eıııa e e lfJe ın o.~ ber yapmıştır. Afyon MU1e9i memu- ...:. · it k"d tedil b" .ur 
k bulunmaktadır.Blenıen'le beraber 1 k &•t, şıma tar 1 en mu ır • 

ru stlleyman Hilmi de .yan arma. 0 • atle esecektir. Hararet derec~inde 
daima birçok tanınmış arkeoloflar bu ndaer -olarak vıerilmittır. Hafnyat ıörUlen ktiçUk dUtU9Un bugün de 
mmtakada tetkiklerini bitirmit ve bir ay sUrmüştUr. ayni vaziyeti muhafaza etmesi muh 
d6nmutlerdir. Hafriyatın sonunda Söylendiğine göre, Eti imparator· temeldir. Ofleden sonra havanın ha 
nrılan ilmi neticelere dair Veki.lete luğu zamanında Orta Asyadan gelen flf bulutlanmuı ihtimali vardır. 
takdim edilen raporlardan bilhuu 
Amerikalı Prof. Sperlinp'e alt olanı Frik oymağı, Sakarya kıyılarında Dünkü hava 
COk f&)'&DI dikkattir. yerleşmişlerdir. O zamanlar mühim DUn hava tamamen açık geçmit-

Prof. Sperlinp'ln elde ettiği ııetl • bir şehir olan Boğazköy, Hatopz ile Ur. Hararet f6lgede en çok 21,8, en 
eeler töyle hullaa edilebilir. Aylarca Efes arumda uzanan ticaret yolu da u ıo, ıtıneete uaml M,ft derece o-

bu köyden geçiyordu. İşte bu Frik larak kaydedllmiftir. Rutubet nl8be 
IUren ç&lışma ile arqtınlmamıt bir kavmi oturdukları yerin müsait vazl• ti yüzde elli derecedir. Tuylld neli· 
nokta brralulm&Jlllftır. Bu arada, bu- yetinden istifadeyi ihmal etmemitJer mt 757,G milimetre civarında görül· 
lunan bir çocuk lllkeleti Truvada ya. ve BUyUk Frikya devletini kurmuş- mUttUr. Ru.,&r ıimall prkiden 12 
pyanlarm 61U n aıtı aömme U1ullerl tardır. metro aUratle eamlftir. 
baklanda mallmat edinilmesine ya -
rayacak .. kildedir. 

Bir Jusnn aalıada Ro· 
ley, Truvanm en alt ka.tlarmı temı. 
lemep çallfDUI ve bu eehrin Uç laf. 
halı auru Userinde yeniden tetkikler
de bulunmqtur. Elde edilen 111erler, 
arumda kaya billftrlarmdan yapılmış 
bir hükümdar uuaım bqmı teşkil 
etUlt 1&DDolunan bir kaplan göy4e
elli ve yine kaya blllQrlarmdan )'U • 

urta bicıimlnde bir put vardır. 
\llaüı diler bir lahadUi C•· 

Taba yolıuzlufu iti 
Kereste ihracatına ait takas yol· 

ausluğu ifi etrafında Devlet Şftram 
kararını vermiftir. Buna söre, mu• 
hafaza memurları hariç olmak U•re 
diğer alakadarların itirulan yerindfl 
görUlmemil ve Jtlzumu mub&kemele· 
ri hakkmda vtl&yet idare he,etüıce 
verilen karar tudik edllmlttir. Tah· 
~kati. el koymut olan clolnılWıcu 
ihtilal mahkem.ı mOatantikllil 
mercii tayb11 için temJise bat vur .. 
muttur. 

Geçen sene bugün 
Geçen 1ene buıtın hararet ıölıe· 

d1ıt en çok 38,4 en u 18,9, sUnette &· 

zamJ 58 derece idi. Riiqlr Mlliyede 
5 metro aUraUe eıur;ıif, tuyild ne.ı
mt 1'60,9 milimetre blarak kaydedil· 
mlfUr. Rutubet vuatlai yüzde 19 
dur. Hava hafif çlfll pçmı,tır. 

• 
1 - lnıllls kablneel Süven kana· 

lınm kapatılmuı meaelealnl de tet • 
kik etti. 

2 - tpar 1totruı Atlnaya vatcll. 
3 - Atatilrkiln Çanlunya ayık 

ı ıaeı ., Obı an Hıaar: 114 

1356 Rtort 1811 •••I 
Cemo.dyeldAw AhutN 

e ' ı1 
Günttı ut - Otleı ıa1!t - UslMiı ıı,oa 
Alrtamı 11,55 -fataı: n,Sl-tmnlrı S,lt 

lüat7& m•harebffl •~ ttll10r. 

bAatJ1ı ,uıınn onunau yddöntlmtl 
cotkutllukla kutlulandı. 

' - 8Ukretteld Onel • Galatua • 
ray maeı, 3-2 Onefln mqlObtyetlle 
nihayet buldu. 

• - Viyanalr takımla yaptıkları 
maçı. B ~ takımımuı f-3 yenil· 
dl. 

behıi•, doğruca yukanya çıltmıt, bir ------------;f~I 
siyah palto, çekmeceden iki altın bi· lzmir fuan 
lezik, bir lt Bankuı kumbaruı ve 
otuz dokuz lira a1nut ve yine ıeldiii 1 d 
gibi ~ıkm&k i8temitfu. raıcat kapı· Açıkta kalan ar a 
ya yaldqırken kOlllfular tarafından tamamen yerleıtirildl 
g6rillmtlf ve kaçmaya muvaffak ola- t-a...ı- .,.Jlacak UlU11araruI fu.,,,. 
mıyarak yakalanmıttJr. Tahkilcat ıwunnı..,. Jlll 
yapılınaktadıl'. hurrlıldan 10na ermek üzeredir •. ~ 

ı bU1\18ta umum mUdUr Refat, :r1~ 
Hiametçitladen fiiphe enmit odulle temu etmit v• t.tanbUIQall"' 
Bil)'llkadad& Kadıyoran yokutılll· hurrhklar etrafmda izi.hat aımlt • 

da oturan aVUiat HUaamettltıhı ka-
k tır. ----•..-: nar Huriye polise müracaat edere Fuvarda bulunan biltUn pavp--.' 

kendhılne alt on iki altın bilezikle ... n .. u .. d .,...... ~ nn kiralanmuı 1 ....... en açıa ... ~ _ _, 
bir altm M&tlnln çalmclJlmt ve hiz· lan bazı 1anayl erbabmm da )lufUP 

ınetçi Zehradan fUphelendlllnl iddia pavyondan faydalanmalan temfJI ' 
etmiftlr. Zehra yakalallmlf, tahkl • dilmiftir. Ticaret odur namma ~ 
kata batlanm1fbr. n görmek Usere hmlre ıtden Q.111· 
Hlmile kadına topa ile YUrclu Bahtiyar btanbula dönmUttUr.:_ ~ 

Beyoflunda Sazlıdetede oturan Bahtiyar, odanın fuvar tefi ~ 
Hayali ile Slmon ev kiruı yUıtlnden beraber, burUn tekrar bmlre _il_..._. 
kavgaya baflanltflardır.Kavpya Ha cektir. Aym 23 lndm itlbanll ~ 
yaUnln karım Dilber de knfllllf, Si· vlki olacak mUraoaatler bhul .....-:~ 
mon sopa ile Hayatinin bqmı yar- miyecektir. 
mile butunan Dilberin karnına da bir _;... _______ _._....,. , 

mıt " bu kadarla da kalmıyarak hl 
10pa lııdil'Welı bayıltauftır. Kadmm 
hayatı tehllk•lidlr. Hutaneye kal • 
dırdmıftır. Suçlu yakalanmlfltr. 

C.Mdi arMılJOr 
Beylerbeyinde Abdutıüı ata ma • 

halleslnde oturan berber Azllln on 
t19 yqm4ald oflu Mahmut, rıhtım 
clvarmda denile ıtrmlt ve yüzerken 
botulm\lftut. Çocutwı Clledl aran • 
maktadır. 
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SON HABER 
İspanya kana boyanırken 

şekeri 
Herkesi eğlendirmiye mecbur olan 

Bu yıl fabrikalarımızın istihsal 
edecekleri şeker : 65 bin tondur 

bir artistin gizli göz yaşları 
Gardenbar artistlerinden Julia bir bar masasında 

'.Ankara, 23 (Tan) - Bakanlar He ı şeker fabrikalarnnızın 65 bin ton 
:\'eti şeker sanayiimizi ya.kından ala- şekeri kolaylıkla istihsal edebilecek
kadar eden bir kararname kabul et- leri kanaatini vermektedir. Alpullu ı 
llliştir. Bu kararname esaslarına gö- ayın onunda kampanyasına ba.şla
te şeker fabrikalarımız 1936, 1937 mıştır. 25 Ağustosta Turhal ve Es
\le 1938 senelerinde senevi azami 65 kişehir ,15 eylfılde de Uşak fabrika
bin tonluk şeker istihsaline göre fa- ları kampanyalarına başlıyacaklar
aliyetıerini ayarlıyacaklardrr. Kam- dır. 1935 yılı içinde dört mıntakada 

. İspanyayı, · ailesini, annesini düşünüyor 

,., d b d f 1 k elde edilen 334,046 ton pancar ehem-~anya sonun a un an az a şe er . • . 
miyeth hıçbır zarara maruz kalmak

elde edildiği takdirde fazlası ertesi sızın AJpullu fabrikasında 89, Eski-

sene istihsalinden tenkis edilecektir. şehir fabrikasında 63, Turhal fabri
M:emıeketiınizin senelik şeker istih- kasında 67 gün çalışılarak işlenmiş
laki bu senelerde 65 bin tonu geçti- ti. İşlenen bu 334.046 ton pancar
ği takdirde, şekerin ucuzlaması is - dan 33,257 ,061 kilo kristal ve 
tihlak nisbetini arttırmıştır. Bu faz- 19,880,050 kilosu da kesme olmak ü
laJık gümrük varidatından hasıl olan ure cem'an 53,257.061 kilo şeker el
\7ergi zayiatını karşılamak üzere ha- de edilmişti. Bundan başka 283,398 
riçten ithal edilecektir. Ayni karar- kilo kristal şekere tekabül eden 
nameye göre, fabrikalarnnızm 65 339.814 kilo ham şeker elde edilmiş 
bin tonu geçmemek üzere her "Sene ve bir yıl evvelden ambarlarda kal -
elde edecekleri şeker miktarına göre mış olan 664,946 kilo ham şeker de 
istihlak resmi hakkında icap eden işlenmek suretile 570,484 kilo kris
kanun layihasr hazırlanarak Kamu- tal şeker alınmıştı. Geçen yıl hariç
taya 'Verilecektir. ten memlekete sokulan şeker ancak 

Bu yıl pancar rekoltesinin iyiliği 2,178,000 kilodur. 

Sovyet Rusyada 
suikast davası 
Suikastçiler lehine 

nıüracaatta bulunanlar 
).foskova, 23 (A.A.) -Gazeteler Sos 

~alist Enternasyonal bürosile beynol 
tlıilel sendikalar federsıo.)'onunwı sui
ka.<ıtçiler lehin~ olarak Başbakan Mo
lotora gönderdikleri bir telgrafı neş
tediyorlar. 

1.,..._,,ıya ve Pravda ga?.eteleri, sui 
~tçiler lehinde İkinci Enternasyo
~aı Bürosunun ve Beynelmilel Sen
diltaJar federasyonunun telgrafını 
ll'ıevzuubahs ederek Sovyetler Birli • 
ti adliyesine yapılan bu müdahaleyi 
lcnkit etmekte ve gizli Alman polisi
nin elinde a.ıet olan mücrimlerin avu
katlığınr yapan bu telgraf mumzileri
lli ~id<'letle tak'bih eylemektedir. Bu 
telgrafı imza edenler müdahalelerini 
~Ya haklı göstermek için "adli te -
?tıınat., ve "dünya işçileri tesanüdün
de.n,, bah~tmekten sıkılmıyorlar. 

Alman 1 o.şi•tlerinin rolü 
. ııoskova, 23 (A.A.) - Tethişçile

~h:ı muhakemesini n'levzuubahs eden 
~estiya ve Pravda gazeto.leri, Troç: 

lti Prensipleri perdesi arkaslıYia Al
~an fa§istlerinin aleti olarak mcm
~ete hizmet ede~lerin vücudunu or
h an kaldırmak istiyen mücrimler 

1 akkmda nefret izhar etmektedir -
ter •. Pravda gazetesi, tethişçileri 
akbıh için memleketin her tarafın

dan akın akın gelen telgrafların 
~~asını tebarüz ettirdikten sonra 
~bin Kuban kazağından Staline 
~elen telgrafı neşretmektedir. Bu 

1 ~afta Kazaklar Staline sadakat-
1:_~ni teyit etmekte ve Troçkicılerin 
"l().llasını istemektedir. 

Mişel Tomıki intihar etti 
hi ~~~kova, 23 (A.A.) - Sovyetle~ 
l'tı.:Iıg~ komünist partisi merkez ko-
1.:tesı tarafından n0.1redilen bir teb 
ıgde deniyor ki: .. .,... 

\.et. ; roçki - Zinovief mukabil ihtilal 
lt hışçileriyle rabıtası olan ve mer -
tı ez komitesi yedek azasından bulu
~~n M:işel Tomsk.i Bolşevodaki köş-

n0e 22 Ağustosta intihar etmiştir. 

· .Fuat Bulca'nm Ruıya'daki 
?-.i tetkikleri 

ta· 0skova, 23 ( A.A.) - Fuat Bul-
~ l>ervomaiskoi'deki planör ista.si -
~~nunu gezmiş ve planörcillerin 
<:a llş talimlerinde bulunmuştur. Bul
tıııı l{Uskova'daki A.ssoviakim kam -

..,
1 da ziyaret etmiştir. 

.;;Q A. -kah gustosta Alksnis tarafından 
ln.e uı olunmuş ve ayni gün Lenin'in 
~ ıarını ziyaret ederek bjr çelenk 

flnuştur. 
~kRn-1 • E'd b" . -~ "et'ıb;•ueyın ı eman ır zıyt1.1et 

lliıtı 1~ ve Bulca ile Eideman söyle -
ltıiııerı nutuklarda Türk ve Sovyet 

etlerin· b' .b. . b -llatt ı ırı ınne aglryan sem -
til'tn.i ve dostluk hislerini tebarüz et

ti şlerdir. 
-er:t~a 21 Ağustosta Moskovadaki 
lt.ıub··ın~ınik müessesesini ve aero

u zıyaret etmiştir. 

Birleşik Amerika 
Cümhurreisliği 

Ruzveltin rakibi Lan
don nutuklara başladı 
Vaşineton, !:3 lA. A.) - Cümhuri

yetçilerin reisicümhur namzedi ayan 
dan M. Landon intihap mücadelesini 
açmış ve Ruzvcltin buhranla mü
cadele için kullanmakta olduğu usul
l~ri ve bilhassa zirai istihsalatın kon
trolü usulünü tenkit etmiştir. Hatip, 
Ruzo.•elti ecnebi memleketlerden bir
takım usuller ithal etmekle itham et
miş ve demokrasiyi müdafaa ederek 
§Öyle demiştir: 

"- Hürriyetin kıymetli mirasını 

feda etmeksizin emniyet ve refahı el
de etmek hususundaki azmimize sa -
dık kalalım.,. 

Landon smzüne devamla şöyle de
m iştir: 
"- Zirai istihsalatı tahdit etmeye 

matuf olan gayretler kırk sene geri
ye gitmek demekti. İşsizlere daimi 
surette yardım edilmesi işsizliği dur
duramıyacağı gibi istihsalatm tahdi
di de işsizliği büsbütün arttırır. 

Landon, inhisarlar ve imtiyaz -
!arın ilga edilmesini ve hususi teşeb
büslerin teşvik ve teşciini tavsiye et
rniştir. Mumaileyh, Amerikayı teşkil 
eden devletlere ait olan salahiyetle -
rin Vaşiııgt.onda santralize edilmesi
nin aleyhindQ bulunmuş ve Amerika
lılara hürriyetlerini ve hayatlarım 

kazanmak imkanını temin edeceğini 

vaadetmek suretiY,le sözlerine niha -
yet vermiştir. 

Elektrik itlerinin murakabesi 

Ankara, 23 (Hususi muhabirimiz
den) - Kendi kasabalarında elek -

trik tesisatına ait olmak üzere tan

zim edilip nafıa vekaletine gönderi -
len projeler üzerinde, bazı belediye -
!erin değişiklikler yaptığı görülmüş
tür. Nafıa vekaleti ihaleden evvel 
projeler üzerinde yapılacak olan her 
türlü tadil ve inşaat ilavelerinin de 
vek3.Ietin tasvibinden geçmesi lüzu -
munu bildirmiştir. 

Ticarette 
ahlak 

meselesi 

Rahat koltukla
ra gömülmüş, ön. 
]erindeki masala .. 
r.m üzerinde serin· 
lik veren içkiler, 
halk, günün yor -
gunluğunu alıyor. 

Karşılarında bir 
sahne, sahnenin i
çinde güzel ve sa· 
ran sesile bir ar
tist onlara u~::ık 

ve yabancı bir 
memleketin daüs -
srlasmı çektiriyor, 
kıvrak ve sürük -
leyici nağmelerle 

kalpleri oynatıyor 

ve birdenbire so • 
ğuk bir duş gibi, 
hazin bir besteye 
geçerek ayni kalp
leri tatlı bir elem 
ile STkryor. 

Fakat bu da-

üsstlası çek i 1 e n 

memleket, bu gün 
ateş ve kan için-

dedir, oraya git- lspanyol arfi:di Julia Reycs 

mek adeta ölüme gitmek demektir - İsyandan evvel kendisinden al
ve zaten ş~rlulan onun için insana dığım bir mektupta, ortalığın pek 
ölüm çılgınlıkları ve ürpermeler ve- karışık olacağını söylüyor, ve adeta 
rir. Çünkü bu memleket İspanyadır bunu tahmin ediyordu. 
ve bu artist Julia Reyes'tir. -Demek isyan olacağı biliniyordu? 

İnen perdeyi alkışlar birkaç defa Bundan hükumetin haberi yok muy
kaldırdıktan ve Julia Reyes, büyük du? 
bir neşe içinde yeni ve alaturkanın - Hayır, bunu demek istemiyo
büyük bir tesiri altında kalmış bir rum ... Annem, srk sık grevler olu -
şarkı söylemeye mecbur oluyor ve şundan bir felaket arifesinde oldu. 
sahneden kaçıyor. ğumuzu hissetmişti. Ve netekim 'bu 

Halk memnundur. Yavaş yavaş hissinde yanılmamış. 
kalkıyor, kendini rahat ve müsterih Susuyoruz. Aklımdan soracağım 
bir uykunun kollarına bırakmıya gi- sualin şeklini mümkün olduğu kadar 
diyor. yumuşalmıya çalışıyorum, bulamı -

Fakat kaç kiışi, kendilerine tatlı yorum, ve nihayet doğrudan doğru
dakikalar geçirtmiş olan bu artistin ya soruyorum: 
neşe ve gülüşü altında büyük bir ıs- - Siz hangi taraftansınız? Halk 
tırap saklı olduğunu düşünmüştü.r? cephesinden mi, asilerden mi? 
Kaç kişi, rahat yatağına dönerken, Julia Reyes gülüyor ve kaçamak 
Akdenizin öte ucunda bütün bir mil- yapmak istiyor. 
letin ve milyonlarca insanların bu - Ben, diyor, İspanyolum fakat 
dakikada kabuslar içinde kıvrandığı- artistim. Pek fila bilirsiniz ki, artist-
nı hatırlamıştır? lerin siyasetle alakası yoktur. 

Şimdi, Tepebaşının bahçe tarafın- Ben de gülüyorum. 
dan, bar kısmına geçiyoruz, muhtelif - Haklısınız, biz gazeteciler de 
milletlere ve ırklara mensup kimse- öyleyiz. Artistler gibi siyasetle ali
ler tarafından teşkil edilmiş bir caz- kamız yoktur, sadece hadiseleri. 
band, milletler cemiyeti gibi bir kür- gördüklerimizi yazarız diyebiliriz. 
sütle çalıyor, ve muhtelif milletlere Fakat her halde, artist veya gazeteci 
mensup müşteriler, bizler, oynuyo- olmadan evvel insan ve vatandaş de
ruz. Ben, Julia Reyes ile beraberim, ğil miyiz? 

ona soruyorum: - Doğru. Size her şeyden evvel 
- İspanyanın neresindensiniz? şunu söyliyeyim ki, ben sağ veya 
- Grenatadan. Orada doğdum. sol taraftarı değilim. Yalnız biz İs-

Fakat... panyollar, anane perestiz, kiliselerin 
Caz, garip bir tesadüf olarak Adi- yakıldıklarını. !saların kurşuna di

os. Grenada parçasını çalıyor. Julia zildiklerini görünce bunun çok fena 
R.eyes biraz boğuk bir sesle cümle- bir şey olduğunu görür ve buna is-
sini tamamlıyor: yan ederiz. 

- ... Barselonda da oturunız. Yani - Sizce bu isyanın sebebi nedir. 
ben değil .. Annem orada oturur. Birçok haberler, isyanda faşizm, ko-

- Kendisinden haber alıyor mus•ı- münizm temayülleri olduğunu söylü-
nuz? yor. Ne dersiniz? 

- Bir ay evvel bir mektup aldım. - Ecnebi gazetelerin birçok yan-
0 zamandanberi hiçbir haber ala- hş haberler yazdığını biliyorum. Fa
madrm. Müthiş bir endişe içindeyim. kat bence vaziyet şudur. İspanyol 
Acaba ne oldu? Geçen gün kendisi- milleti müfrit ve ferdiyetçi bir mil
ne telgt:af çekmek istedim. Fakat !ettir. Mesela cümhuriyet ilan edi
postahaneden kabul etmediler. lince, bütün fakirler artık hep zen-

- İsyan hakkında demek anne- gin olacağız, çalışmıyacağrz, hep eğ-
nizden bir haber alamadınız? elneceğiz zannetmişlerdi. Bunun için 

nı~kal~ 

Bir memleketin ticaretinde in- l~IBE~\ 
kişafı temin etmek o memlekette f< 
her şeyden evnl ticaret ahlakı -
nı tanzim etmekle kabil olur. 
Mfö;teri alacağı malı bilerek al
malı ve aldığının ne olduğunu 
bilmelidir. 

Halbuki bazı ticarethaneler 

Bunun için zabrtai belediye ta
limatnamesine esas maddeler 
konmuştur. ~lesela, süte su kat
mak cezayı müs~elzimdir. Metro 
yerine endaze kullanmak mem· 
nudur. Hileli mal satmak mem
nudur. Vesaire .. vesaire ... 

mütemadiyen müşterilere çürük 
mal sürmekte devam ediJ·orlar. 

ekseriyet cümhuriyeti istemişti. 
- Cümhuriycti istemiyenler yok 

muydu? 
- Vardı. Fakat onlar itiraz etme

diler, vaziyeti sadece kabul ettiler. 
- Akalliyctte kaldrlar demek isti

yorsunuz, değil mi? Netekim intiha
bat bunu gösterdi. 

- Burada da yanılıyorsunuz. İn
tihabat neticesi bunu göstermez. İs
panya intihabatı. Fransız intihabatı 
gibi oldu. Yani, halk krallığın bir 

ı şey yapamadığını görünce cümhuri-

1 
yet için. re.y . ver~i ve . _?ü.mht~~i~:ette 
de işlerın ıyı gıtmedıgını gorunce. 
sosyalistlere ve sollara reyini verdi. 
Yoksa halk ko.münist değildir, is -
panyada komünizm olamaz ... 

- O halde ne olabilir? 
- Diktatörlük! 
- Şimdi kimin diktatör olması 

lazımdır? 

- General Frankonun. O hiçbir 
vakit siyaset yapmış değildir. Daima 
temiz kalmıştrr. Kimse onun aley -
hinde bulunamaz. Mazisi açıktır. Ve 
emin olunuz asiler kazanrrsa krallık 
olacak değildir. 

Bu arnda barın bütün lambaları 
söndü, yalnız kırmızı elektrikler kal
dı. Masalarda sırayla oturan kadın
ların olmuş birer meyve gibi kalın 
dudaklarındaki kırmızılar. kırmızı 

ziya altında kayboldu. bütün yüzle
rin boyaları silindi ve etraftaki çeh
relerin hepsi, 'birer mumya halini 
aldr. 

Yalnız gözler canlılıklarını muha
faza ediyorlardı. Julia Reyes: 

- Size, dedi, bir şey söylemeliyim 
ki, biz İspanyollar çok döğüşken bir 
milletiz. !ki ucu ararız. Onun 
için bizde ihtilaller çok olur. Bu. bel
ki de, kanımızda arap kanı oluşun
dandır. Zaman zaman bu, kay.nar v~ 
coşar. O zaman ihtılfı.l olur. Bizde 
disiplin yoktur. Mesela, "girls,, lerin 
bile, hep birden bacak kaldırmaları 

icap ettiği halde, içinde eğer bir İs
panyol varsa. daha ziyade na?.an dik 
kati celbedeyim diye, o, ötekilerden 
fazla bacağını kaldırır ve sırayı, in
tizamı bozar, maksadı teferrüttüı·. 
Halbuki Almanlar, İtalyanlar ve şim 
di biraz Fransızlar böyle değil. hep 
birden hareket ediyorlar. 

Elektrikler tekrar yanmıştı. Mum
yalar dirilmişti. O, devam ediyordu: 

- Fakat bütün bunların hepsi, 
her akşam sahneye çıktığ'ım zaman 
duyduğum azabın yanında sıfırdır. 

Benimle beraber. burada bir İspan
yol arkadaşım daha var. İşte şu ma
sada oturuyor. tsmi :Marina. O, Va
lans'ta oturur. Orada annesi bir ço
cuğu, bir de asker kardeşi var. O. bir 
iki mektup aldı , fakat içinde hiçbir 
havadis yok. O da merak içinde, iç
lerimiz endişe dolu olduğu halde şar

kı söylemek, emin olunuz dünyanın 
en müşkül şeyi , bu, ölümden de be
ter. 

Bu ara . orkestra, Julia Reyesin 
şarkılarından birisine başlıyor. 1fa
salarda oturan halk ellerini çırpa -
rak, onu. musikiye istirake davet e
diyor. Alkış artıyor, Julia Reyes ba
na bakıyor, hırçın, elindP.ki mendıli 

buruşturuyor ve sonra , gözlerinde 
yaş ve dudağında tebessüm, kalkı
yor, şar~ısma başlıyor. 

Bu ı.e talimatname ile, ne me. 
murla, ne şununla, ne bununla 

· kontrol edilir. Bunun kontroln 
\'icdandır. Ve buna müracaat e

den her dükkan, her mağaza sa
hibi muhakkak kazanır. 

ta. 

.·fflfK 
Viyana dan 
Peşte ye! 

Tuna ü~Wııden: 19 Ağustos 

Vj~·ana<la ~eçirdiğim üç giin içinde 
~ehre ait uzunuzadı bir §er göremez
dim. Fakat garip bir 'tesadüfle Viya. 
nada pek ender tesadiif edilen bir 
~e~·: Uizim muallimlerden birka~ fa
nı~ı gördiim. Bcrline gitmi~ler, ora
dan Viyan.aya gelmi~ler, Peşteye gi· 
deceklermiş. Günii öldürenlere mah
sus a\'areliklf', onlar da benim g-ibi 
Viyana.da dola~ıyorlardı. Ben Vi,ra
naya boş bir nktimde gelip Türkle
rin orada neJer bıraktıklarını bir iyi 
mütalea etmek istedim. Lakin vakit 

nerede? 
Dün Vi;rana ch·arımla !')OO metro. 

hık bir t.epeye çıktık ve oradan ~ehri 
seJ·ret1ik. Bizi ~euliren kıJanız, Türk
lerin şehri oradan ~ıkı~tırdıklarmı an
lattıktan sonra: 

- Viyana kahvesini. Virana;ra 
Türkler· ~etirmi~tir. Diye bir ele kah
\'e tarihi yaptr. 

Viyanada bir seyyahın gözüne ili· 
şebilecck )}e~·lerden biri de at araba
larıdır. Kağı;amı~ taksilerin yanında. 
J'eni, çift atlı landolar ,.ar. 

\'iyanada dükkanlar altıda, ber
bf'rler ;\·edide, ~ekerdler sekizde ka
par. Geldik ~eleli hı:va açık. Kadın
lar kaı>ah, erkekler a«,·ık satık .•• 

Viyanada döviz meselesi pek keskin 
olarak halledilmi~ değildir. Bir Sf'Y• 
yalı memleketten çıkarken 200 A
vu~turya şilini , .e be~ ~ilinlik ecnebi 
parası ~ötürebilir, diyorlar. Kimisi 
doi{nı di;\·or, kimisi yanlı::;;! 

I>iin, otelin asan ... öriinde bir tuhaf 
\·ak'a oldu. İki Türk biribirile .görü
~ü;\·or. 

- Sabahleyin ;\'edi~imiz şey iki bu .. 
çu~a imi~. 

- l' f."diwmiz ne? 
- Kahvaltı. 

- Ya!!. Nereden anla<lın!! 
- İ!;te asansörde )·azılı. 
- Ya\'8'} sö;\·le ... 
- Kim anlayacak? Ne korkuyor-

sun? 
İçimden güldüm. lnsnn ummadığı 

~·erde nelere rnstgeliyor. t 
• 

Pe~teye ~idece~iın. Sabal1 sektz bu· 
çukta \'apur kalkıyor. Uzun formnli .. 
te. Birkaç memur ı>asaporta bakı;ror, 
birkaçı pasaportu mühürliyor, hirka~ 
çı bilete bakıyor. birkaçı valizlere ba· 
kı~«lr ve birkaçı da haç paranız \"ar, 
diye sonıJ·or? 

Dü,nya karakterini kaybetti. Eski
den bir adanını rehinde ne var? Ay. 
da ne ka7.amr? Onları sormak ayıp 
::;eydi. Hatta yediğine bakmak bile e. 
dep noksanı sayıhr(lr. Şimdi bn sor
~ulan sormak bir vazife, onlara ce
,·ap vermek bir zanırettir. 

\'iyanadan Peştt•ye hiiyük akın 

var. Avusturyalılar buna lıaset etse
ler yeridir. Çünkii, Pe~tc, \'iyana~·a. 

turizm yönünden rekabet etmelite, 
hatta daha ileri gitmektedir. Dedik
lerine ~öre, otellerde yer yoknmt-. Ba
kalım? 

* Bindiı;1imiz gf'r~i bir büyük vapur 
ama, yolcu adedi çok. Lakin kimler 
yok aramızda!'? 

Bo~·sknvtlardan tutun da, Katolik 
paımzlarına kadar her sınıf ,.e san'
attcn adamlar; Almanlar, Çekler, A
vusturyalılar, l\Jacarlar, }'ransızlar, 

Amerikalılar, 1t.al)·anlar, IlulgarJnr, 
Sırplar, Orta A nupanm bu genilj da
marından akıp gidi;\·orlar. 

Bizjmki Yapur de~il, Nulııın ~e

misi. İçlerinde de bir tnnc eli a~rn.~ı 
düzgün adam göremi~·orum. Evvela 
yolculann yüzde :yet miı:;i kadın. Ama 
ne kadın! 80 ile 120 kilo ara...ında. 

Kadın d~il kasap dül<kfinı. Zaten Or
ta Anupada ince kadın diye bir 
mahlük mevcut. değil. Şu karşımda 

oturan kolları n gc>~sü çilli, J·e~il fis
tanlı kadım görseniz ı;a~ar)oimız. Şa
ha kalkmıı:; ::\la.car atı ~ibi. Lakin ne 
;\'iJ·orllı.r, ne ~iyorlar? Her birinde bir 
çanta. İ<:i ça,·dar ekme~i, domuz su
cuğu, kavun, armut, ç-Orek dolu. l'i
;\·orlar, içiyorlar, . ı;e~·iri~·or ve csni
;\·orlar. Riraz kestirdilden sonra tek
rar yi;\·orlar. Anlatiıhın sığır eti, clo
rnuz eti, g i b i g ı d a l a r hun
lann vUcudüne hazım ;\'oluyla değil, 
aynen inzimam ecliyor. 

Vapurda emanet dairesine veril· 
mit- 38:> , ·ali7. saydım. Birçoklarr rla 

[Lutfcn sayfayı r~virinizl 
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Sa~uık 
O<SütlerD HAYAT i ç • 

1 NDE 
~o. 24 }'azan : Ziya Şakir 

Meyhaneler Yunanistan ve Erme
nistan bayraklarıyla donatılmıştı 

Saçlar nas11 uzarıar 
Bayanlardan \'e baylardan, birçok 

kımseler bu suale, hiç tereddüt etme· 
den: "Saçlar da fidanlar gibı tepele· 
rinden uzarlar ... ,, diye cevap vcrırler. 
Onun için saçlarını çabuk uzatmak 
istiyenlcrden birçoğu - çabuk büyu 
tülmek istenilen fidanları tepelerin.' 
den budadıkları gibi - ı;açlarınııı 

uçlarından makasla birer parça ke • 
serlcr. Bazı memleketlerde, daha ça· 

dSıuSi 1 1 
Telefonla dedikodu 

Haı\a .çınd~ 

Evlenenler 1 
Fay dalı adresler ve 
telef on numaralan 

ltfaiye telefonlan 

Aynen -
.FEVZİ 

"Bosfor,, gazetesi, harbiye nazırı 
esbakı :F'evzinin, famir cephesinde bir 
muharebe esnasında maktul dü§tU
ğUnü yazıyor.) 

Vakıa, o tarihle: BliyUk Millet 
Meclisi hüktımetinfn mUdafaai milli-
ye vekili olan (Fevzi paşa), taarruz
dan biraz evvel, cepheleri teftiş et· 
mışti. Ve sonra da, salimen Ankara· 
ya avdet eylemişti.. Binaenaleyh -
o TUrk gazetesinin, ya tekzip etme
si, eğer buna muktedir değilse. sU • 
tunlarına geçirmemesi lhımgclen -
bu havadis. halkı heyecana vererek 
zaferin ehemmiyetini zorla arttır· 
mak isUycn Yunan gazetelerinin, gU
lünç yalanlarından birini teşkil et • 
mckteydi. 

Yunan ordusunun zaferi lstanbul
da muhtelif akisler zuhura getirmb;· 
ti. (Türk ve mils!Uman İstanbul) 
kanlı göz yaşları dökerek, derin ve 
acı bir mateme girmişti. (Karşı ya
ka) ise, birdenbire çılgın bir sevince 
garkolmuştu. 

Yıldız sarayındakiler. eğer CTi1rk 
ve milslilman İstanbul halkı) nın kin 
ve intikamından korkmamş olsalar
dı, bu Yunan zaferini toplarla ilan 
edecekler: belki de Uç gUn Uç ge<'e 
şenhk yapmaktan çekinmiycccklcrdi. 
Fakat, onların yapmıya cesaret ede· 
mediklcri kıymetli d.ı:>slları dcruMe 
etmişlerdi. 

Tatavla. Feriköy, Tarlabaşı, Be· 

yoğlunun bazı semtleri ve mahfcllc· 
ri, baştanbaşa Galata caddesi; Fe· 
ncr ve Samatya muhitleri bir anda 

cof;kun, neşeli birer dtiğUn evine dö· 

!ardan mlijdc ve tebrik seRlcri yükse
liyordu. Bcyoğlunun koca Caddcike· 
biri, tamamilc bir Pire veyahut Atı
na manzaraf;ı gö. teriyordu. 

J<arşıyaka gazeteleri, (Yunan za
feri) nin manasını tefsir ede ede bi· 
tlremiyorlar: hele !Mu:ı:affcr Yunan 
ordusu) nun eline geçen Uscra ve 
harp ganlmellerinin dizil\p dökülme· 
sinde. A tina ve Pire gazetelerini kat 
kat geçiyorlardı. 

Ermeni komitelerine memmp olan 
gazeteler: Ermeni milletinin baş mil· 
messlli olan Boğ'us Nobar Paşadan 

Mösyii Venizelosa gönderil!'n zn for 
tebrikname-,ini ilk sütunlarında cer-

- Allo ... Allo ... Kimi bti~·orsunıız ! 
- Allo .. Şükran sen misin? Uen 

&7.a~ ıın... -
- Bonjur St•za<·ığıın, nasılsın ~-a\'• 

rum... •~,·et ben Şükranım. 
- hi~·im <·anım. Srn nasıbın? 
- l'ek mlikemmf'I !. 

buk uzarmı§, diye saçlarının ucunu - Aman Kana hıı~iin t('lcfon etnw. 
yakan kadınlar bile vardır. · se idim, çatlardım. Hlllyor nusun lwn 

Vakıa, erkeklerden saçlarını sık fW\'elkl .-un nt'rNlt• hlim. Kimleri gUr 
düm, 11eler lşitt im~ 

sık kestirenlerin saçları çabuk uzaı. 
- Nereden hİlf'~·lm, ben fakı nu. 

Fakat onların saçlarının çabuk uza-
~ ım'! 

ması saçlarını sık sık kestirmelerin-
- O hıtlde sanı\ sii.rlin·~·lın. itfa. 

den değil, saçlarını sık sık kcstirmcle l)·ele:rln f't.aulyomda ) nptıklan cğleıı. 
rı saçların çabuk uzamasındandır. ot~cle lelim. 

Saçları fidanlara benzetmek belki _ N""'' ohlıı? 
güzel bir teşbihtir. Fakat bu teşbih - },f'Vkalide olclu. Tahii hi<: P.Sİnİ 
&ncak saçlara da fidanlar gibi hi?.met 

çeveler içinde teşhir ediyorlar: (Yu- atiirmedlitmlr.. bir eilt'n('e oldu~u kin 
nan ordusunun nıuzafferiyetinden edilmek lbım olduğunu gfüıterir. U- heJlimlzln ho~ıına gitti. Tıılumba<·ılar 
dolayı, Ermeni milletinin samimi teb· zıımak cihetine gelince tegblh doğru içinde elinde ııfak bir değnek tutarak 
rikiıtı ... ) yazılarının altına, ~öyle ga- değildir. Fidanlar tepelerinden uzar- kosan ln<'e bir dellkanh '\'ardı. Amnn 
rip havadisler derccdiyorlardı: !ar, onun için fidanların tepelerini Allahım ne l~·i bir mml ile ko~u~·or-

Rum Ye Ennf'ni ~ön\illlileri b4damak onların de.ha çabuk uzama· dtt. Zannedersin ki en iyi koşucııla-
(. ... 1stan'ouldan tzmire miitcvecci- ll'.rına yarar. Halbuki Baçlar tepele · nmızdan hlrldir. Modern ltfnl~·eltır .le 

hen, üç yüz yeni göniillü daha hare- rindcn değil, yalnız köklerinden uzar Jtek çtwiktiler ... Fe,·ka18dt> \'MISt>liim ! 
ket etmiştir. Bunlann içinr:le, bir çok lar. Saçların her teli ayda bir santi· - Peki ama hani orada hlris1n1 
ta Ermeni bulıınuvormııs.) (1 l metro, yani her giln bir milimetrenin ~iinnllştiin, kimlPrl ~ördlin! Onu an-

lzmirde R CHHI J<;mıen\ ~Hniilliisii onda Uçü kadar uzar. fakat uzama latsanat 
(Ermeni Patrikiı.hanesine \"i.irut e- s:ıçın yalnız kökUndedir. Saçın kökU - Ha ... Bak unutmu~tıım ... Oradıt 

:len haberlere göre .<'umartesi ~ünll- uzadıkça tepesi yük11elir ve insana tc hl~ok ahbaJl ~ördüm. Fakat sana an. 
ne kadar, lzmirde sekiz bin Ermeni llf'Sinden uzuyormuş gibi gelir. latmak lstttdlğim sr~ Aflfe~·ı Jr;ÖrU • 
gönllllüsü toplanmış. ve a:vrıca bir a- Erkeklerde saçların sık ıısık kesti • şüm. 
lay teşkil eriilccekmlş) (2l. rilmesi saçların hiç olmazsa tcmi7.li· - Afifeyi mi? Aman ne ıtl~·iyonlu. 

Neşelerinden coşanlar. bunlarla da ğinc yarar, fRkat ne kadınlarda, ne - tı>eldi ketenden hir tayyör ..;. 
iktifa etmiyorlardı. Bir taraftan Pat- Yi~·ordu. Pemhe ... Jfü: te ft>nıt değildi, ac erkeklerde saçların kestirilmesı i 
rikhanelerde ve kiliselerde zafer ve lit<>i,·ert bir !t<>mi7.t>ti, liu- \'ert bir 
şUkran duaları ederlerken diğer taraf uzamasına hiçbir tesir yapmaz. Saç· şapkası ,·anlı ... Tan•öriiniin kollan 
tırn dn. parlak 7.İya.fetler veriyorlar: ları yontmak belki bahçıvanlık gibi kısa idi. Pemhe ilr U\ch·rrt l""k ~·a • 
(TUrk ve M\is\Uman lstanbull un f:lU tatlı bir iştir, ancak saçların uzama- ra~nm;h. Fakat bir l'f'Yi fenama do· 
anda hh;!=!ettiği acı ıztıraplarla eğle- sına hizmet etmez. kundu. 

niyorlardı. Saçların nasıl uzadığı bilinmcktcy- - O da ne~ 
:.r. - Rekçi: "Yangın nr ..• diye ha-

E~ de, niçin uzadıklarını yahut uza . '"nm·a, hiç utanmadan: "A ... Ne ~n· 
İşte, bu hengame arasında ı Paris ı d kl k t'i tt b\l · dl ,... nüvermişti. ma 1 arını R sure e en şım • teresan ~t'y,. dPdi. Ri:ı hek<:ilt>rin bi1)'· 

Yunan ve (Ermenlstan) bayrakla- ten a\'det eden Sadrazam Damat Fe- ilk yoktur. Bihhiyenlerin uydurduk hı le soknklnrda )·an.acın ,·ar dl~·" haj!-ır· 
rit Paşa ile murahhas heyetini hamil rı nazariyeler de burada tekrara değ· dıc'Tı d .. \'irlere ~·rti-.medik ... 8İ7R tuhaf 

rile donatılmıı,, olan meyhanelerin ö- ... • 
olan· (Gülcemal) vapuru ağtr ağtr nıez. Saçların çabuk veya geç uzadık J:eliyor.,, ])üsiin bir kf're o ömründe 

nüne, sıra sıra latamalar dizilmişti ... 
Hepsi birden çalan Uç. beş. seki& ı&. 

tarnanın polkasl, mazurkıısı, kasap 

havası, valsi, kadrili ,çiftete!Jisi biribi 

gelmiş; harem bıkelesl önUnde de- ları vücudun umumi nğlıfına da bağ tulumbft.('.f da gi»mumılo.; ... Bt>bt"fi lşft. 
lı değil gibi gorUnUr. ÇUnkU bir t.a..- tin mt! Beni kan oowat•aRtı .• ~mt 

mirlemişti. h 

rine karışıyor .. Muhitlerine mecnuna· 
ne bir ahenk ve zevk saçıyordu. Pa

likaryalar; kolkola girerek, omuz O· 

muza vererek; çılgın. mesrur, neşeli 

horelar teperlerken coşlrnnltıklar bUs

bütün artıyor; 

- Yasu, vire! .. 
- Zito, Venizclos ... 
Naraları, kulakları parçalıyordu. 

Beyoğlunun bUytik caddesinde bu 
ıevincin teza.hilral1 daha kibar ve dıı· 
ha zarif bir şekilde devam ediyordu. 
Yaya kaldıdırımlarında toplanan U
çer, be,er kişilik kadınlı erkekli grup· 

raftan umumi sağlıkları pek yolunda 
Vapurun etrafını, istikbale gelen olan çocuklarda saçlar cılız olduğu 

zevatın istimbotları ihata etmişti. Bu halde, bir taraftan da vUcutça cılız 
zevatın en başında, (Şehiııslam ve Sa- çocuklarla gUr ve uzun saçlar görül-
daret kaymakamı DUrri Zade Abdul- düğU çoktur. 
lah Erendi) ile Ferit Paşa kabinesinin Bir insanın bütün hayatında sağ· 
nazırları ve fırka riiesası görUlmekte 

idı. Padişah Vahdettin tarafından 

lığı nasıl olacağı çocukluğundaykcn 
az çok belli olduğu halde, saçların 

sonradan ne ola~ğı çocuklukta bcl· 
da., sevgili eniştesi ve Sadrazamını lı olmaz. Saçların ne olacağını anla· 
karşılamak için, < ~crya ver Hazreti mak için bülfığ yaşını beklemek la • 
§ehriyari, Avni Paşa) gönderilmişti. zımdır. o yaştan sonra saçların uzı-

[Arkası varl yııcağı, kalacağı yahut dökillcceğı 

(1) 12 Temmua 1920 tarihli (Monitor) 
ıaıetesinden naklen. 

(2) 13 Temmuı 1920 tarihli (Neolnıoı) 
ıu:ete1inden naklen. 

bdli olmıya başlar. 
:F'akat saç.il rın istikbali tamamı ta 

nıamına ancak on yedi ile yirmi bcıı 
yaş arasında anlaşılır: İnsanların iç· 
timai hayattaki istikballeri gibi. Er-

valizini 3 anına alnu • Pfl!ftede bu mezler. i 
keklerin daz başlı olacakları o vakit 

Paador kutuaUe ne yapacağız? _ Ya Mös;rö Rlum'." r:ıcydana çıkar. Bayanlardan daz ba§ 
* - O da sever J:ibi görünür ama, 1ı olanlar azsa da onların da gür, U· 

Yemekte, yanrma ~·etınlşllk bir ka- politikadır. Kendisi zengin adamdır zun, yahut seyrek ve kısa Sa!ilı ola • 
dm düttü. llaftında beyaz keten bir - Siz nr. fikirdesiniz? ..:akları o vakit anlaşılır. 
otomobil başlığı, saçlan, yanaklan, - Uen de '401 tarafı se\·mem. Saçları dökillmeden, yahut dökill· 
dudaktan boyalı. İskemle) e oturduk· - Bütün •,ransızlar sizin gibi ol- dükten sonra, uzatmak için birçok i· 
tan sonra hızla kalktı. Telifi• dııan a. J{ıçlar sağlık verirler. Gazetelerde gö-
çıktı ,.6 tekrar gelip otunluktan IM>D· _ Ben }'ransız değilim. rUlen ilanların en çoğu da saç uzattı· 
ra bana almanca bir teY M>yledi \'e _ l'a nt'l'ini:ı! ğı iddia edilen ilaçlar ü1.erinedir. 
elindeki )elpaaeyi gösterdi. ı~ran11z. _ Türküm! Bunlara inananlar da hayliçe çok • 
ca: _ Ha! F.nt? Gözlrrinizd,.n anla- tur. Çünkü, birinin dediği gibi, saçla· 

- Almanca bilmem. Dedim. Fran- dım. Türklerin çoiu sl7..İn gibi ltara rını kaybeden baş içindeki aklından 
llZC& cevap verdi. gözlüdür (Halbuki benim ıözlerlm da az çok kaybeder. 

- Yelpazemi ayak yolunda unut· boz yeşildir). L&.fı kefttlm. Çünkü ma- Saçları ilaçlarla uzatmak çok güç-
tumdu da... dam J(enu. Yalnız da, 1tiirüı;mek 18 • tür. Daha iyisi, saçların tabii olarak 

Ye )&kanıdaki olimpiyat rozetini tlyf"f'ek. Sonra yakamı nasıl kurtara- dökillecek tellerden fazla miktarda 
ıöstererek: cağım. saç döken sebeplerden korunmaktır. 

- Berlioden &eliyorsunuz, deiil • IJOkman HEKiM 
mi! 

çıkaramadım ama ... 
- Allah.. Allah, o bi7.clen hu ka

dar kfü:ük mü? Ren hekçilerin g~ti
ğlni ı.ek İ)'i hatırlıyorum ... Yasak f!· 

dlleli acaba ka~ Rene oldu? Vakıa l"'k 
büyük değildim ama ... 

- "Sf"Si biraz hiddetli,, N~len, .. 
B4'n de Öl le tabii ~ok bliyUk değildlnl 
ama hatırlamıyaeak kac"~r kiif;iik bir 
y&Ht.a da df"ı(lldim ... 

- Hatta ~k-:i 84'8İnden JH'!k kor· 
kanlım da l"'k iyi hatırlı~ onım, ya· 
"ak oltluğu ıaman annem: "Kurtul
dun artık ,·anJ{ln ba.J\lnnalarından .. 
dl)·e bfoni i.deta tf'hrik Ptf i. 

- "Ken•li kf'ndlne,, Bu kadınların 
hf"JHH bt!nl dr.11 edecf'k. 

- Ne d~lin .. Allo .. Allo .. Anlaya· 
madım. 

- Hiç, lçflrden hlrl bir ,ey 80rdıı 
da. 

- Halhukl ''a.." "aklamak nekadar 
t;lrkln .. Nekadar ayır! 

- ~'irkin ama, artık hu hir ltl)·at 
olmuş. Yalnı7. kadınlanla mı, erkf"k· 
lenle de ö~·le ... Blmlm muharririn il· 
ra~nnda otuzunu gfl(~mi~ göriinmemPk 
için on Uç ya.eıında felSf'fe ho<'a."ı, on 
bir )·a.,ında F.rivan konsolosu oldu • 
fiınu iddia edt'nler bil~ var. 

- Y~ dedim de aklıma öteki yaş 

\'fl )'IUjın ak"i olan kunı \'fl kıı· 
nıdan, kunı ,n<'lr, kunı in('lrdPn de 
bmlr geldi. lzminl.-n de tabii pana-
~·ın ... ~n bu pana)·ıra gidf'C'A"k ml"ln? 

- Ko<'&m gltmflk l"tı~·or. Jc'a-
kat tH>n lst~lyonım. 

- J~Jier o ıttmek l!'JtiyoNta n !!leni 
- Evet! 

Nuhun· gtmisi ~·üriiyor. Güneş tt"
pP.llllzdt: ,.e Tuna alhmı7.da. Yolcular, ... , __________ _.,_....,..." de .ıötiinnf'k l•ti)·orq sakın bir an 

"" ter~dlit ıfuıt4'!nn"'len git... Çtinkü - Ollmpiyatl&r cUael oldu deill 
mlf 

- Evet giize loldu. 
- Führeri (Almanlann Hitlere 

\•erdiii lstm) ~ördünüz mü! 
- Ha31r görmedim. 

hani hani yiyorlar, uyuyorlar n tii-
tün içiyorlar. 

• TAN 
t\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

bir kere fevkalldtı ~.el n ent~re

"an olaeakmıs, sonra miithiş hlr ka
labalık ı;imdlden İzmlre akın f'di~·or· 

muş, hl~lc Suri)'ell zenjtfnler j(eli -
vorlarnu!J, yalnız Be)·nıttan dört yüz 

Bıııiııijni' Evlenme Mcmıalııfiıw • 
ela: 

Münire • Mehmet Reşat Özek; Ak· 
bı.dın • Cemal: Afife Saime - Hüse· I 
yın; Hikmet • Osman Cemalettin: 
Hatice • Ali; Mürüvvet • Mehmet. 
ılaryam - Hayim. 
Fatilı Evlenme Mctı111ı·l11ğıoıda: 
Rabia • Tüccar Mustafa Burhancl· 

tın; ' "fa tice • Ahmet; Mahmure · 
Her,;ber Mehmet; Cemile. Boyacı Sa· 
lih: Ayşe • Mus;tafa; Talamba • 'l'a· 
be>lacı Hryim ı Hnyriye • Telsiztelgraf 
memuru Mehmet Rifat; Hamide • 
Tüccar Hasan Benli; Ayşe Nebahat· 
Osman; Esma - Ahmet Hamdi; Ne
riman Gülsevcn • Ali Şefik Bcğe. 
Beyoğlu Et'lcnmc Jlcm.ıtrluğunda: 

Binora • 1sak; Dida • A vram: Bi
rahis - İsa; Sultana • Aristo: Münte· 
ha • Tölekoğlu Mehmet; Hatice • Ha
san Tahsin; Hayriye - İbrahim Naz. 
mi; Aleksandra • Komitaııı: Adalet . 
Mehmet Halis; Şükriye • Fuat; Hu
riye • Mehmet. 

Beşiktaş Et.•lemnc Mcm11rl11fjımr'lrı: 
Nttriyc • Mehmet Ihsan: Aliye • 

.lfohmct Rifat; Arak.'1 • Dimitro. 

- Ren çoeuklu~ımda hııhınmuş • 
tıım. ('•><"ukken rtiyalarıma ''ennetl 
~öriirclüm. Şimdi onu hatıramda hu 
riiyalarrmla kanı;tırr,\'Onım. Benim 
!ÜJl~ ko<'amı Türkly~ lt:lnıle se~·aJrn. 

te ikna etmt'ı!e imkan ''ar mı? Ne 7.U· 

man bir se~·ahat parası hlrlktfrsem .. 
Muhakkak ~·a İtalyaya, ya Almanyıt 
·a, .U Fransa~·a, ~·ahut ta İ!ll\'lçre~·r 

_ı:ldf"rl1 .... no,\ı~una f"Cflf'hi memfr. 
ketlP-rlne J-ra tıısın:ı ... llallmkl nwm 
IPket l•;lnde "e.rahatler ~· .. ,,,,,... heırı 
bl:r.im için, ht>m memleket için dahı> 
fa~ dalı tle~il mi? 

- Canım, iiyle si>,,·Hirorsıın amA •.• 

Mt'mlrıkt>f lrln•lr t rrn llrrrtlrrl ııeh 

.riikı4ek. Jlalhııkl A\'MJflada 11e~',\'Ah 
<'f'lhetmek için ne lrnla .\'l•khır dU"ll 
nlilmU~. l\test>Iİ\, altı ,;in Almııih·n 

dahlllmle kalan hlr turist hu memlt>
ket dah111nde y_anm hllet.le tıeyah•t ,. 
eliyor. Sonra ftat~·adaıı ı:rı:f"nler rle 
Mllan ıterglslnl bir kt>re 7.l~·nret ı'

der, \'e ora.da bllf"tinl 7.ımhalatanın 

~·anm biletle se~·ahat etmP.Slne lmki\n 
vardı. Yine J:P.(•enlerde \'enedlkte hU
yiik bir resim serJı;lsi \'ardı. F.~f'r l
taJ)·atlan ~eçt'rken VenP<likte blrlutr' 
saat kahı• ta o ıııerııl~·I ge7.f"t•ek ,.,. ser
Jtide biletinizi zımbalata('ak ohırsİlnı1 
~·ine ~·arım Ur.retle blitlin ltal~·a ıfa. 
hlliııde M!~·ahat edl~·ordunuz. Tahfi 
bunu ttalyan san'atl Ic:ln hlr JtroJlA· 
gamla ıtı,·e ,·aınrorlardı ... },alutt :"'"''· 
nım hlı hlraı far..la le\'eu.llk ettilr 
ıtallba. .. Mutbakta bir Me~' plslripır 
dum ... Hlımf!t~lnln f>lfnde kaldı. 

- Ne ı>işiriyordun ! 
- Bir 1'111('.ar ~olıtşı .. ., MRrtu· Jrnta-

şı Jlf'ık haıdt hlr ,·f!mf"k clhi ıcörtinllr 
am&., ona fe\•kaliule itina etml'k. hn
~nncla beklemf"I<, ıı,nınu çPkr.r J:i'ıi ot
dukt!a, tam \'aktinde, az, ar: Aıcak t11ıı 

ilin· .. etmek llaım. 
- Ku7.um basit ıliyonnın golas lt•I" 

ama, nasfl ı>işer hilmi)·orum. Anlatır 
mısın? 

- Çok kolay, tınkı bizim \lilulu f't 
~lbi... Etleri kn-.l)a.,ı doğrahMlın, 111-

.tır ,.e bilhassa dana Ptinl bu i' i<:l" 
tel'<'ih .-tmell. y., et ne diYomum. Kıı ... 
hıt~ı eti P\'\'f'IA kt>mll ~·ıtılında ka\'U • 
rurıııun. ''°"rR ei~r t>t \'R~l~!ll• pek ft7 

\'Rğ lla\·e eder11ln... lr;lmıı: doı'tranmı!IJ 

S A Ç 
BAKiMi 

Güzelliğin 

lltanbu.J ltt117csı 
Kadıko1 lttaıyeal 
Yc,ılkoy Bakırlcoy Buyukdere 

l4222 
60020 

UıkUdır lttaıyeai ~0625 
Bcyojlu ııfaıyesl 44644 
Büvukada Hcybelı Burıaz Kmalı ınlll 

rakıları lc;ın tclelon santralındalrı mernur• 
vangın demclı lclfidir 

Ha.'4tane telefonlan 

::erarhpaoa haıtancıı 2169! 
Gurebı hasıane11 Venıbahc:e 23017 
H11eki kadmlaı h11tanesı 14551 
Zeynep Klmil hasıaneııı Uskudaı 60179 
Kuduz huıanesı Çapı 22141 
Beyoilu Zülrih haatanesı 43341 
Gıilhanc hastanesı Gulhane 20510 
Hayd11rpa•a NUmune hutınell 60107 
Etlal haatane1I Şı$1i 42426 
811kırluh Akıl h11tan.ııl 16.60 

Müracaat yerleri 

Denız yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkö7 ııkeleıi) 4373' 
Ş:uk Demıryolları Sirkeci 2307' 
Devi · •miryolları Haydarpa,a 42141 

Çabuk sıhhi yardım tetkllatı 

Bu numaradan uııdat otoııto 
blli 11tenlr 

• • • 
44991 

• Halk opereti Kadıköy Süreyya bahç,. 
sinde bu akşarn 21,45 te (Şirin Teyze) o~ 
ret 2 perde, ı tablo. 
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Hindistan gümrüğü men .. 
•ehadetnamelerini tudik 

etmiyor 

Hindistan gümruk ıdaresi Türkiye 
den ihraç edilen mallara ait menŞB 
ŞlbadetnamclPrini tasdik etmemekte 
d!r. Bu yüzden alakadar lacirler it· 
~alat yapmamaktadır. Bu vaziyet. 
ı~lcrin durmasına sebep olmuştur· 
Doviz karuı namesi- mucibince ibraÇ 
caılecek mallaıa mukabil eşya ithali 
ıt.;in buradan giinderilcn menşe şeha· 
detnamelcrinin tasdikli olarak iadesi 
la""'"'S"Jmcktedir. Hindistan gümril• 
Hlarcsl ise mrnş~ ""hadetnamelerine 
hiçbir şerh koymadan ayrıca bir vr 
"Slkıt voımekted1r. 

Tal<ııs heY·" ı bu 111ucııı1cı .. .,j U8'11 • 

süz bulmuş ve meseleyi iktısat v· ı 
kalctine bildi miııtir Alakadar tadı" 
ler dı.: tcltiı afh nıüral'nat ctmigler • 
dir. t 

Balk"n t·p hafta111 
Her sene bir Balkan devleti met" 

ke?.inde yapılmAl<tR olan Balkan tıf 
haftasının bu ~·ıl birindteşriıı tı0!1' 
lanna doğru ı;ehrimbde açılması kf 
rarlaştırılmı(!tır. 

/.uhrev ve ı:ılı naatalıkl•rı muıchasıu 

•• 
or .Hayr~ Oner 
Oıılcılrıı lrJnrı Beyojlu Aiacamı 

brsı~ındıı 133 No Tel 43586 

soılan da salarsın ... Soğan da iyici 
ka\'nıldııktan sonra etin U!4tünü ört"' 
cek kadar swak ım 113\-r. edersin. şıı
nıı unuttum. Blhr.rlnl ve tuzunu -
knruhırken koymalı... O ya\'af Y" 
\'&..';' pl~er. Az ateşte... Kırmızı bibi' 
hol olmalı, )'Oksa ba.5ka türlü Kol .... 
mana.'lı olmaz. Yanma patat.e8 ptltf' 
si )'araşır... Patates pUre8lne de J'; 
~il salata .... Fakat All:ıha ı"marııd1 

<'kim ... Mutha.kta yandı diye korll1" 
yorum. 

- Güle, "üle ya,•nım, kocan• fi' 
lam. Ben ıwni aranm bugünlerde"" 

"Tf!lefon kapanır" 

En birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
- işittiniz mi? 

O.rtada dolqan bir fflflll ganon 
,·ar. Sıra.Hını bulup sonlum. Adakale!i i 
imiş. Türk olduğumu öğn>..nin<'e se· 
vlnıli. 

Türkiye Dıeın 
lc;ln lcin kişilik bir kafile varmı,... l<~nebllf'r· l•••lllilMı•••••••••llli

- lşldemedim. 
- Acaba ispanyadan yeni haber 

aldınız mı? 

- l 7 tarihli Par'8 ıazet-elerfni o
kudum. 

- Bir ay e\'\0el orada idim de. El· 
hamraşı görmUı-tüm. Daha harap ol
mamışh? - .... 

- Acaba Fransızlar 1.-panyol işi 
~in ne dU,UnUyor'! 

- Fr"- · •n-n c;oğu para hlriktl
MI adanı· • " · ı . .:fomftnflrtlert ~k Sf'\' 

- \'apurda ı:ok yolcu ''ar .. df'<lim 
- )~vet ! df'dl. Macarlann )'&nn 

bU~·ük yortUHu \'ar, oraya ıfdiyorlar. 
Bin kadar yol~u var. 

- Ne yortuıııu '! 
- &-nt tst.efan yortuım. Budanm 

üıdiind~kl kalflde Şf!nllkler yapılM".ak 
Bu Sent l,.;tefan da kim oluyor·~ 

Ben tanımıyorum ama şüphe.iz dede· 
min dedfJ81nln dedf'.111 onu tanır. O za. 
mantar böyle yortusu olmaz, "esi tık
m&Z(h, 

R FF.l~F.K 

Bir aylık , • ı ı 
s • • • • • 
e ..., • • , • 
1 nıı• . . • • 

1 50 
4-
, 50 

14 -

. -
14 -
21 -

nın için tıincalılı Slrhtıerine mtı 
racaaı edilmelidir. 

Küc;ük illftlar dofrudan dofnayı 
•daremlzce almablllr. 

Küc;ük lllnlarm 5 aatırlıtı bh 
defalık 50 lnıraetar. 5 aatırdan faı 
1111 lcln 11tır baıına 5 kura, almır 
Bir defadan flr.la lcln Jelrilndarı 
cı, 10 lraruı indirilir. 
OIJnD cectnlı nUııhıtlır 9 lraraıtur 

de pek ı•ok ola<'-&kmıı ... Pana~·ır de
vamın<>.& da i)•I eitl~noeler tf"rtlp edl
lf"<'ıekml' nlhlsrl ıtekerim ... EnfN bir 
,.-y!. Sakın bu fıl'!llaft ka~·betmtı ... 

- Rilmf!h'I, belki ılderlm ... Beni i· 
1eta kandınyonmn. 

- İzmir bu ayol ... Akdt1nilin t'n 
!(iiaıl t1ahill... Sen Akd4'niz luyılannı 
bilir misinf. 

- Hiç tanımam ... 
- Bir de Kltmek iıdemi~·ormuş? 

Git bir kere J;Ör de gönlün açıl~m. 
- Sen tann·or musun? 

Makine ve Tezgah Ahnacal< 
Araba imaline, makkap, pafta ve erkek imaline, eğe imaline nı~· 

sus modern tezgah ve tertibat vücuda getiren Avrupa ve Amerika nıU· 
o88eselerinin buradaki vekilleri ile tanı,mak ve tezgah almak ietiYO • 
ruz. Alakadarların birer mektupla hangi branşa ait fabrikasyon ~ 
gii.hı ve tertibatı teslim edebileceklerini (Faba) rumuzUe btanbul 11 

No. posta kutusu adresine göndermeleri. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her~eyde temiz, dürüst, samimi 
olınak, kariin gazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

1 Günün meseleler~ 
Balkan harjtası 

Bugünlerde Sofyada coğrafya \ ' e 

etnograf~ a i.llmlerlnln bir kongresi 
topJa.rr.nı~tır. Uu münasebetle Hulga
tistan hükumeti yeni bir pul da ~ıkar
buııtır. 

TAN 

• 

t 

Taymis gu..et.esi bunu \'f!8Ue edc
tt-J< yaz<hğı bir makalede diyor ki: l'cni iıı§a edilen gnçmcn ct•leri ııdon bir kaçı 

"Etnografya, Balkanlarda ~ok ra~
bet gören bir bilgi ı;;aluumlır. Bıından 
eweı Balkanlarda harita neşretmek 
ıneraiu \'R.rdı. Balkanlılar, boyalı, 
8Ü111U haritalarla, ırk münasebetleri
bİft ... ırtıcı inceliklerini b~tün i.l~e 
anıatmata ~.alı ıyorlardı. Fakat d~~
Y& ~lonlıktan kurtulamıyordu. Çun 
ktl haritalardaki renkler, haritayı ya
Pan memlekete göre değişiyordu. 
1'alkan harbinden evnJ muhtelif 

iF ır ©l lk. v ©l cdl a . -----

Balkan hlikumeUerl tarafından yapı- Trakyada üzerinde durulan belli
la.n haritalarda muayyen bir 8ahanın başlı iglerden birisi de yol ve turizm 
IÜıalW Ulah, Pomak, Gheg veya Bul igidir. Biribirini tamamlıyan ve yek
g&rca kon"'ur Rum diye göst.erlll- diğeriyle sıkı sıkıya alakalı bulunan 
)'ordu. Halbuki bunlann hanı:isinin bu memleket meselelerinin ön planda 
doğru olduğuna merak edip, oralar- başarılmasına çalışılmaktadır. Bil
da dolasan seyyahlar, sahanın büs- hasM, Türk medeniyetinin bütün hat 
bütün ~ayri lll4'.Rkün oldub"UllU hay- ıarını ifade eden Edirnedeki şaheser
l'etle görmü lerdir. ıcr, dikkatli gözleri kendisine çcke-

Balkanlann etoografya haritasını bilecek kadar yüksek birer kıymet
t'urki~·e ile Yunanistan arMmda.ki a- tir. Trakyada muhtelif şehirJ,.. r.i sc
hau mübadelesi basitl~tinniştir. Ro- zerken bütün idare mirlerinin ve 
hıanya n Bulgaristandaki Türklerin halkımızın hu gilzeı ve kıymetli eser
l'iirkiyeye akını da basitliğe doğ~ krln muhafazası yolunda çalıştıkla· 
l'tni ,·ollar ~maktadır. TUrı.1,;-enın rını gördüm. 
lattn. hattleri" yıu.1ımaaı ve Türk ha- Edirnooo turizm meselesi üzcrindr 
tltaıannda, anlamadığımız ara-ps~, 
"'-"lü çl:ıgiler \ 'e i arPtlf!r yf'rlne hll· 
!l.Jı"'ı- ,, .. uıenn kaim olması basit
qgı temin etml tir. 

\'aınız .harit.acılann ba.,.,mdakl bir 
~il da mUtemadfyen değişen Balkan 

hll8sa.s davranan ve eski ('Serleri 
koruma işinde bütün bir titizlikle 
didinen genç elemanlar, kendilerin -
den beklenilen vazifeleri muvaffakı
yetle yapmaktadırlar. 

$ehi.r isimlerinin arkasından koşmak- Yol meselesi 
tıt. Bl7. tn~ll7.1f!r bffylf'J del'şlkllklenı Nafıa vekaleti Trakyanın hueusi 
llıJmadığımız için buna bir turlll alı- \'aziyetini nazarı itibara alarak epey 
knuyonız. nıüddcttcnberi asfalt yol inşaatına 

:Eski bildiğimiz Rogusay'ı şimtli hayli para sarfctmiş ve emek vcr-
h..: ;;.. miştir. Edirnenin turistik değeri gö· ~hrtJvnlk ismi altında tanıya<'S,...z. t 

zönünde tutulduğu için stanbul - E
l(trk ~ıllık Spalatoy'ya Splıt diyece- dirne yolunun beton asfalt inşaatının 
~. li()mot.ene denilin<'.e eski tanıdı- ayrıca bir ehemmiyeti vardır. Edirne 
tliıı GlimWc\ine kastedildiğini anla- İstanbul beton asfalte yolu inşaatı i
hcağız. J)e(l~aç yerine de Aleksan- çin 2 milyon lira ayrılmıştır. Bu yol, 
lltopoıus ismini ktt1la.nacağı7.. Bf'Ş a- bugün Çorluya kadar gitmiş ve hat
llJ'danbflri tanıdığımız Jst.anhul ismi ti bir miktar daha geçmiştir. Yolun 
"- İstanbul hududu içindeki 65 kilomet-
'"" .Kon8 tantinopl adını ih"l ·tir. . s ·l· · 1 t b ı 

. relik kısmı, yanı ı ıvrı • s an u yo-
Son günlerde de 1ngihz Kralıtnn zi- ıu bitmek ilzeredir. ÖnUmUzdeki ilk-

~ mttn&Mıbetlle Yugoslnlar Ad· baharda daha 12 kilometrelik bir kı
"Yatik Uzerinde 'Dlashnit:ıa körf~ine sım yapılacak ve bu suretle 77 kilo
(llraJ Sekizinci Ech'R.r) köffezi adı- metrelık yol inşaatı tamamlanmış o
-. 'Vennl lerdir . .., lacaktır. 937 haziranında Lülebuı-gaza 

l'ayrnls, bu son değişildf~e ln~liz ulaşacak olan bıi beton asfalte Bal
kan yolu, gelecek yıllarda da devlet lttatt1e ııeviniyor, fakat h&rita.lann 

· eliyle Edirne ve Balkan hududuna ~ lAlımlerin bu kadar değlşmeAinin 
doğru uzanacaktır. Kalkınma hare -

~ ~ırhcı bir ıtf'Y olduğımu tekrar ketinde en kuvvetli bir amil sayıla-
~r. Meseli Taymhıe ıöre, Balkan bilecek olan yolun bir şahdamarı gibi 
~ce senelerce müddet hatıra, bir Trakyanın içinden geçmesi ve Bal
)cOtesinde Yenipazar S&JM'Ağı, ba.~ka kan hududuna dayanması, tabiatiyle, 
bir tarafında bir Şarki Rumeli eya- Edirnenin en ileri derecede bir turist 
~ gelen bir harita gelirdi. Halbuki şehri olmasını kendiliğinden icap et'°" senelerde bu harit.adal..i renkler tircoektir. 
11
tlicadar değişiklikler geçlnni tlr. Büyük Balkan yolunun Lüleburgaı 

......._ - Edirne kısmı bugün geçilebilir bir 
Bayındırlık itleri genel haldedir. Diğer kısmın ikmalinden 

. ,artn&.meıi sonra beton asfalta çevrilecek olan 
· Ankara, 23 (Hususi muhabirimiz- bu parça üzerinde çah§ılacaktır. 
elen) - 1928 yılında icra vekilleri he 
fet1 ka.rarile mer'iyete konulmuş o- Türizm işleri 
~tı.''nafıa işleri şeraiti fenniyesi,, ye Balkan yolunun hududa dayanma
tirıe "Bayındırlık işleri Genel şart.na- siyle memleketimizi beynelmilel oto· 
ll'ıeai,, nin mer'iyete konulması, icra 
~ekiUer heyeti karan lcabatmdan o
~l'ak, Nafıa V ekô.leti tarafından vi-

YeUere bildirilmiştir. 

te,if raporlarında aranacak 
. ,artlar 
~Ankara, 23 (Hususi muhnbirimiz
l' n) - Nafıa vekaleti, vilayetlere 
~ladığı bir tamimle, bundan sonra 
l<t hal!en yapılan keşiflere ait rapor
bı~ın Çok sarih ve mazbut olmaemı 
ir dirtniştlr. Raporlara; keşfe gidilen 
,/~ l'l'lahiyetinin, keşif tarihinin, keş
~eş~liYen makamın, keşif yapanların, 
bıı lf nıevzuuna ait vesikaların, hali-

tır v . ti • tip azıye n. fennı mUt.aleayı mu-
~·tıebcplerin ve keşiften çıkan netl
lttt 

1
" sarahaten yazılması cmrcdll-

Malkara, llrıla1mnm7:1 Azafu1Jasındak i güçmcn çocııklarımlaıı lıir grup 

mobilizm'in ikhsadi faydalarından rı içinde hazırlattırdığı tarihi Edir -
mahrum eden mühim sebeplerden bi- ne, Türk medeniyetinin en kıymetli 
r1 aha ortadan l<alkmıı olacaı<tir. eserleriyle doludur. Mesela: İltan
Halkan yolundan sonra yapılacak O· bulun zaptından sonra 29 mayıs 

lan İstanbul • Ankara, Ankara - Pa- 1453 te I<:::dirne payitaht olmaktan 
yas ve Payas - Beyazıt yolları, Tür- çıktığı halde gene geniş bir imar fa
kiyenin Avrupa, Asya ve Afrika ara· aliyeti görülmüş . birçok saraylar yap 
sındaki turistik hususiyetini bir kat tırılmıştır. Bu sarayların en güzeli 
daha arttıracaktır. Memleketin bu olan l\:umkasrı :F'atih tarafından in -
turistik ihtiyacı hUkümetimiz tnra- şa ettirilmiş ve> şehzade Oemle anne
fından nazarı dikkate alınmış ve bu sinin ikametine tahsis olunmuştur. 
yolların inşası işi yeni yol progra- O zamanlar, Edirne en pnrlak dcv
mma konulmuştur. rini Avcı Sultnn Mehmet zamanında , 

Orta Avrupadan Tuna yoluyla Ka- ( 1648 - 1688> senelerinde yaşamış · 
ra<lcniz limanlarına gelf'n ziyaretçilc tır. 

rin İzmir panayırına gitmelerini teş- I<~dirnC'de eski Bizans C'scrlcri hiç 

vik için Turing ve Otomobil kulübü, a- kalmamıştır, denilebilir. Hnttfı eski E 
ccnteleri vnsıtasiyle icap eden propa- dirne kalesinin duvar çizgilerini ta . 
gandayı yaptırmıştır. Edirnedc ls- yin etmek mümkün değildir. Mevcut 
tanbula bağlı olarak yeniden bir Tu-

eserler tamamen Türk eserleridir. ring ve otomobil klübij şube.qi açıl-
mıştır. Ayrıca F...dirncnin tarihi gü . Bunların en mllhlmlerinl camiler, 
zelliğini tcsbit etmek ve herkese ta- köprülerle medrese ve dnrUşşifa gibi 
nıtmak için eski eserleri sevenler mUcsseseler teşkil ctmc-1üedir. Eski 
kunımu kurulmuştur. Kurum büyük sarayların ancak temel enkazı ı;örül
bir faaliyete geçmig ve eserlerini ver- mektcdir. 
m<ıye baglamıştır. 

Edirnedeki tarihi eserler 
Bugtin Avrupanın kapısı olan Edir 

ne, lstanbula 317 kilometrelik bir 
tren yoluyla bağlıdır. Bu yolun 278 
kilometreden Edirne civarında 304 
üncü kilometredeki Neorestiya istas
yomına kadar olan kısmı. Yunanista
na ait olan araziden geçer. 314 üncü 
kilometrede tnm, Karaağaç istasyo
nundan ayrılan bir kolla üç kilomet
re sonra şehir istasyonuna varır. 

İkinci Murattan sonra lı'atih Meh
merti1' 14f11 de hiiklimdar olarak İs
tanbul surlarını vıkmnk icin tonl:ı-

Köprüler 
KöprUlerin en güzeli lkinc~i Mah-

mut zamaıunda yaptırılan Yeniköp
rüdür. l<:iclirnenin buradan çok hey -

betli bir görilnüşU vardır. Bu köprü 

ile şehir arasındaki eski köprli 1016 

da F;kmckçi A11mct paşa tarafından 
yaptırılmıştır. }~dirnede Türklerin 

inşa ettiği ilk köprü Saraçhane kö~ 
rlisüdür. Mihal gazi köprüsü Bizaruı
lıiar zamnnındnı\ kalmadır. Civarın . 

da eski bir kasr harabesi vardır. 

Camiler 
Şehrin en mühim abideleri camile

ıidir. Bunların en başında Sultanse
lim camii geJir. Mimar Sinnnın 84 yu 
şında iken inşasına başladığı Sultan 
Selim camii, sanat değeri çok yük
sek bir eserdir ve Mimar Sinnnın us
talığı zamanında ve devamlı gayretı 
sayesinde 6 senede yapılmıştır (Hic
ri 976 • 982>. Sultan Selim cnmii, ha
kikaten yalnız Tilrk sanatının değil, 
insan dehftlllının da bir şaheseridir ve 
wrafeti, heybeti, minarelerinin tena
~übü ve inşasındaki sadeliği bakı -
nundan dünya üzerinde eşsiz bir ma
bettir. 

lllr. 
ycn!(lk ma.sası Biga Ç'am7ıa::art uc Azafobasrndaki çocuklar başımla 

Musa Çelebi zamanında inşas1na 
başlanılan Uç Ş rcfcli camii ve Tun 
ca suyu kenarında 2 ci Beyazıt tara
fından yaptırılan hir sıra lıınaların 

Danışıklı döğüşler 

Taksimde yapılan itfaiye şenlikle
ri çok güzel olmu§. Eski devirlerdekı 
iliaiye teşkilatı, tulumbacılar göste
rilmiş ve bugünkU modern itfaiyemiz 
l.e güzel bir mukayese yapılmı§ ... 

Söylendiğine göre iğne atsan yere 
dlişmUyormuş. Stadyom o kadar ka
labalıkmış. 

Ben maalesef bu şenliklerde bulu
ıı..amadım. Bir arkadaştan naklen din 
lcdim. 
Arkadaşım dedi ki: 
"- Ah, keşki gidip görseydin.,. 

Sonra ilave etti: 
"- Düşün bir kere stadyomda 

yangın çıkmış. Derhnl Beyoğlu itfa
iyesine haber \'erilmiş. Ve itfaiye sü
ratle gelmiş ve yangını söndürmüş .. 
Tabii danışıklı döğUşUklü ama olsun! 

O, bunu söyler söylemez başka 
birisi atıldı : 

- Birader, dedi. Bu Taksim stad
yomunun huyundan mı suyundan 
mı bilmem. Fakat bugünlerde orada 
hep danışıklı döğU§ oluyor ... 

Güldüm .... 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

S 25 kuru · bü~·üklüğüncle munta
za,n kesilıni~ bir kağıt, ü tü\ anc s11,o 
)ılahilir mi? 

S - Di i ge~ ik ,.c yayrulan ne ' '&· 
kit ıl\"lanabilir? 

S - J>il hıkıliibınm akademik h&
dcfi ııeclir? 

s - on hadisclerclcu cvYcl :Fllls
tincle Arap • Yalıııcli ihtilafı Ye kanlı 

kıJ anı ne r.amnı: olımı~t ur! 

Dünkü •oruların cevapları 
F Ağllsiosbdccği 1ıiçiıı ötcrr 

C - Üfrn dişisidir. Krntliı:tine eş 

arar. 

s - Ayııaya bakınca tıcrcmizi gö
rürii~t 

O - Aynada baktığımız yeri gö
riiriiz. 

S - En gii:.cl rcıı'klcr 7ıangi Aay
vanm ii:.erüıdcdirt 

O - .En güzel renkler ~ılanm he-
Ve dün Taksim stadyomunda kolu rincletlir. 

kırık Kara Alinin Dinarlı ile güreş- s _ Gıll nifiıı dikcnliilir1 
ıncsine baktıktan sonra bu sbze hak c _ Uiilhiiliin konmaması iı;tn. 
verdim. 

Erbain 
1stanbulun kırk gün kırk gecesi 

geçiyor. mrk giln kırk gece bizce 
meçhul değildir. 

"Erbain" i hiç işitmediniz mi? Ha
ni kışın meşhur soğuklar olur. !şte 
ona "Erbain" yani kırk gUn kırk ge
ce derler .. Onun için İstanbullular. 
bu kırk gün kırk gecenin ne olduğu
nu eskidenbcri çok rana bilirler ... 

Bunu bir yenilik sanmayın ... 

Tulumbacılar 
Kırk gün kırk gece hRkkında bir 

sürü ileri geri laf edildi. Festival bôY, 

le mi olur? dediler. Hani § birde bir 

hare.ket? Hani akın nkın seyyah BÜ· 

rUkliyeeek eğlenceler? ... 

Fakat bu tenkitleri yapanlar, itfa

iye şenliklerini gördükleri zaman ne 

kadar yanıldıklarını anladılar. Hele 

eski tulumbacılık devrini ya"atan 

sahneler, şimdiye kadar emsali görül 

mcmiş bir rağbet kazandı. 

Fakat ne yazık ki, festivalde yal
nız tulum bacılık rağbet kazandı! 

Aydında yeni bir köprü 
Tren seferlerinin aksamaması 

~ece!eri yapılacak inşaat 

• • 
ıçın 

Safıa l rckili Ali Ç(1fin1•aya, geçen .,cııc Aydında yaptığı gcziclo Mcndrcs 
köpriisU Y"tağuıda tetkikat ya711yor 

Aydın , (Hususi Muhabirimiz bil
diriyor) - Baymdıl'lık Bakanı Ali 
Çctinkaya geçen yıl Aydına geldiği 

znmnn parti ve uray alanlarının ara
sında demiryol üstünde 20 metre 
genişliğinde betonarme bir köprü 
yaptırmayı vadetmişlerdir. Köprü
nün yapısma iki gündenberi başlan-

mıştır. Trenlerin geliş gidişine Bek
te vermemek üzere inşaat geceleri 
sUrmekledir. Köprü bitince Aydın 

çok güzel bir alan kazanacaktır. 
Sayın bakan bundan başka Aydın 

suyunun istasyona kadar 7 kilomet
re uzunluğunda borularını da Devlet 
Denıiryollarından verdirmi~tir. 

' 
ortasındaki Beyazıt c•amii çok kıy - ç:clcrinden, belediyelerinden, Küıtü.r 
metli sanat abideleridir. Tunca kıyı· bakanlığından ve valnflar umum dı
larmda vlicuda getirilmiş olan dıırü· rektörlüğlindcn mali yardım ve mü

laceze hastane tıp medresesi ima- ı zaheret ~örmektedir. 

f ' ·r h' d •· ' Trakya umumi mUfcttişliği bütün ı et, ırm, çı t nmam, cgırınen ve 

1 d k, Til k d · ti 1 eserlerin fotoğrafilerlni aldırmış ve nhır ar a es ı r mc cıııye n n 

mahiyetini anlatacak derecede değer 

li eserleridir. Muradiye camii, Edi.r
nenin güzel ve bilhassa çinileri itiba 

rile kıymettar bir camiidir. 

Trakya klavuzu 
Tarihi abideleriyle zenginliği ar

tan Trakynmız için bir kılavuz hazır
l~ınmıştır. Trakya kı1avuzu adını ta 
~ıyan bu eser, TUrk Tarih kurumu • 
mın tasvibine arzcdilmiştlr. Yakında 
eski eserleri sevenler kurumu t~-"t· 
fından tab ve ne.şrolunacaktır. Eair
ne ve Trakyanın biltün abideleri -
ni tasnif eden ve etiketlerini koyan 
bu kurum, Dört vilfıvetin hususi büt-

Turing ve otomobil klUbU şubesi na· 

mma 1stanbulda bastıl'mıya başla

nııştır. Bu fotoğrnfilerln yapılması 

arlık gün olmuştur. 

Trakya kalkınmasını idare eden 
ellerle onu herkese tanrtmıya çnhşaıı 
ve bu uğurda birkaç cepheden büyük 
enerji sarfedenlere ştikran borcunu 
tekrarlamak lazımdır. Çiinkü sağlam 
bir yurtseverlikten hız alan bu iş a -
damları, bir taraftan köylUsilnü ye -
tiştirdikleri Trakyayı eenginleştiri -
yor, diğer taraftan esasen kendisin
de mevcut olan gilzelliklerl ihya edi
yorlar. 

I 
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Dünkü güreşler canbazhane işine döndü 

ol kemiği 
•• • g reşmesı 

çatlaJ< bir 
görülmemiş 

pehlivanın 
hadisedir Kara Ali Dinarlının bacağını 

/.:anırırken 

Cim Londos'la güreş oyunları yapmak hakkın:ı 
tahminimiz veçhile Dinarlı Mehmede kazandırdılar 

du. Tabü askıda duracağı yerde gü
reşe çıkan o zavallı çatlak kolun bü
yük ıztırabı koca adamı k1ıvım kıvım 
kıvrandırmaya başladı. Güreşin bı -
rakılması tabii oldu. Güreşin 36 ıncı 
dakikasında tatil edildiğini ve o da
kikaya kadar hakemlerin rey pusula 
farında K. Alinin 23 ve Dinarlının 19 
puvnnr gözüktüğü, fakat Kara Ali 
güreşi bırakmaya mecbur kaldığın
dan Dinarlının galip çıktığı ve Cim 
Londosla onun güreşeceği ilan edil 
di. 

Cim Londos seçmeleri namı altın
da üç haftadır sürüp gelen güreş o
yunlanna dün yine Taksim stadında 
devam olundu. \ 

Dünkü güreş numarası hakkında- 1 
ki kanaatimi her şeyden evvel oku- ı 

yuculara bildirmeyi bir vazife telak- 1 , 
ki etmekteyim. Kanaatimi şöyle ifa- ı 

de edebileceğim: 
Dün Taksimde Kara Ali ile Dinar- l 

lı ~lehmet arasında yapılan güreş l 
gibisine dünyanın hiçbir yerinde te- 1 
sadüf edilmemiştir. Nev'i cinsine : 

' mahsus olan dünkü hadisenin bir 1 
misline köy köy dolaşan canbazha - • 
nelerde rast gelmek te güçtür sanı- 1 
nL 1 

Nerede ~örülmü)tiir, \'e göriilehi -
lir? Rir pehlh anın kol kemiğinin çat
lak olduğu doktor tarafından ta. .. clik 
edilir rn lmlu snnlarak ciddi ilan o
lunan bir güreşe çıkarılır? Böyle bir 1 
işe gizlice t~ebbüs etmemeleri için 
mücadele sporlarının ni~"tmnameJerin 
de kat'i kayıtlar \'ardır. 

·asıı olu,ror da, halkın i)nünde 
doktor tarafından çatlak kotu san
Jan bir Kara Alinin güre.şme arzusu
na Bay Mazhar gibi eski bir sporcu 1 
razı oldu? ı 

Bu işe çocukların aklı bile donup 
kalmaz mı? Nitekim öyle de oldu. 
Kara Alinin kolu çatlak olduğu hal
de güreşeceği ve doktor tarafından 
kolunun sarıldığı apaçık ilan edildi
ği vakit se}ircilerden birçoğu do -
nup kaldılar. Ekseri meraklılar hay
retten seslerini çıkaramaz oldular. 

Ben de kendi kendime şöyle düşün 
meye başladım: 

Bu ne hikmettir? Kara Ali tek kol 

la Dinarlıyı haklıyacak veylı. onunla 
müsavi bir güreş yapacak kadar bas 
kınbir pehlivan olsa dahi, çatlak ko
lunun altta kalarak ebediyen sakat 
olması mümkündür. Buna nasıl mü
saade edecekler acaba ? .. 

Bir de ne göreyim! lki pehlivan 
born uzlannı çıkararak girişmeye baş 
lamazlar mı ... 

Güreşi neden anlatayım, esasen 
)'Ukarıdanberi anlattığım şerait için 
de yapılmış bir karşılaşmanın spor 

..nizamnamelerinin tarif ettiği oyun
larla anlatılması yakışık alır mı? 

Fakat Dinarlr ile envai çeşit oyun
lar göstererek tek kolla güreşmeye 
devam eden Kara Alinin sakat eli
ni pek zorlamadan beraberliğe yakın 
bir şekilde devam ettiğini gördüğüm 
zaman biraz ferahladım: 

Hiç olmazsa adamcağızın kolu e-

No. 28 

lclru, avuçları iç~nde tuttuğu elle
rini sıktı: 

- Peki, niçin ağlıyorsun? 
Siranuş, önüne bakıyordu: 
- Ben, ağlamıyorum ki.. 
- Ağlıyorsun ... 
- Nereden biliyorsunuz? 

/ 

- Salona girdiğim zaman, hıçkır-
dığını duydum. 

Siranuş, dudaklarım ısırdı: 

- Daha tiyatroya yeni girdiniz, 
kulaklannız, ne çabuk sufleye alıştı? 

Genç kadın, gülmekten kendini ala
mam: 

- Lakırdı karıştırma ... Niçin ağ-
lıyordun? 

Siranuş, yutkundut 
- Başım ağrıyordu .. " 
- Yalan!.. 
- Yalan değil, 1cla.I Hanım!. 
- Doğrusunu söyle ... Neden ağlı-

yordun? 
Genç kız, bovnunu büktü: 
-- Hiç! 

iki pehlivan adeta Tcördü iJiim lorarak giirc§'iyorl<Lr 

Seyircilerden bir kısmı pek haklı 
olarak, esasen sakat olan bir adamın 
mindere çıkarılması, güreş noktasın
dan olmasa bile, insaniyet noktasın 
dan doğru olmadığını bağırdılar. 

Giire~ namı verilen bu işten evvel 
ciddi tutuşan üç amatör çiftin neti
celeri: 

Yunus Emin, Ali Osmanı iki daki-
kada tuşla yendi. 

Abidin Sevit Ahmetli on iki daki 
' -

kada yendi. 

Tahminimiz gibi Cim Londoa 
artık gelebilir, çünkü Dinarlı 

kazandı 

Kara Ali - Dinarlı Mehmet güre -
şindcn evvel dün yazdığım yazı gaze 

1 temizin altıncı sayfasında çıktı. Ne 
1 garip tesadüftür ki, sanki Cim Lon

dosun gelmesi için Dinarlının kazan 
ması lazımgeldiğini ve güreşin her
hangi bir sebeple bu şekilde olacağı 
nı o yazımda evvelden haber vermiş 
tim. Dün altıncı sayfamızda çıkan 
:nakalemin 57 inci satırından. başla 

Kara Alinin yaralandıktan sonraki Jıali 

hediyen sakat kalmıyacak. Dedim. J pehlivanın başından veya omuz hiza 
Doğrusu Dinarlı da rakibinin çatlak sından dönmek suretilc ikmal olunu 
kolunu işe sokturmıyacak şekilde ı yor. 
hareket etmeyi de bilmiyor değildi. !şte bu envai çeşit oyunlar tatth 
Halkın pek hoşuna giden ; envai hü- tatlı, güzel güzel devam ederken Ka 
nerler ve binbir manivela incelikleri ra Ali şeytanın aksiliği ile çatlak ko
le işi her vakit tatlıya bağlıyordu. lunu haddinden fazlaca zorlatmış ol 

Ne oyunlar görmedik, neler! ... Çif 
te makaslar mı, tek pervaneler mi, 
horozlamalar mı, yengeçlemcler mi, 
çağanozlamalar mı, ıstakoz kapma
ları mı ... Hele tepeleme topaçlanma 
oyunu fevkalade idi. Bakın bu oyu
nu anlatayım: 

lki rakip ayakta sarmaş dolaş o
larak yere düşüyorlar. 'Çapraz dü -
şen hasmının başını bacakları ara -
sına sıkıştırıyor. Kafası sıkışan çok 
zor gördüğünü halka anlatacak ava
zeler çıkardıktan sonra topaçlanma 
oyununa başlanıyor. Bu oyun kafası 
sıkışık olduğu halde beyni üstünde 
Hacı yatmaz gibi kalkarak kalçalari 
le havada yarım devirle sıkıştıran Bir bacalc kanırtma sahnesi daha 

Mahmıtt YESARi 

1clal, gücenmiş gibi baktı: 
- Benden saklıyorsun, öyle mi? 

Darıldım sana .. 
.Siranuş, ellerini çekti, göğüs geçir-

di: 1 

- Canım sıkılıyor, İcliıl Hanım! 
- Peki, neyin var? 
Genç kız, İclale baktı, sonra başını 

kaldırdı sahne tarafına baktı, tekrar 
başını iğdi ve hıçkrdı. 

1clal, onun omuzunu okşuyordu: 
- Ne derdin varsa, bana söyle, 

çocuğum! 

Genç kız, kesik kesik: 
- Dertliyim, İclal Hanım! ~e<li... 

Çok dertliyim ... 
lclalin içi sızlamıştı, fakat onu k 

selli etmek için, teessürünü belli et
medi: 

- Senin kadar çocuğun derdi olur 
mu? 

Siranuş, küçük mendilile gözlerini 
siliyordu: 

- Bilmezsiniz. İclal Hanım, !ıka -

ralık çok güç! 
İclal, onu kolundan tuttu: 
- Kalk, Siranuş ... 
- Ne var? 
- Buradan çıkalım. Dışarda ko-

nuşuruz. 

Ve genç kızla birlikte, fuvayeye 
doğru yürürken döndü, sahneye ba
ğırdı: 

- Celil, bir çeyrek saate kadar 
geleceğim. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Biraz işim var. Sonra söylerim. 
Sokağa çıktı klan zaman, lclil: 
- Bir pastacıda oturalım, dedi. 
Pastacıda, Siranuşu yanına oturt-

t.u: 
- Ben, senin ablanım! 
- Eksik olmayın, İclfıl Hanım! 
- Bana, derdini anlat... 
Genç kız, iskemlesini İclfı.le yak

laştırdı: 

- Babam yok, !cıaı Hanım... Bir 
yatalak anam var ... Eskiden modis
trahk ediyordu, şimdi çalışamıyor .. 
Ona da ben bakıyorum ... Tiyatrodan 
gümle yanın lira veriyorlar .. Sabah
ları, bir terzide çalışıyorum. Günde 
bir lira, ancak kazanıyorum... Otur
duğumur odanın kirasını mı verelim, 

mn\{ üv.cro u.ynen ı:-unlıırı Yıl.2.mu;nn .. 

tstiyen meraklılar kontrol edebilir

ler. 
"İ~aret edf't'eğimiz nokta da şu-

dur: nize öyle gt>liyor ki, Cim I...on
dos ı!Öç;tt>ri';>li güreş yapabilmek fü:~
re Dinarlı ile tutu,ma,; diı'.ter pehli
yanlamnızla çarpışmaktan zi~·ade ar
zu eder. Bu seçmelerde Yunanlı ile 
karsılasma. hakkı Dinarlıda kalmaz
sa Cim. Londosun Yururnistandan tek 
rar gelmesi biraz ~üphelidir . ., 

Bu tahminim çıktığına göre Cim 
Londosu bckliyebiliriz. 

Esref ŞEFİK 

Çin takımı Red Star takımile 
berabere kaldı 

Paris, 23 (.A. A.) - Paris futbol 
stadyomunda Red Star takımı ile o • 
limpiyat müsabakalarına iştirak et-

i 
miş olan Çin takımı arasında yapı -
lan maç beraberlikle neticelenmiştir. 

1 

Birinci haftaymda Red Star. sıfıra 
karşı bir sayı yapmış bulunuyordu. 

Seyirdiler çoktu. Çinlilerin bilhas
sa meharete istinat eden güzel tek
niklerini hayranlıkla temaşa etmişler 
dir. 

)iyelim içelim mi, üsle başa mı baka
lım? ... Anam, iki gündür çok hasta ... 
Doktor getiremiyoruz. Doktor bedava 
gelse, ne ile ilaç yaptıracağız? .. Has
ta bakılmak ister ... Bu sabah, ev sa
hibi, kira, diye dayandı. O da haklı ... 
O'ç aylık kira birikti .. , 

İclal sordu: • 
- Kira, kaç lira? 
- Altı lira ... On sekiz lira vermek 

kolay mı? .. Oyun olsa, günde bir lirn 
alırız. Şimdi, haftada yedi buçuk lira 
alıyorum. Kiraya, para kalmıyor .. 

Durdu, gözleri _yaşlıydı; tereddüt 
geçiriyor gibiydi; karar vermiş bir ta 
vırla başını salladı: 

.__ Sizden, 1tıeye sakhyaynn? Bir 
genç tanıyorum. Zengin değil ... 

- Nişanlın mı? 

Genç kız, gayet tabii bir tavırla: 
- Hayır! dedi. 
- Sevgilin, demek! 
Siranuş, dudak büktü: 
- Öyle gibi birşey ... 
lcHil. onun, hayatı, hayatın· bu de

ğişik cilvelerini tabii buluşunu, tabii 
anlatışını hayretle dinliyordu: 

- Evet, Siranuş ! 
Genç kız, devam etti: 
- Haftada bir iki gün buluşuyor-
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Üçüncü Dil Kurultayı 

Bugün Dolmabahçede 
merasimle açılıyor 

Toplantının yapılac ağı biiyük salon 

Kur1<ltay salomrnda Riyaset kürsüsü 

' Üçüncü Dil Kurultayı açılma 
töreni, bugün tam saat on dört
te, istiklal martile ha,Iıyacak
tır. Bunu Dil Kurumu ba~kanı 
aıf atile, Maarif Vekili Saffet 
Arıkanın söylevi takip edecek
•• .. ll9. 

Bundan sonra Kurultay başr.. ...... 
seçilecek ve bu başkan da bir söy
lev verecektir. Başkandan sonra as
başkan ve başkanlık kuru (başkan
lık divanı) seçilecek ve Türk Tarih 
Kurumundan bir üye, kurum namına 
bir söylev verecektir. Bu üyenin 
Türk Tarih Kurumunun değe:'li baş
kanı Profesör Afet olması çok muh
tem~dlr. 

Bundan sonra Dil Kurumu Genel 
Sekreteri İbrahim Necmi Dil~en bir 
rapor okuyarak !kinci Kurultaydan 
itibaren geçen müddet için kurumun 
mesaisini bildirecektir. Dil Kurumu
nun en verimli devresini teşkil eden 
bu son iki seneye ait raporun, dur
madan çalışan dil mütehassıslıı.rım1-
zm vardığı neticeyi vuzuhla bildiren 
bir vesika olmak itibarile, büyük bir 
değeri vardır. 

En sonra fenni ve idari komisyon
lar seçilecektir. Fenni komisyonlar 
dört tanedir: 

1 - Güneş - dil teorisi ve dil kar-
şılaştırma komisyonu, 

2 - Lıigat filoloji komisyonu. 
3 - Gramer sentaks komisyonu, 
4 - Terimler komisyonu. 
İdari komisyonlar da şunlar ola -

caktır: 

1 - Bütçe komisyonu, 
2 - Nizamname komisyonu, 
3 - Teklifler ve takrirler ko -

misyonu. 
Komisyonların seçiminden sonra, 

eğer vakit müsait olursa tezlerin o
kunmasına başlanacaktır. Eğer za
man kalmazsa tezlerin okunmasına 

duk ... Ara sıra, bana yardım ediyoı·

du. 
- Paraca mı? 
- Paraca sıkıntım olursa. üç beş 

veriyordu ... Tuvaletime de yardımı 
dokunuyordu. 

- Peki, sonra? 
Genç kız, mendilini gözlerine gö-

türmüştü: 

- Fani, elimden aldı? 
!clal, birdenbire hatırlıyamamıştı: 
- Hangi Fani? 
- Baletlerden ... Esmer, zayıf ... 
İclal, yerinden sıçramıştı: 
- Senin en iyi arkadaşın? 
Siranuş, hiddetle dişl~rini gıcırdat-

tı: 

- Öyle arkadaşın. Allah canını al-
sın ... 

- Peki, nasıl aldı? 
- Bir gün, birlikte, otomobille gez-

• meye gitmiştik ... Onlar, aralarında an 
taşmışlar .. Bugün, tiyatroreun kapı

sında onları beraber gördüm. Halbu
ki, sabahleyin, benimle buluşmak için 
söz vermişti. Öyle şaşırdım ki düşüp 
bayılacaktım ... Fani, bana nisbet ve
rir gibi gülüyordu... Arsız, yüzsüz 
kız! 

'[Arkası var] 

salı günü başlanacaktır. 
Toplantılar hergün öğleden eonra 

olacak, öğleden evvel komisyon içti• 
malan yapılacaktır. 

Kurultayın 28 veya 29 Ağust()!tlı. 
mesaisini bitireceği tahmin oıwı· 

maktadır . 

K ... ~ .. ııava geleceklerin nazarı 
dtkleaıine 

Jstanbul, 23 (A.A.) - 'l'Uı·k Di1 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

Bugün açılacak olan Oçu.uotı. 'l'ilrk 
Dil Kurultayının . intizamını temirı 
için gelecek arkadaşlardan şu nok• 
talara önem verilmesini dilerim. 

1 - Ellerinde beyaz, pembe. ye
şil ve fotoğraflı mavi kart buluna.Jl' 
lar Kurultayın toplanacağı ön salo• 
na alınacaklardır. Bu salon saat• 
tam 13 te açılacağından geli§ saati
nin buna göre tanzim edilmesi ,od 

tam 14 te celse açılacağuıdan 11 o 
on kala salonda yerlerini almaları ri• 
ca olunur. 

2 - Ellerinde kırmızı kart bulu• 
nanlar muayede salonunda radyo 
ile Kurultay müza.kerelerini dinliye' 
ceklerdir. Ön ı.::ıılon için verilen kaı1 
!ara göre şimdiki halde dinleyicile • 
rin bu salona alınmasına imkan gö· 
rülmemiştir. , 

3 - ön salona giren arkadaşJat' 
kartları ile birlikte gönderilen nu • 
maralı biletlerle girilen kapının 8$ğ 
yanındaki dağıtma yerine uğrıyarnı; 
kendileri için ayrılan zarf ve paket· 
!eri almalıdırlar. Dağıtma yerind6 

numaralar yüzer yüzer ayrılmışt.ıt'· 
Herkes elindeki biletin numarasırıs 
göre masalara baş vurmalıdır. 

4 - Kendilerine ikinci kopya ola.• 
rak veıilen, yahut her ne sebeple O" 

!ursa olsun kartları ile birlikte nu ~ 
maralı bilet almamış olan arkadaf •. 
ların dağıtma yerine gitmiyerek bi• 
rinci gün toplanmasının bitmesindeıt 
sonra Genel Sekreterliğe müracaat 
etm'eleri rica olunur. 

Kurultay programı 
lstanbul, 23 (A.A.) - Türk pJ 

Kurumu Genel Sekreterliğinden: 

Üçüncü Dil Kurultayı 24 Ağust0ı 
1936 pazartesi günü saat 14 te IJO 
mabahçe Sarayının ön salonuııdS 
açılacaktır. 

Birinci günün çalışmaları şu sır& 
ile yapılacaktır. 

ı - İstiklal marşr, ..• 
2 - Kurun başkanının açma soY 

!evi, . 
·1nıeSlı 3 - Kurultaya başkan seçı~ vlı• 

4 - Kurultay başkanının soyle ·~ 
5 - Kurultaya iki başkan \ 

dört sekreter seçilmesi, .... 
6 - Türk Tarih Kurumunun so) 

!evi, .,,1 . ·n Jı-
7 - Kurum genel sekreterını 

yıllık çalışma raporu, ~ 
8 - Kurultay komisyonla 

seçimi. ısts 
Bu çalışmalar tamamlandı!; ti' 

sonra vakit kalırsa Kurultaya sııJlıılC 
lan tezlerin okunmasına b~lana~. 
Ye ilk olarak kurum ilyelerındell ~fö·I 
kişehir Saylavı Profeıoör Yusuf 
Özer tezini okuyacaktır. 
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Bulgaristan da 
radyo hareketleri 

lsmet lnönü' nün üç sene evvel 
Sofyayı ziyaretinde müşarünileyhin 
§erefine verilen ziyafette Muşanof 
ile karşılıklı irat ettikleri nutukları 
Bulgar radyosu doğrud~n doğruya 
bize işittirecek vaziy~tte değildi. O 
'=aman Sofyada yalnız yanın kilovat 
anten kudretinde ufacık askeri bir 
radyo istasyonu mevcuttu. "Rodno 
- Radyo" adını ta.']ıyan bu posta en 
?nilsait havalarda bile sesini Bulga
ristanın her tarafına ulaştırama
:rnakta idi. "Rodno - Radyo" nun 
llakletiği nutuklar telefon kablosu 
Vasıtasile İstanbul radyosuna veri
lerek Türkiyede dinlettirilmişti. 

Üç sene evvel bu kadar iptidai bir 
radyoya malik olan Bulgarlar bu 
gün işi epeyce ilerletmişlerdir. 

Geçenlerde inşası bitmiş olan kısa 
Öalgalı Sofya radyosu bu gün dün
:Yanın her ta.rafından işitilmektedir. 
Bunu Amerikadan aldığımız bir 
:mektup teyit etmektedir. L.Z.A işa
retli Sofya kısa dalga postasının 
dalga uzunluğu 20,04 metredir. Neş
riyatı buradan da pek iyi işitilen bu 
Postamn anten kudreti 7 kilovattır. 

Alman kısa dalgalarının çoğu 5 kilo
vatla çok iyi dinlendiğine göre Sof
Ya 7 kilovatile kısa dalgaların kuv
vetlileri meyanında sayılabilir. 

Bu postanın ecnebi memleketleri 
için yapılacak propaganda neşriya -
tında kullanılacağı anlaşılıyor. 

Memleket içersinde yapılacak mil
li neşriyat için 100 kilovatlık bir 
Posta çalıştırılacaktır. Orta dalga
larla işliyccek olan bu merkezin ya

Prsma bir senedenberi devam cdi\e
durmaktadır. lspanyanın inşaat işini 

deruhte eden Alman firmasile akte
<iilen mukavele mucibince yapının 
80n baharda bitmesi lazımdır. En 
-Yeni teknik şartlarla dolu bu yeni 
Sofya radyosunun bir kaç röle (na
){iJ) istasyonu bulunacak ve biribir· 
lenne kablo ile bağlı bulunarak 
lnemlcketin diğer yerlerinden nakil
ler yapılabilecektir. Bu büyük tesi
satın ikmaline kadar geçen zaman 
zarfında halkın radyo ihtiyacını kar
şılamak maksadile Varnada orta 
dalgalı bir gönderici posta kurul
~uştur. Her gün iyi bir proğramla 
dınlcdiğimiz 2 kilovatlık Varna rad
Yosu takriben 250 metre dalga uzun
luğunu işgal ediyor. Büyük Sofya 
?nerkezi işlemeğe başladıktan sonra 
:Yamadan röle postası olarak istifa
de edilecektir. Plana nazaran Bur
gazda da diğer bir röle postası ya
lHlacaktır. 

Bulgaristan radyosu hükumet ta
rafından işletilmektedir. 

Henüz büyük istasyon mevcut de
gilken Bulgar dinleyicilerinin mik
tarı on bini geçmiştir. 

T. 1'1. BJeda 

Romen radyosunda ge
lecek cuma günkü ma-

tinal konser 
. Radyolarda verilen büyük konser
lerin çoğu akşam yemeklerinden 
Sonraki proğramn konulur. Avrupa 
2'adyo programlanna nadiren dahil 
e:1ilen büyük konserlerin memleke
t1.rrıizden dinlenmesi mümkün değil
dir. Çünkü milli proğram neşreden 
0 :,t.a ve uzun dalgalı istasyonlar 
~ndüzleri memleketimizden işidil
t.lernektedir. 

Ancak Bükrcş postasını günün 
~~r vaktinde gayet iyi dinliyebildi
g~llliz için burada gündüzleri neşre
:ııe~ proğramı her zaman takip e-

ebumekteyiz. 

2 
~roğramda görüldüğü üzere ayın 

s. 1nci Cuma günü saat tam 12 de 
<ıvınde yemek yiyenler Bükrcş rad
f0~unda mevsimin en büyük konser
erınden birini dinliyebileceklerdir. 

I<onser Salzburg festivallerinin 
lıon konserlerinden biridir. 

Viyana filharmonisi Arturo Tos
tanini tarafından idare edilecektir. 

F ransarıın en kuvvetli 
istasyonu 

l> F'ransada dinlediğimiz orta dalgalı 
ı:staıarın en kuvvetlisi 100 kilovat
d n fazla değildir. Muret kasabasın
(! a 150 kilovatlık bir postanın vücu-

l~=ld!~i~!r~~:red!~zın bu 
18.lı Y0 n__un önümüzdeki haftalarda 

§acagını gazetecilere söylemiştir. 
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Büyük kompozitörler 

Beethoven 

Ludwig Van Beethoven musiki 
dünyasında en tanınmış simalardan 
biridir. Büyük Alman mlizisyeni 
1770 senesinin 16 ıncı teşrinisanimn
de garbi Almanyanın Bonne şehrine 
yakın bir köyde doğmuştur. Babası 
fakir, kazandığı ile güç geçinen bir 
çiftçi idi. Fakir, fakat zeki ve oğlu
nun istikbalile çok alakadar olan ba
bası bu musiki dehasını şehirde ye
tiştirmcğe karar vermiştir. Musiki
ye gösterdiği istidat ve kabiliyet ü
zerine Beethovene on yaşında tanın
mış org profe.'3örlerinden Tobias 
Pfeiffer tarafından org dersi veri
liyordu. Hocası küçük talebesinin i
kinci bir Mozart olacağını daha ilk 
senesinde herkese söylüyordu. Beet
hoven on bir buçuk yaşında org ale
tine hocası kadar hakim olmuştu. Bi
raz sonra çembal aleti ustası diye 
tanınmış ve orkestraya çembal so -
lisli olarak iştirak etmekte idi. Bii
tün bu işleri yaptığında 12 ila 14 
yaşında bulunuyordu. 

Beethoven' in ilk eserleri üç so
nat'tır. Sonatlar 1781 senesinde 
bestelenmiştir. 
Zamanın en büyük bestekarı Mo

zart Viyanada bulunuyordu. B~et
hovcn bir tavsiye mektubu ile f787 
de Viyanaya, Moznrt' ın yanına gön
derilmiştir. 

Mozart' ın yanında .çaldığı ilk pi
yano eseri takdirle karşılanmış ve 
Mozart yanındakilere dünyanın en 
büyük piyano be.cıtekiırhğına Beet
hoven' in namzet bulunduğunu söy
lemiştir. 

Tam bu sırada Mozart' ın babası 
ve bir, kaç ay sonra da annesi öl
düğünden küçük Becthoven ile ken
disi meşgul olamamış, fakat çok gü
vendiği Rics ile çalışmasını tavsiye 
etmiştir. 

1784 de Bcethoven bir piyano 
rondosu, bir sene sonra da mi bemol 
memueti ve bir şarkı - piyano ese
ri ve üç piyano - keman kuartet e
seri bestcliyerek eserlerini arttırı
yordu. 

1787 de Bcethoven dört el için bir 
variyasyon bestelediği gibi ilerdeki 
senelerde piyano eserlerile uğraş
mıştır. 

Beethovenin eserlerini çalmakta 
çok muvaffakiyet gösteren viyolo
nist Kreuzcr ile birlikte Prağ' a git
mişler ve Fransız Operet' inde piya
no - keman san'atlarından mürek -
kep bir konser vermişlerdir. 

Büyük bestekarın eserleri her ta
rafa gitmeğe başlamıştır. Kompozi
törün enstrümantal eserleri arasın
da en tanınmışları şunlardır: 

Dokuz senfoni ve senfonik - ko
ro eseri. Dokuz musiki uvertürü, 12 
menüet, 12 kontrdans, il.2 Alınan 
dansı. Keman refakatile orkestra 
eserleri. Piyano - orkestra için beş 
konserto. Piyano orkestra ve koro 
konsertola rı. Birçok, Düstrio, kuar
tet, Kentet, Sekstet, Septet eserleri. 
10 piyano - keman sonatı. 5 piyano 
- viyolonsel sonatı. 7 piyano flüt 
variyasyonu. Yalnız 32 piyano so
natı. Müteaddit şarkılar ve piyano 
- şarkı eserleri. Beethovenin opera 
eserleri de meşhurdur. Bilhassa, Fi
delio operası kbmpozitörün şahe -
serlerinden biridir. 

Beethoven .1827 senesinde Viya
nada ölmüştür. 

YURTTAŞ 
Yemiş ve meyva sağlık ve 
kuvvet kaynağıdır. Her gün 
bol bol ye. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

• 

r:...... 

lı..-.. _H_A_FT __ A_L_IK_PR_O_G_R __ A_M_J 
Pazartesi, 24 Ağustos 1936 

1STANBUL 
18: Senfonik musiki (plak). 19: Haberler. 

19,15:Muhtelif plaklar. 20: Keman ve viyo 

lonscl solo (pliık). 20,30: Stüdyo orkes -
traları. 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi vcrile-

1 
cektir. 

PRAG 

1 

20,10: Kaşova radyo orkestrası. 20,40: 
Slovak halk şarkıları. 21: Radyo piyesi. 22: 
Orkestra konseri. 23: Haberler. 23,15: Ma

l nevra haberleri. 23,20: Plak. 23,40: Alman
: ca haberler. 

BUDAPEŞTE 
19,10: Salon ve caz bandoları. 20,lS: Kon 

ferans. 20.4&: Çigan musikisi refakatile 
Macar şarkıları. 22: Haberler. 22,20: Ope
ra orkestrası. 23,40: Dans plakları. 1,05: 
Son haberler. 

IUOSKOVA 
17,30: Opera solistleri tarafndan şarkı-

lar. 19: 'Mesut gençlik., isimli edebi emis
yon. 22: Almanca neşriyat, 23,0S: İngilizce 
neşriyat. 

BÜ KREŞ 
13.30 iia 15: Plak ve haberler. 19,03: Rad 

yo orkestrası. 20: Konferans. 20,20: Kon
serin devamı. 21,10: İngilizce aktüalite. 21, 
25: Oda musikisi kuarteti. 21,55: Aktüalite. 
22.05: Şarkılar. 22,30: Haberler. 22,45: Or
kestra konseri. 23,45: Fransızca haberler. 

BELGRAT 
. 20.30: Milli neşriyat. 20,50: Flüt konse

rı. 21.20: Opera artistleri tarafından opera 
parc;alan. 21,SO: Radyo orkestrası. 22,30: 
Halk şarkıları. 23: Haberler. 23.20: Kon • 
ser nakli. 

EİNDHOVEN 
(16.88 metrıo:) saat 14,30: Vilhe.lmus. 14, 

40: Plak. 14,45: Haberler. ıs: Plak. 15,20: 
Phohi ldübiınden nakil. 15,45: Amerikan 
pliklarL 16,10: Spor haberleri. 

Salı, 25 Ağustos 1936 

İSTANBIJL 
18: Oda musikisi (plak) 19: Haberler. 

19,ı5: Muhtelif plaklar. 20: Gitar solo 
{plak). 20,30: Stüdyo orkestraları. 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajam!mm ııa
zetelere mahsus havadis servisi verileuek _ 
tir. 

PRAG 
19,05: Sözler - Piyano musikisi. 19,45: 

Almanca haberler. Konuşmalar. 20,10: Ha
fif musiki ve dans parçalarr. 21,30: Caru· 
sonun pliklarmdan. 22.20: Beethoven oda 
musikisi, 23,15: pı&lı:, 23,-45: lngilizce ha· 

berler. 

BUDAPEŞTE 
19,30: Çigan musikisi. 20,40: Konferans. 

21,10: "Prens Bob,, isimli operet (Buda
peşte orkestrası tarafından). 23,10: Haber
ler. 23,3S: Çigan musikisi. 24: Cazband. 
l,OS: Son haberler. 

MOSKOVA 
20: Puşkinin lirik eserlerinden konser. 

20,4S: Popüler Rus şarkıları. 22: Almanca 
neşriyat. 23,05: Felemenkçe neşriyat. 24: 
lsvic;re neşriyatı. 

BÜ KREŞ 
13,30 - ilii 15: Orkşestra konserile haber

ler. 19,03: Plak. 20: Konferans. 20,20: Ro
men halk şarkıları. 20,45: Aktüalite. 20,50: 

Karışık musiki. 21,15: Konferans. 21.30: 
Radyo senfonik orkestrası. 23,4S: Plik. 
Fransızca haberler. 

\ 

BELGRAT 
20,50: Madam Melaniya tarafmdan şar -

kılar. 21,50: Plik. 22: Radyo piyesi. 23: 
Haberler, 23,20: Halk havalarL 

EİNDHOVEN 
(19.71 metro) Saat l 1 den 13 e kadar 

j Perşembe, 27 Ağuatos 1936 

İSTANBUL 
18: Dans musikisi (pl5.k). 19: Haberler. 

19,15: Muhtefü pUiklar. 20: Sıhhi konferans 
Dr. Hiıseyin Kenan Tunakan tarafmdan 
(Su tedavisi hakkmda) 20,30: Stüdyo orkes 
traları. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den snnra Anadolu ajansmm ga
zetelere mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

PRAG 
20,10: Riegerparktan nakil: Askeri ban

do. 21: Prag. radyo orkestrası. 21 30: 
Çeykspirin bir piyesi. 23: Haberler. 23:1s: 
Çek salon orkestrası. 

BUDAPEŞTE 

20: Radyo salon orkestrası. 21: Klasik 
dramlardan parc;alar. 21,40: Çigan musiki
si. 22,4S: Haberler. 23ıl0: Almanca konfe
rans. 23,30: Buda peşte konser orkestrası. 
1,05: Haberler. 

:MOSKOVA 
18,30: Sarkılar. 20: Göthenin, lirik eserle. 

r~n!n 'bestelerinden par~alar. 21: ·Yeni mu
sıkı. 22: Almanca neşnyat. 23,05: Fransız
ca neşriyat. 24: İspanyolca ne§riyat. 

BOI<REŞ 
13,50: il5. ıs: Plik ve haberler. 19.03: 

A5~eri bando. 19,50: Konferans. 20,10: Kon 
serın devamı. 20.35: Aktiıalite. 20 45· 
Plak konseri. 21,15: Konuşmalar. 21'.30; 
Radyo orkestrası (Romen besteleri). 22,30: 
Haberler. 22,45: Sandu Marku orkestrası. 
23,45: Fransızca. Almanca haberler. 

BELGRAT 
19,30: Halk ıı~rkıları. 20.~n: Milli ne!;ri _ 

yat. 21: Senfonık konser (Sarayın senfo • 

nik orkestrası tarafndan). 23: Haberler 
23,20: Konser nakli. • 

}~i.SDIIOVEN 
(16.~8 metre) saat 14,30: Vilhelmus. 14, 

40: Plak. 14,45: Haberler. 15: Gitar ile se
renad musikisi. lS,20: Reportaj, 15.35: Gi
tar serenadlarmm devamı. 15,SS: Plak. 16, 
10: Konuşmalar. 

Cuma, 28 Ağustos 1936 

İSTANUUJ .. 
18: Muhtelif plfiklar. 19: Haberler. 19 15 

Operet: Çardaş Fürstin (pl5.k). 20: Sop~a
no Bayan Ka;aknş ve Tenor De Mar.ki. pi
yano refakatıle. 20,30: Stüdyo orkestrala-
rı. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga
z.etelere mahsus havadis servisi verilecek
tır. 

PRAG 
20,20: Yeni şarkılardan plaklar. 20,45: 

Konuşmalar . .21: K. Veissin Riviera isimli 
operet ııiyesi. 22: Mozart, Llst ve R. Strau 
ssu~ . ~omp'?zisyonlarından toplanmış bir 
musıkılı neıırıyat. 23,20: Plik. 23,45: Rusça 
haberler. Plak. 

BUJ>APEŞTE 
19,SO: Keman - braç düosu. 20,30: İtal

ya - Fransa münasebatı hakkında konfe -
rans. 21: Sesli film ce cazbanciları plakla
rından. 21,ı5: Konferans. 22,30: Opera or
kestrası. 23,10: Konuşmalar. 23,50: Lehçe 
konferans. 24,05: Çigan musikisi. 

MOSKOVA 
20.: Musikili, edebi neşriyat. 22: Çekc;e 

neşrıyat. 23,0S: İngilizce neşriyat. 24: Al
manca neşriyat. 

BÜ KREŞ 
12: Senfonik konser (Salzburgdan nakil) 

13,40: Plik konuşmalar - Plak. 19,03: Dans 
musikisi. 20,15: Konferans. 20,35: Pllik. 
21,05: Konuşmalar. 2ı,20: Verdinin (Rigo
letto operasL PlAk. 23,45: Almanca ve 
fransızca haberler. 

DEf~GRAT 

20,50: Plak, 21: Zagrebden nakil. 21 30· 
Mizahi neşriyat. 22,30: Plak, 23: Habe;ler. 
23,20: Radyo orkestrasL ' 

}~İNDllOV.EN 
- (16.88metre) saat 14,30: Vilhelmus. 14. 

Philips laboratuvarlarından tecrübe ncşriya 40: PHik. 14,45: Haberler. 15: Plak. 15,15: 
tr. Konuşmalar. 15,35: Thc Ramblers cazı, 13, 

55: Kabare plakları, 16,10: Ramblers cazı
nın devamı. Çarşamba, 26 Ağustos 1936 

1STANBUL 
18: Hafif parçalar (plak). 19 : Haberler. 

19,15: Muhtelif plaklar. 20: Bariton Diake
nof. Piyano refakatile. 20,30: Stüdyo or
kestraları. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga 
zetelerc mahııus havadis servisi verilecek· 
tir. 

PRAG 
20,20: Kromatik armonika ile hafif mu«İ• 

ki. 20,40: Şarkılı musiki. 21,10: Popüler or
kestra konseri. 21,45: Konuşmalar. 22.05: 
Salzburgdan nakil. Viyana filarmonisinin 
konseri (Bernhard Paumgartnerin idaresin
de Mozartın sercnatlarından). 23,40: Plik. 
23,45: Fransızca. 

HUDAPEŞTE 
20,.0.s: Verdinin (Falııtaff) operası. 20,40 

Harıcı haberler. 23,lS: Çigan musikisi. 24: 
Radyo salon orkestrasL 1,05: Son haber
ler. 

MOSKOVA 

Cumartesi, 29 Ağustos 1936 

1STANBl!L 
18: Dans musikisi (plak) ı9: Haberler. 

1.9.15'. Muhtelif plaklar. 19,30: Çocuk saa
n; Hıkayeler, Mesut Cemil tarafından. 20: 
Pıyano solo: Dcbusey ve Beethoven (Hagh 
tarafından. 20,30: Stüdyo orkstraları. 21,30 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga-
z.eteler .. m:ahcus havadis servi«i v .. ,.;ı,.rek
tır. 

PRAG 
ı8,5S: Ranyo piyesi. 19,45: Almanca ha· 

berter, 20,15: Mikrofon reportajı. 20,30: 
Ka1 rış!k eğlenceli musiki. 21,30: 7359 numa 
ra ı pıyango adlı piyes. 23: Haberler. 23,15 

Plak. 23,30: Cazbann. 
BUDAPF .. ŞTE 

19,30: Viyana musikisi plakları. 20.30: Ko 

nuşmalar. 21: Seu gece. 23,15: Haberler. 
23,45: Askeri bando. 1.05: Son haberler, 

18.3~: Musikili radyo piyesi. 20: Muhte- l\IOSKOVA 
lif şehırlerdcn nakiller. 22: Çekçe neşriyat. 
23,05 İngilizce nqriyat. 24 :Almanca neıı-
riyat. 

BOKREŞ 
13,30 ila ıs: Plak ve haber servisleri. 

19: Borsa. 19,03: Milli Romen musikisi. 
19,50: Konferans. 20,10: Konserin devamL 
20,30: Aktüalite. 20.40: Plak. 21.10: Posta 
kutusu. 21ı35: Viyolonsel konseri. 22,10: 
Şarkılar. 22,30: Haberler. 22,4S: Radyo sa
lon orkestrası. 

BELGRAT 
20,0S: Salzburgdan nakil: Verdinin Fals

taff operası. 22,40ı Plak. 23: Haberler. 23, 
20: Halk şarkıları. 

EtNDHOVEN 

18.30: Yeni musiki. 20,30: Sarkılar, 21: 
Hafif musiki. 22: Almanca neşriyat, 23,0S : 
Fransızca neşriyat, 24: İspanyolca neııriyat. 

BÜKREŞ 
't3,30: ila 15: Plak ve haberler. 19: San

du Marku orkestrası. 20,05: Aktüalite. 20, 
20: Kifüe konseri. 21,20: Teknik haberler, 
21,35: CQroloııos cazı, 22,30: Haberler. 22, 
45: Hafif musiki (nakil). 23,4S: Almanca 
fransızca haberler. 

REl .. GUAT 
21: Oskar Straussun Valzertarum) ope

reti. 24: Konser nakli. 
EINDIIOV:EN 

(16,88 metre) saat 14,3S: es Troubadours 
14,4S: Haberler. Les Troubadours'un de-
vamr. 

Minimini burnunu yukarıya cıoğru 
kaldırarak küstah ve azametli! 

- Sen beni öpemezsin dedi. Ben 
senin şimdiye kadar tanıştığın kız
lardan biri değilim. 

Sonra ilave etti: 
- Ben eğlenceden, yarnn saat sü

ren aşklardan bir şey anlamam ... Ben 
ancak beni sevecek, hayatını benim
le birleştirecek, benimle evlenecek 
bir erkeğin aşkını ve aşıkane sözle
rini dinliyebilirim, anladın mı? ... 

Küçücük parmağını salhyarak: 
- Eğer benimle arkadaş kalmak 

istiyorsan diye devam etti. Bana saç
masapan şeyler söyleme ... Hele sa -
kın ... sakın beni öpmeye kalkı§ma .. 
Sonra bozuşuruz ve seni patrona bil
diririm. 

Başını önüne iğdi, tırnakları boya
lı parmaklariyle daktilo makinesinin 
harflerini vurmaya başladı. 

Afif orada ayakta duruyordu. El
leri cebindeydi. Ve dudaklarında tu
haf bir tebessüm vardı. Demin cüret
kar olan bu tebessUm, şimdi tama
miyle mahcup olmuş ve bozulmuş bir 
çehrede hala eski cüretkar manasını 
muhafaza etmekte inat ederek pek 
gülünç oluyordu. 

:t> 

Afif i.5 arkadaşma şüphesiz ki ada
malallı tutulmuştu. Fakat onun şim
diye kadar evlenmek bir kere bile 
aklına gelmiş değildi. 

Hoşuna giden kızların hepsini öp
mek için de böyle bir nikah kıyma
ya ihtiyaç olsaydı, o şimdiye kadar 
Avustralya ve Afrika kabilelerini:ı 
en vahşilerinde bile kabul edilemiye
cek kadar çok kadınla evlenmiş ola
caktı. 

"Canı:m diye düşünüyordu, insan
ların biribirlerine bir parça yaklaş
maları için ortada muhakkak büyük 
bir aşk mı mevzuu bahsolmalı, mu
hakkak evlenilmeli mi?,, 

Şimdiye kadar bu petrol şirketine 
nice daktilolar gelip gitmişti. Hepsi 
de güzel, güzel kızlardı. İçlerinde 
şu küçük Süheyladan bin kat güzel
leri de bulunmuştu. Ve hiçbiri de bir 
kere öpüşmek lÇın nikahlanmanm 
lazım olduğundan bahsetmemişlerdi. 

Bu ne acaip bir kızdı? .. 

Acaipti ama, onda Afifi çıldırtan 
bir şey vardı. 

Ne zaman bu kumral bukleler ara
sından beyaz enseyi görse iğilip öp
mek için adeta çıldırıyordu. Ne za
man şu müstehzi bir gülümseme ile 
bükülen ağzı görse, içinde gene ayni 
hissi duyuyordu. 

Ve yazı odasında yalnız kalır kal
maz ona yaklaşıyor, bir defa daha 
taıiini denemek istiyor, fakat her de.! 
nemede ayni şiddetli ve mağrur red 
ile karşılaşıyordu. 

- Sen çıldrrmışa 'benziyorsun kar
deşim .. 

• 
Bir gün öğle vakti gene yalnız 

kalmışlardı. Herkes yemeğe çıkmıştı. 
O: ''Ben tavukçudan bir tavuk getir
teceğim,, deyince Afif de bu fikri pek 
parlak bulmuştu. Şimdi yazıhanenin 

önünden karsı karşıya otur.muş ta ,.. 
vuk yiyorlardı. Birden Afif: 

- Süheyla dedi. Bak lades kemiği
ne. Gel seninle bir lades tutuşalım. 

- Lades mi? Ne iyi ... Haydi.. 
İkisi de kemiğin birer ucundan 

tuttular. Afif sordu: 
- Nesine? .. 
- Bilmem büyük bir şeye mi, kü-

çük bir şeye mi? 
- Büyük, çok büyük bir şeye ... 

(19.71 mete) saat 14 ili 18 arasında Phi
lips liboratuvarlarmdan eğlenceli tecrübe \'İl'ANA Lcharm sahne eserlerinden parçalar, 22,40: 

Piys, 23: Haberler. 23,10: Viyolonsel mu
'49,50 metre) 20: Haberler, 20,ı5: Franz sikisi. 24.05: Cazband. • neşriyatı. 

- Mesela! ... 
- Ben seni aldabrsam, seni bir 

kE!re öpeceğim. 
Süheylanın sol kaşının ucu müsteh 

zi bir gülümseme ile kalktı: 
- Hay hay, dedi. Kabul ediyorum. 
Çünkü, ben hiç aldanmam. Peki, ben 
kazanırsam sen ne alacaksın? 

- Sen iste. 
- Ben kazanırsam ... Ben kazanır-

sam, bana yılan derisinden bir çanta 
alacaksın ... Nasıl pahalı mı?, 

öteki: 
- K~bul ... kabul diye bağırdı. Or

tada seni bir kere öpmek mevzuu 
bahisken ben ladcsli olduğumuzu hiç 
unutur muyum. 

:(. 

Hakikat.en ikisi de binöirleriyle 
lfıdesli olduklarını unutmuyorlardı. 
İşleri arasında durmadan biribirleri
ne bir §ey veriyorlar ve veren: 

- Aklımda sözüyle karşıla§Iyor .. 
du. 

Yaz geçmişti, sonbahar kış geç .. 
mişti. Her giin biribirlerini aldatmak 
için uğraşıyorlardı. ' 

Afif her gece onu nasıl kandıraca .. 
ğmı ve kandırdıktan sonra onu nasıl 
öpeceğini düşünüyordu. Bu artık on
da bir fikrisabit olmuştu. Başka ka .. 
dınları gözü görmez bir ho.ldcydL 
Sabahtan akşama kadar yalnız onu 
düşünüyordu. Onu o kadar çok dü .. 
şünüyordu ki, bir gün bu düşünüşün 
hakiki bir aşka doğru kendini siirük
lediğini gördü. Ve ilkbaharın başla .. 
nnda bir gün Afif birçok şeye karar 
vermiş bir halde uyandı ki, işte o 
gün yazıhaneden erken çıktıktan bir 
cumartesi günüydü. Yolda Süheyl5. .. 
ya: 

- Gel dedi, ben de senin semte ka· 
dar gidiyorum. Otomobille gidece
ğim. Acele işim var, seni evine kadar 
götüreyim .. 

Genç kız: 
- Peki, dedt. 
Beraber otomobile bindiler. Otomo 

bil daha köpriinün üstüne henüz gel
mişti. Afif: 

- Süheyla, diye söze başladı. Sa· 
na bir şey söyliyeceğim ... 

- Dinliyorum. 
- Bir seneye yakın bir zamandır 

seni nekadar sevdiğimi biliyorsun 
değil mi? ... 

- Sevdiğini mi.. Hayır, bundaa 
haberim yok. Sen daha benimle ev • 
lenmeye talip olmadın ki ... 

_: lşte bugün resmen seninle e"'° 
lenmcye talip oluyorum. Benim ka
rım olmak ister misin ? 

Süheyla heyecanından kıpkırm~ 

kesildi: 
- Şakanın sırası mı, dedi, git işı ... 

ne .. 
- Vallahi şaka değil... Bak işte 

sana ne hazırladım. 
Ve cebinden küçük bir mahfaza 

çıkarıp kapağını açtı. İçinde altın 
bir halka vardı. 

- Bunu bile hazırladım, dedi... 
Süheyla, bunu kabul etmez misin? 

Titriyen ellerle mahfazayı genç la 
za uzattı. Genç kız biraz tereddüt et
ti ve sonra minimini elini mahfazaya 
doğru uzattı ve mahfazayı parmakla
n arasına alır almaz Afif bağırdı: 

- Lades! .... 
Acaba Süheyla aklımda demesini 

kasten mi unutmuştu?. 

* O hafta Afif nişanlısına yılan de-
risinden bir çanta hediye etmişti. 

Evlendiler. 
Şimdi Süheyla artık çalışmryor. 

Onu görmüşler. Evinde oturmuş, ha
rıl harıl bebek çamaşırları dikiyor. 
Çocuk için yün .çoraplar örüyormuş. 

Suat DERVİŞ 
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işi haftanın günlerine sığmıyordu, 
Cumalara taşıyordu 

- usu çilli gibisini görmedim ben. 

Ünyon Sigorta şirketinde yapılan 
dolandırıcılık tahkikatı devam et
mektedir. Tetkiki bitirilen üç dosya
ııın bu akşam müddeiumumiliğe tev
dii muhtemeldir. Üçüncü Asliye mah
kemesi tarafından hakkında tevkif 
kararı verilen doktor Asafın bulun • 
duğu yeri ailesi de bilmediğini söy
lemektedir. İsimleri gizli tutulan ve 
CilmUş gibi gösterilerek şirketlPki ~i· 

gorta paralan alınan bir<iok kimseler 
ifade \'erdikleri sırada meselcve ken
di isimlerinin kımşmış ve ö!U göste
rilerek sigorta berlt>llcrinin alınmTs ol
masından haberleri bulunmadığını 
sövlcmişlerdir. 

Ömründe ağzına bir filcan kahve 
komadı desem caiz. Sabah uyandı 

mı, uzun uzun öksürür. pencereden 
bol bol tükürürdü; haykırırdı sonrn: 

şına kömür gibi çarpıyordu. Tene!fil 
sii vapurlardaki ikinci mevki koku· 
yordu. 

l~ahvcci: 

- !t'akat Hacı Mahmut doğru ea· 
hitlik edeceğine mahkemede Kur"anı 
Kerime el basar, yemin ederken ha• 
tim indiriyor sandım Bey! 

"Bir sütlU kahve!., 
SüUU kahve gelirdi: 
Yarısı su. yarısı rakı bir kocaman 

bardak! Tek yudumda y11varhmlı 

bunu ... Sonra bir, bir daha! Hak o
yun üçtü!.. 

Dedi. Boyuna Hacı Mahmutlu an· 
!atacaktı. Adnan: 

- Bana bir kahve getir! 

Çocuklar 'kampla terbiyevi oyunlar oynar lıırJccı~ 

Kozu Dtopırak lfirD<elk'tepDDDer ikam pd 

Gürbüz çocuk, bol güneş 
temiz havada yeti:ir 

ve 

Bu aracla Onnik şebekesinin bin li
ra sigortalı olan bir adamı ölii gös
tererek ve Rigorta parasını aldıktıı:ı 
sonra sahibine ancak 250 lira verdik
leri tesbit edilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti ırnhtekRrlık işit,. 

yakından meşguldür. Öğrendiğimize 

~öre, Veklılet alikn.rlarlardan tahki
kııtm sevri etrafında İ7.ahat istemi~
f Va?.ivet. bugün biraz daha inkl
c;af edecektir. 

Haziran ve temmuzda yapılan 
binalar 

H1t1.iran ayı ic;incle İstanbulda 75 
""• 2R apartman. 4 diikkan ve mağa
za. temmuz ayında İM fl2 ev, 3 a • 
partman, 5 dükkan \'C mağaza iki de 
srıir hina yapılmıştır. 

Eskiden yiizmek bilmezdim, şimdi 
yüzmesini de öğrendim. 

• 
BahçeclcyiT. ... Kliçiik kızlnr bir hal 

1 
ka şeklinde oturmuşlar. ve halkanın 
ortasında bir çocuk yemek beklerken 

1 arkadaşlarının sahırsızlığmr gider • 
l mek için kar.aska oynuyor. Bu sıra-• . 
ı da ~·anıma bir başka ktiçük geliyor. 

Eskiden de t~nıdığım küçiik Masu -
me: 

- Buruda mısın Masume, diye 

ı 
elini ı;ıkıvorum. 

- 1<--::v;t, yeni g<!ldim efendim, di
yor. BaştanbC'ri bıılunmadığıma çok 

K1zttıoprakta1.1 wcmc1'tcpler ıaımpındalci çocııldarwı ız deni:::ılc cğ1cniyorlcız 

Geniş bir cahçe... Ortada büyük 1 şey bu... için de terbiyevi bir istifade var 
bir ağaç, öyle bir ağaç ki tıpkı çok ı Sonra büyük bir teessüfle: mı? 
evliı.tlı ve evlatlarının hepsini kucak- - Maalesef, diyor, fakir talebcle- - Evet. Her iki taraf için de is-
lamak istiyen bir anne gibi kollarını rimiz evlerine döndUkleri zaman bu tifade var. Bizim yetim yatımek -
geniş geniş açmış ve bu gölgenin al- sıkleti kaybedecekler ve burada alış teplerlnden gelmiş on çocuğumuz 
tına ilk okullar talebe kampının bü- tıklarım bulamadıkları için hem de var. Onlar anne, baba ve aile tanı
tün çocukları sığınmış. Güneşten ba mahzun olacaklar. madıkları için, yalnız mektepte öğ-
kırlaşmış kol ve bacaklı gürbüz ço- O sırada yanımı1..a gelmiş olan rcnilenleri biliyorlardı. ~~akat aile -
cuklar. kamp doktoru Hamdi Uzman: nin ne olduğunu anlamıyorlardı. 

Ben onların arasından geçerek - Her halde, diyor, burada bulu- Halbuki burada öbUr çocukları ziya-
.kamp müdürünü görmek istediğimi nuşları ve hiç olmazsa senede iki ay rete gelen ebeveyni görüyorlar. İn -
söylüyorum ve kendisine ismimle zi- olsun böyle yaşamaları onların sıh- sanlık tarafları yeni yeni intiba alı
yaretimin sebebini anlatıyonım. O bati bakımından mühim bir kazanç- yor ve bilhassa aile içinde yetişmiş 
beni bir dakika sonra müdürün kar- tr. Onun için kendilerinin 2 ay olsun çocuklardan yetim oldukları için çok 
tısına çıkarıyor. böyle bir nayat tarzı geçirmeleri çok büyiik şefkat göriiyorlar. Bu şefkati 

Biraz sonra beni bü~'i.ik bir miı.a- iyidir. öğrenmiş oluyorlar. öteki çocuklara 
firperverlikle karşılayan Müdür Et· Ethem Tel anlatmakta devam edi- gelince, onlar da, onları gördükçe 
hem Tel bana kamp haKkmdn yor: hayatı öğrenmiş bulunuyorlar. Fa • 
istediğim malümatı sabır ve nı.::zakct _ Programımız pek munta1.am • kirler oturup kalkmasını, yiyip içme-
le veriyor: dır. Çocuklarımız sabahları saat ye- sini, ötekiler de merhameti ve insan 

- Kampımız bir temmuzda açıl- dide uykudan kalkarlar. Sekize kadar lığı öğreniyorlar. 

teessüf ediyorum. Burası hem sıh

hat için iyi. hem de böyle bir parça 
bizi evden a.vırdığı ve bize yeni bir 
hayat verdiği içlıı iyi. Burada bir 
k(lre intİ!.lT•ı· öğrendim. Akşam üst
leri okuyor t.:z, okumamı ilerlettim 
mlidüriimüz çok iyi bir insan. Bura
da ki çocıı~ u.ı.rda.n bazı fak•ı h!rım• 

kundura ı.ıl !ı, ~svap. çaml\\·ır yaptır
dı. Onu gördüm. insanların İnHanla
ra iyilik yapabileceğini öğrendim. 

Burada bütün çocuklar kardeş gibi
yiz. Fevkalade iyi geçiniyoruz. He -
pimiz biribirimizi seviyoruz. Ayrılı

şımız pek güç olacak. Buglin ı;inema 
için para topluyorum. Bizim para
mız yetişme1~c;e müdür bey üstüne 
ekliyor. 

Müdür Etem Tel'in nazikane dave-

dı. Ağustos sonunda kapanacak. Ço- temiz yıkanırlar ve tetnlzlik muaye- Bu ara odaya iri yeşil gözleri ze
cuklarımızın hepsi ücretlidir. Hali neleri yapılır. Sekizde artık bina te- ki. dolu, gürbüz bir kız çocuğu giri
vakti yerinde olanlar için ebeveyn- mizliği ile uğraşılıyor ve kahvaltı e- yor, doktor: 
leri ,fakirler için de Çocukları Ko- diyorlar. Kahvaltıdan sonra doktor - İşte, diyor, kampımızın şişman 
ruma ve Kızılay yardım kasaları ay- muayenesi var. Sonra denize gidiyo- lama kahramanlarından biri. Tam 
da 15 lira tediye ederler. ruz. Yirmi dakika denizde kalıyor • dört buçuk kilo kazandı burada .. Gel 

- Kız çocuklarınız" mı, yoksa er- lar. }rakat kumda güneşte bulunuş- bayana selam ver bakayım. 

tini kabul ettik. Çocuklarla beraber 
sofraya oturduk. Mükemmel b l r 
liste: Evvela nefis bir biber dolma
sı, sonra yine çok lezzetli bir tepsi 
böreği ve en sonra da kavuh yiyo • 
ruz. Çocuklarla beraber masaya o • 
turan veya yanlarında dolaşan . öğ

retmenler en müşfik anneler gibi 
hepı;ıinin tabağına ayrı ayrı bakıyor

lar. Yiyip yemediklerini kontrol edi
yorlar. Çocuklann hepsi maşallah 
pek iştahlı. Benim tabağımda bı

rakmak nezaketJıizliğinde bulundu • 
ğum kocaman porsiyonlRn kolaylık
la bitiriyorlar. Bunların içlerinde ev 
!erinde refahı olanlar tabii pek çok
tur, fakat aralarında et yüzU görme-

miş fakir halk çocukları da bulunu
yor. Ama halk çocuğunda öyle bir 

terbiye ve öyle bir asalet var ki bu 

yüz otuz çocuğun iç\,nde acaba hu

susi hayatında hangisi açlık ve yok-

kek çocuklarınız mı daha fazla? ları on ikiye kadar sürüyor. On ikide Güneşten yanmış sıhhatli elini ba-

b 1. · t · · · d' na uzatıyor: - Üçte iki erkek, üçte bir nisbe- uraya ge ıyoruz \'e ış e sızın şım ı 
gördüıfünüz gibi yarıma kadar ye- - Senin ismin nedir? diye soru-

tinde kızımız var. ~ 

Fakat uykudan kalkarken ne ters
ti. ne lanetti bu Çilli! ... Bereket bu 3 
sütlü kahveye!... Bunları içti mi. 
kurtlarının irieclerini dökerdi, olur
du sana bir kuzu! Artık değme key
fine! .. Hani vur arkasından esnesi
ne, al ağzından lokmasını!,, 

Dedi. Herifin arkasından pencere • 
!eri açtı. 

Öğürüyordu. Temiz birşcy görmek 
için terler içinde gökyüzüne bakıyor· 
du. 

Hanın merdiven başında, "bir kah
ve!.. diye ses duyuyorum sandı. 

Durdu, dışarsını dinledi. Yanılmıştı. 
ı::- Ama çilli işinde gürültü sevmez

di. Sese sinirlenirdi çok. Hele odacla 
karyolalar gıcırdadı mı yüzüne sıfatı 
söylenmiş gibi öfkeden kudururdu. 
Bir gece, unutmam hiG, Çillinin evine 
bir yaşlı herifle hir genç geldi. Sonra 
öğrendik ya, ikisi de Sultanideymi~. 
biri mubassır, biri taJebe. İkisi de 
mektepten bt'raber kovulmuşlar ... 
Neyse ... OrRsı bize lazım değil. 'F'akat 
cencin adı neydi bakayım, senin Hi
dayet Beyinin de hmmsi katibi imiş. 
Neydi adı, neydi? buldum, Macit! Ha 
yır, tevbe, Sacit! Mubassır kadın iı;

tememişti. Boş bir odada uyuyordu. 
Çilli yalnız Sacide bir kadın verdi. 
F'akat bu Sacit ne kadar olsa toy. 
Karyolada başladı glirüıtü. Zaten 
"Çilli .. -kıskançtı o!- Bu Sacidin çok 
yRkışıklı olduğuna kızmıştı. l{aryola 
gürültüsü başlayınca Çilli büsbütlin 
fonalaşt. Rakı şişesini uzaktan ağzına 
boşalttı. Belindeki sakız kuşağından 
pirinç c:ekeceğinl çekti. ucuyla başla
dı duvara vurmaya: "Ulan, sıma ça-
•ır p yn1ri gtbl 'karı verdik: p ksimet 

yer gibi ne patırdı bu?,. lstcr misin, 
senin Sacit Bey kızsın da odadan fır 
!ayıp Çillinin üstüne yürüsün. Çilli 
kımıldamadı. 

Sacit şaşırdı, Rlacağı tokat elinde 
kaldı. Durdu. Fakat Çilli bu! Kafası 
kızınca dayak atmadan durur 
mu hiç? Sacidi çenesinden duvara 
dayadı. Ağzına yumruğunu tıka • 
dı. Cebinden çantasını çekti. Bir de 
ne baksın? Çantada on paralar yok. 
Olanı biteni yalnız yırtık iki tramvay 
bileti! .. Ben çaktım: Çillinin hoşuna 
gitmişti bu! Alayla: "Para almadan 
bırakmam seni!,, dedi. Sacit sıkıldı, 

korktu, mırıldandı: Parayı o mubas· 
sır dediğim adam verecekmiş. Çilli 
gUldU; "hadi neyse ... Bu gece benim 
misafirim ol. Saba ha kadar bedava 
eğlen!., dedi. Macideyi uyandırdı. Sa
citle bir odaya kilitledi. 

Amma tuhaftır bu dünya. Bu da
yaktan sonra Çilli Mahmut Sacit bey 
le olsun sana bir dost! Gilnahı söyli
yenlerin boynuna; meşrutiyetten son 
ra bu Sıı.cit Beye "Çilli,, arada para 
filan da vermiş. ikisi birleştiler. O 
mubassır dediğim adamı kovdular. 
Adam ikide bir gelir, Çilllye çatar, 
dayak yer giderdi. 

Kahveci sustu. Önüne baktı. 

- Ah Bey. dedi; bir gece Çilli 

Mahmudu bir "mano,, işinden kara

kola götUrdüler. Mahmut kapının a
nahtarını bana verdi. "bu gecelik evı 
sen çevlriver,, dedi. Bu Macide karısı 
o gece beni de gUnaha sokmasın mı? 

Kalpaklı misafir 
Adnan memnun: Şahitler "yalan,,ı 

mahkemede katiyyeti riyaziyye il• 
söylediler; katil Ahmet yüzde dokaan 
asılacak. 

Yann Cumartesi. Davanın son gü· 
nü. 

Adnan Bozdoğan kemerindeki ko
nakta dosyasile baş'başa. 

Yarın için davanın edebiyatını ha• 
zırlıyor: Yazı masasındaki kağıtlar· 
da kUçUk notlar: ismi haslar; rakam• 
!ar; işaretler: "?,, , "!,, , "! ... ,,. 

"?,, işareti, Adnanm, "adaleti içti• 
maiye namına size sorarım reis beye 
fendi,, diyeceği yerdi . 

"!,, işareti, "efkan umumiye iki du· 
dağınızdaki adalete sabırsızlıkla ha• 
kıyor.,, dlyeceğ'i kısımdı. 

"! .. ,, işareti de kudurmuş se!!le 
haykıracağı son satırdı; idam isti• 
yen ioare. 

Sigarasını, işaretlere bakarak, de· 
rin, kalın üç çizgiyle kanma çekti. 
Düşündü: Kim der kl, bu i,aretler • 
den bir darağacı çıkacak! ' Ressam 
gibi. heykcltraş gibi, şair gibi sevin· 
dl: Boya yarın tabloydu: taş yarın 
heykeldi; mürekkep yarın kitaptı; bu 
notlar da yann darağacı idi. 

Süheyla odaya öfkeyle girdi: 
- Fakat bu kadarı fazla! 
Dedi. Kocasının fazla çalıştı~ına 

Rurat ederek masadan kağıtları söy· 
lene söylene topladı: 

- Badi diyelim ki kendine merha• 
tin yok ... Bari bize acı Adnan! 

Salimin doğması o }<adar yakındı 

ki SUheyli. "bize,, diyordu. İkisi de 
memnundu: çocuğunu, Süheyla, şim
diden doğmuş, katili, Adnan, §imdi· 
den asılmış farzcdiyordular. Fakat 
Adnan bu anda başka tUrlU de bahti· 
yardı; karısının öfkesinden mes'ut· 
tu: Kocasının işi haftanın gilnlerine 
sığmıyordu: Cuma la taşıyordu; t9te 
Süheyla buna kızıyordu! Yazıhanesi· 
ni açtığı gündenberi çantasında tek 
dava ile eve gelemiyen Adnan şimdi 
sevinirken birdenbire yazıhanesinderı 
başka bir şeyi hatırladı; sarardı; dil· 
şUndü: Ondan, aylar var, ne han sa• 
hlbi aylık istiyordu; nede katip Sa.
lih ! .. Sonra ne Adnana han sahibin· 
den öfkeli mektup geliyordu; ne de 
katip Salih başka bir iş aramaya kal· 
kışıyordu. Bu ne demekti? 

Adnan, karısının gözlerine bakarak, 
- Sana bir eey soracağım Sühey· 

il; dedi; ama, doğru söyliyeceksinı 

Paşanın ruhuna yemin et bakayım. 
SUheyli.: 
- Babacığımın ruhuna mı? 
Kadın yemine sarardı. 
Sustular. SUküt o kadar derindi ıd 

Adnanın ne dUşilndüğUnU SUheyl& 
sanki duydu. 

- İ§te yeminsiz cevap veriyorum: 
Hem de gebeymiş kaltak. Bunu önce
den söylesene a Hın7.ire! .. 

Evet! 
Adnan: 

mek bekliyorlar. Yemekten sonra iki yorum. 
saat yatıp istirahat ediyorlar. - Meziyet. 

- Açık havada mı? - Kaç yaşındasın? 

- Ya fakir talebeniz nekadar? 

- Yüz otuz talebenin ellisi fakir-

dir. - Hayır. Fakat buna hacet yok. - On yaşındayım. 

suzluk çekmiş. yemek yiyişinden bel

li olmuyor. Hepsinde yemeğe alış -

kın olanların tahit hali var. 

Benim gibi dini bUlUn adama bu o
yun oynanır mı? Tam Uç yıl Uç aylar 
orucu tutturdu bana kan! 

Kahvecinin 18.fı yalandı; üç aylar 
orucunun hatırı için uydurulmuş bir 
yalım! Fakat Aksaraylıların gözünde 
:Macide o kadar fahişeydi ki öldükten 
sonra bile ona bu iftira yakışıyordu. 

- "Evet,, mi 7 Yani kaç aydır yr 
zıhıı.ne kirasını. kntin 11vlığını ... 

Süheyla: 
- Evet! 
Adnan: - Bu kamp hayatından iyi neti • Köşk çok pencercJi, içine kafi mik- - Annen, baban neredeler? 

celer elde ettiniz mi? 

- Evet, buraya gelen çocukları
mızın hepsi iyi gıda, bol, temiz hava, 
güneş ve istirahatle adamakıllı ton
ladılar. Meseli. buraya gelen fakir 
çocuklar mekteplerinin en zayıf ve 
en bakımsız coruklRrıihrlRr. Biıı:P ha
kımsız.lar içinde en bakımsızım seçe
rek buraya yolladılar. Şimdi hepsi 
bileşti. 

tarda hava ve güneş girlyor. Yatak- - Benim annem, babam yok. Bir 

hanelerinde yatıyorlar. Uykudan ded~m var. Göztepede onun yanında 
sonra onlara mUtalea var. İkindi yaşıyorum. 
kahvaltısı, ondan sonrn da onları - Deden ne iş yapar? 
çok yormıyacak ve ancak doktorun - SUtçUdür. 
mUsaadesine göre oyunlar. Sonra - Buradaki hayatından memnun 
akşam yemeği, akşam yemeğinden musun? 
sonra radyoda müzik dinliyorlar. - Çok memnunum. Nasıl mem • 
Sonra uyuyorlar. Onları sinemaya, nun olmam. Zayıf bir çocuktum. Bu
büyük tenezzühlere götürdük. Bura- radJki muntazam hayatla sıhhatli 

Ethem Tel, haklı bir 
haklı bir memnuniyetle 

yor: 

iftihar ve ya da eğlensinler diye bazan Kara- oldum. 
ilave edi- göz ve kukla getirttik. - Kamp hayatının en çok nesini 

- İçlerinde altı kilo alanlar bile 
oldu ... Görüyor musunuz? Ne güzel 

- Bu kamplarda fakir ve zengin seviyorsun? 
çocuklarının böyle daimi bir temas - Her şc·yini. Fakat en fazla in
balinde oluşlarından her iki taraf tizammı sonra da deniz saatlerini. 

Küçüklerin en sevmedikleri saat 

bu uyku saati olacak. Bunun bir adet 

olduğunu bildikleri halde hemen 

hepsi yemekten kalkınca: "Şimdi ya

tacak mıyız?" diye mUdUre l!loruyor

lar ve evet cevabını alarak somur-
tuyorlar. 

Biraz sonra yatakhaneleri gezdi
ğimiz zaman bütün çocukların içinde 
yalnız ikisinin uyuduğunu gördUm. 
Diğerleri yalandan gözlerini yumu
yorlar ve uyuyormuş gibi sahte sah 
te pozlar alıyorlardı. Hiç şüphesiz ki, 
hepsi heyecan içerisinde sinema ıaa
tini bekliyorlardı. 

Adnan martavala inandı. Bir ölü 
kadar beyazdı. Han kahvecisinin ye
şil dişlerini, kalın bıyıklarını Ma • 
cidenin dudaklarından kendi ağ7.ına 

doluyor sandı. Midesi bulandı. Bir • 
denbire farkında oldu: 
K hveci hafiften sar
hoştu. Herif, her sabah gibi bu sa • 
bah ta kete denen knnı puaçasını ye
miş, rakısını içmişti. Puaçanın şırlan 

yağı ile rakının ispirtosu birleşerek 

a~zmdan kızgın bir koku Adnanın ha-

- Sen veriyorsun hep? Öyle mi ! 
SUheyla: 
- ~~vet! Ben veriyo~m hep. Am8 

bunlar senin bana borcun! Bir ts • 
rafa işaret ediyorum. Bir gilll 
kazanacağın bir büyük davadan bU 

borçlar ödenecek! 
Kocası utanma!!ın diye bu ''bUylilC 

davaya,, inanan yüzle Süheyla buJtll 
söylerken Adnan utandığını !'!ı.tkl•· 
mak için: 

- O halde yarın notere gideceğlıTl; 
dedi; sana bu borçlar için bir "reıııeD 
senet,, vereceğim. 

[ Aı«ası varJ 
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Dertli Hasan, o anda hemen dertlerinden sıyrılmıştı 
Zaten bundan başka tutulacak bir 

l'ol da yoktu. 
Veli ile Mehmet daha çabuk kara

l'a çıkmışlardı. Veli hemen belindeki 
kuşağı çözmüş Danimarkalıyı sımsı
kı bağlamıştı. Mehmet te mümkün 
Olduğu kadar hafifledikten sonra 
landalı getirmek için açılmıştı. 
Haaanın da genç kızla beraıber on 

on beş adım ötede kıyıya çıktığını 
IÖrdükleri için artık rahattılar. 

Bu sırada açıktan sesler geliyor
du: 

- Hasan, Veli, Mehmet ... Nerede-
lin' ? ' 12 ... Hee ... y .•• 

Gerek Recep reisin gemisinden ve 
terek diğer gemiden ayrılan sandal
laria onlan arıyorlardı. 

Dertli Hasan genç lmm elbiseleri
IU sıkarak sularını akıtıyor, bir fay
dası olacakmış gibi kendi sırtmdaki 
r&ını41 çıkarıp ona uzatıyordu. 

Genç kız bu fedaklrlığm büyük 
bıanaamı anlamıyor değildi. 

Bu delikanlı yetifmemiş olaydı, 
.nrıdi !Sl soğuk ve dalgalı sularda bo
hımuş yarm da şu sarp kıyılara 
e&neız olarak atılmış bulunacaktı. 

' Ona hayatım borçlu bulunuyordu. 
Mehmet yüze yüze dönüyor, san

aaıı da sürüklüyordu. Onlan anyan
lann sesleri §imdi daha yakm.dan ge 
li}'Ordu. 

Dertli Hasan cevap veroi ~ 
- Hee ... yy! ... Buradayız, burada .. 
Genç kıza dönerek de f(>yle aöylil-

)ordu: 
- Şimdi yoldqlar gelirler. Hemen 

teıniye döneriz. Ot'ada sizi ısıtacak 
leyler veririm 'ben .. Rahat edersin! .. 

Estrid bu sözlerden bir şey anlamı
l'ordu. 

Bununla beraber zaten dinlemiyor-
"'1 ki... 
Açıktan gelen gür sesler, yaklaşan 
~k gürültüleri, denizin köpükleri 
ı>e karaltılar onu birdenbire sanki pek 
dertn ldr dalplldnea ayuıdlrlmftL 
Etrafına bakındı: Ne dört duvar, 

ile de kapalı bir kapı vardı. Açık ha -
\tada ve serbestti. 

Biraz sonra onu tekrar yakalıya
C&klar, önce bir sandala koyacaklar, 
8onra yine o daracık kamaraya kapa
tarak kilitleyeceklerdi. 

Geçirdiği korkunç hayat, esirlik ve 
turbet, onu hemen içerisine alan ve 
)Uvarlanan bir iğneli fıçıya benze
lrıi§ti. 

Silkindi. 
])ertll Hasan büabUtUn yaklaşan 

8aııdaııara doğnı yürüdü. Yoldaşla-ı 
l'ilıdan bir kaftan, bir cepken alarak 
hnç kıza verecek, U,Umeainin önüne 
~ktL 

A.Jkma ve genç km kurtardığmdan 
~ duyduğu sevince kendisini oka
~ kaptırmıştı ki onun kaçabileceğini 
"'il' an bile aklına getirmemişti. 

Bu sırada Estrid bir defa daha et
l'uına baJnnmıı ve kendisinden beş 
'1tı yUz kulaç kadar ötede görülen 
~ dört aıe.e doğnı bir daf keçisi çe
~ ile ko§a.rak uzaklaşllll§tı. 

-9-
San Çiyan?-

1.ıbertn Haaaıı. o anda hemen hemen 
"'iÇ dertsizdi. 
1.:_Genç km elinden kaçrrmış olaydı 
~~ilir ne kadar üzüleceğini acı acı 
~ınUştü. Sonra kendisinde de ka-

at buluyor ve: 

bı.:: Bir daha onu yanımdan ayırma
~· En çok güvendiğim şaşı 
~a bile, kaçınlmaaına engel ola 
)h.._'. kendimden başka. kimseyt; gü-
·--ıeıneınyim. 

Diyordu. 

lcJi ~ Mustafa gelenlerin en h&§lllda 

d..::: San kız nerede .. Onu tuttunuz, 
"""'gU ini ? 

l>i 

san? ... 
Hasan arkadaşına güIÜmsedi: 
- İıte oradaya.. Görmüyor mu-

sun? I 
Diyerek ideta çıkıştı. 
Şqı Mustafanm canı sıkılmışt. He

le Dertli Hasann önünde o iri boyuna 
rağmen su~lu bir çocuk gibi duruyor 
ve söyleniyordu: 

- Vay açıkgöz vay ... Kemerime 
bağlı olan ipi kesmiş te.anahtan aşır 
mış ... Olur şey değil ... Kim umardı? 
Anskarın üstüne yürümüş: 
- Seni öldürmeliyim! 
Diye haykırarak korkunç bir tokat 

atDU§b. 
Anskar bu vunış altında yere yıkı

lırken Dertli Hasan geriye dönmüş, 

san kızın bulunduğu tarafa bakmıştı. 
Onun orada bulunduğuna hiç şüp

hesi yoktu. 
Fakat şaşı Mustafanm sırtından al

dığı kaftan parmaklannm arasmdan 

kaydı, ıslak taşları üstüne dilştü. 
Dertli Hasan san kızı bıraktığı ye-

re koştu: 
- Estrid ... Neredesin?. 
Diye bağırdı. 
Dört tarafa göz attr. 
Solda, deniz, kıyılan duruyor, uğul

duyordu. 
Sağda yalçm bir kayalık belki kırk 

elli kulaç yükseliyordu. 
İleride, kasaba tarafında ise beyaz 

bir hayal kıyıdaki taşlann ve kaya
ların üstlerinden sekerek biltUn hızıy
la uzaklaşıyordu. 

O da koştu: 
- Estrid! ... Gitme! .. San kız, git· 

me diyorum sana!. 
Bu bağrış cevapsız kaldı 
Veli arkadaşlarına haber verdi: 
- San kız kaçmış .... İşte ... Uzak. 

1arda ... 
Hepsi de· oraya bakWar • 

[Arkası var] 

Av mevsimi 

Avcılar dün parlak 
bir merasim yaptılar 

Dinkü meraaime iştirak eden avcılardan bir grup 

latan bul Avcılar kurumu parlak ı 
bir törenle diln av mevsimini açmış
tır. 

Bu törene iştirak eden 450 kadar 
avcı Ambarlı köyüne, Çobançeşmesi
c~ gitmişlerdir. Bu avcılar arasında 
eski ve mükemmel bir avcı olan da- İ 
biliye vekili Şükrü Kaya ile Ankara ~ 
valisi Nevzat bulunuyordu. 1 

Törene istiklal mal'§ı ile başlanmış, : 
1 

bunu kurum başkanı Nezihe Atıfın ı 
1 

verdiği bir söylev takip etmiıtir. Da- l 

1 O milyon dolarlık 
• • • 

mır as ıçın 
----

Kızını zürriyet imka-
nından mahrum 
bırakan ana 

Kaliforniyada dünyanın hiçbir 
tarafında misli görülmemiş bir da
va cereyan ediyor. Ortada 10 mil -
yon dolarlık bir mfrası kızını mi
rastan mahnım etmek için zürriyet 
imkanından da mahrum eden bir a
na. Hem parayı, hem de kadınlığını 
annesi yüzünden kaybeden davacı 
bir ku var. 

Amerikalı milyonerin biri iki sene 
evvel ölüyor. On milyonluk serve
tini 19 yaşındaki kızına bırakıyor. 
Şu şartla ki kızın ~ocuğu olmazsa pa 
ra anneye kalacak. 
Kadın on milyona tamah ederek 

mirası ele geçinneği kuruyor. Kızı
nın anne olmaması için en sağlam 
tedbir zürriyet imkanından mahrum 
bırakılması ... 

İki doktorla anlaşıyor. Bunlann 
iddiasına göre kendilerine diyor ki: 
"Kızımda 11, 12 yaşında bir çocuğun 
iradesizliği, buna mukabil fazla bir 
cinsi hassasiyet var. Bir deliliğin ö
nüne geçmek için zürriyet imkanın
nm ref' edilmesinden başka çare yok. 

Kızına da bir apandisit ameliyatı· 
na lüzum olduğunu söylüyor. Apan
disit namı altında ameliyat yapılı -
yor. Fakat hakikatte cani annenin 
maksadı yerini buluyor. 

Şimdi kız annesinden hem vasi -
yetname hükmünü cinai bir hareket
le bozmasından, hem de zürriyet im
kanını cebren ref'ettirmesinden do -
layı davacı ... 

Anne ortalarda yok. Fakat bol 
para ile tutulmuş avukatlar faaliyet 
te... Dünyada misli görülmiyen bu 
dava çok meraklı ve heyecanlı ola -
cağa benziyor. 

Çetin bir mesele 
Bir kadın polis müdürü 

bir adamı kendi elile 
asmab mı? 

Birleşik :A.merikanm gueteleri çe
tin bir meselenin münakaşasile uğ
raşıyorlar: Bir kadıh polis müdürü
nün, bir caniyi kendi elile asması 
doğru mu, değil mi? 

Amerikada pofts müdürleri halk 
tarafından seçilir. (Kentoki) hüku
meti dahilinde bir kasaba, 42 yaşın· 
da bir evli kadını polis müdürü seç
miştir. 

Bu hükfımetin bir kanunu var: 
Bir cinayet olunca cani, cinayetinin 
işlediği yerde asılır. Bu asma.k işini 

polis müdürünün kendi elile yapma
sı da adet iktizasmdandır. 

Geçen gün bu kasabada 21 yaşın-

da bir zenci, 72 yqında bir beyaz 

1 

kadını parası için öldürmüştür. Şim
di polis müdürü bayanın bu adamı 
kendi elile asması lazım ... 

Amerikada bir galeyan baş gös -

, termiştir: Bir kadın cellatlık etme -
! meli ... Bunun için ancak meslekten 
! yetişmiş iki cellat, asma işini hiç ilc

i ret almadan vekil sıfatile yapmayı 
j teklif etmişlerdir. Üçüncü bir cellat 
en kısa ve mükemmel asma usulü 
hakkında ücretsiz ders vermek tekli

İ finde ~ulunmuştur. 

1 Polıs müdürü bayan, vazifesini biz-

' ı zat yapmakta 1srar eylemiştir. Son 
1 celladın teklifinı kabul ederek b i r 
, manken üzerinde ameli tecrübelere 
! başlamıştır. 
j İdamı sey-etmei< için hükumet ta
! rafından 2500 r<ısmi davetname gön 
' derilmiştir. İdam ıneydanınm etra -
fmdaki evlerjı~ rencereler, resmen 
davet edilm!yenlere yüksek ücret 
mukabilinde satılmıc;tır. 

\' Y~ soruyordu :o 
eu heınen cevap venni§ti: 

....... lkiami de yakaladık. 

......_Nerede? 

vetlilere verilen bir ziyafetten sonra ı 

atıı müsabakalan / yapılmıştır. Bu 1 

mUsabakalara hakem heyetine men
ırup olan kurum başkanı Nezihe alın
mamış, müteharrik bir domuzdan i
baret olan hedefe atışlar yapılmııtrr. I 
Neticede Dr. Atıf birinci, Sabri ikin- 1 
ci, Teohari UçUncü olmuştur. Birin -
ciye bir kupa, ikinciye bir av çanta
sı, üçüncüye bir fi~klik verilmiştir. 
Miiaabakalardan sonra başkan Nezi
he ile dahiliye vekili Şükrü Kaya ara 
smda hususi mahiyette bir milsaba
ka yapılmıı, Nezihe ŞUkrU Kayanın 

l Asılacak zenciye bu münaka.;'l 
1 hakkında' fikl'i sorulmuştur. Cev!\p 
; !}il olmuştur: "&n öteki dünyayı 
! boyladıktan sonra ipimi çeken ister 

• j f;rkek, ister 4·.• yaşında bir bayan ol· 

...... Kız h V . ırsm burada .. San kız da ... 
~ eli elile biraz önce Dertli Hasanm 
t, ~duğu yeri göatermek için o tara 
'onınu,, fakat orada yalnız kendi 'e doğru gelen Dertli Basanı gör-
~ sa~ kızı görememişti. 
~1 Hasan f&§ı Mustafanm sil'
"' ıt!ananı alırken Veli de sordu: 

nerede? Onu ne yaptm Ha-

Şükrü Kayanın iki isabetine mukabil 
üç isabet ya'JKln başkan Nezihe 

arkadaşl.arı arasında 

iki isabetine karşı üç isabetle müsa- bakayı kazanmıştır. 

l su1!, umurumdr.; dc·~l... Genç baykll 
olsaydı gözüm be~ki de arlroda ka • 
lırdı ... " 

Meyva iıtihaal mıntakalannda 
Meyva istihsal sahalarında tetkik 

ler yapmak üzere seyahate çıkan be
yet Ege mıntakasmdaki incelemele
rini bitirmiştir. Heyet yakında şeh
rimize gelecek ve burada da bir müd
det tetkikatla mes1rul olacaktır. 
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l'azan: Steffan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Mari Antuvanet şimdi annelik 
zevkini tatmağa başlıyordu 

uıger tarattan bütün saray erkim 
merakla hadiseyi bekliyordu. Krali
çenin doğ\ırması esnasında, bu müş
kül ve ıstıraplı dakikalarda, bütün 
prensler, prensesler velhasıl saraya 
mensup herkes kraliçenin odasında 

hazır olacaktı. Hiçbirisi bu vahşi ve 
gayrisıhhi adetten vazgeçmiyordu. 
Merakla bütün doğum safhaları ta -
kip edilecekti. En uzak şatolarda otu 
ranlar, hatta uzak şehirlerde bulu -
nanlar bile seyahati göze alarak Pa
rise kadar geliyorlardı. Bir Fransız 
kraliçesinin doğurmasını seyretmek 
her zaman herkese müyesser olan 
bir manzara değildi. Bundan istifade 
etmeyi fırsat biliyorlardı. Fakat Kra
liçe bütün bu seyirci kütlesini epeyce 
bekletti. Nihayet Kinunuevvelin on 
sekizinci gecesi saraym içinde çanlar 
çalınmıya başladı. Kraliçenin ağrılan 
tutmuştu. En evvel odasına Madam 
De Lanıballe girdi. Arkasından diğer 
madamlar da girdiler. Saat üçte Krı;J 
ve diğer prens ve prensesleri uyan
dırdılar. Parisin dört köşesine atlı 

haberciler gönderildi ve herkes sara
ya davet edildi. 

Birkaç dakika sonra bütün asilza

deler Kraliçenin ağrı çektiği odaya 
doldular. Hepsi asalet derecelerine gö 

re odaya yerleştirilen koltuklara yer
leştiler. Ön sırada yer bulamıyanlar 

arkadaki iskemelerin ve sıraların üze 
rine çıkarak seyre bakıyorlardı. İztı
rap çeken biçare kadının bir iniltisini 
veya nefes almasını bile gözden ka
çırmak istemiyorlardı. Kapalı pence· 
reli odaya dolan elli kişinin nefesi, 
ilaç kokulan odanın havasını taham-

yüz çift yeni evli onu kilise kapısında 
bekliyerck alkışlıyor ve teşekkür edi
yorlar. 

Paris halkı günlerce eğleniyor ge
celeri havai fişekleri atılıyor, çeşme
lerden şarap akıyor. Ahaliye bedava 
ekmek ve yemek dağıtılıyor. Meşhur 
Komedi Fransez tiyatrosu halka be
dava temsil veriyor. Kralın locası kö 
mUrcUlerc Kraliçeninki sebze satan 
kadınlara tahsis ediliyor. Fıkaralar 

zengin imişler gibi herşeyden istifade 
ediyorlar. 

Herşey güzel, herşey iyi! On altın
cı Lüi de baba olalıdanberi daha ne
şeli ve mağrur bir ta vır takmıyor. 

Mari Antuvanet anne olur olmaz san
ki durulmuş gibi daha ciddi, daha ak
lı başında bir kadm oluyor. 
Artık herkesin ağzı kapanmış, Kral 

ve Kraliçe tabü bir şekilde kan ve ko
ca olmuştu. Soysop. saray halkı vel
hasıl bütün memleket halkı neşe ve 
sürur içinde eğlenceden eğlenceye ko
§Uyor. 

Yalnız bir tek kişi o kadar memnun 
değil. İmparatoriçe Mari Terez... Ço
cuğun kız oluşu İmparatoriçeyi mem
nun etmemişti. Vaziyet biraz düzel
mekle beraber daha tamamile iyile~
miş değildi. 

Çünkü bir çocuk doğmakla aile sa
adeti tamam olmuştu, fakat haneda
nın istikbali bakımından bu kafi de
ğildi. Çocuk oğlan olmalıydı. 

(Mutlaka bir Veliaht lizımdır!) di
yerek mütemadiyen kızına, Kral ile 
ayrı yatakta yatmasını tenbih edi
yordu. Aylar geçtikçe ve yeni bir ha
mil haberi alınmadıkça, adeta hiddet-

mül haricinde bir hale getirmişti. Fa- leniyor ve kızına acı sitem ve kinaye

kat ne odayı terkeden, ne cam açan lerde bulunuyordu. Fransa tac ve talı 
hiç kimse olmuyordu. yedi saat sü- tına kızı tarafından bir varis getiril
ren ağrılan herkes seyretti. Nihayet diğini görmeden ölmek istemiyordu. 
sabahın saat on bir buçuğunda Kra- (Sabırsızlanıyorum, çünkü fazla bc!<

liçe dünyaya bir çocuk getirdi: Fakat lemiye yaşım müsait değil.) diyordu. 
ne yazık ki bir kız... Bu kadar arzu ettiği ve beklediği 

Çocuğu banyo yapmak ve kundak- neticeyi görmek İmparatoriçeye mü

lamak için bitişik odaya götürüyor- yesser olmamıştır. Mari Antuvanetin 
lar. Kral geç ve güç olan bu mahsu- ikinci hamli yanda kalmış, araba ka
lünü iftihar ve zevkle seyrediyor. Fa- pısını hızlı kapamak istemesi netice
kat birdenbire ortalığı bir velvele alı- cesinde çocuk vaktinden evvel ve düş 
yor. Doktor Kraliçenin bayıldığını ve me suretilc dünyaya gelmiştir. 
mutlaka kan alınması lazım geldiğini 1780 senesinin 29 Teşrinisanisinde 
telaşla söylüyor. Havasız ve kapalı de İmparatoriçe Mari Terez bir zatUr
bir odada yedi saat bağırmadan, inle- reeden öldü. Bu kadar can ve gönül
meden ~oğurmanın neticesi olan Kra- den görmek istediği erkek torununun 
liçeye fenalık gelmişti. Tel8.şla etraf- dünyaya gelişini göremedi. 
tan sıcak su isteniyor. Fakat sıcak su Hayatında pek çok istırap çekm!ş 
bulunamıyor. Herkes seyretmek tela· olan ihtiyar İmparatoriçenin dünya 
şile en iptidai ihtiyaç olan sıcak suyu da iki arzusu vardı: Birincisi kızının 
hazırlatmayı unutmuştur. Doktor ni- bir erkek evlada sahip olması... B':.ı 
hayet damardan kan alıyor. Kraliçe arzusunu yerine getiremeden ölmüş
gözlerini açarak kendine geliyor. O tür. İkinci arzusu da çok sevdiği kı
zaman herkesin neşesine payan yok. zmm hoppalığı ve havailiği yüzünden 
Çanlar çalmryor. Bütün memleket ne- bir felakete uğramamasıydı... Bu 
şe ve sevinç içinde çırpmıyor. korktuğu felaketli neticeyi de görme-

Mari Antuvanet kadınlık iztırabını den ölmüştür. Allah bu dindar ve te
çekınişti. Şimdi annelik zevkini tat- miz kalbli anaya kızmm felaketini 
maya başlıyordu. Fakat halkın neşesi göstermemiştir. 

tamam değildi. Doğan çocuk kız oldu- Kari Terezin ölümünden bir sene 
ğu için toplar yalnız yirmi bir defa sonra Mari Antuvanetin bir oğlu dün
atıııyor. Halbuki bu bir oğlan olmu, yaya gelmiştir. nt ha.mil esnasındaki 
olsaydı yüz bir defa atılacaktı. rahatsızlıklan düşünerek bu defa se-

Buna rağmen biltün Paris ve Ver- yircilerin miktarını azaltmışlardı. 0-
say sarayı neşe içinde idi. Bütiln Av dada doğum esnasında yalnız en ya
rupaya müjdeler gidiyor. Hapishane- kın hısım ve akrabalar bulunmuştur. 
lerdeki mahkumlar affediliyor. Yüz Herşey tabii bir şekilde cereyan etti
fakir çift cihazlanıyor ve Kral tara- ği halde Kraliçe o kadar kuvvetsiz 
fından hediyeler verilerek evlendirili- kalmıştı ki çocuğun kız veya oğlan 
yor. Kraliçenin yataktan kalkıp ta olduğunu soracak takati kalmamıştı. 
ilk defa olarak kiliseye gittiği gün bu [Arkası var] 
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Arttırma ve eksiltme 
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26 Ağusto• Ça famba 

_/lQ!!;g __ lanB~:~sıdu~luls~a~lrtad.Üı~ı-'lı~teeşnekko~n·ıcie~t'm'e:o.~n-~~r:K~u:~~:~~~atvege- gayretlerini sarf ediyor 
22 AGUSTO · Ct'MART.ESİ "" ncl olarak bütün hafriyatlar üzerin -

• İstanbul jandarma ı;atınalma 
p a r a la r tarih bilgileri kongresi ilk toplantısı- deki esaslı rolünü ortaya koyan bir 

nı 1932 de Londrada yapmıştır. Tür- kısa başlangıçtan sonra, hafriyatın Bir İngiliz gemisi yakc l ındı, araştırıldı ve bir 
Norveç gemisi de bombardıman edild1 komisyonunda yerli astarlık ve ça

maşırlık bez. 

Al 1 ş s a t ı l.i kiye Ctimhuriyeti hem kongrenin ku- neticelerini anlatmıştır. Her toprak 
ruluşunda, hem toplantısında delege tabakasının verdiği kUltür eşyasııun 

• Milli Müdafaa Vekaleti satınal

ma komisyonunda 14 adet yeraltı 
tankı ve mahruti çndırbczi eksilt-
mesi. 

• Kadıköy Vakıflar Direktörlüğün 
de kiraya verilecek Osküdarda ve 
Gözkprdc iki dükkan arttırması. 

• Antalya Vilayeti daimi encüme
ninde memleket ha~tanesi için ilaç 
cksUtmesi. 

• İstanbul \'ilı\veti muhasebecili
ğinde Merinos y~tiştirme teşkilatı 
için bir adet respiranyon aleti ve bir 
adet dt'forden cihazı eksiltmesi. 

• Tekirdağ askeri satınalma ko
mifıyonunda 11 bin kilo sabun. 

• Erzurum Vilayeti nafia. dairesin
de Trabzon - Ağrı transit yolunun 
Erzurum Vilayeti dahilindeki kısmı
nın şose ve bir köprU inşa.atı eksilt
mesL 

• İstanbul Komutanlığı satınalma
koınisyonunda Gümüssuyu hastanesi 
için 7000 kilo meşe kliınürii, 100 ton 
krible, 400 ton kok kömürü eksilt-
mc,;i. 

• Cağnloğlunda Sıhhat \'C İçtimai 
Muavenet Müdürlilğünde kuru so
ğan. kaba mal ve battal patat!'s, 
Haydarpaşa hastanesi için ilaç ve 
sUt eksiltmesi. 

• Isparta aı;keri satmıı.lma komis
yonunda 313 bin kilo yulaf. 

Sterhn 
l Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika (r. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Franıın: fr. 
Liret vesikalı 
Florin 
Avusturya ııılın 
Mark 
Zloti 
Pen'go 
Leva 
Yen 
lsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra iızerine 
Paris ıızerıne 
Ncvyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avu~ıurya 
Mark 
İ!lvcc kuronu 
hpan peıeta 

Esham 
111 Bankım Mu 

N 

629,-
123,50 
84,-
80,-
21.-
13,-
49,-

164,-
190.-
82,-
22.-
28.-
2ı.-
22.-
22.-
32,-
31.-

966,-
243,-

.. .. H•miJine 
Anadolu "o 60 

.. 3 100 
Şirketi Hayrıyc 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terk o" 
A9lan Çimento 
Merkez B. ntc.,sı 
Oıım;ınlı F!ıınkası 
Şark Merkez Eczanesi 

635,-
126,-
92,-
84,-
23,-
16,-
53,-

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

967.-
244,-

635.-
12,03,-

0,79,21,25 
10.05,-

4,69,60 
2,43.-

63m.ss 
1.16.63 

19.1 ı.25 
4,18.50 
1.96.95 
3.0't,50 
6,30,-

85,-
9.90 
9.90 

25,75 
~1.-
16.-
18.-
9.40 

12.60 
I 1,40 
80.-
25,50 

3,60 • Vize Fıatınnlma komisyonunda 
aman ve yulaf eksiltmesi. I • t i k r a z l a r 

• Karamiirsel iskan komisyonun
da yaptırılacak göçmen evleri inşaa
tı. 

• Liileburgaz satınalma komisyo
r:unda 44fl0 kilo beyaz peynir eksilt
mesi. 

• GümrUk Muhafaza G:c:-ncl 'Ko-
mutanlığı lstanbul satınalma komis
yonunda 160 kal!'nı depo malzemesi. 

• Kabataşta inhisarlar levazım ve 
miibayaat şubesi alım satım komis
yonunda muhtelif cins çivi eksiltme
si. 

= 
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Turk Borcu 1 
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.. " 111 
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Jgtilmu:ı Dahili 
Sivu - Erzurum 1 
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ı886 l 
ı903 lI 
1911 ıu 

Tahvilat 
Rıhtmı 
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•• 111 

-.-
101.-
95.-

,. Mumesııil 

23,22 
21.85 
22,-
97,-
96.50 

11)0,-

ıoo.-

-.-
102,-
96,-

ıo.25 
45.50 
47,-
46,50 

af qarışları 

Beşinci müsabaka dün 
Ve: ief ~ ndide yapı:dı 

. Cümhu~rcisl A~atilrk~n yüksek 1 medin Ceylanı birincilik. Yörük'ün 
hım~yelennde Velıefcndı çayırında Ayhanı ikinciliği, Alantczol'un Bora 
tertıp edilen yarışların beşincisi dün sı ilçUncülliğü aldılar. 
yapılmıştır. Dördüncü koşu üç ve daha yukarı 

Birinci koşu Uç ve <laha yuknrı yaştaki halis kan lngiliz at ve kıs -
yaşta.ki lnglliz at ve kısraklarma raklarına tahsis edilmişti. Birinciliği 
mahsus idi. Yarış sonunda birinci . Temelin OnUrsar'ı, ikinciliği Asonun 
liği Prens Halimin Copain'i, ikincili- Toınrusu kazandılar. 
ği Aksonun Markizi, UçüncülüğU Beşinci koşu dört ve daha yukarı 
Behçetin Barcs'i aldı. yaştaki halis kan Arap at ve kısrak 

lkinci koşu, Uç ynşındaki yerli, ya ]arına mahsustu. Birinciliği Temelin 
rım kan Arap ve halis kan Arap er- Necipi, ikinciliği ylizbaşı Rızanın De 
kek ve diı;i taylara mahsustu. miri, üçUncülüğU Ozçelikin Ceylanı 

Birinciliği Kara. Osmanın Oncü'sU, kazandılar. 

ikinciliği yine Kara Osm:ının Galip'i, En mühim' yarış altıncı koşu idi. 
Uçi.incUIUğU Erkmnnın Ccylfın'ı ka· Uç ve daha yukarı yerli, yarım kan, 
znndılar. Arap ve saf kan Arap tay ve kısrak 

Uçüncü Hindikap kosusu 10 hay- lanna mahsustu. Bu yarışta blrincili
''an arasında oldu. Dört ve daha yu· ği Devrişln Serveti, ikinciliği Atlının 
kan yaştaki yerli yarım kan Ingi- Gülizarı. üçüncUiüğU Binbaşı Ceb . 
liz at ve kısraklarma mahsustu. Ah l:lann Ceylii.nı kazandılar. 

Söğüt idman yurdu - Altay maçı 

göndermişti. tetkik ve tasnifine bu izahat ve on _ Hendaye, 2-0 (A. A.) - Gijon cep la harp sanayii ihdası için sarfedil· 
''Tarihten önce ve ön tnrih bilg-ileri )ara ait projeksiyo~lar tahmin edil- hesinden alman haberlerde mebu .ııekle olan mesaiden bahis bir ma • 

ile bilhassa arkeoloji, antropoloji, et- nıez bir aliıka ve takdirle karşılan _ Pcna'nın kumandası altında bulunaı ale neşretmiştir. 
nografya, paleontoloji ve jeoloji folk- mıştır. Türk arkeolojisini ve onun Asturien maden amelesinin asilerin Şimdiden kırk bin gaz maskesi ha· 
!ur gibi disiplinlerin hepsini içine a- hafriyatlarda kullandığı metotları son siperlerini zaptetmiş oldukları zırlanmıştır. Makalede eski OvideO 
lan kongrenin idare ve sevkini Con- aydınlatan bu kısmın ne derece ıu- bildirilmektedir. Muharebe çok ·şid - silah fabrikası direktörü ve eski Se· 
ceil Pennanent denen bir heyet üstti- zumlu olduğunu sonradan muhtelif cletli olmuş ve her iki taraf "ta ağır gocic harp akademisi profesörü olup 
ne almıştır. 34 milletin delegesinden milletlerin delegesinden dinlenen nok zayiat vermiştir. Yiiz elli asi esir e· silah imalatını idare etmekte bulu • 
meydana gelen konseyde Türkiye de- tai nazarlar ispat etmiştir. dilmiştir. Haber verilrtiğine göre asi- nan topçu albayı .Jimenez la Bcraza.· 
legesi de vardır. Kongrenin işlemesi- Sıra hafriyRtta bulunan mewrla- lerin yiiksck rütbedeki zabitleri hü- mn scnasında bulunmaktadır. 
ni konsey Permanentta Norveçi tem- rm ve içlerinde ele geçen emsalsiz kfımet kuvvetlerinin eline dUşmemek Albay, askeri isyan çıktığı zaman 
sil eden delegeler ve yardımcıların - hazinelerin tetkik ve izahile Alaca _ için kendilerini öldUrmUşlerdir. Pamplune'da bulunuyordu. Oradan 
dan meydana gelen teşkilat heyeti te- höyilk'e ait bir muvakkat kronoloji San Scbastien dün biri sabahleyin Fransaya geçmiş ve Barselona gel • 
min etmiştir. Konı;renin reisi. genel kurulmasına gelince, toplantıda bu _ ve biri öğleden sonra olmak üzere i- miştir. 
sekreteri ve her seksiyon için bir sek- lunanların alakası heyecan derecesi _ ki defa bombardıman edilmiştir. Bir /ngiliz gemİ•i tevkil edi/Ji 
retcri bulunmuştur. Tarihten önce ve ni bulmuş, saat on ikiyi geçmiş ve Bombardıman geçenlerde Ferroldan Cebelüttank, 23 (A.A.) _ Reuter: 
ön tarih bilgileri arasına giren disip- resmen bütUn kongre kapanmış bu _ çıkmış olan Vaşington tipindeki on Resmen bildirildiğine göre Cebelütta· 
lenlerin her birisi ve~·ahut biribirleri lunmasma ragm~ en salonu dolduran bin tonluk yeni Canaria kruvazörü nkt F" 1 . .a.n asa yo cu nakletmekte olan 
ıle münascb<'ti dahıt sıkı olanların bir güzidelerin ısrar ve ricasile arkeolo- tr,rafmdan yapılmıştır. Saat 10 a 1ngılız bandıralı Gebelzerjon ~apuru 
ikisi namına olmak üzere bir seksiyon ğumuz Remzi Oğuz Ank i?.ah ve tet- doğru şehrin üzerine ancak 4 obüs açık deni?.de İspanya hilkfımetine ait 
meydana getirilmişti. Norve<;li ilim kıklerine devam etmiştir. Böylece u- düşmüştür. Saat 15,30 da bombardı- bir harp gemisi tarafından tevkif ve 
ve oevlet aifamları kon~renin mu - mumiyetle delegelere a.}Tılması mu- nıan daha ziyade şiddetlenmiştir. Ye- muayeneye tabi tutulmuştur. Gemi • 
vafffık olrrın.sı için her türlü gayreti, t niden bir takım hn<>nrat vukua gel · 

at olan çeyrek ııaat ve en çok yarını ....,.. • nın ne olduğu henüz belli değildir. DO 
feıinkRrlııYı yapmı..,lerdır. Bi7.zat kral miutir Ancak nu"fusra telefat vuku 1 " - ., saat ?.amanın dışında Türk delegesi- 'I • " • a~an rivayete göre, İspanya harp ge-
veliaht kongrcvi ıu~nırş. kongrP. aza- · bulup bulmadığı bilinmemektedir. · · 

ı•e ıki saatlik bir zaman verilmiştir mun, vapuru yedeğe alarak Malaga.-
larını raya rafürmıa ve her bı'n· ile Zannoluı1dug·uııa ga··r b b dı " " " ., ki, kongreler hayatında hemen he _ e om ar • ya götürmüştür. 
a.yrı 11 vrı ırörii~mi1~tür. Rir tarih "ro- mantar mu··dafilerı"n ma · k et C ,. men görülmemiş bir muvaffakıyet ve ' nevı uvv cbelüttank deniz makamatı te • 
fesörü olan Harici.ve Vrkilleri bilfiil lerı·nı· sarsmamnkta bı·ıa· kis ı ı da 
kon~ede CR hş'Tlrştır. Kadın. erkek 
iiniverf:iteliler, muallimler, profesör
ler, miizeciler i!ilcrin iyi yürümesi i
<;in fCfC'rher edilmiqlerdir. KonırreyP 
..,."'""'"r hövl"r" hii•Un Norvec;i tanı
m11k inık:'ınını da bul'lluşlardır. Kon
g-rrnin ilmi çahşmflları arasında en 
miil-tirrı ,i ... ri şimal mcmll'ketlf'rine ait 
veni tE-•1<iklcrin, keşiflerin tebliği tut
mııı:ıtur. 

istisnadır. Bilhassa, bulunan eşya ve • on ar · panyol subaylarının Gcbelzerjon va • 
ı . d. w ha ziyade teşci etmektedir. b t eser erın ıger yerlerde bulunan ben- purunu aş an aşağıya muayene et-

zerlerile mukayesesine ait bu kısım Şimdiye kııdar bitaraf kalmış olan tiklerini söylemişlerdir. 
bırçok kimseler hilklımet taraftarla-vtı komlnikasyon Uı:crinde söz alan A•iler yürüyorlar 

F rı ile birleşmişlerdir,. 
'ransız arkeologu Claude Schaffer Lizbon, 23 (A.A.) -Reuter:- Badojo 

:Mirranda, 1ngiliz profesörlerinden Sevil üz.erine hücum za karşı yapılan taarruza iştirak e· 
Gordon Childe Mallovan' V. Hut- Rahat, 23 (A. A.) - Seville radyo- den asi kuvvetleri Toledo üzerine vil• 

UzRkqll"kıı. ~inıHI Afdkıı ile fsnan-
"Rvsı ııit olıı•ı tf'fkiklcr. kccıiflcr hun
d~n srmra '?"lnıiFıt ir. Orta Asyaya a
it t!'b!i~l,..r de önenılice olmmıtur. Ön 
Asvıı"a. 'f."'.,.ı> ve Akrlrniz mıntnkıılan. 
na ıılt te"'li,,,,.ler ol<iuk<;a azdı. Ve ön 
sııfhıırlıt f n~li7'0rin mesaisi e-elivor. 
Amerikalı1ann. Fransızlarınki ile Yu-

chinson, Sean o Riovdain ve Myres. suna göre kızılların Seville üzerine rümektedlrler. Bu şehirde hillffı~et~ 
Bulgar profesör Ji'ilov, Avusturyalı bir taarruzda bulunmaları birkaç z.a- çilerin muhasarasına mukavemet gö~ 
Profesiir Os. Menghin, H. Khun, Kıb- mandanberi beklenilmekteydi. Düş- teren ve Alcazar akademiı;ine taha.s· 
rısh arkeolog Dikdios. Romanyalı tnanm taarruza hazırlanan kuvveti . sün etmiş olnn 'bazı asiler de vardrr. 
Dr. V. Dimitrösü büyük bir heyecan- nin mevkii tayyareler tarafından Bu şehrin zaptı 1.fadrit Uzerinc ya• 
la yapılan keşiflerin ehentrni:vetini ve keşfedilmiş ve hemen ÜT.erine yürü • pılacak taarruzun anahtan olacak • 
Türk arkeolojisinin yüksekli.ği bırin- nülınüştür. Cordoue'dcn hareket et • 
d sınıf mevkii hürmetle anmışlar _ miş olan milli kuvvetler hariçten gel
dır. Hazır olan yUz elliyi geçen ilim miş olan takviye kıtaatı ile iltisakla
adamlarının yerlerini terkedip 'Iürk rını temin etmişler ve Marksistleri n
delegelerinin çevresini de alarak yap ğır bir bozgunluğa uğratmışlardır. 
tıkları hararetli tebrikler, alkışlar sa Marksistler, 25 telefat vermişlerdir. 
ôe bir section içtimaı olan toplantıyı Bir /sveç gemisi bombardıman 

nnnhlarınki onun ardından geliyordu. 
Balkanlara ait arRfitırmal!lr ve ince
lemeleri RnrrıC'nlcrle Bulı?arlRr temsil en bUyilk genel bir toplantı çevres\ni edildi 
ettilC'r. Anndolunun PrehistU\'flr ve çuktan geçen bir mazhariyete eriştır

miştir. Bilhassa bulunan eşyalara ait 
görüşmelerimızle tesirlerin mcnşeinc 
ve kronolojiye ait görüşmelerimiz 
hemen hemen tamamiyle doğru bu -

Protohistm·arına alt rıeqai ise 1'iirk 
d"lc~elerinin üç kominikasyonu tem
cıil "~·IC'miştir. 

Bu yU7. yirmi seki:ı:i hıılnn komini • 

kRsvonun A vrunıı va koydu~u yeni 
v~ikalıır. yeni hnkikatlcr son dcrecr 
nıfilıim idi. 

!un muştur. 

Delegelerimizin komilikasvonla -
rı kongre tarafından çıkarıl;cak bir 
ciltte yer alacaktır. Bundan başka 
İngiltere, Almanya \'e Fransanın ta
nınmış bUyUk mecmualarının direk
törleri delegelerimizden yazılar rica 
etmişlerdir. 

Alimlerimiz bu hususu bilhassa na 
zan dikkate alacaklardır. 

Asya ve A vrunedıı kıwimlrrin mu
haceretlt>rine. onların biribirine ver • 
diği an'ane ve yaptıkları kıtraıhklı te
sirlere ait çok yeni ve esaslı kanaat
ler ortava çrkmıştır kiı bunlann neş
ri ve klilsik kitanlara g-eçmesi ile sim 
diki telitkkilcrden bir kısmının deği-
ı;rc"~;,,i hrl<livebiliriz. Türk tarih \•e arkeolojisi antrepo. 

·11 büyiik ve ehemmiy<'tli ilim lijisi için hakiki büyiik bir ıafer olan 

kaynaşmnsında Türkiyenin tuttuğu bu kongre büyük bir ıııempati, dost

yer bir cümle ile birinci sınıf olmuş- luk dalgası arasında bitmiştir. Gele. 
tur. Krıngrenin df::lı-gelerimiıe ve teb- cek kongrenin 1940 ta Peştede top

liğlerine gösterdiği derin alaka tah- !anması karar altına alınmıştır. Tür 

minin Ustüne çıkmıştır. kiyeye ve- delegelerine gösterdikleri 

Delegelerimizin ilim alemine bu se- alfı~a Ve dostluğun derecesine göre 

fer sundukları hakikat "Türk Ta . lııgilizler, Fransızlar, lsveçliier ve 
rih kurumu,, nun geçen yıl Alaca Finlandiyalılar ön safta gelmekte -

Höyükte yaptığı hafriyatta keşfedi- dir. Delegelerimize lsveç ilim alemi 

len eserlere ait izahlardır. Kongre nin hele profesör Ax. Perason ,.e 
bunun için münhasıran Türklere ait Ups.alc antropoloji enstitüsünün gös 

terdiği tezahilrat hürmetle anılma . 
:r.aman ayırmış, toplantının ba§kanlr

ğını da gene Tiirk deleg-esine bırak-

nııştı. I 

AntropolojisC olan Şevket Kansu, 

ğa değer. Iaveç matbuatı bu vesile 

ile delegelerimizi sık sık ziyaret ede 

rek onların intibalarını ve resimh:ı
rini neşretmişlerdir. 

lstokholm, 23 (A. A.) - Gallia a
dında ki .İsveç vapurunun Cadix açık
larında İspanya hükumet geinileri 
tarafından bombardıman edildiği öğ

renilmiştir. Ancak vapura bir şey ol
mamış ve Portekiz limanlarından 0-
tubal'c gidebilmiştir. 

Hariciye nazırı vapurun uğramış 
olduğu bu taarruz hakkında tafsilat 
gelmesini beklemekte ve diğer devlet 
lerin Madrit hUkCtmetinin asilerin iş
gali altında bulunan bUtUn limanları 
harp mıntakası addetmek suretinde 
ittihaz etmiş olduğu karar Ur.erine ne 
gibi bir hattı hareket ittihaz edecek
lerini öğrenmek istemektedir. 

Şiddetli bombardımanlar 
Bayonne, 23 (A. A.) - Gijondan 

bildirildiğine göre asilerin tahassun 
etmiş oldukları imancas karargahı 
topçu kuvvetleriyle tayyareler tara . 
fından yapılmış olan şiddetli bir bom 
bardımandan sonra zaptedilmiştir. 
Bombardıman neticesinde bir yan -
gın çıkmış ve süratle etrafa yayılmış 
tır. Birçok infilak vukua gelmiştir. 
Karargahı işgal etmekte bulunan yüz 
elli asker kaçmıya muvaffak olmuş
tur. 

Fa• •ilahendazları 

tır. 

Rahat, 23 CA.A.) - Seville rad• 
yosunun bildirdiğine göre. asi kuv • 
vetler, Guadarama cephesinde şid• 

detli bir taarruz yapmışlar ve hükfl• 
metçiler 700 ö!U )le birçok yaralı veı"' 
mişlerdir. 

Diğer taraftan Caceres • Badajo• 
ve ~alamank demiryolu hattı yeni • 
den tesis olunmuştur. 

Malagada yangın bombala" 
Cebelüttarık, 23 (A.A.) - Elcetf• 

re akeri makamntına gelen hnberJcl'i' 
göre, asi tayyareler Malagaya· yan • 
ı;m bombaları atmışlar ve şehirde btJi 
lunan benıin deposu ateş almıştır. 

Mezkür deponun ait olduğu 1spaJ1' 
yol kumpanyasının burada bulunnııı.1' 
ta olan resmi ajanı Reutere beyanıı· 
tında, depoda bir milyon galon beJl' 
1Jn bulunduğunu ve depo ateş aldığı 
takdirde bUtün şehrin kili olacağınf 
söylemiştir. 

Malagaya doğru 
Cebelüttarık, 23 (A.A.) - LejfoJı 

Etrangere'e mensup bin beş yUzdel' 
fazla 8.si ve 20Q kişilJk bir silvari ı:uUf 
rezesi Malaga Uzerine yapılacak ts. • 
arruza iştirak etmek Uzere Algezirss• 
tan Esteponaya hareket etmiştir. 

Diğer taraftan, dahili harbin bid3' 
yetindenberi buraya gelmiş olan yed1 

yüzden fa1Ja komUnist mlilteci MalB" 
ganm müdafaasını takviye etmek il• 
zere mezkfir şehre gitmişlerdir • 

Sen Sebaıtiyen bombardıma" 
ediliyor 

ilkin Alacahöyüktc bulunan iskeletle 
-----.~;--~~r-'---~--.,....._....-..~~~~--------........ ....._--~ 'rin birisinin kafatası üzerindeki tet- Norveçto ve hele Istokholmdaki 

devlet mUmessillerimizin Kopenhag 

Burgos, 23 tA. A.) - F'as silah 
endazlarından miirekkep yeni bir ta
bur, dUn öğleden sonra buraya gel
miştir. Bu tabur kamyonlarla cephe
ye hareket etmiştir. 

ispanyaya Meksikadan 
•ilah gönderiliyor 

Hendaye, 23 (A.A.) - Havas: ~· 
silere alt 10 bin tonluk Canaria Jtrtl' 
vazörU Saint Sebastien'i saat ıo 1 

doğru iki defa bombardıman ctrılW 
tir. İlk bambardımanda şehre dört~ 
büs düşmüş, fakat öğleden sonrıı.k 
bombardıman şiddetli olmuş \"e nıti • 
him hasar yapmıştır. Ölii olup oınıtt' 
dığı henUz belli değildir. 

Sö~it, (Tan) - SöğUt Idman Yurdu ile Eskişehir Altay takımı arasın
da yapılr.n maç çok heyecanlı olmu~tur. Neticede Eskişehir takımı bire 
ka~1 üç golle mağliip olmuştur. Yukarıki resim, ldman Yurdu oyuncuları
nı bir arada gösteriyor. 

kikinin ve sonra Truva örelleri yakı

' nında Kumtepedc yapılan hafriyatı · 

mızla çıkan iskeletlere ait tetkikinin 

neticesini bildirmiştir. Fransız An
tropolojisti Valças, İsviçreli Profe -
sör Pittarde ve İngiliz profesörlerin-

• den ~lyres bu tebliğler üzerinde IJÖZ 

almış, brakisefal ırkların dağlık yer
lerle münasebeti üzerine olduğu ka-

• dar, pek az tanınmış Anadolu antro
polojisine de ışık veren neticenin e -
henımlyetinl lebarUz ettirmişlerdir. 

Türkiyeyi ve Türk antropolojistini al-
kışlamışlardır. 

Saat 11 de söz alan arkeolog Rem
zi Uğuz Arık Alacahöyilk hafriyatı
nın tarihin(, nasıl ynpıldığmı, Türk 

daki konsoloslarımızın delegelerimi

ze gösterdikleri kolaylık ve dostluk 

her türlU laktirlcrin lıstUnde kalmı:;; 
tır. Delegelerimiz ille lstokholm se
fi;imizi saygılarla anmaktadır. 

"Tiirk tarih kurumu,, Dolmabıi.h
çede yaptığı toplantıda, ilimimizi dün 
yanın öbür ucunda zaferle temsil e
den Dr. Şevket Aziz Kansu ve arke
olog Remıd Uğu7.. Arık'ı dinlemiş. 
hararetle tebrik etmiştir. 

Kurumun asbaşkanı Bayan Afet 
Genel Sekreter profesör Bay Muzaf 
fer, delegelerimizin vazifeleri sonuncu 
nu ecnebi dil alimlerine verilen çay 
ziyafetini şereflendiren Biiyük Şef 
AtatUrke arzetmişlerdir. 

}.fcksiko, 23 (A. A.) - Neracnız 
dok amelesi, lspanya hükumeti hesa
bına mühimmat nakletmekte olan 
Magillanes vapuru mürettebatına 

' vapur açıklara çıktığı vakit faşistler 
tarafından yapılması muhtemel bir 
taarruzu pilskilrtebilmeleri için, si _ 
lah vermişlerdir. l<"'ilhakika ö<rrenil • 
diğine göre vapurun zabitleri ;ilahla
rın gemiye yiikletilmesinc mani ol 
nıak istemişlerse de mUrpttebat on • 
hırı bu mümcnaatlarmdan vazgeç • 
meye mecbur rtmişlerdir. 

l&panyada harp ıanayii 
Barselon, 23 (A. A.) - Eldia 

Grafika gazetesi, Katalonya tarafın-

Fakat bombardımnnlnr m!idafile • 
rin maneviyatını bozmak şöyle dt.JI"' 
sun bilakis artırmıştır. Vali nikhinrllt'· 

Yugoılavya ve lıpanya i fle·i 
Belgrad, 23 ( A.A.) - BMbaJ<A!J 

Stoyadinoviç, Fransanın BeJgrad sc: 
firinc yaptı11ı tebligatta Yugosııı.vYıı 1 
nın lspıtnya işlerine karışılma~::. 
hakkmdaki anlaşmaya iltiha.k ettJ~!' 
ne, ancak bunun ilerde herhan~ bdi 
meşru hUkumetin isyanı tak<ilrınde ti 

ğer devletlerden yardım isteyip, btıll I< 
elde edebilmesi prensibini ihJAl edece!• 
bir emsal teşkil eylememesi lazıınge 
eliğini bildirmiştir. 

l 
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lzmir çekirdeksiz üzüm 
• 

pıyasclsı nası açı1dı ?. 
Nümuneler gözden geç~riliyor, pa
zarlıklar oluyor, satışlar bağlanıyor .. 

'tJ::ilm piya. sası açı1ırkeıı 

İzmir, (Hususi Muhabirimiz yazı-1 tıcmın biribirine lüzumu senelerin .ve 
'or) - Yirmi Ağustos 936 Pel'"§embe, bilhassa son senelerin verdiği tecrü
İtrnirin ticaret tarihine geçecek olan be ile artık sabit olmugtur. 
bu tarih bu sene çekirdeksiz üzüm pi- İki zümre arasındaki bu samimi an 
l'asasmın açıldığı gilne rastlar. lagmanın memleket için müstahsil için 

İznıirde üzüm piyasasJ açıldı demek hayırlı ve feyizli neticeler tevlit eyle
tlıünı mıntakasındaki bağcılara, renç- diği artık anlaşılmıg ve buna iman e
bere, müstahsile ve 1zmirdcki tüccar dilmiştir. 
"e ameleye refah ulaştı demektir. On buçuğa doğnı borsaya gelen va
~unun için her sene bugün hasretle li evvela komiserlik odasına girdi ve 
beklenir, iştiyakla gözetilir. oradan salona geçerek salonu doldu-

Uznni piyasasının bugün açılacağı ran tüccarları selamladı . 
baberini bwıdan epeyce gtin evvel bor Başta vali olduğu halde inhisarlar 
8ada işittiğim gibi İzmirln en ücra bir müdürü, kunırn müdürü, lş ve Ziraat 
lnahallesi demek olan Sultaniyedeki Bankası Direktörleri, Ticaret Odası 
Socuklarm ağzından da duydum. reis ve genel katibi, Tiirkofü; rapor-

20 Ağustos sabahı erkenden çarşı- törü, borsa erkanı olduğu halde satış 
da, Pa?..arda, mahalle aralarında her- salonuna çıkıldı. 
tlinkünden başka ve fazla bir faali- Vali, yoluna rasthyan bir nümune 
)et var. Amele erkenden çarşıya dö- te{jhir masasının örtüsünü kaldırdı. 
~hnüş. kadın, çoluk, çocuk binlerce üzümleri gözden geçirdi. Ve tüccara 
'
1alk mağaza kapıla.rma UşUşmUş, ha- iyi ifler ve bol kazançlar temcnnisfn

lnalJar, arabacılar, kutucular ve daha de bulundu. Tüccar ve simsarlar bu 
llıunı işi ile alakadar kimseler hep a- temenniyi alkışla karşıladılar. 
~esta. Patronlardan, ustabaşılardan a- Vali ikinci bir masaya yaklaştı. Bu 
acaltlan emre hazır. masada mallan teşhir edilmiş olan 
Şatlar, mavnalar rıhtıma sıkı sıkı tüccarın Reşat I..eblebiciyc bu sırada 

bağlanmış, deniz amelesi tunç çehre- ihracat tacirlerinden Şerif Rıza halef
le leri müessesesinden Saliı.hattin Sanov tile &abahın serin ıilzgimna karşı 
göğUslerini açmış bekliyorlar. 

l3eıediye kantarcılan her gUnkUn
den daha bcşu~ çehrelerile harbe mu 

heYya atılgan askerler gibi pırıl pınl 
:l'a.nan kantarlarmı Ayar ediyorlar. 

Saat dokuz. Borsada kuvvetli bir 
taaıiyet var. DünkU incir piyasasının 
tc;ıırnası münaaebetile süslenmiş olan 
borsa biraz sonra piyasayı açmak için 

toı>lana.cak olan tilccara kapılarını 
lrdına kadar açmı§ bekliyor. 

~ 'l'i~rethane hamalları omuzlarında 

ver yaklaştı. Kısa bir pazarlığı müte
akıp piyasa bu iki tilccarın alışveriş
leri ile filen açıldı. Bu muamelede 
muhtelif nevilerc ayrılan dört nevi ü
züm 8 ile 11,5 kuruş arasında satıldı. 
Piyasayı açmak şerefini kazanan 

bu iki tacir vali tarafından tebrik ~ 
dildi. Saat on bir 'buçukta artık işe 
başlanmış.. Sat19lardaki teakup bun
ları kayıt ile muvazzaf borsa memu
runu epeyce terletiyor. 

Davetliler salonu baştan ba~a dola
şarak mahsul ve fib.Uer hakkmda bir 
fikir edindikten sonra borsadan ay
rıldılar ve tüccar hummalı ibir faali
yetle mübayaata girişti. 

NUmuneler gözden geçiriliyor, pa
zarlıklar oluyor. satışlar bağlanıyor, 
hulasa borsa salonu aylardanberi 
mahrum kaldığı bir hayhuy içinde 
çalkanıyor . .Kulaklara hakim olan ses 
7, 8, 9 dur. Yani üzümlerin kalite nok
tasından aldıkları numaralar. 

numune ta.htal&rile, siJMar çırak

~ ellerindeki ilzüm nilmunelerile 
bir l'ıiııanm mermer merdivenlerinden 
~ Yıldımn sUr'atile !nip çıkıyorlar. 
try 'l'sanm kapısı bir a.rı kovanını andı
(İ .

0 r. Aradaki fark arz kovanında 
~a ayni şekilde bir vızıltıya karşı 
tö .. a kapraından beş on çeşjt lisanın 

tıi§Ulnıesinden başka bir şey değil. Salonun tavanında muttasıl dönen 

T A N 

Samsun Valiliğinden: 
Eksiltmeye konulan iş: .. Samsun n1erkezinde mevcut 

kargir bina üzerine yeniden yaptırılacak ilk mektep ile 
Havza ve Ladik kazalarında yeniden yaptırılacak ilk mek 
tep binaları.,, · 

1 - Samsun Merkezindeki mektep binasının keşfi 
23377 lira 93 kuruş ve Havza mektebinin 17662 lira 21 
kuruş ve Ladik mektebinin keşfi 17662 lira 21 kuruş ol -
mak üzere her üç mektep binasının keşifleri tutarı 58702 
lira 35 kuruştur. Ve bu üç mektep şartnameleri dariesin -
de birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4185 liradır. 
3 - 1hale Ağustosun 31 inci pazartesi günü saat 16 

da vilayet daimi encümeninde kapalı zarf usulile yapıla -
caktır. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel inıza muka
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş olacaktır. Pos 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif hülasa cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 
F-Projeler 
İstiyenler bu evrakı vilayet ve Ankara, İstanbul ve İz

mir vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenler muvakkat teminat 

makbuz veya mektupla, birlikte aşağıdaki vesikaları ka
palı zarf içerisine koymağa mecburdurlar. 

A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika 

B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa V ekale -
tinden alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Eksiltme ve ihale muamelesi (2490) sayılı artır
ma eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine göredir. 

(4500) 772 

Maden kömürü Satın allnacak 

Yüksek iktıset ve Ticaret Mek-
tebi Müdürlüğünden : 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi için açık eksiltme ile 
120 ton kriple maden kömürü satın alınacaktır. Beher 
tonuna 18 lira değer tahmin olunmuştur. İlk teminatı 
162 liradır. Eksiltme 4 eylül 936 tarihinde saat 14 te Ca
ğaloğlunda Cümhuriyet Matbaası karşısında yüksek 
mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Şartnameyi 
g örmek is t iyenleri n Pazartesi ve Perşembe günü Yük -
sek iktisat ve ticaret mektebine ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte kanuni belgelerile birlikte 
sözü geçen muhasebecilikte komisyona müracaatları. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 

makla çıkmaz. Yeglne zararsız 
ve tanınınıı sıhhi saç boyasıdır. 

rNGlLIZ KANZUK E~ANESJ 

(477) 

KUPONLU 

1() l:loraanm UzUm satışına mahsus sa- dört büyük vantilatöre, denize nazır 
dall~ndayım.Genig bir salonun etrafm pencerelerden salona dolan kuvvetli •••••••••••• .. 
0lllltı !azıhaneler ile gerek bunların rüzgar .. ve sonra :kahvecinin tepsi tep 
b erıne ve gerek salonun ortasına 

Beyoğlu - Istanbul 

.rerı si dağıttığı aşlama şaşa! suyuna rağ-'a.ı eşUriJmi3 beyaz boyalı temiz ma-
?IU lll-a kUme kllmc istif edilmig üztim men alınlarından, çenelerinden akan 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan ti nıuneleri. Avuçlarla okşanarak tan terleri mendille silmeye vakit bulamı
~:-~Uiyor. Salona hakim olan ses- yanların yüzlerini kollarına stirdükle- Cağaloğlu Nuruosmantye cad. No. 30 
~a ~'gı ihli.l eden yegane ses nümune ri görülüyor. (Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
~erUarınm b<>1altılmasından husule Keskin ve kuvvetli bir çan sesi ti- Tel. 22566 

en hı111rtı ·------=::oı=------aı "' . caret aleminde kendilerini unutan bu 
laı-1 ınsarlar meşgul, simsar memu~- cemaate nihayet yemek zamanmm 
!la llleşguı. Satıcı tUccarlardan salo-
"a.~ıkrnış bazılan keyifli keyifli siga- geldiğini hatırlatıypr ve masalar ör-

O l'Inı tellendirlyorlar. tUlerek öğleden sonra tekrar b&.§la-
l'a.n na doğru borsaya gelmeye başlı- mak üzere işe nihayet veriliyor. 
tol>) tüccarlar borsa kabul salonunda Saat 14,30 da açılan borsada görü
da anıyorlar. Aralannda ihracatçılar len faaliyet sabahkinden geri kalmı
~~h. \>ar. Fakat her iki zümrenin de yor ve saat beşe kadar devam eden 
ıa.r:elerinde mahsus bir neşe ve şe- meşguliyetten sonra borsanın büyük 
D~ esen var. çanı yine istirahat zamanı hulfılünü 

fiatı 6,75 - 16 

Piyasa: Yağmurlu mallar 7 - 7,75 
kuruş. 

7 numara 8 - 8,50 kunıg. 
8 numara 9 - 9,5 kuruş. 
9 numara 10,5 - 11,00 kuruş. 
10 numara 12,5 - 13 kuruş. 

Vasati bir hesapla bir günlük satı-

11 

Berlin Olimpiyatlarının 
milletler arası komitesi 

REMINGTON RAND CO. 
Müessesesinin 

KARDEX 
aiatemini tatbik etmiştir 

Çünkü 52 milletin 300.000 aza
sı ile iştirak ettiği böyle bir mu
azzam teşkilatın idaresi ancak 
KARDEX ile kabildir. 
Türkiye için Acenta ve dcpoziter 

Sidney Novill ve Ş.sı halefi 
SlDNEY .NOVlLL 

İstanbul 

Türkiye C ümhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler i nhisarı ndan : 

1 - 935 sencsj mahsulünden idaremiz depolarına 
mevdu olup olbaptaki karar mucibince mübayaası ya
pılmakta olan drogist afyonlarının tahlil ve teslim mu 
amelesini ikmal ederek bedelini tahsil etmemiş olan-
ların 1-9-936 Salı günü akşamına kadar idaremize 
müracaatla muamelelerini intaç etmeleri ve paraları
nı almaları lüzun1u ilan olunur. 

2 - İhracatımıza iştirak etmek üzere muvafakatna
me imzalıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü 
drogist afyonlarını manipüle ettirenlerin 1-9-1936 Sa 
lr günü akş~mına kadar İdaremize müracaatla bittah-

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

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteb1erine talebe alınıyor. 
ı - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

mckteblerinin ihzari sıqıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlau askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Y ukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
taı-ihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
miiracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
dır. ( 1.36) ( 4349) 500 

• VADELi 
Pl~~~~t}~ 

• MEVDUAT 

ADAPAZARI '~kU incir piyasası açılışında gö- haber veriyor. 
\>e uş olan karşılıklı asık çehreler Takriben bir çeyrek saat sonra bor
lc:ı11~rt .bakışlara mukabil bugün sa- sa salonunda yi.ikselen bir ses bize 
~h. hır dostluk bir yakınlık havası buglinün hulilsai muamelatını bildir-

şın umumi kıymetinin 50 - 60 bin 
lira raddesinde olduğu anlaşıldığına 

göre 1zmirin piyasası açılışını bu şe
göre !zmirin üzüm piyasası açılışını 
bu §ekilde sabırsızlıkla beklemesi es
babı kolayca anlaşılır. 

TURK · TiCAR~T ·BANKASI 
,,or dl: 

t'tlnJnı UıUm işlerinde alıcı ile sa- GUndelik satış yekunu 3894 çuval. 



lzmir Fuarını Ziy=' ·u A S A 
Etmek isteyenlere: LAVANTALARI 
Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: Türkiye ıtriyatmda büyük 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmi müna- inkılap yapmıştır. 

sebetile sergiyi ziyaret etmek istiyenlere kolaylık Şimdiye kadar çıkan: 
olmak üzere 31 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 
15 te !ZMİR vapuru İstanbuldan kalkarak doğru 
!zmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddet
çe İzmirde ziyaretcilerin ikametlerine tahsis edile
cektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir surette her türlü 
istirahatleri düşünülmüş ve geminin kara ile doğru 
irtibatı temin edilmiştir. Vapurda yatmak ve ye
mek istiyenler fiatlar hakkında İstanbul acenteliği
mizden izahat alabilirler. 

Bu münasebetle İzmirde gidip te birkaç gün kala
rak dönmek isti~enlere kolaylık olmak üzere Ağus
tosun 29 uncu Cumartesi günü İstanbuldan kalka
cak olan İzmir Sür'at Postasının 31 Ağustos 9 3 6 
Pazartesi günü yapacağı avdet seferi bir defaya 
mahsus olmak üzere Eylülün 3 üncü Perşembe gü
nü saat 16 ya tehir edilmiştir. 

Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklar -
dan istif;:ıne PtrnPlPr; ;1.:-n rılnrmr. · ( f\? 7) ~ 
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lstanbul Deniz Tıcareti. 
Müdürlüğünden: 

9.000 Romanyadan 3. 700 Varnadan 300 Burgazdan 
olmak üzere cem'an 13.000 muhacırdan 2.156 sının 
Bulgaristandan ve 2.348 nin Romanyadan olmak üzere 
4.504 nüfusun İstanbula uğramadan doğruca Urlaya ve 
diğerlerinin Marmara havzasında Tuzlaya nakilleri pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Bu nakliyat tarihi ihale
den itibaren iki ay zarfında yapılacaktır. Muhammen 
bedel 55.000 liradır. Taliplerin ro 7,5 teminatı muvak
kate olan 4.125 liraya ait makbuz veya banka mektubiy
le yevmi ihale olan 24-8-1936 Pazartesi saat 14,5 ta Ga
latada Deniz Ticaret Müdürlüğü binasındaki komisyona 
ve şartnameyi almak istiyenlerin de İdare şubesine mü
racaatları ilan olunur. (628) 

Lale, Şipr, Divinia, 

Mergis, Viyolet, 

Milflör, Leylak, 

Güller, Revdor, 

Origan, Yasemin, 

Krepdöşin, Neroli, 

Suar dö Paris, Pompador, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri. 
Bahar çiçekleri, 

1 Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, , 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri, 
Gençlik, Senkflör, 

Amorita, Çiçek demeti, 
Şanel, Rumba, 

Karyoka, Kadın eli, 

Beyoğlu Vaklflar 
Direktörlüğünden: 

İkinci Abdülhamit vakfı akarların
dan Beşiktaşta Akaretlerde Spor cad 
desinde 47, 51, 86 numaralı üç evin 
apartıman hnline Wıvili tadilat ve 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme • 
ye konmuştur. Keşif bedeli ( 16095) 
lira olan bu işin projesi, fenni şart -
namesi, eksiltme şartnameleri (83) 
kuruş mukabilinde Akaretlerde ikin
ci Abdülhamit vakfı mütevelli kay
makamlığından alınır. Muvakkat te
minatı (1208) liradır. Eksiltme 16 
Eylül 1936 Çarşamba günü saat 15 
te Beyoğlunda Telgraf sokağında 

Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde 
toplanacak ihale komisyonunda ya
pılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 

I 
' ı mimar ve mühendis olmaları ve laa-

l n hisarlar Umum it1üdürıüğünden: kal c10000) liralık bir yapı işini ta-
------------------------- ahhüt edip iyi bir surette başardıkla-

26.000 kilo toz pakf>t kolası - nnı gösterir resmi yerlerden gctire-
16.000 kilo toz makine kolası cekleri vesikaları lstanbul Başmü -
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnamesi dürlüğü heyeti fenniyesine ibraz ile 

mucibince 8-9-19 3 6 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 aynca vesika alacaklardır. Ancak bu 
te pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameleri muamele yevmi ihaleden sekiz gün 

evveline kadar olması şarttır. Mu -
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan vakkat teminat akçeleri eksiltme ta-
gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba- rihinden iki gün evveline kadar mil
taşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğün tevelli kaymakamlığı veznesine mak 
deki alım komisyonuna müracaatları. ( 448) buz mukabilinde yatırılacaktır. (604) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
3 grup malzeme ve eşya her biri ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 27-8-936 Perşembe günü saat 10 de! Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki 1 inci işlettl}e komisyonu tara -
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvak -
kat teminat ile ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola
rak dağıtılmaktadır. 

1 - 100 metro pirinç çubuk 40 m/ m muhammen be
deli 584 lira ve muvakkat teminatı 4380 kuruştur. 

2 - 10.000 kg. Göztaşı muhammen bedeli 1235 lira 
ve muvakkat teminatı 9265 kuruştur. 

3 - 450 kg. Trikolaretilen muhammen bedeli 180 li-
ra ve muvakkat teminatı 13 112 liradır. (620) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 
ı. - Karacabey harasında müteşekkil Il'lerinos yetiştir
me çiftlifti için iki memur evi açık eksiltmeye konmuş
tur. 
2. - Beherinin keşif bedeli (3369) lira (77) kuruştur. 
3. -Eksiltme 2- Eylül -1936 tarihine müsadif Çarşam 
ba günü saat 1 S te Karacabey harasında yapılacaktır. 
4. - Muvakkat teminat miktarı her iki ev için (506) li
radır. 
5. - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardr.r. 

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 
Bu Krem Pertevin her za
man pek büyük bir itina 
ile ihzarından başka bir şey 
değildir. Krem Pertevin ter 
kibine ( gayrisaf) hiçbir 
madde giremez. 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

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

Her gün saat 3-6. Telefon 42493 
635 

~•SATILIK-.._ 
81 tüp, 70 beygir kuvvetinde, 
140 metroluk mesafeyi ısıtır 

mükemmel bir halde Babcock 
ve Wilcox marka Kazanlar, ka
zanda ısınan suyu temizlemeye 
yarıyan süzgeç, günde 1000 ki-
lo yün veya pamuk kurutan 
Fricdr Haas marka KURUTMA 
MAK1NASI satılıktır. İstanbul 
155 posta kutusu adresine 

.. ___ yazılması. 

Sahibi :Ahmet Emin l' AL.!UAN -
Umumi Neşriyatı Idare Eden: 

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

Saraçhane başı 
Horhor caddesi 

24 - 8 - 936 t 

SAN 
Kolonyası ve 

LOSYONLARI 
Hasan Kolonyası 95 dere· 
ce halis limon çiçeklerin " 
den yapılmış misli ve ıne • 
nendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat 
aleminin tasdikında bulu • 
nan bir şaheserdir. HasaJI 
Yasemin, Leylak, Menek " 
şe, Milflör ve sair çiçekler " 
den yapılmış kokuları in " 
sanı zevk ve cennet bahçel~ 
rinde yaşatır, Nesrin ko" 
lonyası Hasan kolonyası· 
nın yavrusudur. LiınoJ\ 
çiçeklerinden yapıl~ı§ 75 
derecede çok ucuz ol " 
ması itibarile harcı aleırı., 

dir. Losyonları dahi pİ" 
yasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Ko " 
lonya ve Losyon Nesri " 
nin güzel ve nefis koku " 
sile ve ucuzluğile rekabet 
edemez. 

HAYRiYE LıS 
Ana - tlk - Orta - Lise - Tam devre 

S •I Gündüz 
yatı 

Okulumuz her zaman gördüğü te veccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisatını 
yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hususi otobüslerile neha 
ri talebe her gün evlerinden aldırılır. lstiy:mlere tarifname gönderilir. Kayıt için hergün saat 10 dan 16 

ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
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KUMBARA Yarın KASA, ugünkü 
öbürgün BANKA Olur. 

A. - Mali şartname. 
B. - Fenni şartnamf. 
C. -Proje, 

T. H. K. Satınalma komisyonundan: 
~ 

Ulukışla Kaymakamlığından: 
Ulukışlada yapılacak (92) göçmen evinin kapalı zarf~ 

la 27-7-936 da yapılan eksiltmesine talip çıkmadığınd~r 
2 7-8-9 3 6 gününde pazarlıkla ihalesi takarrür etrni7.tı~: 

D. - Nafia şeraiti umumiyesi 
6. - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 
2490 numaralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti-
rak eylemeleri ilan olunur. ( 427) 

824 

937 senesi için 30,000 takvim bastırılacaktır. 24-8-936 
Pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile münakasası 
yapılacağından istekli olanların şartnamesini görmek ' 
üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatla
rı . . < 4 70) 

Keşif ve planları görülmek üzere kaza makamına rnur 
caat edilmesi ilan olunur. _(508) 


