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Adisababa - Madrid 

Madrid sokaldarında 
ölüm havası esiyor ! 
Adisababa işgal edilirken kaçacak yer vardı 

vaziyeti öyle değil fakat Madrid'in 

LMadrid hususi muhabirimiz yazıyor] 

M adritte f evkali.de tehlike 
günlerine mahıuı bükük 

bir heyecan var. Herkeı akıbe -
tinden ve hayatından endite edi
yor. Sokaklar günden güne ten
halilfıyor. Kahveler bofahyor. 
Bir arkadaf bir batka arkadata 
rastgeldiği zaman ilk ıuali göz.. 
!erini açarak fU oluyor: 

- Ne var? Ne oldu? .. 
Burada Adiıababanın itıali 

sırasında orada bulunmut gaze
teciler tanıyorum. Bunlar, ina
Fn arifeıinde Habet payıtahtın 
da bile bu kadar umumi bir kor
ku görmediklerini söylüyorlar •.. 

Caddelerde mütemadiyen dev
riyeler dolaJıyor. Herkeı erken
den evine giriyor. Ve aileıini, 
çocuklarını belki bir daha gör • 
memek kol'1kuıu ile onların biraz 
daha çok yanında bulunmak iı -
tiyor ..• 

Sıcak ve korku 

Sıcak dehşet!.. Gölgede kırk 
dan fazla .. Herkes bunalıyor. 

Ölüm korkusu, o idam mahkiımları
na mahsus kor)tu bu sıcakla beraber 
bir kabus halinde efrafa yayılıyor ... 

Filhakika umumi bahçeler, bar • 
lar, kabareler yine açıktır. Oralarda 
siyah gözlü, siyah saçlı, geniş ta
raklannm üzerine geniş dantel tak
mış levent lspanyol kızlan mütema
diyen kastenyet çalarak dans ediyor
lar ... 

F akat halk daha ziyade bu man -
dolin, şarkı seslerinden sonra radyo
nun Yereceği son havadisleri bekli
yor. Kendisini avutmağa çalışıyor .. 

- Acaba, diyor, acaba cUmhuriyet 
yine muvaffak olacak mı? .. 

- Asiler yaklaşıyorlarmış! .. 
- General Franko, bütün lspan-

yanm yansından fazlasını kılıçtan 

geçirmeğe azmetmiş ... 
İşte bu korku, herkesin benzini sa

rartıyor. 

Filhakika radyo, hükumet kuv
vetlerinin mütemadiyen muzaffer ol
duğunu haber veriyor. Fakat, diğer 
taraftan da asilerin elinde bulunan 
şehirlerdeki merkezler onların ilerle
diklerini .aöylüyor ... 

Hangisine inanmalı? .. 

bulunuyorlardı. Müfrit hareketler 
hayli yol almıştı. Otede beride müte 
madiyen siyasi cinayetler, suika.stler 
oluyor ve bir proletarya diktatörlü
ğüne doğru gidiliyordu. Hükumette
ki mutedil unsurlar, komünistlerin 
müfrit isteklerine mukavemet ede
cek derecede azim sahibi değildiler. 
Bununla beraber bütün İspanyada 
ihtilalci fikirleri tamamen benimsen 
memişti. Ötede beride muhafazakar
lann galeyanları göze çarpıyordu. 

Hükumet son günlerde yine bir Pru
noıiciamento, bir askeri ihtilal hazır
landığını duymuş ve mukabil tedbir
ler almağa başlamıştı. Onun ıçın 

ordu muhafazakar unsurlardan te -
miıleniyordu. Faşistlere karşı aman
sız bir mücadele açılmıştı. 

l\\'layet, 13 Temmuzda, parla
mentodaki kralcı grupun şefi ve es
ki Primo dö Rivera kabinesinin ma
liye nazırı olan Calvo Sotello tevkif 
edilirken öldürüldü ve belki de bu 
hareket, faııistlerin, kralcıların is
yanlarını tacil etti. 

Kanarya adalarında 
n syan Kanarya adalarında baş-

ladı. Afriki!-nın garp sahilin -
deki bu güzel adalar bir gün içinde 
kana boyandı. Oradaki askeri ku
mandan General Franko Madrit hU
kumetini tanımadığını ilan etmişti. 

Hareket derhal lspanyol Fasma si
rayet etti. General Franko tayyare 
ile Fasa geçti. Generali orada zaten 
herkes seviyordu.• Taraftar kazan -
makta gecikmedi. Nihayet Ceuta a
silere iltihak etti. Kadiks ayaklandı. 
Yukanda ötedenberi Katalonyanın 

muhtariyetini istiyenler fırsatı gani
met bildiler. ayan aldı. yürüdü. Şi
malde Sen SE!butiycn asilere iltihak 
etti ve her tarartan Madrite öoğru 
bir akın başladı ... 

Madrit hükumeti lspanyanm için
de İspanyollar tarafından mahsur 
bir vaziyette kaldı .. 

lşte şimdi Madritteki umumi endi

şe ve korkunun f!ebebi budur. Çünkü 

kaçacak, kurtulacak ve geri çekile -

cek yer yoktur. 

Adiıababa - Madrid 

TAN 

Modern bir yolcu 
salonu yapılacak 

Yolcular vapurdan doğ
ru salona çıkacaklar 
Galatada inşası mukarrer büyük 

yolcu salonu, Galata ithalat gümrü
ğli müdürlliğünlin bulunduğu binada 
tesis edilecektir. Hazırlanan planla -
rın lktısat Vekaletince tasdikını mli
teakıp, derhal inşaata geçilecektir. 
Yeni yolcu salonu iki katlı olacak
tır. Yolcular, müteaddit köprüler va
sıtasile doğrudan doğruya salonun 
ikinci katma çıkacaklardır. Eşyanın 
muayenesi bura.da yapılacak ve y0l
cular, asansörlerle nakil vasıtalarınm 
önüne indirileceklerdir. Galata rıhtı
mındaki inşaat, yakında biteceği 
icin salonun tesisi gecikJpiyecektir. 
Yeni salon kurulduktan sonra, eskisi 
kalclırılacnk ve bu methal kapatıla
rak ambar yapılacaktır. Gümrük am 
barlarının liman idaresine devrine 
bir hafta sonra başlanacaktır. Galata 
rıhtımındaki ahırların yıktırılması 

işi de iki aya kadar bitirilecektir, Bu 
saha, kaldırım döşenmek suretile ye
niden genişletilecektir. 

Bir yankesicilik 
işi mahkemede 
Suçlu, bütün iddialara 
rağmen inkar ediyor 
Çember sakal dedikleri tertipte, 

muntazam taranmış. güzel bir saka
lı, gözünde, koyu renk gö?Jükleri var. 
Sulh ceza mahkemesi huzuruna da
vacı sıfatile çıkıyor. Yanı başında ko 
yu esmer yüzlü, adeta ha'b~i bir 
genç te davanın suçlusu... Adının 

Mustafa olduğunu öğrendiğimiz çem 
ber sakallı zat, geçenlerde bir gün 
akrabasından Rıdvan ile birlikte !\fı
sır çarşı.ı:11 önlinden geçiyor. Yol, bi
raz kalabalık olduğu için güçlükle 
ilerliyorlar. Tam bu sırada, kuvvetli 
bir el,çember sakallı zatin ensesinden 
tutup bir jki kere belli belirsiz sarsı
yor. O kadar belli belirsiz ki , Mus
tafa, duymuyor bile .. Hatta başını 

çevirlp bakmıyor db. .. FakC\t, ynrıın 

daki arkadaşı Rıdvan işin farkına va 
rıyor: 

Su şirketi 
Müzakereler için ya
kında bir mümessil 

gelecek 
Kadıköy su şirketinin vaziyeti hak 

kındaki tahkikat. kat'i şekilde tekem 
nıül etmiştir. Verilen malfımata gö
re, taahhütlerini yerine getirmediği 
için şirket mukavelesinin feshi cihe -
tine gidilecektir. Fakat. şirket maha
filinde, fesih kararından önce hüku
metle müzakerelere girmek yolunda 
bir arzu ve istek vardır. 

Geçenlerde bu maksatla Ankaraya 
gelen şirket mümessili Mena~e. sala
hiyeti kafi görülmediği için hiçbir te 
mas yapamadan dönmüştür. 

Verilen malUmata göre, hükumet
le müzakereye girişmek üzere yakın
da tam salahiyetli bir mümessil gön
derilecektir. Görüşmelerin süratle bi 
tirilmesi muhtemel görülmektedir. 

Kadıköy su şirketi hükumetçe sa
tın alındığı takdirde bütün tesisatın 
belediyeye devredilmesi mükarrer -
dir. 

Turist celbi 
meseleleri 

-ransadan başka yerler 
tercih ediliyor 

Fransada turizm buhranı gittikçe 
§İddetlenmektedir. Fransanın diğer 
memleketlere na1.aran pahalı olması 

yüzünden ecnebi seyyahlar, şimdi baş 
ka memleketleri tercih ediyorlar. 
Fransız mebuslarından Hanri Jerar'a 
göre, geçen sene Franı;aya ancak 500 
bin seyyah gelmiştir. Bunlar. Fran
sada 2 milyar frank sarfctmişlerdir . 
Halbuki 1929 da bir milyon 911 l:iın 
ı:ıeyyah gelmiş, bunlar 10 milyar 
frank bırakmışlardır. Buhran senele
rinden sonra. 1932 de Fransaya gelen 
seyyah adedi 932 bindir. Bu yüzden 
Fransa 3 milyar frank kazanmıştır. 
Turist adedindeki bu tenezzül. Fran
sa hükumetinin de nazarı dikkatinı 

ÇP.kmiş, bircok saylavların ve ekono
mi mahfellerinin talepleri üzerine e
saslı tedbirler alınmasına karar ve -
rilmiştir. 

Dıı::rberler,heycı puJ...._.ckl~ 

Berberler Cemiyeti. Millet Meclisi
nin önümüzdeki içtima devresinde 

Ankaraya bir heyet gönderecektir. 
Bu heyet, berberlerin hafta tatili için 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

tadan kaybetmek imkanı kalmamış
tır. 

Habeşi Mehmet yakalanıyor,Nabi 
sıvışıyor. 

Na'bi mahkemeye gelmemişti. Ha
beşi Mehmet, mevkuftu. Fakat su
çunu tama.mile inkar etti: 

Şüpheli görülen 
ondüle usulleri 

Berberler, Sıhhiye veka
letine başvuryuorlar 
Zehirli birtakım ilaçlarla ondülas· 

yon yapılmasını meneden karar, bü
tün alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
Mahiyeti şüpheli görülen usuller, 
bundan sonra katiycn kullanılmıya

caktır. Berberler Cemiyeti, son karar 
Ü7..crine zehirli ondüle yapan dükkan
ların Beyoğlu mıntakasında daha faz 
la bulunduğunu tesbit etmiştir. Bun
lardan birçoğu, terkibi meçhul ılaç
ları kullanmaktan vazgeçmişlerdir. 

Ancak, zehirlerin tahribatı yüzünden 
zaman zaman birçok şikayetler teva
li ettiği için, Berberler Cemiyeti, ye
niden Sıhhat Vekaletine müracaata 
karar vermiştir.. Bu müracaatta, 
kontrolün şiddetlendirilmesi ve gayri 
sıhhi usulleri kullanmakta ısrar gös
terenlerin şiddetle tecziye edilmeleri 
istenecektir. 

Poliste 

Vapura gitmek 
için koşarken 

Başını direğe çarptı, 
yaralanarak öldü 

Galatada Azapkapıda lskender cad 
desinde 9 numaralı evde oturan Ra
şel, vapura yetişmek için Köprünün 
Boğaziçi iskelesine doğru koşarken 

başını hızla demire çarpmıştır. Bu 
sadme neticesinde Raşel, hemen dü
şilp ölmüştür. Belediye doktoru ce
ncdin Morga kaldırılmasına lüzum 
göstermiştir. 

Sarıyerde bir bisiklet kazası 
Recep adınd:t biri bigilrlıotlo ı;;:.,,.,_ 

yerde Hisar caddedsinden geçerken 
Mahallebici Şevkinin 13 yaşındaki 
kızı Makbuleye çarpmıştır. Makbule
ııin sol bacağı kırıldığından hastaha
neye kaldırılmış, suçlu yakalanmış
tır. 

Biribirlerini yaralamıtlar 
Üsküdarda Ahmet Çelebi mahalle

~inde oturan Zeki ile ayni evde ot.u
ran Şoför Recep enemmiyctsiz bir 
meseleden kavga etmişlerdir. Zeki, 
tabancasını çekerek Recebi kolundan 
ve göğsünden yaralamış, Recep !e 
Zekinin yüzünü muhtelif yerlerinden 
kesmiştir. Her iki yaralı da hastaha · 
neye kaldırılmıştır. 

Telgraf direğine çarptı 
Anadoluhisarında oturan on altı 

yaşlarındaki ~iurat, bisikletle dola -
eırken telgraf direğine çarpmıştır. 
Bu çarpmada Murat başından yara
lanmıştır. 

Kanalizaıyon çukuruna dü,tü 

3 - 8 - 936 = ~ 

Siyaset atemi 
Habeş meselesi hali 
kapanmış değildir 

Hahe.~istan hala i~ln için ka,..
yor. Son on bel) gündenberl ,., 
len haberlerden anlıyoruz ki, Jlabe • 
ı:istan tarnamile ıtainya riim otoıdf 
değiJdir. Adisababa°nı~ cenubuPbt 
şarkında ,.e hatta şimalinde Istikl&ll
ne ~usamı~ Habeş çet('lerile muhart" 
beler devam etmektedir.Vakıa 1Jlııt' 
lar Kurumu.zecri tedbirler meseıetl· 
ni tamamiJe ortadan kaldınnış,Adi9' 
baba işgal edilmi~. Neı:üs, kaçntlf • 
tır. Uununla beraber, HabeşlstaPdr 
ecnebi boyundurufuna mut.a,·aat et
memek hissi ortadan silinmi~ deıtl
dir. 
Hab~ler §imdiye kadar, ttaly•fl 

karşı c:ete harbini bırakarak, muntr 
zam harbi kabul etmekle yapttkl.,. 
hat.ayı anlamışlar, t"krar eski t.ııtl' 
lerine başlamışlardır. 

AdisababaJ'I işgal f'den ttaJyaJlll" 
nn değil mü!ttakll Habeş hükiınted • 
nin teşekkül ettiil Göreye ,.~ 
hatta şimalde kendi tah·tı f5gaUerlJt' 
de bulunan Jusımlan bile tarnaoıe' 
temizli:remedikleri anla.'iılmaktadıt· 

Dün ~elen bir Roma t~Jgrafı, ~ 
nin Habeşler tarafından istirdat • ~ 
dildiğini tekzip etmektedir. 

Bu tekzip bile baı h başına ~ 
bir manayı ifade eder. Demek 
cinrmda Habeş çeteleri ttah·a~ 
tehdit edecek mahi;\·ettedir, f~katJ: 
talyanlar bunlara muka\'emet edeuo
lecek şekilde kuwetlerini tanziıll ; 
mişlerdir. 

Halbuki Dessie çoktan ttal;\·an~ 
eline düşmiiştür. ŞlmdiJ·e kadar .,.. 
ra.o;ıının tamamile Habeş ~etele~ 
,.e Habeş mllliyetpen·erlerinden ~ 
hir edilmiş olması lazımdır. Va01"'~ 
böyle iken na.'iıl oluyor da Habefl~ 
Dessie'\'e bir hücum tertip edebdl 
yorlar? işte bura.~ı şayanı dikkatdt' 

Meselenin "i;\·af!al c;phesine jtflt!! 
ce, uuu ~ .... , __ -l .. N'P.!?füıün Bir fJlr 
liz ~azete muhabirine \"eruagı. ı...d' 
natı son (terece mühimdir. 

Negüs hu be:ranatında, son Jı~ 
kadar harbetmek için e\"n~'ı·e \'t~ 
kararda ısrar etmiş, l.ondrada -"" 
istikraz aktf"tmek hmımıunda y~ 
teşehbiislerin müsbet netice ,.e-, 
ni ümit ettiğini s<>ylemiş, sonra 
mistir ki: 
~._Bugün müstakil Habeş b~ 

metinin her türlü i~ \'e teçhi7..at ~ 
sanlan ikmal edilmi5tir. Ha~ 
son hadde kadar muka\'emet ed~ 
terdir. Ben ac;la bir ecnebi «ti""', 
üstünde ölml:receğlm. Ordumun "'ı
ı;ında sonuna kadar har1!00ece~ 

N e~iiş bu beyanatile kısmPn ~ 
raz limitlerinin tahakkuk ettlğilll~ 
dirmekte fakat bunu ~ığa \'U,..... 

istememektedir. _ ..JI 

İspanya ihtilalleri A disababanın işgalinde Habeş 
payıtahtmda bulunanlar şunu 

söylüyorlar: 

- Tutun .. Yakalayın! Cüzdanı çal 
dı .. Hırsız var .. Diye bağırıyor. Bir 
yandan da, kendisi koşup, sıyrılma
ya ça'balıyan hırsızı yakalıyor. Dara
cık sokağın omuz omuzu sökmez de
recede kalabalık bir saati ... Her ka
fadan bir ses çıkıyor. Fakat bUtün 
kafalardan çıkan sesler, şu habeşi 
renkli adamın, Mustafanın cebindeki 
cüzdanı aşırdığı noktasında ittifak 
ediyorlar .. Oğrendiğimiz habeşi yal
nız değil. Onun da yanında "Nabi,, 
adında bir arkadaşı var. 

- Benzetmişler. Ben değilim, cüz
danı çalan! '1iyordu. 

Dere içinde oturan Saide, kucağın
da iki yaşındaki çocuğu olduğu hal
de Osman Çavuş yoku§unda açık bu
lunan kanalizasyon çukuruna düşmüg 
tür.Bu esnada iki yaşındaki çocuk 
Yılmaz, vücudünün muhtelif yerlerin 
den yaralanmıştır. 

Anlaşılan Haheşl"r son gün~ 
etraftan hayli ~·ardım görmüşl I' 
Negüs ilelebet Londrada kala~.lıl' 
ğildir. Belki çok ~·akında yine iP"' 
:)İstana d()neeektir. 

J<'akat na11Jıl?... "' 
1 spanya böyle ihtilallere. mu -
U kabil ihtilallere alışıktır. Onun 

için bu umumi haşyet içinde nlsbt 
bir sükun var. J<"'akat hangi millet -
ten olursa olsun insan ölüme alışık 
değildir. İspanyol tarihinde bu cins 
ihtilaller doludur. Ve İspanyada 
"PRUNONCİAMEN'fO" demek as -
keri ihtilat demektir. Bu son isyan 
hakkında bir fikir vermek için size 
bu PRUNONCIAMENTO'ların en 
başlıcalarından bir iki misal vere
yim: 

1874 tc, General Martinez Campo
sun idaresindeki ordu yine böyle is
yan etmiş ve Emilio Castelor'un baş
kanlığında bulunan cUmhuriyeti de
virerek, lzabel'in oğlu On İkinci Al
fons'un lehine olarak, krallığı kur -
mu§tu. Fakat sonradan krallık zayıf
lamış ve muhtelif partiler arasında 
geçimsizlik baş göstcrmift,i. lşte 923 
te General Primo dö Rivera krallığı 
kurtarmak için, otoriter bir rejim 
kurdu. Bu da bir müddet devam et
tikten sonra, cümhuriyetçiler galebe 
çaldılar ve Kral On Üçüncü Alfons 
memleketi terke mecbur oldu. 

lıyan baılarken 

G eçen şubatta yapılan intiha • 
battan sonra iktidar mevkii 

halkçı cephenin eline geçmifti. o za
mandanberi sol fikirler galebe çalı -

yol'. hatta ötede beride komünist ce

reyanları aşın hareketlere yol açı

yordu. General Ozana'nın hükumeti 

mutedillerden mürekkepti. Sollar li-

1eri, cümhur reisi seçildikten sonra 
yerine gelen Kirga hükumeti de mu

tedillere yer vermişti. Fakat müte -

madiyen müfritlerin tazyiki altında 

- Vaziyet burada daha vahim! .. 
Habeşler Adisababayı tahliye ettiler 
ve Goreye çekildiler. Negüs Cibuti 
yolile kaçtı. Fakat eğer Madrit hü
kumeti' muvaffak olamazsa nereye 
gidecek? .. Onun için Madritte asile
ri yenmek ve muvaffak olmak bir 
hayat ve memat meselesi olmuştur. 

Sollardan hergün binlerce gönülfü 
kaydedilmekte ve bunlar mütemadi
yen cepheye gönderilmektedir. 

Hükumet muvaffak olabilecek . ., 
mı . .. 

Bunu kimse kestiremiyor. 

Fakat radyo her akşam yine 
muntazaman 11u haberleri vermekte
dir: 

- Hükumet kuvvetleri her taraf
ta asilere galebe çalıyor. Halk akın 
akın hükumete iltihak ediyor ... Ve 
saire .. ve saire ... 

Sonra bir kadın bir lspanyol tan
gosu söylüyor... Kastanyet ses
leri işitiliyor. 

-Ve halk tekrar ayni havadisi bir 

defa daha dinlemekle heyecanını 

teskin ediyor: 

- Hükumet kuvvetleri her tarafta 

asilere galebe çalıyor. Halk akın 

akın hükumete iltihak ediyor. Ve sa

ire ve saire .... 

Karpuz nakliyatında ucuzluk 
Şark Demiryollarının karpuz nak

liyatı için hazırladığı yilzde 25 ten
zilatlı tarife, iki giindenberi merlye
tc girmiş bulunmaktadır. Uzunköp
riiden lstanbula 58 \iraya nakledilen 

bir vagon karpuz bundan sonra 44 
liraya gelecektir. 

lddiaya göre, habeşi Mehmet.çem
ber sakallı Mustafanın cebinden cüz 
danı alıp, hemen yanındaki Nabiye 
uzatıyor. Fakat iş, işten geçmiş, bu 
kadar kalabalık arasında cüzdanı or-

Bugünkü hava 
Bugün hava, dünkü gibi sıcak ola

cak, hatti derecci hararet biraz da
ha artacaktır. Sa.bit hava vaziyeti, 
bugün de devam edecektir. Bugün de 
bunaltıcı. sıkıcı bir ha va beklenebi
lir. Rüzgarın artması muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Ha va dün bir gün evvelkine naza

ran fazla sıcak yapmıştır. Saat on 
dörtte azami hararet 32,5, asgari ha
raret 20,5 olarak kaydedilmiş. azami 
hararet güneşte 56,5 ğa fırlamıştır. 

Rüzgar yıldı:tdan saniyede sekiz 
metro silratle esmiştir. Rütubet 0,60 
şı bulmuştur. Saat 14 te hava tazyi
ki, 752,5 tan 753,5 milimetroya yük -
selmiştir • 

Avrupada hava vaziyeti 
A vrupanın birçok yerlerinde kor

kunç sıcakların hala devam ettiği ha 
ber verilmektedir. öğrenildiğine gö -
re, Fransa ve ltalyada sıcaklar çok 
fazla artmıştır. Almanyada iki gi.in
denberi yağmakta olan yağmurlar 
şiddetini azaltmış, hava yarı kapalı 
geçmiştir. Şimali Avrupada hava bu
lutludur. Sıcakların daha bir müddet 
böyle devam etmesi muhtemel görül 

Çember sakallı MustRfa ise.teşhi
sinde aldanmadığına emindi. Netice
de hakim Salahattin Demirelli, Rıd
vanın şahit olarak çağınlması için, 
duruşmayı başka güne bıraktı. 
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raret 40 dereceden yukandır. Halkla 
dolup taşan Köstence plajlarında bir 
çok kişileri güneş çarpmaktadır. 

Türkiyede orta Anadolu ve bilhas
sa J<~ğe mıntakası sıcaktan çok fazla 
müteessirdir. lzmirde hararet, 40 de
receyi bulmuştur . 

Yolda yaya yürüyenlerden dört ki 
§i bayılmış, bunlardan birisi kaldırıl 
dığı hastanede ölmilştür. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün barom0 tro va

satisi 757 milimetro, azami hararet 
29, asgari hararet 21,5 santigrattır. 
Güneşte hararet azami 56,5 derece
yi bulmuştur. Rütubet vasatisi 0,80 
olarak kaydedilmiştir. Rüzgar, poy
razdan hakim olmuş ve vasati 4,5 

Güne&: 4,58 - Öilc: 12,20 - İkindi: 16,15 metro hızla esmiştir. Hava yarı bu
Akşam: 19,24 -Yat&ı: 21,13 - İmsak: 2,57 !utlu geçmi§, yağmur yağmamıştır. 

mektedir. * 
Bilhassa Bulgaristanda sıcaklık 

çok artmıştır. Hararet derecesi 40 -
tır.Bu yüzden plajlar ve mesirelikler 
çok kala'balık olmaktadır. 

Bükreşten verilen haberlere göre, 
güneşte hararet, 58 dereceyi bulmuş 
tur. Köstencede sıcaklık, 46 derece
dir. Memleketin diğer yerlerinde ha-

1 - Türk • Fransız ticaret ve kle
ring anlaşması imza edildi. 

2 - Amerikada sıcaklardan ,125 
kişi öldü 

3 - Edirnekapıda Kemankeş Mus 
tafa Paşa camii hafriyatında Bizans 
imparatorlarından Aleksis Koınnenin 
mezar ve kafatası bulundu. 

işte bu sualin cevabını derh.ı 
mek biraz müşküldür. ..rl 

Şura.o;ıı muhakkaktır ki, ltal~' 
Habe,istanda ciddi zorluklar I< il 
sında kalmaktadırlar. Bundall f. 
müddet e\'vel Adisabaha - CibU~ 
hımın kesilmesi ve ltaJyanlanll ; 
ye doğnı hlr adım bile atamaıısd 
malan da bunun delilidir. / 

Dün Kilyos açıklarıııd' 
bir genç boğuldıJ ~ 

Beyoğlunda Fakir sokağındıı. 11 
yinağa apartımanında 1 nunııı.~~ 
irede oturan Niko, 41' 
nız b a ş ı n a K i 1 y o s :~ ,#"_ 
nize girmiş. yüzme bilmediği illi ı' 
farkında olmıyarak kıyıdan bSY t ' 
~ılmıştır. Bir aralık Niko, t~l<r:,ııt 
hile dönmek istemiş. kuvvetı l< ~ 
ği için yüzememiştir.Kilyos~JtO ~ 
da koşuncaya kadar za valll 1'!1 b"lr 
yılmış ve epeyce su aldığı içıJJ 
mu§tur. / 

lt~~IEM•'f 
~ CLİST-'' 

[Her evin her yünlUk ~4~ ~ 
seçmektir. Evde herku bu ili ('f İ! 
1rmnın üzerine atmağa bakDf· o1' ~ 
bıı her giinliik ~ahmeti cızcılt?fl e.J 
hergiin bu köşede iki tak11" 11ofP';ıl 
tav8iye8inde bulunaooktır. ttflf""'f 
bir defa kadın ve ev aayfaltJ ,,.,~ 
da alaturka 'l'e alcı/ ranga ye ~ 
rifleri bulacaksınız.] 1# -; 

Hafif yemekler: SebZeJJ ı;?....
rine llmon \'e pişmemiş zeyt ttfll:A 
nsile kabak ha.5l&ma.4'1, ,1ı;oe 11"'.J 

Ağır<•a yemekler: Patl•~e .,,,.. 
~·arık, zeytin yallı donıatelf 
dolması, meyve 
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İngiltere - Rusya deniz 
Küçük bestekar İlhamın düşünceleri 

anlaşması elde edildi 
S 1 Aımanyanın da bazı kayıdlar kabul 

ovyet er b"'l 
t . · istediler~ Almanlann da bu ka ı 

" Şöpen'i çok severim amma 
asıl beğendiğim Bethofen'dir,, 

e mesını ki f d·ı· 
kayıdları kabule amade oldu arı arze ı ıyor 

_ Taa A· I müddetçe, Uzak Doğudaki deniz 
Moskova, 2 (A.A.) kuvvetleri için mukavele ile bağlan-

Jansı bildiriyor: . h d • mak imkanını görmemektedir. Bu-
ık. fi denız nıua e eıı :. . . -

ı tara ı d L .. nunla beraber, Uzak Dogudaki dıger 
1 . d 30 Temmuz a o...... . . 

n:ıese esın e, . r .,,. ·ı ı il- devletler muahedelerle derpış edilen 
drada Sovyetler. Bı::ı~ı ~: h:.ıl hadleri tecavüz etmedikçe, Sovyet-
tere arasında bır f ler Birliği hillWmeti bu hududu geç -
olmuftur. • ahh 1 mek tasavvurunda değildir. 

İngiliz heyetıd ~urku uutl ' Bundan başka, Sovyet heyeti mu-
s B. ı· .,,. enız vve e-

ovyetler ır ıgı .t .. t rahhasa.sı, Sovyet deniz inşaatının · . h • b zı ,eraı ını anı- • -rının ususı a . ki . . inkisafma ait hususı şartlara baglı 
nııt ve bi~ço.k Sovyet ıste ennı teknik üç meseledeki ihtirazi kayitle-

kabul etmı,tır. Hük" rinde de ısrar etmiştir. 
Buna mukabil, Sovyj~ ed'~ • İngiliz Hükfuneti pu teklifleri ka-

meti de anlatm~~ın e. e ı e- bul etmiştir. 
bilmesi için miıhım bırçok ta-
vizlerde bulunmu,tur. w 

· Sovyetıer Birliğinin hususi cogr~ 
fi durumu ve dahili harp ve müdaha
leler neticesi olarak Sovyetler Birli
ği filosunun kısmen alınıp götiirül : 
mliş olması sebebile, Sovyet heyetı 
nıurahhasa.Sı Londra muahedesi 
:metnine bazı ihtirazi kayitler koy
durmuştur. Evvelemirde, Sovyetler 
Birliği, Japonya ile bu mesele h~~~ 
kında bir anlaşma temin edilmedigı 

Nihayet, Sovyet Hükümeti, mua

hedeyi imzaya muvafakatini, Al

manya tarafından da buna benzer 
ahdi kuyudatm kabul edilmesine bağ
lı bulundurmuştur. 

'.Ayni zamanda İngiltere ile Al -
manya arasında da görüşmeler ce
reyan etmiş olduğuna göre, Alman
yanm bu kabil taahhütleri kabule ha
zır olduğu farzedilebilir. 

Milletler cemiyeti ispanya isyanına kanşabilirmi? 

Hukuku düvelmütehassıslarımızdan 
biri bu suale " Hayır ! " diyor 

C • eı· t niyetini tehdit eder bir mahiyet alsa 
l\UJletJer emıy 1

' mevcu bile müdahale edilemez. Çünkü bu ! 
misakma ve hukuku düvel t ea- hususta hukukn düvel de, Cemiyeti 1 
müllerin e göre i spanya dahili Akvam misakı da sarihtir. 1 
harbine insanlık bakımından ka... Binaenaleyh Milletler Cemiyetinin 1ı rı,abilir mi? Kanfalll&Z mı? hiçbir rolü baha mevzuu olamaz. E-

Bu suali maruf bir hukuku d ü - sasen Milletler Cemiyeti misakının • 
vel mütahaaa11nnıza sorduk. B i- 10 uncu maddesi de ancak harici ih-1 
ı;e fU izahatı verdi: tilafalrda vuku bulacak müdahale -1 

!spanyada zuhur eden dnhili ha.rp yi izah eder ve dahılıye karışmayı ı 
beynelmilel endişeler tevlit edebilir. meneder. j' 

Falfat Milletler cemiyeti buna mil • Harici vaziyette de müdahale, bi-
dahale etmek sa18.hiyetini haiz değil lindiği veçhile, ancak 16 mcı madde 1 
dir. Çünkü dahili münazaalar yalnız yani zecri tedbirler halinde olabilir. l 
alakadar devlete aittir • Milletler Cemiyeti, dahili isyan dün ! 

Dahili isyan diğer bir devletin em- yanm umumi sulbünü tehlikeye ko- 1 
-====~========-==-_ yacak bir vaziyet alırsa ancak o za- 1 
~11111 111111ıın111111t11111111ı!ıımıı~ , man müdahale etmek hususunu gözö j 

E Vekaletlerın ~ nu;; ~=~~~~zetelerdeki telgraf _ 

ı Nail Ogel'in torunu ve lbrahim 
Gençerin oğlu olan ve daha beş ya
şında iken beste yapan küçük Ilham 
yere değemiyen küçücük bacaklarını 
biribiri üstüne atıyor. Ve iki elinin 
parmaklarını biribirine dolayarak 
üstte kalan dizine geçiriyor: 

- Eskiden konserlerimi verdiğim 

senelerde 'bana: "llham· ne olacak -
sın., diye sorarlarsa "piyanist olaca
ğım,, derdim. 

- Ya şimdi!.. 
" - Şimdi müziği meslek olarak 

almamaya karar verdim. O zaman 
düşünemiyordum. Şimdi düşünüyo -
ruın. San'atkarlara para yok, iyi bir 
hayat yok. Ben ya doktor, yahut ta 
zabit olacağım.. 

- nk konserini verdiğin zaman 
kaç yaşında idin? . 

- Beş yaşında idim. Bana büket 
verdiler ... Gazeteler de ismimi ilk ço
cuk kompozitör diye yazdı. 

- Şimdi kaç yaşındasın 
-On 
- Bugüne kadar kaç parça beste-

ledin. 
- Iki tane bir vals, bir de Ma -

car havası ... 
- Ilk konserinde ne çaldın? .. 
- Kendi valsimi, bir de Bethofen-

den çaldım. 
_ En çok beğendiğin kompozitör 

kimdir? 
_ Bethofendir. En çok onu se\•e-

rim Şöpeni de çok sev.erim ama, asıl 
beğendiğim Bethofendir. 

Yazan: Suat DerVİf 

Küçük bestekar ilham bir konserde çiçekler amsında. 

sun?.. 1 
_ Çok fena değil iyi bile. Ben üç ! 

tanesini gördüm. Lüks Hayat, Deli 1 
Dolu, bir de lstan'bul efendisi. Fakat 1 
tabii bunlar Av~pa operetleri gibi 1 

okadar güzel degıl... 
_ Jçlerindc en çok hangisini be- j 

ğendin? h t .. . - . d h . . ! - Herkes ayam muzıgı a a ıyı., 
_ Ya artistlerimizi nasıl buluyor-! 

sun? ı 
_ Bedia isminde cici bir şey var. ı 

o çok güzel oyniyor hem de çok tat-11 

lı kadın Semihanın sesi fena değil, a-. 
ma Feriha da~.a güzel söylüyor. Ken 'ı ' 
disi de daha guzel.. 

- Ya erkeklerden? 1 
- Hazım iyi oyniyor, başkaları da 1 

iyi... Ama e~ iyisi Refik Kc~al.. ? i 
en güzel oynıyor ... A vrupadakiler gı- : 

bi d k"l . b"l' ı _ Sen Avrupa a ı en ne ı ıyor- ı 

sun? 
- Ben A vrupada doğdum 
- Nerede? .. 
- Almanyada. 
- Almanyayı tanıyorsun demek? 
- Altı aylık iken Istanbula gel -

miştim. Bir de beş yaşında iken git
tim. Uç ay kaldım, geldim 

- AJmanyayr hatırlıyor musun? 
- Evet. 
- Beğendin mi Almanyayı? 
- Beğendim de, sevdim de. 
- Neden? .. 
- lnsan doğduğu yeri seviyor ... 

ilhamın ba.şka bir durumu, 
lazım mı? ... 

- Evet lazım. Bir harp olduğu za
man çok lazım. Çilnkli şimdi harpte 
asıl lazım olan şey tayyare ... O za
man tayyare ile harbederiz. 

- Yakında bir harp olacağını zan-
nediyor musun? 

- Şimdiki vaziyette harp olamaz. 
- Neden? 

: • : larda devletlerin,isyanın beynelmilel : Resmı : akislerinden korktukları hakkındaki 
: : fıkraya gelince, her devlet ancak is-: D aı ·re I e r·ı n ~ yanın kendi sahasına girmemesi için E : tedbir alabilir. Başka bir vaziyet ilhamın bir pozu 

· Tabii Almanları Türkler gibi sev -
mem. En çok Türkleri severim. Ken
di milletim, fakat sonra Almanları 
severim. 

- Boğazları kapattık. Şimdi içeri 
düşman gemileri giremez. 

- Ya tayyarelerle gelirse? 
- Nöbetçilerimiz yok mu? Onlar 

görürler, haber verirler. Biz de ted -
birler alırız. •r0"1

n••
1

n n •nş ederiz, ze
hirli gaz maskesi takarız. 

: . k . : mevzubahs değildir. 
5 Nazar' d 1 k at 1 n 0E Jspanyad~ teba~SI olan ecnebi dev 
: : letlerin vazıyetlenne gelince, kendi 
E Maarif cemiyeti, resmi ilanla· : tebaasına doğrudan doğruya memur-
: rm neşrine tavassut için, Heye- S lan tarafından yapılmış zararlardan 
5 ti Vekileden aldığı kar~d.a t;.· !: isyanla alakadar devlet mes'uldür. 
E nen: " ... llanl~rm ne~rı hıç ~ S [Mütehassısıınızın dediklerinet mü 
: suretle teahhUre ugramama. : . . . w , 

- h · bu tarzda verilen ı- - essıs usuller bakımından dıyecegı _ 
: vı:ı.e 1 azdınecdeaha fazla ücret ita- i: mlz yoktur. Fakat Milletler Cemiye-
- an ar an · - nib t ink' af d ih ti 1 :: s cbur kaiınmamak ve ıs- : t inin aye ış e en yaç a-
- ma me k"ld uıı. - .. uı •• k bi h : tenildiği zaman bu şe ı e a.n : ra gore vazue go~ce r uzuv a -
: vermek şıkkına nihayet ver- ::: tinde bulUDJD881 lazımdır. i spanyada s mck ... " şartlarını üzerine al- a olduğu gibi bir memleketin iki kısım 
:: mıştır. E halkı biriblrile boğuşu.rsa.. senelerden 
S ş h"' I öre ili.nları- : beri devam eden boğuşmayı teskin 
E u a e ~ t- : için araya harici bir tesir girmesi ih-
;: ru gazetemızde neıre... a tiy&eJ me\.·cut olursa böyle bir vazi-= tirmek ve taahhura ug• : feyl ancak MilJetler Cemiyeti ila ede 
S ratmamak iateyen reı· S bllir. Münferit ~e':letler, hususi m~n 
::: ... d . l b ·ıanlarmı : faatleri dola;rısıle ifa edemezler. Mil-
5: mı aıre er ~ 1R ,. . : Jetler Oemiyetit mevcut misalana gö 
: nıünhaarran ' eımı. l• : re bunu yapamıyorsa mlsakta bir 
S lanlar Türk limitet şır- E noksan var demektir. Çünkü ancak 

~ kd~tli " ne göndermeli- § ~:ı,te::,::::ı=::~~:~e:e~ :.~ş;:. 
5 ır er. S sanlık vazilesi tamamlle sahipsiz 
§ Şirketin adresi: fstanbulda E kalmış buJunuyor.,, 
:: Ankara caddesi, Karamanzade S 
::: hanı üçüncil kat. = 
E Telefon : 20960 E 
··••ııı ıı ı ı ıı ıı ı ıııııııııııııııııııııııııl'ı! 

EN GÜZEL MECMUA 

AYDABiR 
B U GUN Ç IKDI . 
Şiirler: Mehmed Akif, Midhat C~

lnal, Faruk Nafiz, Orhan Seyfı, 
l:ı:alid Fahri _ Tikayeler: S~dri Er
tem,, Sabahaddin Ali - Tarih: ~
f'ed Refik, Reşid Saffet - Dıger 
llızalar: Nurullah Atat Kazım Is

ll'ıail, lzzet Mel"h - Diğer yazılar, 
~· ı ilid sınıler: Uç kulenin esrarr, tar . e 
~eşhur davalar deniz, plaj resım-
~li • 

Yurdumuzu 
hava 

yollarıyla 
örmeliyız 

- Neden Bethofeni herkesten faz 
la seviyorsun? 

- Çünkü o herkesten daha başka 
bir şey ... Onu daha rahat çalıyor.mı. 
Çalması güç ama. Bana daha ko!ay 
geliyor. 

- Bizde alafrangada ciddl ınusi-
ki var mı? .. 

-Var ... 
- Sen dinledin mi? 
- Evet... . 
- Peki bizim modern kompozitör-

lerimizden kimi beğeniyorsun? 
- Bizim sokakta biri oturuyor -

du. Bizden birkaç ev ötede. Evin ö -
nünden geçerken onun piyano çaldı
ğını dinliyordum. Anneme sordum is 
mini söyledi... Dur.. Dur ne idi o .. 
Çok güzel havalar yapıyordu ... Hah .. 
Hatırladım Cemal Reşit .. 

- Başka kimleri beğeniyorsun? 
- Başkalarını dinlemedim. 
- Alaturka musikiyi seviyor mu-

sun?. 
. -:-- Alafranga müzik daha hoşuma 

gıdıyo~ alat.urka da fena değil... 
- B1zdeki operetleri nasıl buluyor-

Amerlkada~blr .)ılda tayyare l'Of• 
t-ulnn: Bir mılyon ki .. j 

lngiltf'rede taJyare 
0

Jolcuları·) ılı.Jo" 
2.)0,0IHI ki<:oi 

Ttirki) ede y·ılda:ı .ooo ld .. ı 

- Almanyanm hangi şehirlerine 
gittin? .. 

- Berlini, Breslavı gördüm. O za
man gördüklerimden birşey anlamı -
yordum. Şimdi düşünüyorum. Alman 
ya çok güzel. 

- Almanyada en fazla ne beğen
din? 

- Bir gün hastahaneye birini gö
türmüştük. Annemle çıkıyorduk. 
Baktık herkes kapının önünde dur
muş göğe bakıyor. Ne bakıyorlar di
ye biz de baktık. Bir de ne görelim ... 
Koskocaman bir balon amma ne bü
yük ... Meğer bu Graf Zeplin imiş ... 
İkinci yolculuktan mı ne dönüyor -
muş ... Bunu görünce... !çimden bir 
"ah bir içini görsem,. diye düşün -
düm. Onun gökteki uçuşunu hiç unut 
m1yacağım. Ne yazık bizde Graf Zep 
lin gibi balonlar yapılmıyor. 

- Tayyareyi de seviyor musun? 
- Evet çok seviyorum. Seyahat et 

mesini zaten çok severim. Vapuru, 
treni fakat en fazla tayyareyi seviyo 
rum. 

- Bizde tayyareciliğin ilerlemesi 

h.ı rbimlen <.on ra l>Litiın 

- Sen zehil'ıı Ö"' .. ..... , ... r biliyor mu
sun? 

- Elbette biliyorum. Çok fena şey 
dir. Zaten zehirli gazla muharebe et
mek doğru değil. 

- Neden doğru değil? 
- Muharebe zaten fena şeydir. As 

kerlerin arasında olması da fe
na, fakat zehirli gaz o daha fena. Çün 
kü o, muharebe etmiyenleri, çocukla 
rı, hastaları, kadınları, ihtiyarlar: 
öldürüyor. Memleket için lazım gelir
se askerler aralarında muharebe ede
bilirler amma. sivilleri öldürmek doğ 
ru değil... Hem zehirli gazı iki taraf 
ta kullanırsa iki tarafın bütün insan 
lan ölecek. O zaman bu muharebe 
kimin için yapılmış olacak?. 

- Sen muharebeyi seviyor mu • 
sun, bir de zabit olacağım. diyor -
sun? 

- Zabit olmak, muharebeyi sev -
mek midir? Muharebe olursa herkes 
harbeder. Sivilleri de askere almıya -
caklar mı?. Zaten ben ölmekten kork 

ınemlel.etler tıı)) drf' "ell'tleriııe bıi· 
)' Iİk ehrınrri) rt \'t>rdller. Bu .. a H'lh! 

ta)~are )Okıılu~u r11, rahat, en °ko 
lay, en tehlike..,iz 3 okuluk oldu.', 

Turki~ e ta) yare po<,talarıru yeni 
tf"is etti. f'akat yolu az ve y~l Y.a~-1 
.na)a \aJ..ti , ., ı .. ıra.,ı ıız oldıııtu ıçı~ 
ta~ )Bre .,Ph>rlrriııe en çok rlıem nı· 
Ht vernırk nıerburİ)t"tinde olan 
~emleket Turkİ)Pılir . . :\le.~ıleketi.D' 

~ her tarafını ha' a ) ollarile urnıellyiz. 

Hudut komisyonu 
toplanıyor 

Kont dö Martel, birkaç 
güne kadar geliyor 

Adanadan bildirildiğine göre Tür
kiye - Berut - Suriye hudut komisyo
nu, 5 ağustosta Adanada toplanacak 
tır. Suriye heyetinin bu hafta Adana 
ya gelmesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan, Suriye gazeteleri .. 

nin verdiği malllmata göre, Fransa. 
nm Suriye fevkalade komiseri Kont 
dö Martel 7 ağustosta Berutta bulu
nacağını komiserlik dairesine bildir
miştir. 

Verilen mütemmim malumata gö
re, Kont dö Martel, Ankaraya da uğ 
rayarak Türkiye - Suriye münase -
batı ve müstakil Jskenderon sancağı 
meselesi etrafında Türk hükumeti ri
cali ile görüşmelerde bulunacaktır. 

tuğum için muharebeyi ~vmcınezlik 
etmiyorum. Manasız buluyorum da 
ondan. Ama memleketim için harp 
icap ederse o zaman ben de gider ölü 
rüm. Nasıl olsa ölmiyeeek miyiz? 

- Sen İtalyan - Habeş harbini du~ 
dun mu? 

- Duydum. 
- Kim galip geldi? 

- İtalyanlar· galip geldi amma şim 
di Habeşler yeniden ayaklandı. Adi· 
sababayr yine İtalyanlardan alacak " 

1

1 }armış Taarruz yapıyorlarmış. 
- İtalyanlar niçin bu harpte ga • 

1 li p geldiler? 
ı - Evvela onları daha medeni idi· 
1 
ı ıer. Silahları fazla idi. Tayyareleri 

1 vardı. Zehirli gazle de hücum yaptı· 
ı lar. Zehirli gaz müthiş şey ... 
ı1 - Sen bunları nereden öğreniyor .. 
sun? 

- Gazetede okuyorum. 
- Sen gazete okur musun? 
- Evet ben çok gazete okurum~ 

1 - Gazetede neler okursun? 

1 

- Harpten, ihtilalden bahseden ha. 
vadisleri okurum. Politika şeylerirıi, 

ı memleket içiride ve dışında olanları. 
j sonra da bilgili makaleleri. 

1 - Hikaye, roman okumaz mısm? 
1 - Onları bu gazetelerde okumam. 
ı Çocuk sesiyle Afacanda okurum. Ken 
1 di gazetelerimde ... 
l 

- Muharrirlerden kimi beğenir • 
sin? 

- lmzalı yazı okumadığım için, na. 
sd yazdıklarını da bilmem, kimlerin 
yazdığını da bilmem. 

- Hangi gazeteleri okuyorsun ? 
- Tan'ı, Cümhuriyet'i okuyorum. 

Akşam gazetesini okumuyorum. 
-Neden? 
- Amcabey sinirime dokunuyor. 
- Allah .. Allah .. halbuki onu çok 

beğeniyorlar. 

- Ben beğenmiyorum. 
- Hangi milletleri seviyorsun? 
- Hepsini seviyorum, fakat içlerin 

de bazı sevmediklerim var. 
- Kim bunlar? .. 
- Bulgarlarla İtalyanlar. 
- Neden bunları sevmiyorsun'! 
- Bulgarlar bize Balkan hurbin•Je 

çok fenalıklar yapmışlar. İşkence et 
mişler ... 

- Bunu sana kim söyledi 1 
- Mecmualarda, kitaplarda, aldı " 

ğmı Çocuk Seslerinde, Türk Akıncı • 
larında filan okudum.Tarih dersinde 
öğrendim. 

- Bunlar geçmiş şeyler, bunları u
nutmak doğru değil mi? .. Mütemadi
yen bunları hatırlarsak iyi olmaz de
ğil mi? 

- Evet unutmak daha doğru ..• 
Ben de unutmak istiyorum amma. u .. 
nutmam, mümkün değil..,. 

-Neden? 
- Çok acıklı yazmışlar ... Unuttur 

mak için bunlardan bahseden kitap
ları hep ortadan kaldırmalı ve yeni
den öyle şeyler yazılmamalı. Okunur 
sa, öğrenilirse bir kere fena ... 

- Hakkın var llham diye düşünü
yordum. Bu lüzumsuz eaebiyat hfıla 
varsa muhakkak ortadan kalkması 
lazım. 

llham yerinden kalkıY,or, radyoya 
doğru gidiyor: 

- Nereye 1Iham? 
- Radyoyu açmak istiyorum. 
- Neden? 
- Olimpiyat haberleri alırız belki 

a;ye. 
- Radyoyu seviyor musun? 
- Evet amma bizim İstanbul is -

tasyonunu dinlemesini sevmiyorum. 
- Neden? 
- Çünkü Avrupa istasyonlarıncıa 

fevkalade güzel müzik var. Bizde 
pli.k çalıyorlar. İnsan evvela miizis -
yenler var zannediyor, aonra plA.k ol
duğu meydana· çıkınca ,.ek fena olu
yor 

~uat DEVRIS 
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-A~ıUahikntler l 1 5/~Wii.ij H~Y A l i9,iNDE 
No. 8 Güneı nasıl vurur? 

Galata ve Beyog" lu muhitinde müthiş ıstanbul. bizim güzel Boğazımızın 
serinletici havasından dolayı, bulun-

r oaon ı Ziye Ş.lrır 

Şişmanlara gün doğdu 
bir fuhuş ve sefalet baş göstermişti :~aa;~!:::~;1::;:1e~~~:C:a~: Şişmanları zayıflatan, zayıfları 

Çarlık Rusyasınm yüksek ve orta düriyeti ikinci ,ube, dördüncü kısım dığı halde, ıncaklar birdenbire bastı-
sınıflarma mensup olan bu binlerce tarafından ifa edilmekte idi. Polia rmca arada mada gilnef vurması • ) t b• • 
aile arasında, günden gUne sefalet art müdüriyeti umumiyeai, bu kısmı mü- sözleri ifitlliyor. Geçen gün de gue- şışman a an yaman ır nazarıye 
mı,U. Ve i§te o zaman, artık ahlü düriyet ) haline ifrağ etmeye · karar teler birkaç kişinin sıcaklardan ba-
f acialan başlamıştı. vermif; ve mezkur müdüriyetin, (es- Sevdiği yemekleri şişmanlamadan tatbik etmek isteyiniz. Meseli. öğle 

BirdenbireGal&ta ve Beyoğlu mu- habı namus) tarafından idare edilme- yıldıklarını yazmı..,larrh. yiyebilmek ne kadar insanın tahlil yemeğine bir yerde davetli olaanız bi-
Bunda sıcakların birdenbire ço- edi t ad ğı d' ş· anlık ' hitinde, müthiş bir fuhuş ve sefalet ıi hakkında bir proje tanzim ederek P e yapam ı ıey ır. ıtm le sebzed~n maada herhalde balık ve-

b ğalmumdan başka, gec;enKa .. hem insan .. zell' ğini hem de IIlı 
başgöstermişti. Kısa ir müddet zar. Dahiliye Nezaretine takdim eylemit· d -~ hatı·nı' bozamn arudeta bı ir hastalıktır. Ke-- ya et vardır. Onları yer sebı.eden ta· 
fmda; barlar, kafeşantanlar, hususi tir.) a y.,..an tufan gibi yağmurun bırak. 
misafir kabul eden oteller ve panai· Hükt\met, 

0 
kadar derin bir gaflet tığı rutubetin de filphesiz tesiri var· miklerl kapayan sıkı adaleli bir vücut bağınıza almazsınız. Sebebini sorduk-

yonlar ac;ılıver.mişti. içinde idi ki; bir kwın memurları dır. Çünkü güne, vurması için yal· ne kadar ~zelse kat kat yağlarla ör- lan zaman ev aahiplerine bu okudu· 
Buralarda, en hayvani zevkler bile hakkında (esbabı namus) kaydini nız fazla 11ca.klık yetişmez. Yalnız sı- tülü bir vücut o derece çirkindir. Hem funuzu anlatır onları da bu (süpürge 

(be::lil) leştirilmi:ıti .... Kaptlarmın ön- koyarken, diğer kıaım memurlarının caklıfl. k&rfl vücut terliyerek kendi- yalnız çirkinliği bertaraf ta etsek in· yemek) usulüne alıştırıramız. Size 
!erinde çatal sakallı iri vücutlu muha- haysiyet ve namusunu tehl\keye koy ni müdafaa eder. Halbuki sıGa.klıkla sanlar fişmanlamak ve yağ bağlamak mütetekkir olacaklarına ıüphem yok. 
fızlar bekliyen, (Aşk mabetleri) tesis duğunun farkında bile deflldi. birlikte rutubet te olunca terlemek la sıhhatlerini kaybederler. tur . 
edilmifti. Bu411abetlerin salonları, şim (Muhtelit zabıta) ya gelince; bun giiçleolr, vücudun tçerdeki harareti Yepyeni ve bir çok insanlar tara - Meyva ve sebzelerin mide ifrazatını 
diye kadar lstanbulda görülmemi~ o- lar da vazife ve l&llhiyetlerini tayin artar. Kanm lçeriainde bulunan ze- fından tatbik edilen do)ttor <Hay) m tnuaetmeleri nevilerine göre değifi· 
lan efsanevi manzaralar arzetmekte ve tahdit etmiı-ler; Kovayı Milliye birli maddeler çıkamazlar, 0 vakit yemek usulü hemen hemen bu mah • yor. Bazı 1ebzeler daha çabuk ve da
idi. mensuplarile ıillh kaçak~ takip aıcakbk zararh teehini yapar ve ra· ıurun önüne geçmiştir. Ayni zamanda ha çok mauediyorlar. Meyvalardan 

Salonlara, en ölgün hisleri bile can- etmekten .. lstanbulun emniyet ve a- hatanbk, hıatılık verir. vücude lazım olan gıdayı münasip fe· olmuş olmıyanlar hamca olanlar da-
landıracak ve heyecanlandıracak şe- sayifini tehdit eden hareketlerin öntı- Bundan bqka hem fazla mcak, kilde verdiği için bol kan yapan bu ha çok mu kabiliyetini haiz olanlar
killer verilmişti... Duvarlara ve ta- ne geçmekten bqka hiç"a>ir 19yle met· hem de rutubetli bir havada bile her· tarz yeme~ ?ünyeai zayıf olanlan da dır. Bir baraaktaki mikrop miktarını 
vanlara esrarengiz Şark mabetlerini gul olmamaya karar vermişlerdi. kuvvetlendınyor. ölçmüşler sebze ve meyva yemeden 
andıran, kandiller aaılmı~ı. Kuytu Istanbulun temiz ve un terbiye al- kes gün~ v\ll'llluma tutulmaz. JN.. Bu doktorun nazariyesi hazım ci- evvel 18,500 bulmua}ar, (Süpürge ye-
köşelere, geniş divanlar konulmuştu. nuş olan bir ktmn halk zümresi, ta- me:t kı Jrilnetln bir vücudu vurması hazuım faaliyetinJ tetkik ettikten ve mek) denilen uaulden sonra bu mik
Her taraf en tehevi resimler, hey· mamen kendi kö.,elerine çekilmişlerdi için J:>jr de istidat llzımdır. Bu iati · o:ada yem~kl~rin kimyevi tahlillerini tar 2,200 e inmfttir. Demek ki bu u
keller, tablolarla doldurulmu,tu. Ağır başlı Türkler \'e Hiristiyanlar, dat ta en ziyade yorgunluktan ileri gozden geçırdıkten sonra ortaya atıl- ıul barsaklan gUç ve yavaş hareket 
Gizli ııa.eterde, küçük ateşlikler için- umumi ahlakı bu derece levs iç;ne gelir. Güne• vurmasına en ziyade mış bir nazariyedir. edenleri ili.ç almaktan adeta kurtara
de yanan ötlerin buhurlarm kokulım, cHlşüren hükumete, llnet etmekte'er- çok sıcak havalarda yahut çok sıcak _,Mideye herha~gi bir yiyec..-ek gitti- caktır. 

Sinemalar f iyatrolar, 
faydalı adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERETİ : Kadıköy ... 

reyya Bahçe.inde bu akıam 21,45-
(Bay - Bayan), büyük operet 3 per 
Pek yakmda (Babalık}. 

• 0SK0DAR HALE : (Aık Bandottl 

• Bıtlarba•ı Kile Bahçeli 
Kaplan Kıs). 

Oa\letler. Toplaablar 

PARASIZ DERS1.t;ıt 

Şitli Halkevinden ı 

Rinsi7e derslerinden E7lül bakalo~ 
ıına rirecık liH talebni, için, ..vh' ıdll~ 

paraııs den verilecektir. İlteldi o 
bir hafta içinde her ılin öileden IOft · 
evimiıe ıelerek adlarmı kaydettirmel-
ler. 

itfaiye Telefolllan 

lıtanbal lttai1eli ~~ 
Kadıkö1 ltfai711f auu-
Y"Ukö1, Balmlr61, BU7tlkdere. = 
Uılriidar ltfai7eli 
Beyothı ltfalyeai 
Bli.,ukada, H..,wl, Barps, Kmalt 

takalan lçin telefon antrılmdaki m~ 
Faııcm demek ktficllr. 
M1lnmat , .... 

Daia yollan aceatnf Tel.ton ·-.. 
A1ra1 (Kadık67 lakel..t) 417 
Sark Demiryollan Sirkeci ıso!!_ 
Dnlet Demlryollan Ha1darpa .. 421 .. 

Qablll .... hl ,......... """"" 

Ba aamaradaa imdat otomo 
bili lıtenir 

hisleri ve sinirleri kırbaçlıyordu. Bu di ... Bu iğrenç kaynaklardan kana ka- kapalı yerlerde çalı,an, yorulan in - gı zaman .midenın ifrazatı derhal fa- Bizim burada bundan bahsetmemiz 
sedirlerin 'bitiştiği duvarlarda, sert na içenler ise, ıadece bol paralı ya- ıanlar tutulurlar. Sı~kta - hele ~iyete geçer .v~ tıpkı bir düşmana belki sizi ikna edemez. Derhal tatbi
hayvan tüylerinden yapılmıo aaçakla- bancılarla, memlekette yepyeni bir ağır elbiseyle - uzun yol yürümek hü~um eder gıbı bu yemeklere hücum kata giri§iniz, gôreceUiııiz ki ııhhati
rm, garip ,ekilde minimini perukala- unsur olPn türedilerdi. te güneş vurmasını hazırlıyan büyük ed.1P onlan hazmetmeye çalışır. Eğer niz yüzde yüz farkedecektir. Sizi ikna 
rm, uçlan püıkUlltl ve tırtıllı bir nevi Hldisat. yeni bir unsur türetmişti bir sebeptir. mıdeye gelen gıda yalnız Hydrokar- için şunu söyliyecefinı, faydası olma- Cerarbpa .. butaneal 

kamc:ılann sallandığı görUlilyordu... 1 - Fırkaların entrikalı itlerine Güneş vurmasında elbisenin de bonlu gıdalardan meseli et, yumurt.'l, dığına kanaatiniz olta bile herhalde ~=~ ı!::i!r..aı.a~:!~ =~ 
Ve, biltUn bu eehvet dekorlannm ara- karışanlar. büyük teairi olduğu unutulmamalı· balı~, ~amur, sütlü yemekler, ekmek zararlı bir feY değil. Tecrübeden ne Zeynep KlmD haıtaaeai Oütldar eoı 
smda da.uzun boylu.aan,m.kettik sac: 2 - ltilif ordularma intiaap ede- yemışsız pastalardan mtlrekkep ise kaybedendnlz .Bir kere yapınız. Emi- Kadm ha1taneai Çapa ııı 
ıı. yan çıplak dilberler, esatiri birer rek dalavereli işlerle m9'gul olanlar, dır. Kara adamlar kendi memleket· mide hiç şikiyet etmeden d~rhal bun- nim. ki sonra kendiliğinizden bu uau- ~=!!: :."!~.:i':'u:!.. ;:' 
havai gibi dol&JJıyordu. 3 - Milli mücadele aleyhinde ca- terinde çırçıplak gezdikleri için dün- ları hazmeder ortalı~ te~ızler ~ lün na kadar iyi olduğunu anlıyacak Haydarpap Nilımlne butane.I eoıoı 

Bu aşk ve şehvet mabetlerinin btl- ausluk yaı>anlar, yanın en s•.-.ak membketi olan o ik· bunlan barsaklara göndenr. ve bir daha \fba!gıemiyecekainiz. Btfal haıtaneal 8itll 
yükçe bir ealonunda, gavet garip bir -4 - (Kuvayı Imibatlye) nin para limlerde güneş vurmasına tutulmaz. Fakat hepimizin her vakit yaptığı =======---~-~!""=====:::,~Ba~kır;;;;k;ö~.,~A.;kıl;,;,,;ha;•;;tan;;eel~==~~ 
kumar oynanıyordu... Geniş bir ma- işlerinde allkadar olanlar, Jar da mutedil memleketlere gelip tc gibi efer bu Hydrokarbonlu yemekle- • t' 
sıuun üzerine. o aanşın dilberlerden 5 - Sara.,vın, Damat Ferit Paşa- bizim giydiğimiz elbiseyi giyince gü- re yemiş ve sebze ilave etmiş isek, btl- 1 s a n b u 1 L ,. m a n 
biri, upuzun yatınlıyordu. Bu kuma- nın ve Sait Mollanın fesat şebekesine neş vurmasına tutulurlar. tiln vaziyet karmakanşık Cllur. Yalnız 
ra iştirak edecek olanlar, bu dilberin dahil bulunanlar, Alkol günet vurmasına pek ziyade nebati maddelerden ve ıudan mUrek· 
avak ucunda toplanıyorlardı. Mabe- Bunlar. Istanbulda yeni bir unsur istidat verir. Hem yalnız sıcak gün- kep olan b~ar midede hazmolmaz. ı•şıetme ı•dares•ınde 
din sahibi, 10 - 15 • 20 lira bir bedel türetmişti. lerde içmek değil, bqka vakitlerde Meyva ve bilhassa kufkonmaz kere-
mukabilinde bunların ellerine birer Istanbulun namus, haysiyet ve fa- içerek ttrete allflk olanlar yazın gtl~ viz ispanak gibi sebzeleri veya muz 
kUçUk kutu veriyordu. Bu kutuların ziletle yqayan halkı, memleketi ka- neş vurmasına çabuk tutulurlar. Bu- ve ananas gibi meyvalan yediğimiz 
içinde, birer ham~ böceği bulunu- ııp kavuran buhranın iztıraplan için b zaman bunlann elyafı elnıa. a~ut ve Galata'da Kara Mustafa paşa sokağındaki 
yordu. Mabet aahibinin verdiği bir de, yan aç, yan tok bir ha vat ~irir- nun gi i çok yemek te güneş vurma- havucu yediğimiz zamandan daha çok muhammen bedeli 3 2 9 7 .12 lira olan bir hayvan 
~ ialriDıe -. ku~ aotıyor: bil la ti1rMi -uaur 111. Beyoğlunun ımı kolaylaştınr. Ciğerlerinden, kalp hissederiz. Ağzımızda adeta uzun za. ~Jder, 

0 
santm dlllıierln bedM kal~ 1arın ku- terinden, bö'breklerlnd•n. kararJiP~::.. :.- ç11aen11x-~...,..ıHıı::•.-.ı•~ me ahırı ~aptmlacaktır. Bunun açık pazarhiına. 

bırakılıyord\l. Uzerlerinde birer il}&ret caklanna avuç avuç para dökmekte- !erinden zaten hasta olanlar aa gtı • dilir bunlar p<•1111b Y•·mcklerdir ed~k illfiklfteHn 3"30 lira depo ederek 6-8-936 --•rııı 
bulunan bu böcekler, yürümeye başlı- lerdi. neş vurmaama istidadı bulunan kim- Bu posalar midenin ifrazatını der- be günü saat 1 O da İdare Şefler Encümenine ve f 
yordu. Kimin Wceği, matlup olan Türklüğün varlığına kaatedenler, bn seler arasında aayılırlar. hal bir aünger gibi çekerler ve Hyd- tafsilat ve şartnamelerle projeleri almak üzere Galj 
noktaya ilk defa varacak oluna; o fll'Battan da istifade etmek istemi9- GU'netJ vurmasından korunma ça- karbonlu gıdaların huml için ltznn da Haydç- Hanında Fen Hey'etine müracaat etmeleri. 
dilber, o böcek sahibinin oluyordu. lerdi. Türk gençlerini de bu (Harqo olan ifrazatı gayri klfi kılarlar. Hat-

Fuhfun ve ahlik dUşkUnlUğüniln dalgalanl na ailrilkliyebilmek için bir releri de saydığım bu sebeplere göre ti bu ifrazatı alarak derhal baraağa ( 43 7Z) 
bu derecesi.altı yüz !e .. Pdenberi saf çok teşebbüalere girişmişlerdi. Sait anlaşılır: Rutubetli sıcaklarda yorul- geçtiklerj için mide bot kalır. ------------------------_...ııı 
TUrk ve Mlialüman olar",~ yqaınış o- Mollanm, Alemdar gazetesi sahibi malüan ka.çmmak. İşretten, hele ya- Bu sebzelerle beraber eğer et balık 1 z m i r c u m h u r iy" et MÜ d de i umu 
lan lstanbul 1eması altınc!a, görlllmüt Refi Cevadın, o gazetenin zın, iyice sakınmak. Onun yerine ha- veya ekmek yemiş iseniz feli.ket b&f • 
ve işitilmit şey değildi. 1 Ark&11 varı fif ve çok ,ekerli çay yahut çok 'Şe • lar, hazım gllçle4ir, et balık vesaire m 111 gv 1 n den·. 

Fuhu, ve rezalet, birdenbire volkan hayvani gıdalarda c;ok olan toksin ya. 
gibi kaynamaya b--1---+ı ... Ancak, (l) (J11mal Dor,..n) raıete1i 24 Nisan kerli kahve - çünkü teker sıcaklara ni mikroplar derhal faaliyete -...fp İ ..,._."9.. 5~· zmir Ceza evinin 936 malı'" yılı sonuna 
pek sefih ve ytıkaek smlfa mahsus o- 1920 tarihli naıbaıından. k&rfl iyi mukavemet ettirir - iç - vücudu zehirliyebilir. Velhasıl birçok 
lan bu 94k mal:aetlerinden, Galatanm mek. Terlemeği kolaylaştırmak ve rahatsızlıklar. hazımsızlıklar şişman- bir bin sekiz yüz lira muhammen bedelli mahkum 
Kömilrcll sokağma Yannmya kadar oı·yanbekı·r'de arttırmak için bol bol,fakat buzlu ol- lıklar bu ehemnıiyetsiz ve basit neti· mevkufların ikinci nevi 960 ~amdan ekmek ihti 
her taraftmia ka~an ~-şeı bvet dazial· nuyarak su içmek. ceden ileri gelir. ~ap3Jı zarf usulile eksiltmeye konulmuısada yapdan 
gası: umu yerıcre, uaı- ara, ı · Şiıpdi Hay nazariyesini anlattıktan lıfler komisyonca haddi layıkta O'örülmediğinden 
nolara, kahvelere vanncıya kadar Elektrik tesİ!'& '1 kısa Bir yerde günee vurmasından biri sonra doktorlardan Van Lint bu na- • tafllllljtı. bayılınca da yapılacak ilk it etrafma zariyeye göre eu programı yapmıttır. ma ve eksiltme ihale kanununun 40 mcı maddesi 111 

Biraz ağır batlı olanlan, cidcll bir zamanda tamamlanacak toplanmıyarak zavallmın biraz serin· Sabah kahvaltısı sütlil kahve ek· hince yeniden eksiltme yapılmasına karar verilmiştir• 
enrlife ve tellf almıştı. k t ,.. 1 1""k 'l 1 S 8 936 • ' 1" Bir sene evvel, (lstanbula medeni- Diyanbeklr, (Tan) - Diyanbekir ce hava almasına engel olmamaktır. me · ereya6. yumurta reçel velhasıl • - ~ sı tme - - cumartesı pnü saat 11 

beled' · Gün kuvvetli bir sabah kahvaltun. Cezaevinde Müdüriyet makamında yapılacaktır. 
yet ordusu .giriyor) diye barbar ba- ıyesı, kıaa zamanda birçok iı • et altında bir yere dü,erse be- Oğleyin, mütenevvi mezeler (tabit 
fıranlar bile en acı •iklyetlerle hay- ler baprmıştır. 1933 senesinde 19 men gölgelik bir yere götürmek Ji.- içkisiz) et balık patates ekmek tere- 2 - Teklif mektublarmın bir saat önce Müdüri 
kırmaya başlamışlardı. bin lira aarfile inp edilen mezbaha zımdır o d · bil k hald makamında komisyon ba ... t.anlı'"na teslim edilec (Jurnal Doryan) gazetem, . ra a, ıu ıçe ece ey- yağ yumurta makarna veya herhangi iJA •· 

(Beyoğlu, vlai bir ahli.lwzlık ocaiı bugün belediyeye 40 bin lira varidat ıe, kendiaine yudum yudum au içiri- b:l· hamur. nevnirler. siitıü hamurlu 3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankara, 
haline geldi.) temin etmektedir. Aynca,lld yüz bin Ur. Mütemadiyen yelpazelenilerek te- tatlılar, Yani meyvasız ve sebzesiz bir tanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliklerile Cezaevi 

Bqlığı altında, ıu satırları YUDllf- ktlıur lira aarfile su teaiaatı vücude neffUa edeceği havayı aerinletmeğe yemek. düriyetinden alıp okuyabilirler. '( 4342) 
tı: getirilmiıtir. 13 kilometre mesafede- çal.ıtır.Sonra hekim yetifir, ona ll· lkindt kahvaltısı - Ekmek tereyağ 

(Hemşirelerimiz, kızlarımız: artık ki Karacadaf sathı mailinde bulunan zım olan ilaçlan tırmıa eder. çay veya kahve stlt ve reçel. 
BeyoJlunda emniyet altında değildir. güzelinden borularla fenni surette ge Lolunaa BEKiM Akşam yemeft ki doktor Van Sint 
Beyoflu, mum ve muhteris qk1D, 1e- t.irilen Ryun dereceei ytlacle 1ekizdir buna (süptlrge yemek) ismini vermJe. 
fil bir tlcare~ haline plmlftlr. · Y""' bze Ahlakın inhillll umuml.t içinde· na- 260 bin liraya mal olan elektrik teai· G6 H ki I -e-z se çorbası sebzeler patates 
muılu kadm kaldırım kızmm baka- B&tı ıu gUnlerde tehri tenvir edecek- z e m dahil pişmi9 veya çiy meyvalar. 
retine hedef ~luyor. Şimdi Beyoğlun- ur. Santral Diyanbeklre •kiz kilo. Dr. şu·· kru·· Ertan Bu gtlndelik yemek listesini oku-
da. gene; ve ihtiyar 'zanparalardan metre metafededir. Belediyenin 936 yanlar içinde birdenbire çok sevinen· 
baıka, kimee yok. tl) çaiıtma programı oldukça zengindir. Cağaloğlu Nuruoımıaniye cad. No. 30 ler olmutt:ur. Yaşasın doktor Hay 

Bqka gazeteler de bu ahllk facia· Atat\lrkibı heykeli dikilecek, urt me (Cac?aloğlu ecsaneai bitifiği). hem bol ekmek tereyağ aut et balık 
Jq.rmdan fiklyet ediyorlar· bllhaua arlık kurulacak ve bu.rumm apç· Tel. 22M6 -'"• 
umumi nhhat ve hayatı tehdit eden lıu>muı, au teliAtı, yolu ve binaları )iyecea-· hem de akşamlan sebzeyi 
iğrene; hutalıklarm artık aa1gm bir tamam•anıealctır. Allpap mahalleal- yerek za)'lflayacağıı diveı.:ekler. 
hal alma11 Ur.erine. nin kanalizuyonu, ballara su getiril Fakat miktarı nazan itibara almak 

· . meli, ikJ umumi hali, semt bahçesi, kalori heaabmı unutmamak llzmı, a-

. 

Doktor Aranıyor 
Erzurum Askeri Silih Tamirhanesi Direktör! 

den: 
Erzurum Silih Tamirhanesi kadrosunda ( ı 50) 

ticreti maktua ile istihdam edilmek üzere birı doktot 
ranmaktachr. Doktorun mutahassıs (tercihan • 
mutahasıısı) olması lazımdır. Talip olanlann ve 
mufassal mablmat almak isteyenlerin mektubla T 
hane Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. ( 4286 

- içki .. Fuh111 .. Kumar, ortalığı büsbütün kimlesiz ve fakirleri hima labildiğine kahval•·•-...ııa ve X&ole·.c.. kasıp kavuruyor. HUkUmet .. ve muh- . • ı.uanı "& .TAM -------------------------~ 
telit zabıta .. bunlarm 8nt1ne geçmez- ye edecek bır müeue1e, pazar ve ._ yemek Yenirae aqamki (süpürge ye- M. M. Vekaletinden: tıf yerleri de bu aene programma 
se, bu felaketler hepimisl kalırede- dahil edilmit iflerdendir. Belediye mek) ne ite YIU'ar. 
cek... bütçesi 203 bin liradır. Yeni plin Bu <Süpürge yemek) in.Azamt fay-
~ve feryat eyliyorlardı. mucibince f8)ılr aur cfıtma çıkacak dası mutedil miktarda yenen öğle ye 
Hukfımet, hiçbir teye muktedir de- ve orada urr binalar ytlklelecek- 8 " &J'1* • • • • 1 50 - - meği ve kahvaltılardan sonra aı.---

fildi. HUkdmetht bir tek dilftlnceei tir 1 • • • • • 4 - ı - ~ 
V&rH. o da: her ne pahuma oluna · 1 -'! • • • • 7 IO 14 - midenin ifrazatlyle beraber banakla-

} Jlllm • • • • 14 - ti -
olsun· elindeki pomı kaybetmemek ra geçen meyva ve sebzeleri barsak· 
ten r-'aretti. • Burdur mmtakuma ilkln bt .. n.-ı. • 

au edil a ler' blD"lçbl b ................. mi larda "&A&AU9 mikroplan da beraber 
Maamafih, biltUn bu llklyet fer- • l>illlMI ncaaı edilmelidir. alarak mükemmel bir hazımla her ta-

yatlan tlzerine, hük6mette bir Jmml- Burdur, (Tan) - iki ay evvel ltllctlll IJlalar .,...... ...... rafı temblerler. Buna itiraz edenler 
damna hU8\lle plmlftl. J'abt, at'ete· yola çJkan BulprlltaD1ı TUrk köy· ·~;e~:u'i •tlrbll lılr tatbild ıtlcttlr diyerek ihmal edenler, 
rilen bu harekette pek prlpti. Gue- lWerlnden 17 hanelik ilk göçmen clefal* 90 braetar. ı 11tmlaa ftt giindtllleri lokantada yemek yedikleri 
telerde -cidden hayrete p.yan. l(Syle kafileal fehrlmbe plmiftir. Bunlar la11 için aa11r batım 5 nnq ahmr için kabil olmadığını söyliyenler var. 
bir fıkra dercedllmlt:.i. bllhaaea ,Ulyaicılık ve bağcılıkla 

1 

:r 1tttr!~; ID=r.lcin rekhdaD Fakat arzunun ve iradenin önüne hiç 

(•-L.._ı -L.a.ı..a l1l: uğraftıklan için buraya gönderilmit- . 08111 Cecadt •ithalat 5 brattar bir teY geçemez. Yemek listenizi ona 
-- aum1U)'8 .,.S.-tı) lerdir. Dijer kafileler beklenmekte- ~ 

(.Z&bitai ahllkiye teeklW:r: polill mil dir. söre tertip etmek gtıç bir teY değil,el 
verir ki bunun faydumı takdir edip 

Gedikli erbaı hazırlama mekteblerine talebe ............. -
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazır 

n1ekteblerinin ihzari sınıflanna 3 aınıflı ve gedikli 
kısmın 6. ıınıflanna da S sınıflı köy ilk mekteb l1l 
lan almacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe 
şartlaıı askerlik şube baıkanlantıdan ötrenileb" 

3 - Yukardaki 'şartlan taşıyan ve gedikli erbat 
ya istekli olan köylü çocuklarmm en eeç 20 Eylül 
ta~ihine kada~ mensup olduklan Askerlik şubel 
muracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları 
dır. (136) (4349) 
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[.~onm~yaıt ~ab®ırD~_rn ] 
Berlin olimpiyatlarında 

' 

R·,a··d yo 
Bugünkü Program 

Istanbul 

dün bir çok 
Türk - Norveç maçı bugün ya1Jılıyor •• b k J Jd 

~ . musa a a ar yapı ı 
K a z a n a c a g 1m1 z ı keşfeden 1er1 n Be~!i~~ 2 (A.A.) ~ 2 ~ğ~s~os p~- dır. Bunl.a: Johnson ile Albritto_n: 

18,- Senfonik musiki, 19,- Haberler, 
lQ ,15 Muhteır plaklar, 20,-i Halk musikisi 
(plak). 20,30 Stüdyo orkestraları, 2ı ,30 Son 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu a: 
jansmın gazetelere mahsus havadis servisı 
verilecektir. 

Viyana 

zar gunu, spor faalıyetlennın 1lk bu- dur. Bu 1k1 atlet, 2.067 metre gıb1 

h 1 kı 
· b • ı yUk günüdür. Bütün dünya milletle- harika denilebilecek yüksekliği rea-

atı r attı arı ır masa ri arasında~~ centilmence m~cade- lize etmişlerdir. Bu iki. fevkalftde at-
. le, on beş gun devam edecektır. Jetten sonra Fenlandıyalı Kotkas 

21: $en halk ııarkıları: 22: Şopenin eser: 
terinden piyano konseri; 22,40: Eğlenceh 
radyo orksetrası ; 23: Haberler: 23.10: 
Konserin devamı; 24,45: Silviag kuarteti. 

Budapeşte 

Türk milli futbol takımı, bugün 
Norveç milli takımının karşısına çı
kıyor.Acaba bu akşam nasıl bir ha
ber alacağız? Türk takımının galip 
çıktığını mı, yoksa gücümüze gidecek 

1 
bir mağlübiyete uğradığını mı?.. : 

Dünya birine.ilikleri kur'asında, ı 

Norvecin karşımıza ilk çıkacak takım 
olduğunu öğrendiğimizdenberi Türk -j 
Norveç maçı hakkında epey yazılar 
yazıldı. Ekseri arkadaşlar Norveçli
lerin ağır oynadıklarını ileri sürerek 
takımımızın kazanacağını tahmin et
tiler. Berline giden bazı spor yazıcı
ları da buradan yürütülen tahminle
ri oradan takviye ettiler. Futbolde 
iki müsavi takım arasında tahmin ı 
yapmanın güçlüğünü pek iyi bilen -
lerdenim. Bilhassa bu tahmin bir ta-1 
nesi hiç bilinmiyen bir takımla, di- ı 
ğeri bizimki gibi yeni teşkil edilmiş 
bir ekip olursa... ı 

Norveç takımını yeneceğimizi, hat
ta kaç gol far kile kazanacağımızı İs
tanbuldan ve BerJinden keşfeden ar-

Olimpiyatlara hazırlık müsabakaları, Halberstad'da yapılan yiizme yarış
ları 

kadaşların tahminlerini dayattırdık- Çabukluğun bir de takımların ta- bir Norveç takımının yenileceğini 
Jarı esasları pek anhyamadım. İki kip ettikleri sistemlere göre aldığı bulmak bana hakikaten güç geliyor. 
futbol takımının şanslarını zihnen manalar vardır. Üç dört scnedenberi Bazı arkadaşların rüya tabiri gibi 
ölçerken. akıldan geçen bUtün tefer- mütehassıslar tulani ve derinlemesi- ortaya attıkları Türk milli takımının 
ruatı kağıt üstüne dökmek kabil ol- ne oynamıyan, paslaşma tarzları Norveç takımını yenmesine tekrar 
madığını da bilirim. Fakat meçhul daha ziyade arzani olan takımlar tekrar dua ettikten donra bu müna
bir takımın, insicamı ve yeni tertibi hakkında çabuk kelimesini pek kul- sebetle hatırıma gelen bir masalı ya
itibarile yine yarı meçhul olan birdi- !anmıyor. Yani topun bir kaleden di- zacağım. 
ğer takımla arkadaşların yaptığı şe- ğer kaleye kadar sevkedilişinde ge- Türkler ilk Girit seferini yapacak
kilde ölçülmesine aklımı bir türlü er- çen müddeti hesaba alarak çabuk lan sırada hazırlanan büyük do -
diremedim. veya ağır hükümlerini veriyorlar. nanmanın bir reisine bulunmaz ma-

Norveç takımı birkaç senedenberi Şimalliler alelumum topu kendi - rifetleri olduğunu iddia eden Uç ka-
dikkatimizden epey uzak kalmış bir lerinden fazla ko~uran şekillerde oy- hin müracaat etmiş. 
takımdır. nadıklanndan yalnız objektif hü- Ağaya haber verin, gemiye bizi de 

Bir milletin futbolü hakkında, ağır kümleri sevenlere ağır göründükleri alması için mUracaat edeceğiz dc
f>eri veyahut buna yakın hWrlimlc.r muhakkttktır. Bunu birçok '.\•esileler- mişler. 

yürütebilmek için o futbolün karşı - de A vnıpa münekkitleri yazmışlar- Koca bir kadirgayı harekete ha-
laştlih takımların evsafını ve maçla- dır. Latinler ise oyuncularının canlı 1 k k 1 • . . ~ zır ıyan çatı aş ı reısın yanma gı-
rm en ince teferruatını muhtelif görünüşleri yüzünden daima seri oy- ren üç marifetliden kara sakallısı 
münekkitlerin hükümlerinden ıy1ce nadıkları zannını veriyorlar. Bu se- marüetini şöyle anlatmış: 
tetkik etmek lazımdır sanırım. Nor- beplerdendir ki, biribirine 0 kadar - Efendimiz şu Girit seferine be
veç futbolü için "ağırca bir futbol- girmiş, kanşık meseleleri seneler- ni de alırsanız çok faydam dokunur. 
dür,.diyen bazı ecnebi muhanirlerin denberi görülmemiş bir futbolün ba- Ben en uzaktan, kimsenin göremiye
o hükümlerini hangi karşılaşmalarda sit neticelerinden ayırt ederek Nor- ceği kadar uzaklardan görürüm. 
verdiklerine de dikkat etmek gerek- veç futbolünün ağırlığına kanaat ge- Diğer çember sakallısı hünerini 
tir. Çünkü Norveç futbolü ihtimal tiren arkadaşların hükümlerine pek böyle tarif etmiş: 
lsveçe nazaran ağırdır da Belçika aklımı yatıramıyorum. _ Bana gelince, ben arkadaşın 
karşısında serl görünür. Bir futbo- Bizim takrma gelince, yeni kad- gördüğü kadar uzaktan ses duya
lün ağırlık derecesini oyun sistemi de rosile birkaç ciddi maç yapmamıştır. rım. 
çok farkettirir. Mesela İngiliz fut- Tnkımın muhtelif mevkilerinde yer Ü çüncüsü ilave etmiş: 
bolcülcrile İspanyol futbolcülerini alan ve biribirine pek alışık bulun -
karşı karşıya gören bazı muharrirler mıyan çocukların oyunun şu veya bu - Ben de bunların gördüğü ve 
İngiliz futbolünün daha nğrr görlin- vaziyetindeki lehimlerinin nekadar işittiği uzaklıktan koku alırım. 
düğünü, fakat hakikatte daha çabuk kuvvetli olduğu denenmemiş demek- Reis düşünmüş, o zamanlar 9imdi
bir futbol olduğunu kabul etmişlerdi. tir. Bazı yeni kadroların bir cins ki gibi dürbünler, ses işitme aletleri 
Sonra bir futbolün ağırlık veya ça- oyunlarda çok randıman verdikleri olmadığından Girit seferinde o adam
bukluğu birkaç noktadan tetkik edi- halde ba§ka şekillerde açılmış diğer Iarın çok işe yarıyacaklannı hatırla
lebilir. bir oyunda çok fena neticeler verdi- mış, marifetlileri kadirgaya almağa 

Bazıları için rabukluk, kelimesi ne- fü de malümdur ra 1 ~ b • zı o muş ... 
tice alınacak mesafeler dahilinde o- Şu halde, yeni terkibi dolayısile Donanma hareket etmiş. Günler-
yunculann ferdi ve mevzii çabUklu- randımanı ve oyununun istikrarı pek den sonra Girit açıklarına gelmişler. 
ğunu ifade eder. Bazılarına göre de, malum olmıyan milli takımımız kar- Girit adası uzaktan, ancak farkedile
takımın hUcum ve müdafaa sür'ati §ISinda mahiyeti ve evsafı bizce yal- bilecek kadar bir mesafeden, hayal 
çabukluğun asıl ifadesidir. nız bir kı::;ım gazetelerden çıkarılmış meyal belirmeğe başladığı vakit reis 

G e c e , __ !__.-Q r ı s ı 
• J •• 

No. '? 
• - Buyurmaz mısınız efendim. Ar-

kadaşınız gelinciye kadar, istirahat 
buyrun! • 

Celil Mahir, içinden l!evinçle tit
rediği halde, müstağni bir tavırla 
ağır ağır taşlığa girmişti; acele gös
terilen hasır koltuğa oturmadı: 

- Teşekkür ederim, ayakta görüp 
gide~eğim. 

Yukan salona çıkan siyah elbiseli 
genci, yolda, merdivenlerde yakala
mış, sormuşlardı; Celil Mahir, davet
lilerin hallerinden, gülümsemelerin
<ien ,esen havanın birden değiştiğini 
anlamıştı. Orada, Celil Mahirin göz 
aşinaları da çıkmıştı, kimisile hafif
çe başını eğerek, kimisile gülümsiye
rek selamlaşmıştı. 

Mahmııt YESARi 

nıyanlar var ... Sorduk, aradık .. Hat
ta saksofoncuya bağırtlık... Yok ... 
Herhalde, buraya gelmemişler .. 

Celil Mahir, bundan bir şey anlı -
yamamış gibi etraf ma bakınıyordu: 

- Ben, yanlış anlamadım .. Başka 
yere mi gittiler? Nereye giderler? 

Tiyatronun adamlarından birinin 
vestiyerin önünden geçtiğini gcmnüş 
til; yanındakilere: 

- Bir dakika müsaade ediniz! 
Dedi, koştu ve adamı kolundan ya 

kaladı: 

- Bir saattir, sizlerden birini arı-
yorum. 

Adam, Celil Mahiri tanı:nııştı: 
- Buradayız, beyim! 

- Ozdemiri gördün mü? 
Tiyatronun adamı, içini çekti: 
- Gördüm. 
- Buraya geldi demek . 
- Evet. 
- Ne zaman ? 
- Saat on biri geçiyordu. 
- Peki, sonra, nereye gitti? 
Tiyatronun adamı, şaşalamış gibi 

gözlerini açmıştı: 
- Nere ye gidecek? Burada. 
- Nasıl olur? 
- Neden beyim? 
- Demin sordurttum; yukarıda a-

radılar, yok! Dediler! 
- Yukarıda, ne işi var, beyim? 
Cecil Mahir, anlamıyordu; buna, 

ne mana verile'bilirdi? 
- Peki, nerede .. ya? 
Tiyatronun adamı, sesini yavaş • 

tatmıştı: 

- Burada ... Küçük odaya yatırdı
lar. 

Celil Mahir birden silkindi: 

Bu sabah, 100 metrelik koşuya gelmekte ve onu pek yakından Ja
ait tasfiye müsabakaları yapılırken ponyalı Asakuma takibetmektedir. 
bütün dUnyanın gözleri Berlin'e çev- Bugün gülle atmak müsabakası 
rilecektir. galibine ikinci bir altrn madalya ve-

28 millete mensup 68 koşucuı: bu- rilecektir. Bu müsabakaya 19 mil
gün öğleden sonra saat 15 te yapı- letten 38 atlet iştirak edecektir. Bu 
lacak olan dömüinallerde yer ala- müsabakanın favorisi Amerikalı 
bilmek için 12 tasfiye yarışı yapa- Torrence'dir. Amerikalt atletin arka
caklardır. sından pek az bir farkla Alman 

Amerikalılar, bundan evvelki on Voellke, Fcnlandiyalı Baerlund ve 
olimpiyadın yedisinde bu klasik ya- Estonyalı Viding gelmektedirler. 
rışı kazanmışlardır ve Amerikalı O- 10.000 metrelik koşuda bugün ü
vens ile Metcalfe ve Vikoff mem- çüncü bir karar verilecektir. Bu ko
leketlerine sekizinci muvaffakiycti şuya 21 milletten 41 atlet iştirak e
de kazandıracak gibi görünmekte- decektir. 
dirler. Fakat her hangi bir sürpriz Bu müsabakayı Fcnlandiya'nm ka 
vukuunu da hesaba katmak gerek- zanması ihtimali kuvvetlidir. Çünkü 
tir. bu müsabakaya Fcnlandiyanın asları 

Di~er taraftan Japonyalı Yoshio- olan Salminen, Askola ve lsohollo iş 
ka, bugün öğleden sonra yapılacak tirak edeceklerdir. lsohollo, büyük 
dömifinal müsabakasında yer alma- favoridir. Fakat Arjantin'li Zabala 
sı ve yüz metrelik koşu dünya şam- ile Oliva ve Amerikalı Lashm sürp
piyonluğu için yarın saat 17 de ya- rizler yaratmaları ihtimal dahilinde
pılacak final müsabakasına iştirak dir. 
etmesi ihtimali vardır. Filvaki, Yos- Bugünkü programda 800 metrelik 
hioka daha evvelce 10 3/ 10 saniye koşunun tasfiye maçlan da vardır. 
ile dünya rekorunu kırmıştır. Cenu- Kadınlar, cirid atma müsabakala
bi Afrika'lı iki atletin bilhassa rı yapacaklardır. Bu müsabakalara 
10 4/ 10 saniyeyi realize etmiş olan on bir millet, iştirak edecektir, Al
Grimbeck'in bugün ve yarın kendi- manyanın Fleischer ve Krueger ad
lerinden bahsettirmeleri ihtimali larındaki şampiyonlan ile altın ma-
mevcuttur. dalyayı kannması ihtimali galiptir. 

Yüksek atlama için Amerikalıla- Beynelmilel olimpiyad komitesi, 
rın iki bUyük favori şampiyonu var- bir karar sureti kabul etmiştir. Bu 

bağırmış: 
- Şu marif etlileri çağırın iş başı-

na bakalım! 
Çok uzaktan gördüğünü iddia eden 

marifetli, çanaklığa fırlamış. Elini 
gözlerinin üstüne 5iper edip, hayal 
meyal görünen Girit adasına baktık
tan sonra aşağıya bağırmış: 

- Gördüm! Gördüm! Bıışşövalye
nın kızı kalenin dördüncü mazgalı -
nm üstüne oturmuş, saçlarını lanya
rak bizim gemilere bakıyor efendim! 

Uzaktan ses işiten marifetli hemen 
ilave etmiş: 

- Doğrudur reisim. Bakın şimdi 
tarağını düşürdü, sesini işittim. 

Uzaktan koku alan marifetli ta
mamlamış! 

- Doğrudur reisim doğrudur. Şö
valyenin kızının saçlarına sürdüğü 
ıtriyatın mis gibi kokusu burnuma 
geliyor ... 

o sıradn reisin yanında duran kol
ları cemrenmiş müthiş bir tayfa se-
15.m verdikten sonra reise şöyle ses
lenmiş: 

_ Reisim, benim de bir hünerim 
var. Bu kadar u1..aktan görenleri, bu 
kadar uzaktan işitenleri, bu kadar 
uzaktan koku alanları çok iyi patak
larım ... 

Tekrar dua edelim de şu bizim 
Norveç maçının tahminlerini yazan 
arkadaşlar Girit seferine çıkan hü
nerli kahinlere benzemesinler de 
dördüncü marifetliyi aramıyalım. 

E~ref ŞEFİK 

tün kıı:;mıştı: 
_ Hasta değil ... 
"Artık, anla!,, der gibi bakıyordu. 

Celil .Mahir, ani bir kuşkulanışla ür
perdi, acaba, Ozeldemir, birdenbire 

karara göre Alman maistrosu Ri
chard Strauss'un esen olan olımpı
yad marşı bundan sonra yapılacak 
olan olimpiyadlann resmi marşı o
lacaktır. 

Müsabakalar başlıyor 
Berlin, 2. (A.A.) - Sabahın ilk 

saatlerinden itibaren keşif halk küt
leleri atletizm müsabakalarında ha
an· lı>uıuwunn.l• Ü7.PrP. J;todv_pmı:ı ı'lnğ. 

ru gidiyorlardı • 
Seçme müsabakaları başladığı za

man, tribünlerde elli binden fazla se
yirci vardı. 

Birinci grup : 
Kuntsi, Fenlandiya; Zaitz, Ame

rika; Viding, Estonya; Stoeck. Al
man; Torrance, Amerika; Farncis, 
Amerika. 

ikinci grup: 
Hoplicek, Çekoslavakya; Voelke, 

Alman; Daranyi, Macar; Douda, Çe
koslovak; Baerlund, Fenlandiya ; 
Berg, lsveç. · 

Yüksek atlamada 1,85 metreyi 
geçerek kazananlar şunlardır: 

Birinci grup: 
Albritton, Amerika; Kuusc, Eston

ya; Brasser, Felemenk; Placvoczk, 
Lehistan; Y~ta, Japon; Gehmert, 
Alman: Torıbio, Filipin adaları; Bo
dosa, Macar; Otto, Danimarka. 

ikinci grup : 
Asakuma, Japon; Eggenberg, Is

veç; Thacker, Cenubi Afrika; Met
calfe, Avustralya ; Kotkas, Fen
landiya; Haley, Kanada; Johnson, 
Amerika; Cedmark, Isveç; Vein
koetz, Alman; Tanaka, Japon; Nev-

- Oldü ha! 
Yavaş yavaş kendini topladı; mo -

törün geç kalkışının sebebini; mo -
törden : 

çıldırmış mıydı? • 
_ Toptaşı, Bakırk?ye taşındı; gö-

- Tiyatroya götürdüler! 
Demelerinin manalarını şimdi an

lıyordu. 

Tiyatronun adamı, Celil Mahirin 
koluna girmişti: 

türmek için sabahı mı bekliyorlar? 
Diye sormaya korkuyordu: 
_Ya. ne ya? - Gelin, göstereyim. 

19,45: Piyano konseri (Solist llona Bar• 
tok); 20,20: Radyo piyesi; 21,30: Olimpi· 
yat haberleri (Berlinden); 22: Çigan muıi· 
kisi nakli; 23: Haberler; 23,20: Askerf 
bando; 24,20: Caz. 

BUkreş 

13,40: dan ıs e kadar plak ve hjlberlen 
19, ıS: Küçük orkestra: 20: Konferans: 
20.20: Konserin devamı; 20,50: Amerikan 
şarkıları; 21,10: Konferans; 21,25: Piyano 
konseri; 22: Aktüalite; 22,05: Şarkıalr; 
22,30: Haberler; 22,45: Orkestra; 23,45: 
Frans. ve Alm. dilile haberler. 

Varşova 

18: Filarmonik popüler orkestra: 18.50: 
Muhtelif; 20,30: Kuartet konseri; 21: DUO 
ıarkılar; 21,30: Konuşmalar; 22: Orkes· 
tra - şarkı; 23: Berlin olimpiyadından na• 
kil ; 23,35: Virtüöz plaklar; 24: Danı 

~loskova. 

18,30: Popüler enstrümental konser: 20: 
Panünyonist korosunun kon~eri; 22: Ya • 
hancı dillerle neşriyat; kı~a dalgalı Mosko· 
va: 18: Kon&er; 22: Dans. 

Belgrnt 

20,50: Halk şarkıları: 21,30: (Adiyö Mi
mi): 23: Berlin olimpiyadından nakil; 23,151 
Haberler. 

Prag 

20,10: Offenbach'm (Wbür dlinyada Or• 
feus) adlı opereti; 21,05: Ostrıva radyo 
orkestrası ; 21,50: Beethoven'den oda mıı • 
ıikisi; 22,45: Olimpiyat haberleri; 23,15: 
Plak; 23,40: Almanca haberler. 

Rulsıaristanda çevrilecek 
büyük blr Hlm 

Sofya, 2 (Tan) - Bulgaristanc!a 
Vidin §ehrinde geçen sene yabancı 
bir film kumpanyası tarafından çcv• 
rilen son "Mişel Strogof'' filmi Bul· 
garlara epey bir para bırakmıştı. Bu 
sebeple Bulgarların, hariçte kendi 
memleketlerinde yabancı filmler çe .. 
kllıne::sı lı;hı yaııLıkhı.rı propagandEı.ln· 
rı neticesi olarak yakında Fransız, 

Alman ve Çekoslovak film kumpanya 
!arı Bulgaristanda Varna civarınds 
"Port Artur" adında eski Rus- Japon 
harbine ait bir film çevireceklerdir. 
Bunda Japon kadını yerine maruf 
Fransız sinema artisti Daniel Darien, 
Rus zabiti olarak Adolf Volbtirk oy· 
nayacaktır. Filme.Bulgarlardan 2000 
figüran alınacaktır. Heyeti Vekile, 
evvelki günkü 'içtimaında yabancı 
film kumpanyalarının eşyaları için 
gümrük alınmaması hakkında kant.t 
almıştır. 

10.000 metroluk koşunun 
neticeleri 

Berlin 2 (Tan) - 10.000 metreUle 
koşunun neticeleri şudur: Birinci, 
Salminen - Felandiya, rekor 30.15 ~ 
10 dakika ikinci, Askola - Fenlandi· 
ya -, 30.15 6/ 10 dakika üçüncü, ts<: 
holo - Fenlandiya-, 30.15 2/ 10 dakı• 
ka dördüncü, Murakoso - Japon -, 30· 
25 5/ 10 dakika beşinci, Burns - ıngi 
liz -, 30.28 2/ 10 dakika altıncı Zaba• 
la - Arjantin -, 31.22 dakika. 

man, lngiliz; Kalima, Fenlandiya; 
Turber, Amerika. 

miyordu. Acaba, bu, tiyatronun adil .. 
mma öğretilmiş, arkadaşlar~ın yap· 
tıkları bir şaka mıydı? 1C 

Tiyatronun adamı, onun kulağına 
fısıldadı: 

_ Sizlere ömür ... 
Eğer karşısında, sahne arkada5la

nndan biri olsaydı, Celil Mahir, omu
zundan iter: 

_ Soğuk şakayı bırak! derdi. 
Bir şey söylemiyordu; ani bir has

talık, kaza kurşurtu, delirivermek, 
hatta inme gibi şeyler aklına gelir
di, fakat Ozdemirin öleceği hatırın
dan geçmezdi. 

Celil Mahir, hala, kulaklarına ina
namıyordu; yukariki cazbant mı, 
yoksa beyninin içi mi uğulduyordu, 
şaşırmıştı. Taşlığı, merdivenleri dol
duran kalabalığın, yukarı salona çe
kildikleri, taşlığın ıssızlaştığının da 
farkında değildi; bastığı yeri görmü 
yordu. 

Eğildi; elleri titriyerek örtüyü, çe_ 
ti; Ozdemir, gözleri kapalı, uyur gı· 
bi yatıyordu. Dolgtn yüzü, dolgtl~ 
vücudü, ölü hissini vermiyordu. (Jfa 
ampulün zayıf ışığı,yüzünü daha sıı: 
rartıyordu; traşı uzamış gibi, sa 
kalları giimüşi gümüşi görünüyordtı: 

Celil Mahirin, gözleri dofmu~tıJr 
ağlamamak için dişlerini sıktı: 

- Vah, yavrum! ... 
Yukarı salondaki cazbant, kahl< ()" 

balar, sağır bir uğultu halinde, ta§ 
daya sızıyordu. 

Celil Mahir, içini çekti: 
- Çocuğun günahına girmişi.trl· .. 

Ozdemir, sağlam, canlı bir gençti. 

Yedekte yürüyen bir kör gibi, ti
yatronun adamının arkasından yürü 
dil; soldaki merdivenin altından geç
tiler, dar, karanlık bir koridora çık
tılar. 

'.Acı acı gülüyordu: 
- Düğünde, yaşıyormuş! .• 
Tiyatronun adamına dönmüştil • 
- Nerede, ne zaman ölmüş?. rdtı 
Adam, durgun bir bakışla, )e 

Çok geçmedi; siyah elbiseli genç,ter 
içinde merdivenlerden indi; özür di
ler gibi ellerini uğuşturarak Celil 
Mahirin yanma geldi: 

- Vallahi beyciğim, artist Oz
demir Bey, b\lraya gelmemişler ... 
Gelmiş olsalar, muhakkak tanınırlar 
dı... Artist Ozdemir Beyi, çok ta-

Yüzü birden mahzunla§mışt.ı: 
- Biz de çok şaşırdık ... 
Celil Mahir, onun omuzunu okşa -

dı: 
- Bir gecelik yorgunluk, olur, o 

kadarı artık ... Sen, akşamdanberi bu 
rada mısın? 

- Ne saçmalıyorsun, be? Kimi, 
neyi yatırıyorlar? Hasta mı? Hasta 
ise, tepesinde caz patlatılan, kuru taş 
odaya mı yatınrlar? Ya, sen, tozut
tunı ne dediğini bilmiyorsun? Yahut, 
ben, tozutuyorum, söylenenleri ters 
anlıyorum? 

Ara sıra göğüs sıkışmasından, ne -
fes darlığından şikayet ederdi. Bu -
nun onu, birdenbire ölüme sürükliye
cek kadar tehlikeli olduğunu, olabi -
leceğini, ne kendi, ne de arkadaşları, 
ummuyorlardı. • 

Celil Mahir, düştüğü şaşkınlıktan 
kurtulmak, bir yere tutunmak ister 
gibi dört yanma baktı. kekeledi: 

Tiyatronun adamı, içerlek bir ka
pı açtı, elektrik düğmesini çevirdi; 

- Burası ... 
Oda,döşeli mi, yoksa çıkplak mıy

dı? Celil Mahirin, kararan, karmca
lanan gözleri, üstüne soluk, bir örtü 
örtillmü§, yerdeki sedyeden başka 
bir şey görmüyordu. 

yatan genç ölüye bakıyordu: sil .. 
- Buraya getirdikleri zaman. ııtJD 

at on bir vardı ... Kalamışta, o)-'ll el ... 
sonuna doğru tizerine fe,.alık g tJlf' 
miş ... Doktor getirmişler. kurta~el· 
mış .. Sun'ullah beyle, Bilal BeY fofo 
diler; çok telaş içinde idil~r:·· ~tJle 
hanımı, görmeyin, iki g5zU ıki ~-llt 

- Buradayım. Tiyatronun adamı. sesini. büsbü • Celil Mahirin, icin" inanmak ğel - ağlıyordu... Arkası 
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Beşizl~r nasıl yıldız 
oldular? 

Beş kardeşler 19 34 senesi mayısında 
ilk filimlerini çevirdiler 

Roy Tasch 

Doktor rolünde Jean Hersholt 

dım. Yanlarında bulunan doktor, 
sun'i ziyanın çocukların gözlerini bo 
zacağından endişe ettiği için, müm
kün olduğu kadar az olmasını istiyor 
du. Ne ise aldık. Fakat şimdi aradan 
iki sene geçti. İşim kolaylaşacağı yer 
de aksine, güçleşti. Çünkü küçük ya
ramazlar bir türlü rahat durmuyor -
tar, ve beşinin birden, bir planda fo

toğraflarını almak imkanı yok gibi -
dir. Bu yüzden birçok film zarar edi
yoruz. Daha bundan iki ay evvel, kar 
şıdan renkli bir mendil sallamak, on
lıı.rm nazarı dikkatini objektif üzeri
ne çekmek için kafi geliyordu. Fakat 

Haydutların kaçırmak istedikleri, 
fakat muvaffak olamadıkları beş kız şimdi, yaramazların karşısında mas-
kardeşler sinema yıldızı oldukların - karalar gibi, taklaklar atmadan, on-

da tarın nazarı dikkatini çekmek imkan
n haberiniz var mı? .. 
Onlar, ilk filmlerini doğdukları sız. Bunun bir müşkül tarafı da, her 

g\in Çevirmişlerdir. Yani iki sene ev- hangi maskaralığın, sessiz olarak ya
Vel Mayısta. Bu filmi çeviren Roy pılması lazım, zira, hemen filme ses 
'l'asck isimli bir Kameraman'dır. Ve ge~er. Onların hayatını filme alıyo
bakınız nasıl çevirmiş, anlatıyor: . ruz.Sabahleyin kalkınca banyolarını 

_ Çocukların doğduğunu haber alıyorlar. Geçen gün, bir aralık, ma-
11.lır almaz, tayyare ile derhal gittim. kineyi onların yanında bırakıp dışarı 
nuıun.duklarI yerde film alabilmeme cıktım. İçeri döndüğüm zaman maki
"" ·k ~eyi yerde, devrilmiş buldum. İşin en 
"lÜsaait ziyayı temin edecek elektrı c · müşkül cihetlerinden biri, onların u-
eteyanı olmadığından otomobıl mo-

lörı . k . b la- yurken resimlerini çekmek. Zira, 
erınden cereyan alara ışe ~,,....,...,... ..,. ,.., ,.,,./,,. 

lt A N 

• 

JOAN WARNER, YILDIZ 
Sahnede çıplak oynadığı için, Pa

riste mahkemeye v~rilmiş ve mahke
mesi büyük bir hadise olmuş olan 
Jean Warner sinema yıldızı olmağa 
karar vermiştir. Yakında bir filmini 

göreceğiz. Yukarıki resimde, onu, 

bir plaj kostümleri müsabakasında 

görüyoruz. Birinci mükafatı bu kos-

tiim kazanmıştır. 

film alınırken biraz gürültü oldu mu yorlar, birisi yatağında doğruluyor. 

• ki aksi kabil değil - hemen uyanı· Ve bütün film bozuluyor. 

MERLE OBERON 200 BiN URA ZARAR ZiYAN iSTiYOR 

liou · · yu-~at "Utta bulunan, ve rP,smı~ı 
)l1d~a gördüğünüz İngiliz sınerna 
hur-t Marıe Oberon güzelliği .il? meş 
~:,,ı Ur. :Buna ragmv en kendısı, son 
,....~erd ' . e, Aınerikada ikinci plana a-

tılmıştır. "Selzenick" isimli bir film 

şirketi tarafından "Allahın Bahçele

ri,, isimli filmi çevirmeğe angaje e

dilen yıldızdan son dakikada, bu rol 

alınıp Marlene Dietn· h' ·1 · t' -c e verı mış ır. Yan davası açmıştır. Bir taraftan, 
Merle Oberon buna fevkalade hiddet film, Marlene Dietrich ile Charles 
lenmiş ve şirket aleyhine, bizim para ~oyer tarafından çevrilirken, şimdi, 
. 

0 
. bır taraftan da. bu dava görülmekte

ıle 1,200, 00 lıra tutan bir zarar ve zi dir, 
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Yazan: Steffan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Toplar atılıyor, çanlar çalınıyor, 
ahali el çırparak alkışlıyor .. 

l Çocuk, Ren nehrinin bir sahiline Beyazlar giymiş yüzlerce çocuk a-

l
! merasimle bir Avusturya prensesi o- rabanm önüne çiçekler serpiyorlardı. 
larak ayak basacak, diğer sahiline Ren nehrinin sahilleri donanmış, üze-

1 
ise Fransa tahtına namzet bir kra- rinde birçok fenerlerle süslenmiş san
liçe olarak geçecekti. Bu merasimle dal ve kayıklar dolaşıyor, muzikalar 
Mari Antuvanet kendisini Avustur- çalıyor, erkek kadın sokaklarda dan
yaya bağlıyan her türlü bağlarla a- sediyordu. A vusturyanm taze, sarışın 
lakasmı kesecekti. Kendisine Fran- mümessili sanki Fransada yeni bir 
sız hududundan sonra kimse refa- bereket ve neşe devri açmıştı. Fran
kat etmiyeceği gibi üzerinde de. sız milleti kederlerini ve iztıraplarım 

ı memleketine ait. hiçbir ~~y bulunm~- unutarak bundan kuvvet almış ve ne
yaca~tı. O dakikadan ıtıbaren elbı- şelenmişti. 
selerı, çorapları, pabuçları Fransa Ertesi günü Mari Antuvanet kill-
malı olacaktı. seye gidip dua etmek arzusunu gös-

..Adaya aya~ basar basma~ ~.u .. on terdi. Kendisini Fransız toprağında 
dort yaşındakı ço3uk herkesın onun- ilk defa kabul eden rahip Prens Lui 
de tepede': tırn~ga ka~ar s~yu1:d~. Rohan olmuştur. Sonralan en mühlik 
G_~ı:~ ve guzel vuc;ıdu bır sanıye ıçın düşmanı olan, meşhur gerdanlık me
butun odayı sankı aydınlattı. Arka- selesi kahramanx Rohan ilk duasını 
s~na ~ransız . ipeklisinden yapıln:ış ettirmiştir. Yeni vatanında Mari An
bır gomlek, yme Fransız mamulatı tuvaneti ilk takdis eden el, sonraları 
çoraplar, ~aray kunduracı~ını~ ~ap- onun iffet ,namus ve tacını çamur
mış . oldugu .~~buçları gı~dırdılc~. lara sürükliyen el olmuştur. 
üzerınde sevdıgı memleketine aıt Kendisi için bir iki:ıci vatan olan 
hiçbir hatıra kalmasına müsaade · · c;. 
d·ı a· B d t dı-

1
.b. Strasburg şehnnde arzusuna ra0 men 

e ı me ı. oynun a aşı gı sa ı ı, f zı kal d B' K ı b kl t k v d k' .. .. - .. b'l k dı a a ama ı. ır ra ı e c me 
parmagın a ı yuzugu ı e çı ar - 1 ı·f · y· alk ı 

l Et af d l rd b 
. .. d" protoko a muha ı tı. ıne ış ar a-

ar. r ın a sene e en en gor u- d ı· c · 
g-u .. alı kın · 1 d k.k d rasm a ge ın alc;.yı ompıyen orma· 

ş sıma an o a ı a an son- - .. .. 
ra bir daha görm.i ekti nma dogru yola çıktı. Butun saray er-

~cc · kanı, kadm erkek, yeni elbiseler giy-
Bu kadar merasıme alışkın olmı- mişler, gelini bekliyorlardı. Alayın 

yan genç çocuk, birdenbire hüngür yaklaştığını elçiler haber verince to
hüngür ağlamaya başladı. Fakat si- rununun zevcesini kabul etmek için 
yasi bir mahiyette olan bu izdivaç on beşinci Lui arabasından indi. 
esnasında hassasiyet göstermek doğ- Mari Antuvanet dünyaca meşhur 

l dı- b. . .. d h olan zarif tavriyle ilerledi ve müstak-
ru oma gını ır sanıye ıçın e a- b 1 k b .. ··k b "" F . . e ocasının uyu auası ve ran-
tırladr ve derhal kendını topladı. sa Kralı on beşinci Luinin önüne diz 
Fransız maiyeti dışarda bekliyordu. çöktü. 
Onlara karşı nemli gözler ve asabi 
tavırlarla gitmek muvafık değildi. 
Prensesin elini tutarak ilk adımı bir 
Avusturya asılzadesi attırdı. On Be
şinci Louis'nin sefiri mutantan bir 
nutuk söyledi. Hiç kimse nefes bile 
almıyordu. Merasim hazırlanmış bir 
protokola göre cereyan ediyordu. 
Odanın ortasında geniş bir masa 
vardı. Burası, Avusturya ile Fran
sayı ayıran hudut telakki ediliyordu. 
Bir tarafına Fransızlar, bir tarafına 
Avusturyalılar dizilmişti. Avustur -
yalı yaver Mari Antuvanet'in elini 
bıraktı. Derhal Fransız yaver, titri
yen genç kızın elini tuttu ve masa
nın bir tarafından diğer tarafına ge
çirdi. Bu merasim esnasında A vus
turyalı maiyeti odayı terketti. Pren
ses artık tamamile yeni vatanında, 
yeni vatandaşlarile yalnız kaldı. Kor 
kunç ve derin bir sükut içinde cere
yan eden bu merasime artık taham
mül edemiyen ürkek çocuk soğuk
kanlılığını muhafaza edemedi. Onün
de tazimkar bir tavırla eğilen nedi
melerinden Kontes De Noay'ın hıç
kırarak kollarına atıldı. Bu tatlI ve 
sevimli hareketini iki devletin prôto
kol listesine kaydetmemişlerdi. Sa
ray adetlerine hissiyat sığmazdı. 
Orada her şey mürettep ve hesaplı 
yapılırdı. 

Toplar atılıyor, kiliselerden çanlar 
çalmıyor, ahali el çırparak alkışlı -
yordu. Bütün bu gürUltiller arasın
da Marie Antoinette çocukluğunu ya 
şamış olduğu memleketi terkediyor, 
kadınlık hayatına başlıyordu. 

Net' eye ıuıamıf bir millet 
Uzun senelerden beri eglenmeyi u

nutmuş olan Fransız milleti kendini 
sonsuz zevk ve eğlencelere attı. Stras
burg şehri uzun müddettenberi bir 
Kraliçe namzedi görmemişti. Gör
müş olsa bile bu sarışın ve güzel kız 
kadar cana yakınını görmemişti. Ci
var köylerden milli elbiselerile kadın 
erkek herkes oraya toplanmıştı. 

Süslü ara'oasınm içinden incecik el
leriyle etrafını sel!mlıyan bu güler 
yüzlü güzel kıza herkes hayran olu
yordu. 

15 inci Lui gelinine bayılıyor 
Güzel kadın meraklısı olan ihtiyar 

Kral sarışın ve dilber genç kıza mem· 
nuniyetıe baktı. Elinden tutarak kal
dırdı ve iki yanağından öptü. Sonra. 
yanında duran torununa yani müs
takbel kocasına Prensesi takdim etti. 
Fransa Veliahtı, kısa boylu, acemi 
tavırlı, şişman bir gençti. Miyop ve 
uykulu gözlerini yarı açtı. Hiç bir he
yecan göstermeden, protokolun yük
lediği bir angaryeyi yapar gibi bir ta
vırla nişanlısının taze yanağından öp 
tü. 

Arabada Prenses, bir tarafında on 
beşinci Lui, diğer tarafında müstak
bel on altıncı Lui olarak oturdu. Asıl 
nişanlı rolünü büyük baba oynuyor 
ve adeta genç kıza kur yapıyordu. 

Halbuki genç Prens uyuklar vaziyet
te sessizce köşesinde oturuyordu. 
Akşam odalarına çekildikleri za

man bile Prens bir tek kelime söyle
medi.Sevimli ve ~el Prenses hak
kındaki düşünce ve hissiyatı hususi 
defteri hatıratına kaydettiği şu kup
kuru kelimelerden ibaretti: "Bugün 
Prenses ile mülakat,,. 

Otuz altı sene sonra yine Compiyen 
ormanında bir Fransız hi.ikümdarı A 
vusturyadan gelen bir Prensesi bekle
miştir. Erkek Napoleon, kız da .Mnri 
Luizdi. Fakat Mari Luiz Mari Antu
vanet gibi dilber ve hoş değil, biliıkis 
tombul, sakin ve iç sıkıcı bir kadındı. 
Buna rağmen karşısında on altıncı 
Lui gibi kanı donmuş bir adam değil, 
ateşli,kuvvetli ve muhabbetli bir er
kek buldu. Ertesi sabah Napoleon ile 
Mari Luiz yataklarında kahvaltı et
mişlerdi. Fakat Mari Antuvanet, Com 
piyen ormanında ne bir erkek, ne bir 
8.şık bulmuştu. Karşısında ancak res
mi bir nişanlı vardı. 

Asıl hakiki izdivaç merasimi on al
tı Mayısta Versay sarayında vuku 
buldu. Bu merasime halk İ§tirak ede
miyordu. An"cak damarlarında asil 
kan olanlar kiliseye girebilecekti. Ki
lise ihtişam ile süslenmiş, merasime 
yalnız kibarlar iştirak etmişti • 

Arkası var 
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MEMLEKETTE 

Fazla 
•• •• •• 

su sarfiyatının 
almak için ... onunu 

İzmit belediyesi bütün evlere saat koyduruyor 

Belediye reisi : " Yeni getirtilen 
saatler de taksitle veri:ecektir,, diyor 

lzmitte hiikiimet dairesi ve Saat T.·ulcsi 

İzmit (Tan} - tzmit belediyesi, 1 yaz giinleri su membaının a:ı:alışı 
Paşa s~yunun şehir ihtiyacına kafi karşısında belediye meclisi fazla _ı:;ar
gelmcmesi Uzerine bundan bir müd· fiyatın önünü almak için s.u t~sı.s~t

det evvel saat usulünü ihdas etmiştir. l_anna saat takmak mecburıyetinı ıh
Su saatleri koyma u.ecburiyeti bir - das etmiştir. Şimdi su kafi derecede 
takım şikayet ve dedikodulara yol şehir jhtiyacmr karşılamaktadır . . 
aç.uştır. İddiaya göre, belediye su Saat takma ve ~u.nda~ fay~a ışl.e
saatleri takmakla ım buhranının ö- rine gelince, bu aşıkar bır hakıkattır. 
nüne geçmiş değildir ve su saatlE:.ri Saatler takılınca fazla sarfiyatın ö-
başlıbaşına bir iş olmaktadır. nü alınmıştır. 

Belediye Reisi Kemal öz, bu şika- Belediye su saatlerini bir mUteah-
yetler hakkında şunları söylemiştir: bide vermiştir. Müteahhit ilk defa 

"- tzmitin nUfumı çok artmıştır. 500 saat getirtmiş, bunların yarıdan 

Bu bizim için mes'ut bir neticedir. 

Onuncu cümhuriyet bayramında şeh
re şu getirilirken mel'cut olan ihtiyaç 

ııisbetinde tesisat yapılmıştır. Fakat 

Deliren manda 

İzmiti altüst etti, güç
lükle öldürüldü 

!zmit, (Hususi muhabirimizden) 
Dün, bir manda delirerek 1zmiti alt
üst etmiş, bu arada birkaç kişiyi de 
yaralamıştır. 

Süleyman isminde bir köylüye ait 
olan manda, birdenbire delirerek ip
lerini koparmış, ve olnnca hızı ile 
çarşı içinde koşmağa başlamıştır. 

Paj mevkiinde, Şeref ve Pakize 
isminde iki kadınla bir küçük çocuk, 
önlerine ansızın çıkan mandadaµ 
kaçamamışlar ve muhtelif yerlerin -
den yaralanmışlardır. Bu arada, hay 
vanın sahibi Süleyman da hafifçe 
yaralanmıştır. Nihayet, hayvan po
lis Celal tarafından güçltikle öldürü
lebilmiştir. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmış, 

şehir halkı korku ve endişeden kur
tulmutur. 

lzmitte yeni bir yurt 
İzmit, (Tan) - !zmitte Oruır adlı 

yeni bir biçki yurdu açılmıştır. Bu -
nunla sayısı ikiyi bulan biçki yurt
ları, 1zmitin genç kızları için çok fay 
dalı birer müessese olmaktadırlar. 

\ 

fazlasını 14 lirayn ve 3 - 6 taksitte 
halka vermiştir. Şu saatleri pahalı 
laşmış olmasına rağmen, ayni müte
ahhit ikinci getireceği saatleri de 
yine 14 liradan halka verecektir.'' 

Kalpazanlar 
lzmitin bazı yerlerinde 
araştırmalar yapıldı 

İzmit, (Tan) - Adapazarında şe
kerci Hüseyine kalp yarım lira veren 

Nihat isminde birisi şüphe üzerine 
yakalanarak zabıtaya teslim edil -

miştir. Yapılan tahkikat, Trabzonun 

Akçaabat kazası ahalisinden olduğu 
anlıİ.şılan Nihadın yalnız bulunmadı -
ğmı, Kadir ve Rüştü isminde iki ar
kada.şile beraber çalıştığını göster -
miştir. Bunların. Akyazı nahiyesinin 
Çalı köyünde kurdukları bir inde 
kalp para yaptıkları anlaşılmıştır. 

Derhal yapılan taharriyat netice -
sinde yanmşar liralıklarla birer lira
lık kalp paralar bulunmuş ve uzun 
müddettenberi bu işle meşgul olduk
ları anlaşılmıştır. 

Düzce ıpor klübünde toplantı 
Dilzce. (Tan) - Siyah Beyaz 

Spor Klübü Halkevi salonunda yıllık 
toplantısını yapmıştır. Bu toplantı
da yeni idare heyetine Niyazi Ay
vaz, Salahaddin Köymen, Alaeddin 
Şaylan, Mehmet Altan, Beduş Tuğ -
ral seçilmişlerdir. 

Boluda zehirli 2azler kursları 

Bolu, (Tan l - Hafkevı salonlann
da gaz hekimi bakteriyoloğ Arif Ya
man tarafından zehirli gazlar kursu
nun ikincisi ikmal edilmiştir. Bu kur
an birincisine iştirak edemiyen öğ
retmenlerle lşyarlar devam etmişler 
dir. Kurs bir bu~uk av sürmüstür. 

Kursu pek iyi derece ile bitirenler, 
halka ve köylüye zehirli gazlardan 
korunma hakkında konferanslar ve
receklerdir. Yukarıki resim, ikinci 
gaz kursu mezunlarını ilbay Salih 
Cemal Gülen'le beraber gösteriyor. 

1 A N 

"TAN ,, 

Harputun imarı 
için çalışmalar 

Bu hafta 

içinde 

çıkan kitaplar 
Benim ve Onların Hikiiyclcri - Va
Nü Kanser bula.şır mı1 Dr. Opr. Cc-, . . 
mil Neşri - Fahriye Arık, Denr.ı-, . 

lik - Kimyager Enver Renızı 

3 - 8 • 931} 

No. 3 Yazan: .M!THAT CEMJ\11 

Koridorlarda bir gölge sahiden 
gölgeymiş gibi kaçıyordu . veıl' 

1 
El&iz) (Tlususi m.ııhabirimiz bil -

diriyor) - ç, le eski ve tarihi bir §e· 

ı lıir oum Harput, El&i.:;in viUiyct ol-

Benim ve onların 
hikayeleri 

Otomobil kalkarken pence~eden 1 ~aradan çağırac.aklar~dı, .~ı.~rı~irdiği
Prense uzanan Akşam gazetesinı Ad-ılı olacaktı. Demın sag g.ozu ~e) ryor
nan almıştı. Tepebaşından Şişliye ka- ne göre Talat Paşa Berlinden ge 1 

dar Prense karşı nazik oldu: okuma- du. . . . . . . ..nJıl 
dı. Fakat aylardan beri hergün gaze- Bazan ~elı. gıb.ı sevı~ıy?rdu. ~ eU· 
telerde lttihat ve Terakkiyi arıyordu. ona 40 bın !ıra ücretlı bır dav ~ 

Yazan: (Va - Nu) Dayanamadı: "Maslak,, ta gazeteyi yordu: Çiinkü sağ avcu kaşınıyov.ı· 
Sayfa: rno nçtı: Yalnız kalınca hep dalıyordu. rdsJI 
l'iati: 50 kuruş dığı zaman konsollardan, dolapla dal' 

ma~ı üzerine ehemmiyetini hemen 
karııilen kaybetmi§tir .• Halkta11 çoğu 
F.lci::~e göçtilğii için ııiif ıısu azcılmı~ 
t-e yangın mevc!ldıt harap eyleıni§tir. • 
BıLgiin ancak beşyii:: küsur evinde 
dört bin fo3aıı barınmaktadır. Kcndi
.<rine ~ağlı 38 köy) 28 nıuhtarla idare 
edilir. Nahiye merkezinde yii:: 'kadar 
diikkfın vardır. Jfcytıe ihracatı iyidir. 
Kösele i.Jleyen ve mamulôtmı lsta1~-
1mla lco.dar gönderen l>ir deri fabrı
kası vardır. 

(Va - Nü) "Bemin ve onların hi- Müessif bir irtihal Hızırlar. Peygamberler çıkacak ka 'İ1' 
kayeleri., namı altında bir kitap çı- Esbak erkanı harp müşiri .... nin odası, yüzü sessizdi. Fakat Allah~eı 
kardı. (Va - Nu} kitabın başlangı- kerimeleri Bclkis Hanımefendinin bir ne kabul etmiyordu. Kahvel. U· 
cında şöyle diyor: . . müddetten beri seyahatte bulunduk- tramvaylardaki adamlar kadar kilÇ"' 

"Bazı adapte, hatta tercüme hık_a- tarı Nevyorkun 'ferminus otelinde ir- Jeme!di. Yalnız Cemal P.a~anın sıJ 
yelerim, müellifinden ziyade bana aıt- tihal ettikleri derin bir teessürle ha- coğrafyanın Bahrı Ahmennı aynı ri' 
tir. O derece değiştirilmiş ve millileş- ber alınmıştır. Merhumenin ailesine sanıyordu. Ama Musa Peygaı:n.b~ol" 
tirilmiştir. Bazı telif hikayelerim ise \'e bilhassa amcazadeleri olan ve bah- takunyelerle geçtiği denize gülil) 
-benim beynimden çıkan ve belki de riyemiıdn çok değerli erkanından bu- du. 'l'e
etrafımdaki hayatımdan alınmış ol- lunan es'bak ataşenaval Naşit Beye- Fakat aylar geçti; lttihat ve. ·deO 
masına rağmen- ecnebi üdebanın üs- fendiye samimi taziyetlcrimizi beyan rakkinin Sadrazamı ona Babı8Jı fi' 

Harpııtta bir Halkcvi binası iıışa e
ıiilmi~ ve beş kolıı faaliyette uulunr.ı!ı 
eve iiçyiiz kişilik bir .<talanla ufak bır 
sahne ilave ~lıuımu1tur. Tanı tcşkiüit 
lı ilkmcktcbin talcl>c .'fayı.n onbcşi kı~ 
olmak iizerc 120 dir. Harputtrı Ulu 
Cami ve Arap Baba mescidi yibi fa-
1ihi 1.-ıymcti ha~ eserler de vardır. 
Kalcniıı inşa tarihi de çol-.· eskiflir. 

Belediye, giizc{ lıir belediye dairc.'Ji 
yaptırnn.ştır. Aynca bir de çocuk 
lmhçcsi ku.rmrıktn.dır. Park yapılmış, 
eski a11kaz k<ıldırılmış) su yolları ~· 
nidcn tamir olumnu§, ka~abaııv tı•tı· 
ı-ir 1·e temizliğiııc ehemmiyet verilmiş 
tir. Bclediyeniıı 936 bütçesi on buçuk 
l>in liradır. · ---Fef 
Urfa civarında 

kaçakçılıkla 
esaslı mücadele 
Alınan tedbirlerin büyük 
bir faydası görülüyor 
Urfa, (Hususi muhabirimiz yazı • 

yor) - K ·' ve çevresi· 
ne büyük zararlar veren mel'l' 
illettir . .!:Su • , •• servetin uğ-
radığı zarar, üzerinde durulacak ka
dar mühimdir. Kasabanın Suriye top 
raklarile hemhudut bulunuşu, k~k 
rılara fırsat vermiş ve eski idarenin 
;lakasızlığı ise bu fırsatı adeta sari 
bir hastalık şekline sokmuştur. Hüklı 
metimizce ittihaz edilen tedbirlerin 
kaçakçılığı menetmek hususundı, bil· 
yük faydaları göriilmüştür. I<~akat1 

henüz kaçakçılığa kalmamış nazarile 
bakılamaz. Arka kaçakçılığı hisse<li 
lir derecede devam etmekte ve altın
larımızın Cenuba akmasına sebebi -
yet vermektedir. Kaçakçı, işte fazla 
kar gördüğü için çok defa hayatını 
tehlikeye atmakta tereddüt etmemek 
tedir. Kaçakçılığı kökünden menet -
mek için üzerinde kaçakçılık yapılan 
eşya fiyatlarını ucuzlatmaktan başka 
çare yoktur. Alakadarların verdikle
ri malumata göre, bugün kaçak ola
rak getiz:ilen pamuklu ve ipekli eşya 
fiyatlarında tenzilat yapmak, şeker, 
içki, kibrit ve tuzda görüldüğü gibi 
bunlar üzerinde de kaçn kçıhğın azal
masında ~ühim amil olacaktır. Urfa, 
çuk eski tarihlerden beri bir zahire 
ambarıdır. Yüzbinlerce hektar vüsa
tindeki Harran ovası bazı yıllar bire 
seksen verecek derecede mumbittir. 
Buğday ihracatı çok mühim bir ye
kiın tutar. Bu sene son zamanlarda 
yağan şiddetli yağmur ve dolu tesi
rile rekolte düşmüştür. 

İzmit Halkevinde 
İzmit, (Tan) - Şehrimiz Halkevi 

pehlivan güreşleri tertip etmiştir. Gü 
reşler ayın 16 sında yapılacaktır. Bu 
güreşlere Mülayim pehlivan da işti
rak edecektir. 

İzmit Hava Kurumu Kadınlar ko
lu da, ayın sekizinde belediye bahçe
sinde bir kır balosu tertip etmiştir. 
Balonun güzel ve emsalsiz bir neşey
le başarılması için hazırlıklar yapılı
yor. 

Y enitehir köylerinde 
ıun'i telkih 

Yenişehir, (Tan) - Yenişehrin da 
mı7.lık koyunlarına ıun'i telkih yap
mak üzere Karacabey koyun yetiştir
me çiftliğinden 5 merinos koçu ge -
tirtilmiştir. General Ethem çiftliği, 
Yenişehir köylerine çok yakın oldu
ğıı için telkih ameliyesine buradan 
başlanmıştır. 

İlk defa ilçemizde yapılan bu ame
liye hayvan lllhipleri üzerinde çok 
iyi bir alaka uyandırmıştır. 

lfıbundadır.,, ederiz.- "78" Telefon etmiyordu. O zaman bil~ 
Insan bu parçayı okuduktan sonra .. d. hasretiyle Ankaraya inandı. Yenı.~Zt' 

gayriihtiyari (Va - Nf.t) ya acıyor. "78,, taziyetin ilim numarası ı ı; Prenses Bahireye anlatıyordu: tar' 
Adaptasyon üstadı (Va - Nu) ora- Bu matbu teessürlerin parasını Naşit ten 0 , vaktiyle bütün arka~M ~ 
dan buradan o kadar mevzu aşırmış vermişti. Memlekette meşrutiyet ol - söylerdi. Bütün memlekette bır t •· 
ki şimdi kendi mevzularının hangisi duğu nasıl da belliydi: lstibdad~ ~a- adam vardı: Anaf~rt.:ı-lar k~h.ra~ 
olduğvnu farkedemez olmuş ve işin şidin rütbeleri.nişanları ;halbukı şım nı ! .. Şimdi vat~n bır ıns~n. gıbı lS Y' 
içinden çıkamadığı için de kitabın is- di yalnız akrabalarının ölümü basıla- ken bir insan bır vatan gıbı ayaJct89J 
mine mecburi olarak (Benim ve on - biliyordu. dı: Mustafa Kemal! .. Mustafa K~ 
ların hikayeleri) demiş. Kendisinden Fakat Adnan Belkisin ölümUne şaş- ayağa kalkınca yeryüzüne vuran :;o, 
kıymetli eserler 'beklenen bu yazıcı madı. Onun ölümUnü şuurunun altın- gesine bütün bir memleket sığıyo • 
kimin olduğu belli olınıyan bu hika - da bir hisle beklemiş gibiydi: Son za- Mustafa Kemal ayağa kalktı deııtt. 
yeleri çıkarmak suretile kendi hak- manda Belkis o derece gözden kay- 15 milyon muztaribin altında durae' 
kında bu bekleyişin yersiz olduğunu bolmuştu. Olüm hastalarİ gibi sok~~- ğı bir bayrak vardır demek:i.,, .~. 
ispat etti. ta görünmüyordu. Hiçliir yerde değil- Bunları söylerken, göilerı dolu~ 

Kanser bulaşır mı? di:Olcnler gibi.Birdenbire mermer y_a yüzü güzelleşiyord~. ~ir mi~letin ııO 
lrda Niı:ıantaşındaki konakta Bclkı- resine ~ar gelen buyuk sevınç :;.ıı 

1·azan: Oı.eratör Cemil sin bulu~duğu köşeler birer birer bo gözlerine sığıyordu: Bu göz y 
şaldı:siyah hücreler gibi Adnana bak Adnanrn gururuydu. 

Sayfa: 
69 tılar.Bı'nlerce kişi kendine bakıyor- 1 h ee' Fiati: 30 kuruş 

1 
. Fakat insanların ya nız ey ,... 

Bundan uzun bir müddet evvel ga- muş gibi Adnan sıkıldı. Sonra Be kı~ dan l'baret olmaına~ı ne kadar feıı...,. 
· · l p olmadıgvı ten çektikleri gözünün önü_ne. geldı. Aylar geçı"'lror, Ankaradan onu ça~:. zetelerde kanserın sarı o u b b kt J oY 

hakkında Operatör Cemil ile diğer o- Kadının ölümüne ceza gı 1 a ı. mryorlardı. Ad.nanın da ruhun Ati 
· ·· Sonra Prens Hasanm bahçe balosun- kl di leri ürperb;• peratörler arasında büyük bır muna- b"ld tırna arı uzanıyor, ş ~ 

kaşa olmuştu. Mevzu un ehemmiyeti- d~n ~E>Jki~le ber~bd~r .~~ü ~~~ş~~ ~h~ du. "Onlar,, la yanyana dursaydı t1• 
ne rağmen bu münakaşa şahsiyet me- donduklerı geceyı ~ş.un • .. . . mücadeleye daha çok inanacaktı~ 
selesi olmuş ve bir netice vermemişti. n:~di .. yalvaran Belkısm tatlı gozlerını zaktan baktığı için "mucize,, ye t 
Bu~nlerde Operatör Cemil "Kan- gordu; fena oldu. . d gözlerle bakıyordu. Içinden "baş~ 

'"' . . · · k B" de o gece bu otomobılde A • ki ı d" sonra utanır·. ser bulaşır mı., ısmıylc bır kıtap çı a- ır o- r Belkis otur- mı yaca ar. ,, ıyor, . 
rarak bu meseleye tekrar avdet etmiş nanın oturdu,.,u )herd; d·-r gözle- boş odada etrafına.bakınıyor,.Juınd-' 

· Q ö C m.il....ı;: rin earl ul;- mu.,.t.:u. :A"1ıuınm U~P~a U O • kızıyor, akşam :yemeğinde preJl 
~~ğuı~~~~n~z :endısh7fndeğil beyne! ri doldu. Bu aralık Prens Hasan bır- Bahireye birdenbire: 
milel bir takım alimlerin de kani bu- şey sö?•ledi. Ad:a~ ~n.lamadı: en kı- - Göreceksiniz efendim, diyord' 
lunduğunu sölüyor ve kitapta kan- sa kelıme olduou ıçın. Yunan tüfeklerindeki Jngili:ı.: kurt" 
serin s.ari oldu~unu .ispat için uzunu- ı D ~.a~iı.kırdı ederse ağhyacaktı." larını kanımızla söndüreceğiz biz! ,fı 
zun mısaller zıkr:<iıyor. ~se~de. bun- Ge k .. kte vatag-ında Belki~e ağ- Milli mücad.~le~~n. k~hra~!:"~ıt 
dan 'başka kanserın mahıyeti, arazı, ece oş v - ~ . a· S "biz,, oluyor. gunduz ınkar ettıgı _,,ı1 
te~avisi, ve bu hastalıkla mücade!e ~dıf ~~~~;k aJı!;~~n~:~;~; 1ij1~

0e~: terin, dirilerin arasına Adnan, g--· 
içın neler yapılması hakkında malu- Aıdrnaen esk"ı tar"ıh hocalıgı-ndan, eski kendini de katıyordu. ıctff 

d Fakat "göreceksiniz,, ne deme_.,.. 
mat var ır. iptidai kunduralarından, Ak_::;~ra~·da- Prenses Bahire, memleketi ku.:t~j. 

Neşri ki eski evinden kurtulmuş gıbıydı. cak adamı hergün Adnana göStfl'-
l'a1,an: Fahriye Arık 
Savfa: 34 
Fi~ti: 50 kuruş 
Bayan Fahriye Arık bize tamamile 

tetkik mahsulü olan tarihi bir araş
tırma eseri kazandırdı. On beşinci a
sırda yaşıyan doğumu ve ölilmU tama 
miyle belli olmıyan tarihi, şair Neşri
den bahseden bu eser bizde henüz iş
lenilmemiş bir branşa temas etmekte
dir. Büyük bir emek sarfrdilen bu o
rijinal kitapta mehaz azlığına rağ
men Bayan Fahriye Arık'ın metodik 
çalışma sistemini sezmemek kabil de
ğildir. 

Eserde NE.'§rinin şiirlerinden bahse
dilirken bunlardan elimize ancak par 
c;alar geçmiştir deniyor. Evliya Çele
bi, Neşrinin ı;airliğini "kaybolmuş bir 
kıymet., olarak işaret ediyordu. 

Neşrinin en mühim tarihi eseri o
lnn cihannümadan bahseden sayfalar 
kitabın temelini teşkil ediyor. Cihan
nüma umumi bir tarihtir. Bu tarih 
altı kısımdır. Her kısım da muhtelif 
tabakalara ayrılmıştır. Altıncı kısım 
tarihi Ali Osmandan bahseder.Bu kıs 
mm tabakalannda da eski Türklerin 
dini yaşayışı. Ali Osmanın' kuruluşu 
hakkında malumat vardır. Neşri ese
ri yazarken zamanının mehazlarına 
istinat etmiş yalnız Ali Osmandan 
bahseden kısımda mehaz zikretme
miştir. 

Dericilik 
l'azan: Kimyager Enver Remzi 
Sayfıun: 232 
J<1ati: 2 lira 
Dericilik Türkiyeae munım btr sa

nayi §Ubesi olduğu halde bunun hak-
kında elimizde bundin sekiz sene ev

Prena Hasanın kö,kü 

Adnanın bildiği: Bu köşkte ötcden
beri kaç göç yoktur. öyleyken Adnan 
buraya geldi geleli koridorlar?.a on
dan kaçan bir gölge var. Yemegı , çayı 

halayıkların ellerinde ketenli tepsiler
le odasına götürülen bu "Hanımefen
di,, kim acaba? Peçetesinin gümüş bi
leziğine bakılırsa ev sahibinin akra
basından olmalr. 

Adnan bu "Hanımefendi,. nin, yü -
zünü görecek kadar ona bir türlü ra~
lamıyordu. Koridorda bir gölge sahı
den gölgeymiş gibi kaçıyo:du. Adn~~n 
hafif lavanta kokusunda ıpek etegın 
sesiyle kalıyordu. Fakat lavanta Pre~ 
sesin süründüğü koku! demek kı 
gölge Prenses Bahirenin ya ço~ ca~
dan do~tu.yahut Adnanın demın du
şündüğü gibi, akrabası! 

Adaaam sende!.:. 
Adnan bu kadını mutlaka görmeyi 

istiyecek halde değil ... O, kendi der
dinin içinde hapis .... Gazeteleri. kitap 
gibi dikkatle okuyor: sütunlarda "a
cele satılık hane,, ye, "Krem Pertev,,e 
kadar Talt Paşayı arıyor. dizlerinde 
gazete, gözleri duvarda saatlerce da
lıyordu.Muztariplerin bu duvarını Ad 
nan kadar kimse anlamamıştır. İn
sanın gözünün tam karşısında nokta 
halinde bütün duvarın hedefleşmesi ... 
Bunu Adnan kadar derdi olanlar an
lardı. 

Fakat tuhaftır, Adnan, artık her -
şeye inanıyordu: . 

Rüyaya; Salıya; gözünün seyirme
sine; kışa: baykuşa: örtlmceğe her 
şeye ... Belkisle kışın evlenmişti de o
n un ic;in ondan ayrılmıştı.Dün gece 
rilyada yeşiller giydiği için onu An-

vel çıka.n "Dabagat ve dericilik san'- -------=------
ati,, ismindeki eserden başka malu- vazua rağmen çıkardığı kitap derici-
mat alacak bir kitap yoktu. Bu 'boş- lik ve deri boyacılığı hakkında mühim 
luk uzun zamandanberi hissedildiği ve lüzumlu malfımatı ihtiva etmekte
halde bir tilrlU doldurulamıyordu. Ni- dir. Müellifin üslubu fevkaladE> selis
hayet Karaağaçta deri fabrikası mü- tir. Eseri hemen hemen her merak
tahassrslarmdan Kimyager Enver lınrn anhyacağı bir şekilde yazılmış
Remzi neşriyat alemimize "Dericilik tır. Büyük bir inkişaf devresi geçiren 
ve deri boyacılığı,, isminde ikinci bir Türk dericiliği tu eserle çok şeyler 
kitap ilave etmeye muvaffak oldu. kazanmıştır. Müellifi tebrik etmek 
F,nver Remzinin gösterdiği büyükte- memleket hesabına bir borçtur. 

yordu. ceı'_ 
Prenses bilmiyordu: "Göre ..

niz .. kelimesi Adnanm yine A~~ il#' 
hitabıydı. Gündüz yalnızken duş~' 
düğü karanlık şeyler gece herl<eıa! 
önünde çehresinden taşacak san1;or 
Prensin ve Prensesin yanında ~ 
kunç yüzünü örtmek için bu te 
heyecanı suratına geçiriyordu. ·ıı'' 

IAr1<11-=~ 

lzmitte yağmurun tahribatı • 
lzmit, (Tan) - ~ 

velki gün lzmit köylerine y ut
§iddetli yağmurlardan bilhassa t ~· 
!er zarar görmüştUr. Bu ·arad~ ~tdJ' 
kın köyünde 13 koyun ve keçı r 
rımdan ölmüştür. ~ 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Ankara'da Cebeci hastcıtle' 
sinde yaptırılacak dahili ~ 
mı inşaatı kapalı zarfla sıı 
siltmeye konulmuştur. s6 
inşaatın keşif bedeli 135\1 
lira 28 kuruştur. İha!es~·ııU 
Ağustos 9 3 6 Pazartesı gtıJ<e' 
saat 15 dedir. Şartnarne 111ş şif ve projeleri 676 kıl ·ıı' 
karşılığında inşaat şube~~~ı 
den alınır. İlk tettl1 ş , 
8009 lira 32 k u r \1 e 
t u r . E k s i 1 t rn e >' J<I' 
girecekler 2 4 9 O sayılı deli' 
nunun 2 ve 3 üncü mad 11.ı' 
rinde yazılı belgelerle 1;trııl' 
ni teminat ve Bayan 1 ell' 
Bakanlığından alınacak t~ 
liyet vesikalarile birlikte , .. 
lif mektublanr;ıı ihalee~ 
tinden en az hır saat aıetı 
Ankarada M. M. V ek ıııı' 
Satınalma komisyo;) 
vermeleri. ( 13 3) ( 43 Z 
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lr e .. gtııı bir 1 @i«:;:ıderının r e n\911 1 
\.. lllkiye J __) 

Esham ve emlikim var ... 
M ari imzasile: 

N"o. 8 - Yazan : Kadircan Kaflı -

Yirm· kürek seksen kişinin ellerinde denize dalıp 
ışer d. ·ı h l ·ı · ·· ·· d çıkıyor ve gemiyi altı ye ı mı ız a ı erı suruyor u 

b · dedikle-ertli Hasan Sarı ömenn 
tini duymamıştı bile. . 

Belliba§lı bir iş bilmediğimden Dev 
let Demiryolları, Unitürk, Arslan 
çimento, Bomonti~ ve sair ~isse ve 
tahvilat kağıtları Tcuponlarıle ge -
çinmekteyim. Bunlara itimat etmelc 
ne derecede doğrudıtr. Bir harbi umu 
mı patlarsa bunlar ne olabilir. Bıı. 
paralartmı daha sağlam işlerde kulla 
nabilir miyim1 

"Çıktım denizlere gözlenn deyu ... 
binledim yelleri sözlerin deyu ... 
Baktım sedeflere ellerin deyu, ,, 
.Andırır seni her yanım .. sarı ~ız .... lı 
Dertli Hasan bir öksuz delikan 

hniş. Foçada anasının dayısı olan 
bir çiftlik sahibinin sarışın kızını çıl
gın gibi sevmiş. Fakat ne kız, ne de 
babası ona yüz vermişler. Son.ra ~-
2:I oranın sipahi ağasile evlendır~ş· 
ler. Hasan işte ondan sonra boyle 
dertli olmuş. Macerasını o z~mana 
kadar hiç kimseye anlatmaclıgı hal
de hemen hemen bilmiyen yoktu. 
Zaten bir hikaye gi~i- ~n~.at~ı~ olma
sa hile onun söyledıgı turku ıle çal
dığı saz bunu fazlasile anlatmıyor 
tnuydu? •. 

Hasanm türküsü bu kadar degıl
di ve devam edecekti. Fakat tam bu 
sırada geminin baş direğinin ser~~ 
harnaylisinde oturup ta ufukl.aı: g?
tetıiyen genç bir levent ellermı ~ır 
bon1 gibi yaparak aşağıya. seslendi: 

_ Heeey!.. Sancak baş omuzlu
C'unda bir gemi... 

Güvertede bütün sesler, bıçakla 
kesilmiş gibi, duruvermişti .Bu ha
ber çabucak reise kadar git~iş ve 
Recep Reis kıç kasaranın kenaı;n
dan geminin sancak baş omuzlugu
na doğru bakmıştı. 

Oralarqa bir gemi vardı ve dos-
doğru onların üstüne geliyordu. 

Herkes yerine geçmişti. 
Biraz sonra vardiya haber verdi: 
- Bu bir korsan gemisidir. lngi-

Uı korsan gemisi... Rotayı değiştirdi. 
Recep Reis zaten bunun farkına 

varmış ve kızmıştı: 
_ !kimiz de ayni yolun yolcusu

~z ... Böyle iken niçin kaçar? Pay 
vermek istemiyor!... 

Türk denizcileri Lundy adasında 
yerleşeli buralarda dolaşan tektuk 
lngiliz ve Norman korsanlarile he • 
nıcn çarpışmşlar, onlan her defasın
da da haklamışlardı. Fakat onlar bu 
sefer Türklere: 

_ Biz de buralarda avlanalım ve 
Size pay verelim. 
Demişlerdi. . . . 
Bu Türklerin işlerme gelmıştı ve 

artık böyle yapıyorlardı. 
• 
2 

Sarı kız 
d .. rte Recep reis kıç kamara an guve : 

~e inen merdivenin başında kürekçı
lerle yelkencilere doğru ha~kırclı: 

- Yelkenler fora ... Vardiyan, da
ha hızlı ... 

Uç kıt'a eski sistem binalarımın 

çok diişkün ki.ral"!rile halihazı~da an 
ctık vergi icare, stgorta ve tamır mas 
raflarını kapatabiliyorum ki yarın 
öbür gihı zannedersem .bunu. da yapa
bilemiyeceğim ve b1t bınala~ satıl~a
dtğt için bunlar. başı~a bır bela ve 
dert olacaklo.rdır. Efkarmızı sonıyo 

rırnı. 

Dünyanın ve Avrupanın bu kadar 
karışık olduğu bir zamanda en sakin 
memleketlerden biri şüphesiz Türki 
yedir. Bu yüzdendir ki bugün Türk 
devletinin itibari dahilde ve hariçte 
yükselmektedir. Bunun en bariz hali 
son günlerde Türk eshammın A vru-

Türk borsalarında yükselmepa ve 
sidir. Bugün yüzde 10 - 14 arasında 
temettü getiren Türk eshamı herhal-

Sarı ômeritt k-ırbacı on tın omıtzunda şakladı 

dolu bakışlar atmaktan kendini ala- - Aborda! .. 
d Dümene geçmiş olan Kara Mahmut ma ı. 

1 
T k 

Gemi sağa ve sola beya.z köpükler güzel bir manevra ile ngı ız ~rsan 

- de şayanı itimattır. Memlekette git -
tikçe artan ve artacak olan inşaat 

dolayısile çimento hisse senetleri bu 
günkü fiyatlarını muhafaza etmesi 
ve hatta bunların artması çok muh

temeldir. Bir zamanlar 5 liraya ka-saçarak ilerliyordu. . . gemis~~ bardası ~izas~na geldı. Bu 
Recep Reis ilerideki korsan gem~ı- sırada ıki yelken bırden · 

nin rotasını ve hızını dikkatle takip - Mayna.... . . . . k" 
edi d Kumandasiyle ındınlmış, urekler 

yor u. . . d k d" "k at denilen iki ta-B. denbire doaruldu ve soylendı: e a ırganın .. an . " 
ır ~ . . raflı ıkmttları uzerıne alınmıştı. 

- Ha şunu bileydm ... Ne d.iye.ken- !n ~ . · · · eisi dig· erlerinden . . gilız gemısının r 
dinı zorlarsın... . daha yaşlı fakat sakalını. tıraş etmiş 

Kara Mahmut cevap verdı: olan uzun boylu bir adamdı. 
- Onların hepsi böyledirler. Gö- Leventler arasında sesler duyuldu: 

rünce kaçarlar ama, sıkıya gelince de _Vay canına, bizim Cani imiş ... 
böyle sinerler... Coni geçen yıl Danimarka ve Nor-

Ingiliz korsan gemisi rotasını ye- veç kıyılarında Murat Reisin yaptığı 
niden değiştirmiş, yine provasını akında kılavuz vazifesini görmüş, bu
Türk kadirgasma çevirmişti. nun karşılığı olarak tamam bin altın 

Çünkü nasıl olsa yakalanacağmr ve armağan almıştı. 
0 zaman işin fenaya varacağını anla- Recep Reis te onu hemen tanıdı: 
m.ıştr. - Nereye kaçıyordun? 

Yaklaştıkça geminin boyu ve hiçi- Coni, Recep Reisi b.aş.eğerek selam. 
mi daha iyi görülüyordu. Bu, Türk lamış ve cevap vermıştı: . . . 

· · · k d r bir tekne idi - Uzaktan tanıyamadım. Sızı hır gBemısıt nınf yba.rıseıJ.dear abası "eklinde y~ Norman gemisi sandım da... Yoksa 
aş ara l ır . " . d.. l ? B' . 

karıya kalkıktı ve bir tek direk üze- e~kı ~ost ,:ışman o ur mu . ır emrı-
rinde dört köşeli bir yelkeni varclı. mz mı var · 
Güverte üzerinde otuz kadar kürekçi - Son zamanlarda buraları pek ıs
geminin döşemesine zincirli idiler. sı.z.:. Elimi~ o kadar boş kaldı ki bu 
Geminin kıç tarafında ise kırk kadar gıdişle senı avlamaktan başka çare 
korsan toplanmışlardı. Bunların çoğu kalmryacak... . 
bacaklarına deriden pantalonlar giy- - Biz sizin işinize yaramayız ki .. 
mişlerdi ve göğüslerinde zırhlar var- Buraları boş ama, daha şimalden her 
clı. Birkaçının vücutları ise baştan a- gün birkaç gemi geçiyor. 
yağa kadar örme telden birer ceket - Doğru mu söylüyorsun? 
ve pantalonla örtülmüştü. Başlarında - Yalan söylemeye cesaret edebi-

d Yükselen bu hisse senetlerinin bu ar 
ünkü fiyatı normaldir, hatta normal 

~en aşağıdır. Getirdiği temettü de 

yüzde 12 dir. 
Emlak gelirine gelince, kıymetler

de umumi bir tenezzül vardır. Bu te
nezzülün daha fazla devam edeceği-
ni zannetmiyoruz. 

* 
i ki aşk .. 

!zmirden N. V. F. imzasiyle: 

Yelkenlerin ikisi de çekilmişti 
ikindi rüzgariyle dolmuştu. 

sivri ve d:mirden miğferler bulunu- lir miyillJ.? Cenup yollarını siz kesince 
yordu. Çogu sarı~mdı ve hemen he- Amerikaya gidip gelen gemiler Heb· 
men otuzdan aşagı yaşta hiç kimse rid adalarmrn şimalinden dolaşmaya 

ve yoktu. Hepsi~i~ uzun bıyıkları, uzun başladılar. 
sakallarının ikı tarafından sarkıyor- Recep Reisin de, bu sözleri duyan 

"19 yuşmd.ayırn, 4 sene evvel orta 
tahsildeyken liseli bir gençle sevi.ş

tim. Mektebimi bitirdikten sonra bu
luşmamız biraz seyrekle§ti. Fakat 
bir caddede olduğıımuz için o mek
tepten çıkar çıkmaz bizim kapının 
i:;nündcıı bir çok defalar geçerdi. 
Böylece iki sene devam ettik. Bun
dan bir seııe evvel bir dedikodu ne
ticesi aramızda bir dargınlık çıktı. 
Nihayet barıştık. Ertesi gün bıılıı§
tağumuzda lstaıılmla mektebe gide -
ceğini söyledi. Biribirimizden istemi
yerek uzaklaştık. Fakat her hafta 
muntazaman mcktılplaş1yorduk. O 
sıralarda onun beni sevmediğini, baş
k-0, bir kızla mektuplaştığını söyledi
ler. Bunu bana söyliyen mahallemiz
den bir gençti. Ve bana beni çocuklu· 
ğundanberi sevdiğini itiraf etti. 
Ben ise reddettim. Şimdi bu genç be
ni 9 aydır çıldırasıya .<Jeviyor. Fakat 
ben sevmiyorum, yalnız ı•aziyetine 
çok acıyorıım. Şimdi ondan kurtul -
11ıak için lzmirden 1,zaklaştwı. Ontm 
kardeşi ile mektuplaşıyorum. Her 
halde kardeşinden adresimi öğren
miş, şimdi mütemadiyen mektup 

gönderiyor, hatta bir de telgraf al-

~ 'tt'k daha Vardiyanın tokmagı gı 1 çe . 
kısa aralıklarla inip kalkıyor, tok bır 
ses güverteye yayıhyord~ .. ~ağlı so~u 
Yirmi.şer kürek oeksen kişının ~il~; 
de denize dalıp çıkıyor ve gemıyı 
~edi mil hızla ileri sürüyordu. 

lki saate kadar güneş batacak, za
ten her zaman az veya çok sisli .. olan 
hu denizlerde artık hiçbir şey gorUn
.trı.iyecekti Fakat bu gi~le Türk ka-

. · k an dirgası bir saat sonra lngilız orıı 
teınisinin yolunu kesmiş olacaktı. Sa
tı Orner yine kürekçiler arasındaydı. 

l3ir aralık genç ve sarışın, solgun 
bir adamın önünde durdu. 

Yorgun ve hasta görünüyor, yaru
h.aşındaki dinç ve -gürbüz arkadaşla
l'ile bir ayarda çalışamıyordu. 

Sarı Omerin kırbacı onun omuztın-
da Şakladı. 

Genç kürekçi dişlerini sıktı 
!çini çekti. 
lı:ı.saf dilenir gi'bi baktı. 
li'akat insaf yerine ikinci bir kırb~ç 

o~un sırtında mosmor ve uzun bır 
Çizgi Yaptı. Bu çizgi bir saniye i~iı;1de 
~nişledi, ortası kan pıhtısı rengını a-

ak kabardı. 
k ~anındaki sakallı bir adam dell

anhya bakmadan : 
li - kanut kendini sık, hemşerim ... 

aY.di ... bi~ç görünmeye çalış ... 
bıyordu. 
l{anutbir Danimarkalı idi. 

~ Geçen Ytl deli Murat Reisin Jütland 
~~!arına yaptığı bir akında ya~aıa:ı
t" ş, Recep Reisin gemisine verilmış
ı;:. li'akat bu sefer dönüşünde onun 

lltek u· a. çıka-ı-ııll) ç lkten alınarak paz~r . .. 
kü. ası Ve setılması şüphesızdı ... <;ü?,
oıllı li'orsa olmak için güçlü ve gurbuz 
~ış~~ gerekti. Halbuki o hastalan-

~e ~a~ut arkadaşının sözünü dinledi 
>ak~reklere daha kuvvetle yapış~ı. 

aYnı zamanda Sarı Omere kin 

du. diğer leventlerin de gözleri parladı. 
Türk gemisine yUz yarda kadar ka- Pek akla yakındı. 

lnıca baş tarafındaki bir tek topu en- - Demek ki daha şimale gidelim 
gine doğru ateşledi. diyorsun. öyle mi? 

Recep Reisi selamlayordu. - Evet ... 
Recep Reis hem gülümsüyor, hem - Peki... Böyle yapalım. Sende ne-

de çatık kaşları bir türlü gevşemiyor- ler var? 
du. 

Arkası var 

Korradina Mola'nın konserleri 

ıı.orraatna Molla ptyanosu <>aşında 

Beyoğlu Halkevinde ve İstanbul sindedir. Birçok Avrupa merkezlerin
radyosunda bundan bir müddet evvel de kendisine hayran bir muhit bulan 
iki konser veren Korradina Molla, santkar Istanbuiu pek beğendiğini, 
Kızılay cemiyetinin hazırlamakta ol- birçok defalar bildirmiştir. Sanat -
duğu kermeste de bir konser verecek kar, kermeste ve Şehir tiyatrosunda 
tir. Ayrıca Korradina Molla'nm 7 A- vereceği konserler için hazırlanmak
• stos perşembe akşamı saat 21 dP tadır. Korradina kendisine gösterilen 
fehir tiyatrosunda bir konser verme- hakiki sevgi ve alakaya layik olmak 
si mukarrerdir. Bu konser, İstanbul 1i~in çalışmakta olduğunu bildirmiş -
valisi Muhiddin Üstündağm himaY.e- tır. 

dım, eğer ben lzmire gitmezsem ve 
nıektıtbıtna cevap vermezsem intihar 
edeceğini söylüyor. Ona çok acıyo
rum. Fakat hiç sevmiyorum. Onu;ı
l ı evlenemem. Tahsilsiz bir genç. 

Şimdi ötekiyle de mektuplaşmıyoruz. 
Onu seviyorıtm. Fak.at artık ona da 
emin değilim ne yapayım1 

Aşk oyunları, bu şekle gırmce 
tehlikeli olur. Size bir tek tavsiyemiz 

ı var. Her ikisi ile alakanızı kesiniz. 

ı Onlarla değil me~tupl~şmak, konuş
mayınız bile. Ve bır muddet, aşktan 

gayri şeylerle mesela sporla meşgul 
oulnu.z. 

ı========================== 
i İpekli kuma,Iarın kalitesi 

l İpekli kumaşların kaliteleri hakkın 
'j da Bursa ve İstanbul fabrikatörleri 
1 arasında mevcut ihtilafı halletmek 
j üzer7 Ticaret odasında ~ir komis~?n 
teşkil edilmistir. Komısyon, bugun 

1 bütün ipek fabrikatörlerinin iştiraki
! le bir toplantı yapacaktır. Bursa ve 
İstanbul fabrikatörleri arasında ihti
latı doğuran başlıca noktalar şunlar-. 
dır : 

Bursa fabrikatörleri, krep birman
larda asgari ağırlığın 60 gram, krep 
döşinlerde ise 50 gram olmasını iste
mektedirler. Halbuki lstanbuldaki ha 
zı müesseseler, bu mikdarı nisbetsiz 
bulmaktadır. Aradaki ihtilaf, ehemmi 
yetsiz olduğu için meselenin bir iki 
güne kadar halledileceği ümit edil -
mektedir. Karışık ipekli işinde, iki ta 
raf ta mutabık kalmıştır. 

Atifet ayağa kalkryor. Dudakları
nın ucunda ve kara kaşlarının kena
rında ince bir istihzanın izi var. 

daha güzelsin .. 

Onun ne zaman kaşları böyle Me
fistoyu kıskandıracak gibi yuka
rıya doğru kalksa ve o ne zaman du
daklarını şöyle hafifçe büzse ben o
nun bir şeyle alay etmekte olduğunu 
sezerim: 

- Sen 'bana hiç baktın mı ki, be
nim bu akşamdan güzel olduğumu bi 
liyorsun. 

- Sana ne çok .. Nekadar çok bak
tığımı her zaman görmüyor musun? 

- Neden bana bakıyorsun sen .. 
- Seni çok güzel buluyorum da 

ondan 
- Yine benimle eğleniyorsun di -

yorum. 
Ucu yukarı doğru hafifçe kalkık 

burnu esasen ona küstah bir eda ve
rir. O bu manaya daha kuvvet ve 
hak veren bir sesle: 

- Ne zannettin ya!.. diyor elbette 
seninle eğleniyorum. Eğlenmekten 

değil tam Şu mahalle çocuğu ifadesi
le alay ediyorum alay ... 

- Neden acaba? .. 
- Neden olacak .. Sen dünyanın 

en sersemisin en boş kafalısısm en 
budalasısın da ondan.. Sende bu hal 
varken Yalvarırım sana, hangi kız 
seni sever. 

- Rica ederim Atifet diyorum se
in benim amcamın krzı olmaklığrn ve 
benden dört yaş büyük bulunmaklı · 
ğm ... 

Uç buçuk yaş diye tashih et
mek için sözümü kesiyor: 

- Haydi üç buçuk olsun diyorum 
velhasıl benden daha yaşlı 'bulun -
maklı~ bana hakart etmen için sa
na bir hak vermez. 

- Bu hakaret değil nasihat, nasi
hat ... Anlamıyor musun bunun nasi
hat olduğunu. Sersem olmasan bunu 
anlarsın... Pervin seni sevmiyormuş 
diye yanıp yakılıyorsun. Fakat onun 
karşısına geçince ne yapıyorsun? ~
!ini ayağını uzatıp şaşkın, şaşkm .. ~
züne bakıyorsun. Ama o senin yuzu
ne bir baktı mı güneşte çok kalmış 
bir armut gibi krzarıyorsun. Konuş
maya başlayınca da kıza kaba, saba 
şeyler söylüyorsun. 

_ Hiç te kaba, saba şeyler söyle
diğim yok .. Hem durdu.ğu~. yer~e 
söylemiyorum ki. O A vnıye oy le yuz 
verince sinirime dokunuyor. 

- Kadın kısmı yüze gülen, iyi ko
nuşan erkekten hoşlanır. Üçümüz be 
raberken dikkat ediyorum. Kadının 
hoşuna gidecek bir söz söylemiyor -
sun. Halbuki Avni. Avniyi gördüm 
mü? Dün akşam nasıl onun tuvaleti
ni saçlarını gözlerini methediyordu. 

Pervin şimarık bir kadın, eğer O· 

nun hoşuna gitmek istiyorsan mu -
hakkak ona müdahene etmelisin. 

- Ben beceremem ... Ben onun kar 
şısma geçip te öyle sözler· söyliye -
mem. 

- Ben de sana şunu haber vere • 
yim ki, Avninin yaptıklarının bir e~i 
ni de sen yapmıyacak olursan Pervın 
elden gider. 

Bunu ben de hissediyorum. Pervin 
muhakkak elden gidecek. 

Amca zademe soruyorum. 
- Peki ne yapayım ... 
- Sen Pervinin en fazla neresini 

beğeniyorsun 

* -Gözlerini.. .Gözlerinin delisiyim .. 
Ayol ben onu çılgın gibi seviyorum 
anlamıyor musun ... 

- O halde oğlum. Bu kabalığı bı
rak.. Ona güzel tatlı söz söyle. Göz
lerini methet madem ki, en sevdiğin 
yeri gözleri bu senin için daha kolay. 

- Bu akşam çok nazik olmuşsun 
yavrum. Durmadan benim ç?k gü
zel bulduğunu söylüyorsun hır kere 
de fazla neremi beğendiğini söyle ... 
Haydi bakayım bana öyle bir şey 
söyle ki hoşuma gitsin ... 

Ona hoşa gidecek ne söyliyeyim .. 
Atüetin ısran üzerine zaten böyle 
konuşmaya başladım. 

Şakaklarım ve avuçlarım terl~or:· 
Ve yine Atifetin bana hatırlattıgı gı
bi ona gözlerini methetmeye başla
yorum. 

- En fazla senin gözlerini beğ~ • 
niyorum . Senin gözlerinin ins~na ÖY. 
le tesir eden bir büyüsü var kı ... Se
nin gözlerin bir binbir gece masalı 

gibi. gözlerin ... 
Yerinden kalkıyor. Yanıma gelt .. 

yor: 
- Neler söylüyorsun bu akşam dl 

ye sözümü kesiyor! 
- !çimden geleni söylüyorum. 
- Hayır. Birisi benimle alay et. 

men için sanki sana bu sözleri öğret
mişgibi. Sen böyle konuşmazdın ... 

- Delimisin diyorum. Ben kör mi 
yim gözlerini görmiyeyim, dilsiz mi 
yim gördilğümü söylcmiycyim. 
Şimdi ta karşımda oturuyor ve 

gözlerinin uzun kirpikli kapaklarını 

birdenbire gözleri üstüne örterek: 
- Söyle bakaynn diyor, bu kadar 

beğendiğin gözlerim ne renktedir ... 
- .... 
- .. .. 
- Niye susuyorsun? .. 
- Cevap versene ... 
Ne cevap vereyim ... lki senedir bir 

,_;ılgın gibi sevdiğim ve taptı~ım bu 
'bir çüt gözün rengini bilmıyorum 
ki. .. 

Şen bir kadın kahkahası bahçenin 
sessizliği içinde yükseliyor. 

Ve ince parmaklı mini mini elleri 
omuzlarımı tutuyor, tırnakları göm
'leğimden geçerek etlerime batıyor. 
Ve sesi kulaklarımın dibinde, 

- Aklının ermediği işlere karışma 

yavrum sen diyor... Anladın mı ... 
Sen kim kadın sevmek kim .. Beş ay. 
dır sevdiğini iddia ettiğin evlenmek 
istediğin kadrnın gözlerinin rengini 
bile bilmiyorsun ... Senin gibi erkek 
mi olur! .. 

Ve arkasını dönüyor ... Yüzüme hiı; 
bakmadan tarasadan, taş merdiven
lere doğru ilerliyor • 

Suat DERV1Ş 

inhisarlar umum müdürü b ir 
tetkik seyahatine çıkacak 

İnhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Yene!, bir haftaya kadar tütün mxn
takalarmda bir tetkik seyahatine çı
kacaktır. Mithat Yenel, tiltünü ekici 

lerden alma kanununun tatbikatı et
rafında incelemeler yapacak, ekicile
-cin istek ve dileklerini tesbit edecek· 
tir. Bu seyahatin bir ay kadar sür • 
ı:nesi muhtemeldir. 

_ Bana mühendislik öğrettiler. 

Kadınlara tatlı söz söylemesini öğ
retmediler ki.. .. 

Pervin balkonun kenarında otu -
ruyor .. Başmr arkaya. e~ş ... Kı_~l 
bir göğe fildişi gibi çızilen profilı. 
Eski Romen meskftkatı üzerindeki 
başları hatırlatıyor. 

Dün gelen Alman seyyahlar 
Alman bandıralı Halvek Yapuru 

300 seyyahla limanımıza gelmiştir. 
~eyyahlar iki gün kadar şehrimizde 
\calacaklar ve salı akşamı Akdenize 
döneceklerdir. 

- Pervin 
- Ne var yine? .. 
_ Ne güzel bir akşam değil mi? 
Pervin bu da söz mü gibi omuzla-

rını silkiyor . 
- Ya .. Pek güzel bir akşam dıyor 
- Ama sen... Sen bu akşamdan 

YENi NEŞRIY AT 

Dil üzerinde tetkikler 
Doktor Rafet Gökmaran, "dil a • 

raştırmaları,, ve "dil gömeyine gi .. 
riş,, isminde iki eser neşretmiştir. 
Tavsiye ederiz.. 



------ o 3-8-936 ~ T A N =--~================================================= 

1 EKO.NOM.i 
~----------------------------------------------------' Patates kontrolü 

l icaret odası bir 
talimatname hazırladı 
Ticaret Odası tarafından hazırla

!tlan patates kontrolu hakkındaki ta
limatname neşredilmiştir. Talimat -
name, patatesleri beş cinse ayırmak
tadır. 

Numara ile ayrılan bu cinsler şöy
ie tasnif edilmektedir: 

"Bir çuvalda beher tanesi 25 gra
ma kadar olanlar numara 5. Bir çu
va1da beher tanesi 25 gramdan 40 
grama kadar olanlar numara 4. 

Bir çuvalda 41 gramdan 70 grama 
kadar ?lanlar numara 3. Bir çuval-
da beher tanesi 71 gramdan 125 gra
ma kadar olanlar numara 2. Bir çu
ıvalda beher tanesi 125 gramdan yu
karı olanlar numara 1. 

Bir çuvalda kegjk patateslerin nis 
beti, yüzde ikiyi gcçmiyecektir. Pa -
tatesler diizgün konulacak ve bir çu
•val ağırlığı gayri safi 50 kilo olacak 
tır . ., 

Bu talimatnameye riayet etmiyen 
lerden 100 liraya kadar para cezası 
alınacaktır. 

Almanyaya gönderilecek 

mallnrın mente tehadetnameleri 
Al!l'anyaya ihraç edilecek malların 

a:nenşe şehadetramelerine Almanca 
aneşruhat konulması yolundaki ka -
rar Uzerine. alakalı ihracat tacirleri 
tarafından yapıhn mUracaat haklı 

görülmüştür. Bu hususta, Alman 
frıUkumeti nezc'linde teııebbüslere gi
rişildiği haber verilmektedir. Karar

lar değiştirilmediği taktirde iki gün
rlenberl yola çıkarılan ihraç malları 
dçin ticaret odasmd9.n Almanca meş
ıruhatı muhtevi yeni bir menşe şeha
detnamesi çıkarmak iktiza edecek -
:tir. Bu ise muameleyi uzatacak ve 
rzorlnştıracaktır. 

Yeni mnhsul rekolteleri 
Alakadarlara ge1en malftmata ıfö

re, bu seneki buğday rekoltesi bir 
ırekor rekoltesi olacaktır. Yeni buğ-
11fay mah.suliintin üç milyon tonu bu

nacağı ta~in edilmektedir. 
Eğe mıntalrnsrndan verilen malu

onata göre, bu seneki üzüm rekolte
miz beş yüz seksen bin çuval kadar

ıdır. 

Tütün rekoltesi ise. elli milyon ki
Boyu bulacaktır. Fındık rekoltesi, 
300,000 quval, Afyon rekoltesi400,000 
sandık olarak hesaplanmıştır. 

Kutyemi rekoltesi 
Kuş yemlerimizc bu sene haric;ten 

çok talip vardır . .Müşterilerin başm
da Ingiltere, Almanya ve Belçika gel 
mektedir. Belçıkaya ihracat takas 
yolile yapılmaktadır. Tale'bin fazla
lığı ve ihracatın kolaylığı yüzünden 
fiatlcr sağlam ve yUksektir. Bu se
neki kuş yemi rekoltesinin üç bin kU
sur ton olacağı tahmin edilmekte -
<lır. Mahsulün bir kısmı şimdiden 
alivre olarak satılmıştır. 

Bulgar meyv3ları Al
manyada rağbet görüyor 

Meyve ve sebze ticaretile meşgul 
olan Alman iktısadi mü:-ıai'iiinin na
§İri efkarı olan bir gazete, Bnlgaris
tandan ithal edılel\ meyve ve sebze
ler hakkında şu malumatı vermekte
dir : 

·•- Son zamanlarda Almanya pi
vasalarında Macar meyvelerinin yeri
~i Bulgar meyveleri almağa başla
mıştır. Bu meyvelerin başında bilhas 
sa Uzüm gelmektedir. Bulgar UzUm 
'e meyveleri, Macar meyvelerinde!} 
keyfiyet itibarile, daha çok iyidir. 

Elma ve domateslere gelince. bun· 
lar, cins bakımından ayni ise de,Al
manyaya ihracatı gittikçe artmakta
dır. Bilhassa, Bulgar eriklerinin u -
cuz olması,Almanya piyasalarında 
çok iyi karşılanmaktadır. 

Bulgarların Mjcarlara ve diğer 
milletlere olan diğer tefevvukları da 
ihracat ambalajlarının gayet dikkat
li yapılmış ve sağlam olmasıdır. Bu-

. gün, denilebilir ki, Bulgarlann mey
ve ve sebze ihracatında gösterdikleri 
dıkkat ve itina, İtalyan üzüm ihra
catına bile mehsus bir tesir yapma
ğ:ı başlamıştır. Bundan dolayıdır kı, 

Almanyada birçok teşekküller, Bul
gar sebze ve meyveleri lehinde bUyi.lk 
propagandalar yapmaktadırlar.,, 

Arttirma ve eksiltme 
muhtırası 

_.. ...... 
3 Ağuıtoı f auırteıi 

Milli müdafaa satın alma komisyo
nunda 15 bin çift yemeni. 

lnhisarlar levazım ve mUbayaat şu 
besinde 60 b!n metre düz beyaz kana
viçe eksiltmesi, 

lstanbul eeledivesi daimi encüme -
ninde Floryadaki dükkanların kira
lanması, 

l n h i s a r levazım ve müba
yeat şubesinde 1500 kilo bergamut 
ef'ansı ve 150 kilo kinin eksiltmesi. 

Tiirk Hava Kurumu İzmir şubesin
de İzmir Kültür Park paraşüt kule
si inşası, 

Çatalca Tüm .satınalma komisyo· 
nunda Çatalca için 10925, Hadım· 

köy için 9500. Çerkesköy'.! için 9500 
kilo koyun eti eksiltmesi, İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyo 
nunda İstanbul M. !\I. V. kimyahane· 
si için 34 kn:em malzeme ile elektrik 
tesisatı eksiltmesi, 

Ankara belediye encümeninde An
kara bahçeleri için gUl, leylak. yase
min, ıhlamur. i:;de ve ki.içlik r:ım fı
danlHI ve çiçek tohum ve soğanlar. 
eksiltmesi. 

4 Ağuctoı 5'llı 
lstunbul I..c·. azım ftmirliğindc 

117500 1\ilo me"c kömUrU, 93 ton sa
de yağı e'rniltmesi. 

lstan'.>ul Levazım amirlit;i s~tınn' 
ma l\ '1 .1i!'lyonunda Ni~de g;ırnizr.nı 

için :'00 ton süınikok maden kömürü 
Askeri fnbri!mlnr umum mildürl\ı 

ğü satınalma komisyonunda Bakır · 
köy barut fabrikasında bu\unrn IOf 
ton bisUlfat satışı, Salıpazarı askeri 
f abri'calar yollamasında ı:o bin tor· 
ba çimento satı~ı. Tophane askeri 
f ırmında me\"<'Ut 1100 kilo sönmür 
kömür ile 800 kömür kazıntı ve kırır 
tı satışı, 

İstanbul Kamutanlığı satınalm· 
komisyonunda nr..kliye tabunında bu· 
lunan 222 çift köhne htin satışı. 

5 Af:uıtoı Çar{lamba 
Askeri fRbrikalar satmalma knm"ir 

yonunda Kmkkale inşnatı. İstanbul 
vilayet muhasebe mUdiirlti",.inrif' 20 
bin adet türkçe hutbe kitabı bastır-
ması. 

6 Ağustos Perşembe 
Çan-ı 1ckale Tiim sat•n"l'l'la komis 

yonunda 240 bin kilo kuru ot. Hay
darpaşa Demiryollarr ve limanları iş
letme ı~omisyonunda 500 kilo karbon 
mürekkebi, 6 adet hassas oturak te
razi. ve muhtelif cins dirhemler, bir 
adet soğuk demir destC're tezgahı, 
hırdaYat malzemesi, muhtelif şekil
de eğe el-.siltmesi. 

7 Ağuıtoı Cuma 
Çanakkale Tilm satmalma komis

yonunda 330 bin kilo yulaf. 1 t:ınbul 
belediyesi daimi encilmeninde 209900 
litre benzi11 eksiltmesi 

8 Ağustoı Cumartesi 
·Çanakkale Tüm satınalma kom is· 

yonunda 320 bin kilo yulaf 

10 Ağustoı Pazarte&İ 
Cibalide eski Gül camii yeni KUçük 

Mustafa. Paşa mahallesinde eski Fe
ner 5'eni Abdülezel Paşa caddesinde 
166 numaralı kitrgir ev lstanbul mil
li emlak müdürlüğünce satılacaktır. 

Milli saraylar müdürlUğünde Dolma
bahçe sarayı dam ve saçak kurşun
ları tamiratı 

Ankarada M. M. V. St. Al. komis
yonunda Kayseride yaptırılacak ya
pılar. 

Çannkkale Tüm satınalma komis
yon unda 240 bin kilo kuru ot.beledi
ye daimi encUmenindc muhtelif cins 
kağıt 

Ankarada M. M. y. St. Al. komis 
yonunda 64650 adet kilim eksiltmesi 
Haydarpaşada Devlet Dcmiryollan 

ve Limanları işletme komisyonund .~ 

3560 adet kuru pil. 100 adet seyyar 
telgraf makinesi pili, 155 adet demir 
levha, 10 adet yuvarlak zımpara ta
şı, 4000 kilo Ustüpü, 13500 adet Mar
silva kiremidi. 

Üniversite arttırma \'e eksiltme 
komisyonunda Tıp FakUlte.si için 
gliserin, asitfinik ve formol eksilt
mesi. 

İstanbul gümrükleri l!!atış işlerı 
nıUdUrlüğUnde satılacak 317039 kilo 
ı;eker arttırması. 

11 Ağustoı Salı 
Nafıa \•ekfıleti Demiryollar in~aat 

dairesinde Aydın dem.iryolu için ba· 
!ast ihzar ve nakliyesi. 

1zmitte Tümen satınalma komisyo
nunda 417.700 kilo yulaf eksiltmesi. 

BORSA 
l AGUSTOS CUMARTESİ 
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Anadolu Mümessil 
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97,-
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45,30 
47.--
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Yunan - Alman ticaret 
anlaşması esasları 

Berlinde Yunan Milli Bankası U -
mum müdür muavini Varvaressas'la 

Alman 1ktısat Vekaleti ve Rayişbank 
mümessilleri arasında yapılan müza
kereler nihayet bulmuştur. Bu müza 
kerelcrden alman neticelere göre, ye
ni Yunan - Alman klering muahede
sinin esasları cidden mühimdir. Yeni 
anlaşma mucibince, Almanya, Yuna
nistanm harp levazımiyle şimendifer 
rayları ihtiyacını temin edecektir. 
Yeni takas muahedesinin en canlı 
noktası, bu malzeme fiyatlarının tes 
biti noktasıdır. Malzemenin fiyatı 

Alman dahili piyasası fiyatlarına na 
zaran değil, beynelmilel piyasa fiyat 
lanna göre tayin olunacaktır. 

Juvan ı in Kanzuk 

.., 
Kumral ve sıyah olarak !labit 

ve tabll renk verir. Ter ve yıkan

makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış ıuhht sa<: boyasıdır. 

CNGILIZ KANZUI< ECZANESi 

Beyoğlu • IstanbuJ 

Papa Eftimle 
bir mülakat \ANKAR~DAN MEKTUPLARj 

Devıetin emniyeti Papa Eftimle ahret 
işlerini değil dünya 
işlnrini konuştuk 

Türk Ortodoks Kilisesi Başkanı 
Papa Eftimi Galatada Panaiya Kili
sesinde görmeye gittim. Kendisile 
din işlerile değil, dünya işlerile görüş 
tüm. Beni yazı masasınm ba"jmdı::. 
koyu renk bir maşlalıa. bürünmUş 
terütaze hamamdan yeni çıkmış bir 
halde karşıladı. 

Ceza kanunumuza çok 
mühim maddeler kond11 

- Sıcaklarla aranız nasıl? 
Papa gayet ciddi bir tavırla önUn· 

deki kitaplara işaretle: 
- Çalışıyorum, çok çalışıyorum, 

doğrusunu isterseniz sıcağı hissetmi
yorum. 

- Peki ailenizi Fıloryaya gönder
aiğinizi işittim, siz hiç oraya gider 
banyo yapar mısınz? ' 

- Hayır, yalnız gündelik soğuk du 
§um kafi geliyor. 

- Bu aniliğe doğru gidişe ne huyu 
ruyorsunuz '?. 

- Gidiş çok iyidir, serbesti en iyi 
usuldUr, fenalık hep kapalıdan çıkar. 

- Dansetmeyi, dekolte gezmeği 
nasıl buluyorsunuz? · 

- Çok iyi, bakın size bir fıkra an
latayım. Ankaraya ikinci gelişimde 
idi, bir pazar günU arkadaşım, bir 
malmiidürti ve zevcesi ile geziyor
duk, bir aralık yanımızdan açık sa
çık bir iki kadın geçti, ben hayret
ten donakaldım, şaştım doğrusu, 
neden çilnkli alışmadım, derken u
zaktan iki tane biçkın geldiğini 
gördük kadınların yanından geçtiler 
hiç başlarını çevirip bir kere olsun 
bakmadılar bile. Hayretle arkadaşı
mın koluna sarıldım Ye, bak bu bıç
kınlnr, bizlerden çok daha medeni. 
lşte oğlum herşey görerek olur. 

- Evlisiniz tabii, severek mi ev
lendiniz, bu aşk hala devam edi
yor mu? 

- Evet karıma ve çocuklarıma 

çok merbutum, en bilylik emelim de 
onları tam Ttirk olarak yetiştirmek 
ve eserimi onlara emanet etmektir. 

- Yeni aldığınız ı:oyadı nedir. 
- Kendi asıl ismim Pavlidir fa-

kat Kilistc amcamın vefatından son
ra bana Kliçilk Eftim i~mi verdiler. 
Ben de din yoluna girince bu ismi 
kullandım. Soy adım Ereneroldur. 
Çocuklnrımın isimleri Yıl6tz, -ı3llge, 

GUnaydın, Turgut ve Selçuktur. 
Papanın biribiri arkasına ikram et 

tiği ve aı·asıra kendinin de tellen
dirdiği sigaraların dumanı odanın i
çini adamakıllı sarmıştı, pencere 
açmağa gittim ve kapının önünde 
iki ihtiyarın konuştuğunu ve bun
ların bir tanesinin papanın ne melek 
insan olduğunu söylediğini işittim 
ve: 

- Aziz peder siz bugün Rok
feller gibi zengin, Hazreti İsa gibi 
peşinden milyonlarca insan sürükle
yebilecek bir insan, ve yahut 20 yaş 
daha genç mi olmak istersiniz. 

Papa bu sualime için için güldü. 
temiz ve itina ile taranmış sakalını 
okşadı, topuzunun firketelerini dil· 
zeltti ve yirmi yaş daha genç, oğul 
daha genç olmak isterim dedi, ve 
deruni bir ah çekti. 

Bu ahın şimdiye kadar tadamadı
ğı bir çok dünya hevesleri için mi, 
yoksa güttüğü yolda biraz daha ile
riliyebilccek zaman bulması için mı 
olduğunu pek kestiremedim. Zaten 
hava kararmış akşam olmuştu, iti
zar ederek bu Elbe adni'ına çekilmiş 
.Napolcon gibi Galata kilisesinde o
turan Türk Ortodoks papazından a
yırıldım.- S. A. K. 

Yunanistanda· ·bir 
baruthane yandı 
Berhava olan barutlar 
Averof zırhlısına aitti 

Atina, 2 (A.A.) - Bahriye ba
kanlığı aşağıdaki tebliği neşretmiş
tir : 

" Leros adacığında kain 3 numa
ralı barut deposunda bir yangın çık-
mıştır. Bu depoda Averof zırhlısına 
ajt barut bulunmakta idi. Barut de
posu kamilen yanmış ve bilahere 
yangının önüne geçilmiştir. İnsanca 
hiçbir zayiat yoktur. Sanıldığına gö
re barut kendi kendine birdenbire 
ateş almıştır. Maamafih ayrıca tah
kikata başlanmıştır.,, 

Gazetelerin verdiği malümata gö
re, bu depoda mevcut olan barut 
1913'de satın alınmış ecnebi barutu
dur. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 2 A.A.) - BugUn saat 

20,30 da sürekli ve §iddetli bir zelze
le oldu. Zayiat hasarat yoktur. 

Ankara, 1 A{iıtsfo:s 

Ceza kanunumuz mer'iyet mevki
ine girdiği gündenberi birçok esas -
ları üzerinde zaman iaman yap11a :ı 
değişikliklerin bir prensip etrafmda 
toplanması ve bu değişiklikler ar·a -
sında tam bir ahenk tesisi maksıvHle 
kanunun yeni baştan tanzimi mii -
karrerdir. Ancak geniş ilmi tetkikler 
yapmak eurctile vücuda getirilebile
cek olan böyle bir projenin meyda -
na gelme.qi, Adliye Vekii.leti buna 
pek yakında teşebbüs etse dahi; ke11 
disini birkaç yıl meşgul edecek ma
hiyettedir. 
Tam iki ay sonra mer'iyete girecek 

olan ceza kanunu Uzerinde yapılan 
değişikliklere dair kanunda (Devle
tin emniyetine karşı cUrUmler) için 
yeni hükümler göze çarpmaktadır. 
Kanuna bugUnkü dahili ve harici 
şartlar içinde yurdun ve siyasi ve 
ekonomik rejimimizin emniyet ve 
menfaatlerini, normal \'e fe\'kalade 
zamanlarda. istenildiği ve icap ettiği 
gibi korumaya yeter mahiyette hü
kümler konmuştur. 

Kanunun bu kısmında yapılan 
başlıca değişiklikler, mer'i kanuna 
göre suç sayılnıanıış olan, fakat za
ınanırnızın icap ve ihtiyaçlarına gö
re ceza müeyyideleri altına a
lınması lazım gelen bazı fiil ve ha
reketlerin de cürümler arasına so
klllmiısı, yahut ta bugünkü kanun
la ceza tehdidi altında bulunan bazı 
fiillerin maksadı temine yetmiyecek 
derecede hafif görülen cezalarının 
şiddetlendirilnıesi, veyahut ta bu 
gibi fiillerin cürüm vasıflarında ha
dise ve tecrübelerden alınan netice
lerin istilzam ettiği değişiklikler ya
pılmış olması şeklinde hül!sa edile
bilir. 

Kanunda yapılan bu değişikliklere 
göre, devlet topraklarını veya bun
lardan bir kısmını yabancı bir dev
lctın hakimiyetine t.a.bi tutmak ve
ya devletin istiklalini azaltmak kas
tine veya devletin hakimiyeti altın
da bulunan bir toprağı ana vatan
dan ayırmaya matuf fiillere dair o
lan maddeye (Devletin birliğini boz 
mava matuf hareket) te ilave edil
miŞtir. Düşman ordusunda yüksek 
bir kumanda veya bunları sevk ve 
idareye müteallik bir vazife deruh
te eden vatandaş hakkında ölüm ce
zası hükmedileceği kanunda tasrih 
olunmuştur. 

Kanuna ilave edilen yeni hüküm
ler arasında casusluk cürmüne taal
luk eden hükümler geni' ~ümullü 
ve çok yerinde<.lir. Bunlar Devletin 
siyasi, milli veya beynelmilel her 
türlü menfaatlerini korumaya ve 
mesela maliye sırlarına, ammenin 
sıhhatine, halkın ekonomik vaziyeti
ne ve harp zamanında milletin ma
nevi kuvvetine taallfJ.k eden bUtün 
malümatın gizli kalması gayesini is 

Bir veznedarın 
kasa anahtarıyla 

Sof yada bir bankanın 
kasalarını soydular 

Sof ya, 2 {Tan) - Burada geçen 
gece Çiftçiler Kooperatif Bankası Vt'Z 

nedarının evine giren meçhul bir hır
sız, uyurken veznedarın !landalye ü
zerine bıraktığı pantalonunun cebin
den aldığı banka anahtadarile gece 
sabah dörde kadar bankanın b 
kasalarını soymuştur. Soyulan Çift
çiler Bankasından aşırılan paralar 
204 bin leva yekununda kağıt va 81 
bin leva kıymetinde altın paradır. 

Veznedar ile birkaç kişi tevkif edil
miştir. Zabıta hırsızın eve nasıl girdi 
ğini ve kim olduğunu aramaktadır. 

Sovyet ıularında 
Japon bahkçıları 

Moskova, 2 {A.A.) - Tas Ajansı 
'bildiriyor: 

Kamçatkadaki Petropavlosk'tan bil 
dirildiğine göre, 23 ve 2~ temmuzda 
Kamçatka kıyılarına gelmiş olan iki 
Japon balıkçı vapu~nun balıkçıları, 
Sovyet sulerına girme müsaadesi ol
mış olan iki Japon gemisine teslim 
edilmişlerdir. 

Japon mümessilleri, bu balıkçılara 
yapılan yardımdan dolayı Sovyet hu 
dut memurlarına teşckkiir ctmiı:ıler -
dir. 

tihdaf etmektedir. r#' 
Kanuna, bir 'I'ürkün yabancı rne 

lcketlcrde devletin menfaatleri a:;:; 
hinaeki faaliyetlerini cezaland ~ 
bir madde konmuştur. oevl.e cJt 
itibar ve nüfuzunu kıracak şekıl ıJ' 
memleketin dahili vaziyeti hakk ğ' 
da her hangi bir yalan ve mübals. ıııı 
h veya hususi maksada müste bll 
havadis neşir veya nakletınck 
maddenin çerçevesine dahi_ldir .• ~u: 
dan başka memleketin sıyası, ~ 
mai ve hukuki nizamını ve 
hissiyatın sağlamlağını koru~•~ 
matuf maddeler konmuştur kı, t· 
maddelerdeki hükümler memlel<~ 
te bazı cemiyetlerin kuruınıa9 t· 
veya faaliyete bulunmasını rn.en~ 
mektedir. Bilhassa komünisthk ~a:! 
anarşistlik gayelerini taşıyan siy-" 
cemiyetler. ' 

Hükumetin müsaadesi olmakıl 
beynelmilel mahiyeti haiz olan ve; 
kökü memleket dışında bulunan "/! 
miyetleri veya müesseseleri v~ 
bunların şubelerini memleket d ~ 
linde tesis, teşkil, tanzim veya se',. 
ve idare edenlerle bunlara iştira~,r 
denler hakkında verilecek c.ez el' 
da tayin olunmuştur. Bu gıbi ti' 
miyet ve müesseselere hUkuJll_d,o 
mü!laadesi olmaksızın i§tirak 6" 
memleket dahilinde oturan vataJl 
ta ayni cezayi görecektir. tdP 

Türk bayrağını veya dev~ 
diğer bir hakimiyet alametini ~ 
kir maksadiyle bulunduğu Yeı;; 
söküp kaldıran veya yırtan, bO _A 

veyahut diğer herhangi bir •ur;. 
tezlil eden kimse de yeni ka~.ır 
göre ceza görecektir. Bu deg;;, 
likte Türk bayrağından maksat d;,ı 
letin resmi bayrağıyle milli ren1<1, 
curum herhangi bir bayraktır. 'I 
cürüm yabancı bir memlekette .,J(I 
Türk tarafından işlenecek ol 
cezası artırılacaktır. -.# 

Ceza kanunum.uzda deği§en }:'iı~ 
delerle kanuna ilave edilen ~'eni 
kümlerin her biri hakkında ett ,r 
izahlara girişmek imkansızlığı :,,, 
şısında, yeni kanunun esasla_.M' 
dair umumi bir fikir vermeyi fa~ 
lı bulduk.Bu bahsi kapamadan~~ 
yeni kanun mücibince mahkU IJI. 
için tatbik edilecek rejimin ~;ı,t 
ceza evlerinde bulunan mnhkU. ,. 
hakkında ne gibi faydalar tenıı~~ 
deceğini izah etmek lazımdır. şı ~ 
ki ceza evlerinde mahkumiyet .JJ1 f 
detlerinin bir kısmı iyi hal il~ 
çirmiş olup ta vekaletçe tespit ~ 
cek yaş, meslek ve kabiliyette '(; 
ve yine vekaletçe tayin oıun•ıtı" 
suçların failleri, iş esası nıe, 
kurularak açılmış ve açılacak ~ 
ceza evlerine 15evklerinde; ınalı• ~ 
lar için yeni rejimi tayin e~eıı 0e' 
nun maddesinde gösterilen Uçil ~ 
ve dördUnci.l devrelerin hak "~ 
tiyazlarından istifade ettirilebU 
lerdir.- Mec. S. 

Montröde elde 
edilen neticelet 
Boğazlar anlaşmasııı1~ 
beynelmilel kıy111etl 
zannedildiğinden 

büy.üktür ~ 
"Times" gazetel!!i 28 Temı1lul ,t 

sında "Eden'in nutku" serlev:tısfl ~ 
tında neşrettiği başmakalede, ~ol)' 
liflerin tenkitlerine karşı fla ,1' 
Nazırı müdafaa ettikten soıtf3' 
elimle diyor ki: de / 

- Montrö konferansında el tJ(lı 
len memnuniyetbah§ neticenin. ~ 
imkansız gibidir. Şurasını göZ0:1~~ 
tutmalıdır ki, muslihane vası~ll' 
varılmış olan çok tarafll he • f 

• t!l'B .ti 
bir anlaşmada, anlaşmaya ı§ ıcatlY 
den her tarafın fedakarlı.ğa -~ 
ması icap eder.' Aksi takdırd~rı ;;1:. 
ma imkansız olur. Ve - Edert ol'J 
diği gibi - Montröde varılmış tıe~':ıf 
tesviyenin muazzam kıymeti, ed~t 
milel normal vasıtalarla eıde uce ~=
olmasıdır. Şüı,nesiz ki bu ne aJll "", 
kiye için, muahedenin tek tar ~ti 
rak tasfiyesinden daha fazla tf/'~ .. 
nuniyetbahş olmuştur. ~unıı:ıi~ 
olarak ta - tekrar Edenın ~rftl-06 , 
rini .kullanarak - Biiyük ııd• ~ 
ile Türkiye Cümhuriyeti. ara~ııt"S, 
ha yakın ve daha samtmı bir biıtr' 
husule ~elmis buluunvor.'' d!ve 
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ADAPAZARI 

TURK .TiCARET BANKASI 

' '1 RESMi iLANLAR 
l'URK LiMiTED 

ŞiRKETi 
ANKARA MUMES

SILLICI. 
RESMi iLANLAR 

TURK LiMiTED ŞiR
KETiNDEN: 

Şirketimizin Ankara MUmea
silliğine Bilil Akba tayin olun
muftur. Ankara'da Devairden 
para ahzü kabzi, Şirket namına 
temas ve müzakerede bulun
mak aelihiyeti yalnız mumai
leybe tevdi edilmiştir. Keyfiyet 
bil'umum Resmi Devairin nazarı 
dikkatine vaz olunur. 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua.-ı 

Umumi kan tahlillb frengi 
noktai nuarmdan (Wueerman 
ve K.mı teamilllerl) kan kürey
vab sayılmaeı. Tifo ve DDtma 
hutalıklan tethiai. idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lillb, Ultra mikroekopi, hususi 
aeılar istihzan. Kanda Ure, te
ker, KlorUr, Kollesterin mlktar
lannm tayini, Divanyolu No.lJ~ 

--- Tel. 20981 --· 

lıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma lomlıyonu 

flBnları 

Tophanede As. fınnında 
toplanmış olan 1400 kilo 
sönmüş kömür ile 800 kilo 
kazıntı ve kınntı 4-8-936 
salı günü saat 1 S te Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla satılacak-

trr. Tahmin bedeli beher ki
losu birer kuruştur. Kömü-
rün teminatı 21 O kuruş ka

Dr. HAZIM PEKlN- zıntının 120 kuraştur. İs
Deri, saç, belsoğukluğu, frengi teklilerin belli saatte komis-

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

HASAN gazoz özü 
Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir çorba kqığuı 

' bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan ~ 
pmpanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa 

devidir. Mideyi bozan şerbet ve don durma yerine H A S A N Gaso' 
özlle yapılDllf buzlu limonatalar içiniz. 

DUnyanm her tarafında pmpanya yerine kullanılan bu güzel te 

yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 30 bUyilk 

kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOOL 

M. M, Vekaletinden: 
9 3 6 senesi içinde alınacak Almankari erat bin 

eğer takımlarını almaya talip Firmanlann teklifler 
birlikte şartname müzakeresi için 15 Ağustos 936 
nüne kadar M. M. V. fen ve sanat umum Md. ne mür 
caat etmeleri. ( 4208) 24Z Ayna karşısında .. 

mUtehassmL Galatasarayla ln- yona gelmeleri. ( S 7) Sahibi : Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı İdare Eden: 8. 8 
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size biraz yorgun ve biraz sttzttlmttş 
geliyorsa, canınızı sıkmak için se

bugünden itibaren bu 
Deposu ı NUREDDiN 

bep yok. 
VENUS ACIBADEM GECE KRE

MlLE aşağıdan yukarıya, seri hare
ketlerlerle yüzünüzü uğu.fturarak, 

uykuya dalınız. Sabahleyin kalktığı
nız zaman, aynada terütaze bir ka
dın yüzü göreceksiniz. 

VENUS KREMINlN sihirki.r tesi
rini bilmiyenler varsa, kendilerini 

yeni tecrübeye davet ediyoruz. 
EVLiYA ZADE, Kimyevi ecza, alit ve İtriyat 

Ticarethanesi, İstanbul - Bahçekapı. 

KIZILAV 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Y enf den ydma hazırlanmaktadır. Okul geceli Ye pa

raıızdır. Okul, ıenç ba)lllnlarm haatabakıcı Ye ziyaretçi 
hem9ire yeti9erek, haıtanelerde Ye umumi ııbhatle ali· 
kadar olan müeaıeHlercle çalı9malarma mabauıclur. 

Tahıil müddeti üç ydclır. Teorik•• pratikdir. Denler 
buıuai doktor profnörler ye muallimler tarafından Ye
rilir. 

Jıteklilerin iyi ahlildı •e ııhbatli ••en az orta tahıili 
bitirmit olmaları tarttır. Diler tutlanmızla fazla izahat 
için yazı ile veya bizzat latanbulda Aksarafda Haıeki 
caddesinde Okul Direktörlüiüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye
cektir. • li03'7 

. 
Istanbul Telef on 

Direkt~rlüğünden; 
Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmasına 

açık bulundurmak suretile telef onu bir kar vasıtası ola
rak kullanan dükkan, yazıhane, otel ev ne olursa olsun 
bu kabil yerlerden yaptırılacak beher konuşma umumi 
merkezlerde olduğ:ı gibi 7 ,S kuruştur. Hilafında hareket 
ederek halkdan fazla para aldığı sabit olan bu telefon 
sahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan ta
kibata maruz kalacaklardır. ( 4358.;\ 
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