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'Türk 
gibi 
kuvvetli,, 
re skiden gazetelerin bat
IG makale sütunlarına. ~

cak redingotlu mevzu~ar gırebı- ı 

Futbolda 4 - O yenildik 
Dünkü güreşlerde Çoban, Sadık, 

Mustafa, Ahmet, Yaşar 
1. d' S kıyafetli bır mevzuun ı 
ır ı. por Fakat 1 b .. t 1 da yeri yoktu. j 

ve Mersinli Ahmet kazandılar 
usu un ar k .. 

hugün gazetenin her 18~1 gu
nün umumi alakalarının hır ay- ı 
nası halini almıştır. B~ alaka~ar 1 

arasında da spor kendı kendıne 
en canlı bir yer ayırmıştır. Gerek 
ayrı ayrı memleketlerin hayatın
da ve gerek milletlerarası ~a
Yatta, spor, dün harpler,_ duf
nıanlıklar, kavgalar doguran 
nıücadele ruhunu zabıt ve ra~ıt 
altına almıştır. Dürüst ve ceı:ıtıl
nıence bir ruh, tam manas~yle 
apor ruhu doğurmak şartıyle 
apor alakasına ne kadar kıymet 
ve ehemmiyet verilse azdır. 

Atatürk, dün şehrimize 
şeref verdiler 

Milletlerarası mevkiimiz 
IF.!!!!. önül isterdi ki Olimpiyat gibi 
~ milletlerarası kuvvet, muka
vemet ve meharet çarpışmalarına 

Büyük önder, Derinceden He~be
liada vapurile Floryaya geçtıler 

sahne olan bir meydanda Türk faiki- Reisicümhur Atatürk, dün şehrimi 
yeti sabit olsun, Türk milleti spor- zi şereflendirmişlerdir. Atatürk, refa 
culuğu ile iftihar edebilsin, ve katlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Ka
(Türk gibi ku::vvetli) diye dünyanın ya, Londra, sefirimiz Fethi, mcbus
birçok lisanlarına yerleşen teşbihin larımızdan Nuri Conker, Cevat Ab -
hala hayatta yeri olduğu tahakkuk bas, Ali Kılınç, Salih Bozok, Hasan 

· Cavit, İsmail Müştak, Mustafa Mec-etsın... • 
Fakat türlü türlü sebepler dolayı- di, Ziya Naki, başyaver Celal. yaver-

dır. Eskişehirden saat dört buçukta 
hareket edilmiştir. Atatürk Mekeci is 
tasyonunda Kocaeli \'alisi Hamit ve 
İzmit istasyonunda da İstanbul vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
Harp Akademisi Komut~nı General 
Ali Fuat, lzmit üssübahrı kumanda
nı ve diğer zevat tarafından karşılan 
mışlardır. 

Hususi tren dün sabah saat onda 
Derinceye gelmiştir. Atatürk, Derin-

[Sureti mahsusada Berline 
BerHn, 3 - Bugün Güreşçiler 

iç in iyi oldu. Mersinli Ahmet A~
manı, Mustafa İngilizi, Çoban 
Mehmet Belçikalıyı ve iki·nci 
devrede de Küçük Ahmet J a po
nu, öğleden evvel sayı hesab iyle 
yendiler. 
öğleden sonra ikinci devrede 

Sadrk İsveçliyi, Yaşar Meksika
lıyı sayı ile yendiler. 
Görüştüğüm bazı ecnebi ha. 

kemler, bizimkilerin güreş bil. 
mediklerini ve ancak kuvvetle 
kazandıklarını söylediler. 

Futbolde Norveç takımına 4 - O 
yenildik. Takım şöyle t~kil edil

mişti: 
Cihat 

Yaşar Hüsnü 
İbrahim Lfıtfi Mehmet Reşat 

Fikret Rebii Hakkı Sait Niyazi 
Hakem İtalyan. Yan hakemleri Al

man ve Mısır. Birinci devrede bir, 
ikinci devrede üç gol yedik. J{aleci 
iyi değildi. Müdafaa fena oynamadı. 
H~cum ve muhacim hatları arasında 
anlaşma yoktu. Oyun çayırda oynan
dı. 

siyle spordaki mevkiimiz, gönülleri- !erden Naşit, Cevdet, Şükrü bulun
mizin istediği mevki değildir. Muhte- dukları halde evvelki akşam Ankara
lif takımlarımızın olimpiyada gitme- dan hususi trenle hareket ederek sa
si veya gitmemesi fikirleri münaka- at iki buçukta Eskişehire gelmişler
§a edilirken, bir kısım müsabakala- dir. Atatürk, Eskişehir istasyonun -
ra hiç karışmamak düşüncesi haklı da mülki ve askeri erkanla belediye 
olanık ileri sürüldü. Müsabakaların Heri gelenleri ve hava komutanlığı 
çoğu hakkında hiç kimse kendi ken- sübayları tarafından karşılan:mışlar
.rtiniJ1.1rl;ıt.1mwnrdu. Muvaffakıyet ka- dır. Büyük Önder, bu zevatı vagon-

cede trenden inerek bir müddet isti- ----------,-;-.,_ .... ,, __ _ 
rahat etmişler ve saat on dörtte Hey f ""\ 
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nik seviyemizden .ziyade tesadüf ve 
talie borçlu olacağımız söyleniyordu. 

beliada vapuru ile 1stanbula hareket 
buyurmuşlardır. Heybeliada vapuru 
on sekiz buçukta Florya önlerine gel 
miş ve Atatürk motörle deniz köşkü-
-- anta1"'\"\lc1,.. ... d;_. \ 

Spor müste
şarlığı 

Maarif Vekaletinde 
böyle bir makam 
ihdası tasavvuru 

giden arkadaşımız Burhan Felek telefonla bildiriyor] 

Norveç takımına i - O yenilen milli takmı oyuncuları son 
YU[JtJSlmı ıı.r.rçına çıkmadan önce 

Norveçliler, çabuk, emin ve bize bin kadar seyirci vardı. Diğer tar&f.,, 
faik bir oyun oynadılar. Kafa oyun- lar boştu. Güreşte de ancak 1500 ka.. 
lan ve pasları iyi.. Çok koşuyorlar, dar seyirci vardı. Stadyomda ise atle~ 
hulıisa, bizim takım iyi bir oyun çı- tizmi görmeye yüz bin kişi gelmişti. 
karamadı. B. FELEK 

Sahanın yalnız bir köşesinde iki [Diğer tafsilat spor sayfamızda) 

Boğazlar komisyanu toplandı 

Türk hükilmetine 
teşekküre karar verdi Yalnız güreşçiler hakkında her

keste kuvvetli ümitler vardı. Pehli
vanlarımızdan hiç olmazsa bir kısmı
nın mübarezede galebe edeceklerine 
ve Türk pazusunun kuvvetini ortaya 
koyacaklarına şilphe edilmiyordu. 
Dünkü gazetemizde verdiğimi~ ~a
ber, bu güzel hulyayı .. suya d~şur
dü: Evvelki gün gureşen gureş
çilerimizden hepsi, kıSınen pek az 
rnuka ve metten sonra, hasımlarına 
yenilmişlerdir. Sporla az, çok alaka· 
lı olan her Türk evinde dün bu neti
ce karşısında ciddi bir teessür duyul
muştur. İkinci kısım güreşçilerimizin 
ilk hamlede hazfedilmediği hakkın
daki haber bu teessürü pek az hafif
letmiş, futbol maçının netice.si tekrar 

Asuriler memleketimi
ze kabul edilemezler Ankara 3 Ağustos, (Tan)- An- Mefsuh Boğazlar Komisyonu, dün 

karada bazı mahfeller, Türk Spor Tophanedeki merkez binasında bir 
Kurumunun, Türk sporcu gençli - toplantı yapmış ve komisyonun faa
ğinôen beklenen hızı vermiyeceği liyeti müddetince gösterilen kolaylık 
kanaatindedirler. Teşkilatın ileri lardan dolayı Türk hükUmetine te -
ınemleketlerde olduğu gibi dev- i şekkür edilmesini kararlaştırmışt1r. 
letıeştirilmesi düşüncesinde olan - Komisyondaki İngiliz delegesi, bu 
lar, gittikçe ekseriyet teşkil et- münasebetle verdiği beyanatta komis 
mektedirler. Spor işlerile alaka-

yona ait evrakın Milletler Cemiyeti
ne devredileceği yolundaki haberleri 
tekzip etmiş, Montrö zaferinin bey -
nelmilel kıymeti etrafında dikkate 
değer şeyler söylemiştir. Bu beyana
tı ve komisyonun toplantısına ait ha· 
berleri üçüncü sayfamızda bulacak 
smız 

şiddetlendirmiştir. 

Geriliğin •ebepleri 

H ayatta en ameli yol, teessür 
üzerinde durmamak, sebepler 

Üzerinde durmaktır. Milletlerarası 
kuvvet ve meharet müsabakalarında 
geri kalmamızın sebepleri nedir; 
bunları arayıp çarelerine bakmalı
Yiz. 

İşi biraz derinleştirince şu netice
~e varırız ki, spor meselesiyle ~em.
leketıerin maişet ve refah sevıyesı 
arasında çok derin alakalar vardır. 
Memleketin binlerce genci sporla 
nıeşgul olmak için icap eden refah 
vaziyetinde bulunmalı, milletlerarası 
rnUsabaka meydanlarına gönderece
ğimiz faik gençler bunlar .aras~n?~m 
tabii bir ıstıfa tarikile seçılmelıdır. 

Ne çare ki zaaf işte burada başlı-
3-'or. Memleketin umumi maişet ve 
refah seviyesi spora kafi. d:rec:erle 
Yer ve vakit ayrılmasına ımkan ver
miyor. En çok hükumet yardımına 
dayanmak mecburiyeti hflsıl oluyor. 

İngiltereden müracaat olmamıştır ve 
is'afına kanuni mevzuatımız manidir 

l raka kaçan A.<rurilerden bir kafile 

Asurilerin Tür k i yede iskanı hakkında Lortlar Kamarasında 
teınenni]erde bulun.~l~u9t~. ~un a ~air tahkikat yaptık. Bu ane 
kadar bu hususta hukumettmıze dıplomasi tarikiyle bir teşebbüs 
vaki olmaınış.tır. 

Ancak vaki oJsa bUe bugünkü kanuni mevzuatımız Asurilerin Türki:rede 
iskfınma imkin vermemektedir. Çünkü, 2510 v·e 28-18 numaralı kan~ hÜ· 
kümleri, .Asurileriin yerleşmesine mbidir. 

926 da İs)·an eden ve lraka kru;8Jl Asur ilerin Suriyedeki l~kanma baş
lıca. engel dağlık ha,·allde ya:;amağa alışmış olmalarından çöl iklimine in
tibak edeıne~neleri idi. Bu itibar la, ancak, dağlrk ve mür tefi mmtakalarda 
oturabilen Asurilerin şark v·ila~·etlerimizin tabii , ·azi;reti bö~ le olan k1snn
larda Jsld'ınını icap ettirir ki bu mmtakada esaslı bir kültür ve lisan tasfi
yesi ınevzmıbahs olurken bunun kabulüne ihtimal verilmemeJdedir . 

son hadde çıkarılmış meharetler ara
sındaki bir teknik müsabaka olduğu
na göre tekniği noksan taraf bütün 
hilsnüniyetine ve şevkine rağmen ye
niliyor. 

:Su kaynaktan ayrılan ya.rdını~an 
da azami verim alındığı iddıa edıle
?nez. Ortada büyük kuvvet israfları 
"ardır. KIUpçülük çekem~rrı.ezlikleri, 
~ahar zıdqiyetler, idaresızlıkler, za
~.eı:ı mahdut olan vasıtaların hedef Gidilecek yol 
U.zerinde temerküz edememesine se-

Madem ki kuvvetlerimiz mahdut
tur •. bu ~k~irde en çok muvaffak o
labıleccgımız müsabaka sahalarını 
seçerek bu kuvvetleri oralara teksif 
etmek muvafık bir hareket olur. Eli
mizdeki n:ahdut parayı seçilen saha
larda teknık hazırlanma faaliyetleri
ne hasretmeliyiz. Yabancılarla 
T Ü r ..k ı. ~ ~ namına boy ölçmeyi 
kabul ettığimız zaman mücadelede 
kazanmamıza müspet surette ihtimal 
olduğuna emniyet duyabilmeliyiz. Bu 
emniyet. mevcut olmadıkça seyahat
lere verılecek para ve zamanı hazır
lanmaya vermek elbette daha doğru 
olur. 

bep oluyor. .. 
r· Sonra hariçten gelen antrenorle
kıı:ı Yardımına ihtiyaç duyu~~ru~ .. F_a
tıat bu Yardımdan icap ettigı gıbı ıs
a' fade edemiyoruz. Bizim en z~yıf 
tı~1!1 rırnız, her şeyi hariçten g~tır:t=-
gırniz rnütehassıstan daha iyı bıl: 

:e~t~r. Belki de antrenörlerin hepsı 
ku ıyı seçilmiyor. BugUnkU spor ham 

""'et müsabakası değil, idmanla 

H angi sahada olursa olsun gi -
dilmesi 18.zımgelen yolu, teerü

be tarikiyle bulmalıyız. Tecrübeler 
gösteriyor ki spor tekniği bakımın
dan ileri giden milletlerle boy ölçme
ye henüz hazır değiliz. Diğer 
taraftan milletlerarasındaki boy ölç
meler bugünkü hayatın bir zarureti 
halini almıştır. Bundan da uzak ka
lamayız. Ahmet Emin Yalman 

dar kimselerden duyduğuma göre, 
sporcularımızın Olimpiyat dönü-

t şünden sonra, teşkilatta esaslı bir 
değişikliğe intizar edebiliriz. Bu 
değişikliğin spor işlerinin Maarif 
Vekaletine merbut bir müsteşaahk 
la idaresi şeklinde tecelli edeceği 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

İsmet 
• 
in önü 

Başvekil Bu sabah 
şehrimize geliyor 

Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz
den) - Başvekil İsmet İnönü, bera
berlerinde Drşbakaru Doktor Tevfik 
Rüştü Aras olduğu halde, bu akşam 
İstanbula hareket etmişlerdir. 

Başvekili, istasyonda Kamutay Re 
isi Abdülhalik Renda, bakanlar, say
lavlar ve bakanlıklar ileri gelenleri u
ğurlamıştır. 

Heyeti Vekile toplandı 
Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz

den) - Bakanlar Heyeti, bugün öğ
leden evvel ve sonra iki toplantı yap
mıştır. Bu toplantılarda bakanlıklara 
ait mühim ve müstacel işler görüşül
müştür. 

Başvekil istirahat edecek 
Başvekil 1smet İnönü, bu sabah 

şehrimize gelerek Pendikten doğru
ca Heybeliadaya geçece~erdir. İs
met İnönü, Heybeliadadaki köşkle
rinde bir müddet istirahat edecekler
dir. 

Halide Edib'in §aheseri 
YOLPALAS 

CiNAYETi 
YEDICUN bugün çıkan nüshasile 
Halide Edib'in son romanını tefrika 
etme,ğe başladı. BugUn mutlaka 
YEOICON alınız. 

İspanyada esaslı bir 
değişiklik yok 

Barometre tahavvülü daha ziyade 
hükumet kuvvetlerinin lehinedir 

Ilükıtmet kıwvcfleriııe men.~up aslcerlcr asilnrle lspanyol şc1ıir1eriııde 
biiyle çarpışıyorlar 

i spanya va.ı.iyetinde esaslı bir değişiklik yoktur. Bermutat her iki taraf 
muvaffakıyet iddialarında bulunuyorlar . Resmi hükfunet kaynaklarına l>a· 
kılırsa a~IJer ihtllifa düşmüşlerdir. Asilere bakdırı;a bir amele sendika re
isinin öldüriilmesi resmi hükftmet kuvvetlerini ikiye ayırmıştır. 

Burometronun bükômet kuvvetleri lehine inkişafa başladığım göstereook 
emareler vardır. 

İtalyanın asilere yardımı üzerine F ransada kopan heyecan devam ecli~·or. 
Fransızlar : "Ya bitaraflık veya biz de hiikfunet kuvvetlerine yardım ede
riz.'' diyor lar. 

Daha fazla tafsilat istiyen karlle~z bunu 7 inci Rayfanın l lncl stl
tununda buJacaldardır. 
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Yunanistan meseleleri 

Bizden bu sene 5000 
ton buğday alacaklar 

Yunanistanda dahili vaziyet - Boğazlar ve Ak
deniz anlaşmaları - Har:ci borçlar - Bu sene 

hububat mahsulü az - Atinada hayat 

A tina, 30 (Hususi Muhabi
rimizden) - Yunanista

nı tanımıyanlar, politikanın Yu
nan milleti için adeta bir ihtiyaç, 
hatta bir gıda tetkil ettiğini bil
miyenler bugün herhalde çok 
ürkmütler, birkaç gün deveran 
eden diktatörlük. havadislerin
den Yunaniıtanm yine allak bul. 
lak olacağını zannetmitlerdir. 

Yazılanların, ortada dönen riva-
yetlerin hiçbirinin ash ve esası yok
tur. Son günlerde politika aleminin 
biraz fazlaca harekete geçmesinde!) 
başka siyasi hiçbir değişiklik göze 
c;arpmıyor. Kral Jorjun vaziyeti, bir 
sene evveline nazaran çok kuv\•etli
dir. Yalnız esas kralcı fırkalar değil 
Venizelist, hatta amele fırkaları bi
le kralın, hüsnü niyetinden ve oyna
dığı nazımlık rolünden çok memnun 
durlar. 

Binaenaleyh.son günlerde deveran 
eden bazı şayialar, hükumet buhra
nı havadisleri, rejim meselesi ile 
kat'iyyen alakadar değildir. Belki 
fırkalar arasında birkaç ay sonra 
kimin iktidar mevkiine geçeceğini 
tayin etmek için, birçok temaslar 
yapıldığı doğrudur. Maamafih eski
sine nispetle bu temas, müzakere 
ve hatta kavgalarda büyük bir de
ğişiklik göze çarpmaktadır. Fırkalar 
olsun, reisleri olsun mümkün mer
tebe az patırdı yapmaya çalışıyor
lar. Ve biribirlerine nezaket göster
mekten hali kalmıyorlar. 

Bununla beraber teşrinlere doğru 
parlamentoda ekseriyeti haiz olabi
lecek bir hUkflmetin teşckkUl ede • 
ccği adeta muhakkak gibidir. Çün
kü bugünkü Metaksas hükumeti 
parlamento harici bir kabinedir. Ve 
reisi olan ceneral .Metaksas, Yunan 
kraliyle Yunan milletinin büyük bir 
kısmının emniyetini haizdir. Fakat 
hiçbir fırkanın ekseriyeti hnız ol~a~ 
dığma göre teşrinlerden sonra ycnı 
intihabat yapılması çok muhtemel -
dir. 

Bir iki gün evvel ahali ve liberal 
partiler reislerinin şimd_ilik hü~lı: 
met buhranı tevlit etmıyeceklennı 
beyan etmeleri çok iyi tesir yap
mıştır. Ve biraz müth~ sıc~ın 
(gölgede 39 derece) biraz da politi
kanın tesiriyle heyecanlanan Atina
lılar bugün biraz sakinlemişlerdir ... 

Boğazlar meselesi 

Boğazlar mukavelesinin imzası 
Yunanistanda çok iyi karşı -

lanmıştır. Büti.in partilere mensup 
gazeteler Türkiyenin zaferini ve 
muvaffakiyetlerini alk ışlanıışlardı r. 
Türkiyenin Avrupa sahnesinde git -
tikçe faal bir rol oynaması, ve kuv
vetlenmesi Yunanistan - Türkiye 
dostluğunu arttıracak bir keyfiyet
tir. 

mekte, hamiller ise yüzde elli iste
mektedirler. Bir aralık çok had bir 
şekil alan müzakereler, bugün iyi 
bir yola girmiştir. Yalnız Atinada 
bulunan beynelmilel mali kontrol 
komitesine karşı büyük bir galeyan 
vardır ve bu meselenin bir parti işi 
olmadığını yazan gazeteler komis
yon un ilgasını istemektedirler. 

Bu 'işin enteresan bir noktası da 
bu ecnebi alacaklıların kısmı aza -
ınının hakikatte Yunanlı olmaları
dır. Umumiyetle Londrada aktedilen 
bu istikraiların büyük bir kısmı. 
evvelce Yunanlı bangerler. hatta 
kapitalistler tarafından temin edil -
mişti. Şimdi bu Yunanlı alacaklılar, 
kendileri de teşebbüste bulundukla
rından dolayı, Yunan hükumetiyle 
anlaşmak için lngiliz hükumetini 
tavsit etmişlerdir. 

Hariçteki Yunan sermayesi 

V ukarda hariçteki Yunan is
tikrazlarının hakikatte Yunun 

kapitalistleri tarafından satınalın -
dığını yazmıştım. Fikrimi teyit et
mek için söyliyeyim ki, Yunan iktı
satc;ılarından profesör Andriacli!i 
1930 da hariçteki Yunan sermayesi
ni 400 milyon İngiliz lirası hesap et
mektedir. Yunan milli bankası U· 

mum ınüdiri Tsond:ros bu rakkamı 
teyit etmiş ve 1934 senesinde bu mu 
azzam sermayeni,n 30 milyon lsviç
re frangı teınettü temin ettiğini de 
ilave etmiştir. 

Bu sene mahsul az 
~) u sene hububat mahsulU ge-
1.g) çen seneye nispetle 150.000 

ton az olacaktır. Bu mesele hüku -
meti çok işgal etmektedir. Geçen 
gün ceneral Metnksasın riyaseti al
tında toplanan ziraat nazırı Kyria
koyu dinledikten sonra hari~tf'ıı 
20.000 tonluk tohumluk almağa 

karar vermiştir. Bunların beş bin 
tonu Türkiyeden alınacaktır. To
humluklar tamamen serbest döviz
le ödenecektir. 

Atinada hayat 
r ok sıcak olmasına rağmen 

V bilhassa geceleri Atinada ha
yat çok parlak ve canlı oluyor .. Oğ
leden sonra plajlar, oteller hınca
hınç doludur. Glifada plajında müt
hiş kalabalık görülmektedir. Sıcağa 
rağmen Atina binlerce ecnebi ile 
doludur ... Bilhassa Mısırlılar, Ati -
naya başka bir husuiyet vermekte· 
dirler. Bu sene Yunanistanda on 
bine yakın Mısırlı beklenmektedir. 

Atinada yeni asarı atika meydana 
çıkarılmıştır. Bilhassa eski Isparta
lıları alakadar eden birc;ok kıymet
tar silahlar, kalkanlar bulunmuş -
tur. 
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Hamaller işinde 
yolsuzluk 

Belediyeye yeniden bir 
çok şikayetler yapıldı 

Belediye müfettişleri tarafından 
hamallar işinde yapılan yolsuzluklar 
dan dolayı açılan tahkikatın birinci 
snfhasını teşkil eden ve yalnız beledi
ye memurlarını alakadar eyleyen kıs 
mı ikmal edilmiştir. Ancak hamal 
başılarile kesedarlann hamallnra 
karşı ve yine bunların belediyeye 
karşı olan muamele ve vaziyetlerinde 
bazı yolsuzluklar bulunduğu ha.kkın
daki şikayetler tevali ettiğinden bele 
diye müfettişleri bu meselelerin de 
tetkik ve teftişine başlamışlardır. 

Bu kısma ait tahkikat ta on,onbcş 
güne kadar ikmal edilecektir. 

Ziraat Bankasında imtihan 

Ziraat BRnkasının açtığı memur 
ve müfettiş muavinleri imtihanı 
dün yüz yirmi kadar gencin iştiraki
lc ıyapılmıştır. İmtihan evrakı tas
nif edildikten sonra Ankaraya gön
derileccektir. 

Defterdarlıkta dünkü toplantı 
Diln, lstanbul defterdarlığında ye

ni defterdarın başkanlığında bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıya ta
hakkuk ve tahsil müdürleri vesair 
maliye erkanı iştirak etmiştir. İçti
macia şehrimizde yapılacak maliye 
teşkilatı ile vergiler işi tetkik edil
miştir. Teşkilat meselesi ile hall'n şeh 
rimizde bulunan maliye müsteşarı da 
meşgul olmaktadır. 

Sıhhiye memurlarına 
verilecek izin 

Azil ve tayinleri Sıhhiye Vekaleti
ne ait olan belediyedeki sıhhat me
murlarına bir haftayı tecavüz etme· 
mek üzere ancak Sıhhiye Vekaleti ve 
bir ayda üç günden fazla olmamak ü
zere de belediye reisi izin verebilecek
tir. 

Sıhhiye Vekaleti şehrin sıhhatini 

muhafaza eden bu gibi memurlar için 
bu kararın ehemmiyetle tatbikini a
lakadarlara emretmiştir. 

Tuz varidatını arttırmak 
için tedbi;ler 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz 
varidatını arttırmak için ehemmi -
yetli tedbirler almaya karar ver -
mi§ ve ilk adım olmak üzere lzmir
deki Çamaltı tuzlasında bir ince tuz 
fabrikası açmıştır. Umum Müdür-

Şark hattı için 
satış hazırlığı 

Hissedarlar heyeti 
Perşembe günü 

toplanacak 
Şark Demiryolları Merkez idare 

meclisi reis vekili Devis dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiştir. Devis
nin refakatinde merkez idaresinin iki 
memuru bulunmaktadır. Şirketin ida 
re meclisi azalarından Pr:ohara,an
banel, ve Şaserien çarşamba günü 
şehrimize gelecekler ve perşembe 
günü yapılacak hissedaran fevkalade 
içtimaında hazır bulunacaklardır. 

Bir türlü ekseriyet temin edileme
diği için mütemadiyen talika uğra
yan bu fevkalade toplantıda hattın 
hükumete satılması meselesi bin ka
rara bağlanacaktır. Yapılan hazırlık 
lara nazarart, bu sefer içtimaın, ek
seriyet mahzuru kalmaksızın toplan
ması temin edilecektir. 

Belediye tayinleri 
Reis muavinlıklerinden 
biri tekrar lağvedilecek 

• 
Belediye reis muavinlerinden Nu 

riye sıhhi vaziyeti itibarile yeniden 
üç ay daha mezuniyet verilmiştir. 
Nurinin altı ay sonra tekaütlük miid 
deti dolacağı için kendisinin sıhhi 
mazeretine binaen tekaüde sevki mu 
karrerdir. Bu takdirde. belediye reis 
nıuavinliklcrinden birinin lağvedil -
mesi de düşünülmekte ve bu esas ü
zerinden tetkikat yapılmaktadır. Ay
nı dairede biribirlerine karabeti olan 
memurların çalıştırılması doğru gö . 
rüimediğinden belediye levazım mü -
dürü Mahmut Unye kaymakamlığa 
tayin edilmiş ve müvazene müdürü 
C<.malin de Şile kaymakamlığına ge
tirilmesi münasip görülmüştür. Mah
mudun yerine belediye istatistik mü
meyyizi Halidin tayin olunacağı söy. 
lenınektedir. 

645 yıllık bir Cümhuriyet 

İsviçre Cümhuriyetinin 645 inci yıl 
c!önümü münasebetile İsviçre orta el 
çlsi Hcnri Martin 1'arabyadaki ika -
nıetgahmda Ievıçre tcoaasının 'teorı-

katmı kabul etmiştir. Elçi bu müna
sebetle bir nutuk irat ederek diinya
da mevcut endişelerden bahsetmiş ve 
buna rağmen vatandaşlarına iyi bir 
istikbal temennisinde bulunmuştur. 

Mimar Emile lmhoff ve muallim Marn 
boury koltni namına elçiye cevap 
\'ermişlerdir. 

lük, hazırladığı programın tatbikı- Otobüslerin muayenesi meselesi 
na, pek zengin bir sahaya dayanan 
Ankara - Sivas tuzlalarını tetkikle 
devam etmektedir. Tuz işleri müdü 
rü Cavitle Fen işleri müdürü Cevat, 
Ankara ve Sivas tuzlalarında ince -
lemeler yapmak üzere dün hareket 
etmişlerdir. Alman mütehassısı Mü 
hendis Rimer, refakatinde Umum 
Mlidürlük kimyahane şubesi müdürü 
Ekrem Ünel olduğu halde dün Çam
altı tuzlasına gitmişlerdir. 

Kara nakil vasıtalarının yıllık fen
ni muayeneleri esnasında bazı yol
suzluklar yapıldığı hakkında vaki 
iddia üzerine belediye müfetti§leri 
tahkikata başlamışlardı. Belediye 
bu tahkikatın derinleştirilmesine lü 
znm görmüş olduğundan müfettiş
ler halen bazı nakil vasıtalarının sa 
hiplerini veya şoförlerini dinlemeye 
başlamıştır. Tahkikat on güne kadar 
bitirilecektir. 

TAl{VlM 

Bükreşte yıkılan 
tribün hadisesi 

Mahkeme dokuz kişiyi 
mahkum etti 

Romanyada bir kaza netice
ıinde yıkılan tribün hadiseıine 
ait mahkeme kararı suçlulara 
tebliğ edilmittir. Bükrefte çıkan 
Le Moment gazetesi, bu hususta 
fu malumatı veriyor: 

" llfov mahkemesi dördüncü sek
siyonu, on gün süren müzakere
lerden sonra Cotroceni kazası hak
kındaki kararını dün sabah tebliğ 
etmiştir. nam saat onbir buçukta 
başkan Boğdan tarafından okun
muştur. Kararda izah edilen sebep
ler dolayisile ceza kanununun 248 
ve 239 uncu maddelerini tatbik e
den mahkeme, mühendis Cozianoyu 
bir buçuk sene hapse; Marin Drut
zuyu, 1. Blumenfc!di, birer buçuk 
seneye; Vasile Vasilescoyu, mimar 
Roger Bolomeyi, mimar Burcusu, 
birer seneye: Aurel Gacipi sekiz a
ya: Mimar Vasile lonescoyu altı a
ya; !on Dobrini beş aya mahkum 
etmiş ve mimar Pompei hakkında 
beract kararı vermiştir. ~fahkum
ların muhakeme csnaf.ında mahpus 
olarak geçirmiş oldukları müddet, 
cezalarından mahsup edilecektir. 

Znrar ve ziyan tazminine gelin· 
ce, mahkeme takriben 30 milyon ıev 
kadnr bir tazminatın ödenmesı ka
rarını vermiştir. Talep edilen taz
minat miktarı bir milyar dört yüz 
milyon ley idi. Mahkeme buglin 
müttehimlcrin bu tazminatı Biikreş 
bclcdiyesile müştereken ödemeleri
ne karar vermiş ve Doncsconun 
şahsı aleyhine ve iç bakanlığı al•~y

hine olarak talep eciilmiş bulunan 
tazminatı reddetmiştir. 

lç bakanlığı ve Bükrcş belediye
si bn mahkumlar aleyhinde bugüne 
kadar hiçbir inzibati tedbir almamış 
bulunuyorlar. 

Bu makamat, memur:in statüsU
nü ve idare kanununu tatbik ede

cektir. 
Memurin statüsü mezelleti mu

cip bir hadiseden dolayi mahkum 
olan memurların - haklarındaki 
mal1kunuy t .ıuu ... • n.n .. J"Cl. ı-.t:::>ııt:t-

tiği takdiroe - aync~inziba.t ko~ 

misyonu marif etile de cezalandın la 
caklarını kaydetmektedir. 

llk mahkumiyeti mütakıp, alaka
dar makamlar mahküm olan me
mura işten el çektirebilirler. 

Memur, ancak mahkumiyeti· kati
yet kespeltikten sonra azledilir. 
ldare kanunu, belediye reisleri ile 
muavinlerini de memurlar meyanı
na ithal etmekte olduğundan Vasi
lesco hakkında da ayni şekilde mua
mele yapılacaktır.,, 
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Siyaset alemi 
isyana karşı bitaraflık 
İtalyanın lspanyol aaileri111 

yardım için bombardıman ta~ 
releri göndermesi Fransada •1 

detli itirazlar uyandırdı. frall' 
ıızlar diyorlar ki: "Biz bu isya:• 
kar'ı bitaraflık kabul etmeye S. 
zırız. Fakat herkes bitaraf k 
mak 'artiyle ... Bu bitaraflık h~ 
kes tarafından kabul edili~~~ 
kadar biz de hareket serbestı.JP"· 
zi muhafaza edeceğiz.,, I' 

Söziin ~ıkçası ltalva bitarafb 
kabul etmezse Fransa· da, siyasi ~ 
naat itibarile kendisine yaktn o::. 
lspan~ ol hükumetine ,-ardımls . . i ... 
bulunacaktır. Böylece İspanyol s' ğ· 
nı, İtalya ile Fransayı doğrudan ~~e 
nıya zıddiyet \'e husumet me\ k• 
düşürecektir. 

lngiltere }'ramıanm bitar~fhk h_,. 
kındaki müraraatinJ ivl lmhul etın~ 
tir. I<; ltalyanın takip edeceği ta'~ 
harekett<•dir. EvvelC'e d .. tahmin ;.. 
tiğimiz ~ibi, bütiin alakadarlar t 
birli da\'ranmazlarsa hpanyol J·an~ 
nr kolaJ·ca konu komşuya slra> 
edebilir. 

~ 

Befler Konleranıı 
İtalya ile Almanya Beşler Kollff' 

ramıına ait da,·eti ilk hamlede k~ 
eder gibi göriindüler. Fakat son t 
graflara göre Almanların dili attın; 
bir ~f",\'ler var. Demek istiyorlar ' 
"Garbi A nupa için istediğini~ gtbl 
anlaşalım. Hurası iyi hoş, faluıt Ş"' 
ki Avnıpn huduttan hakkında b~ 
ellerimizi bağlamaJ,nız. lUaderf'U., 
Fransanın birtakım ittifak taalıh 
!eri \'ar. Be~ler Konferansının J11zıled 
mesi J'apılırken bu taahhiit ,·a:ı:IY 
ıle ~()ziinUnde tutulmalıdır." ~ 

Bu sözlerden çrka<'ak mana ~U(JIP • 
Avrupada bir anıa..,ma husulil ıçit 
Fransanın Rus:\"a He ittifakından ,.,,. 
geçmesi \'e Al;..anlann Garbi A,·r" 
pada uslu durmak hususundaki ı- • 
ahhUtlerine mukabil Rusya istlkaf111' 
tinde arazi te\'si etmelerlne miisaı11" 
ha edilmelidir. 
AYrupanın maruz hulunduğu _. • 

miinizm tehlikesine ksrşı Alman J!I! 
zetclerinde de\'am ed.-n sıkı ye şflr 
cfotli neı;ri)·nt, bu J'olda hir sl~·a!Of'tl' 
ı.-mininl hazırlama.lz, .... ft 

1·-- .ıı-- -'f,d 
.. n gılJl ~"· uuuıeKte<1ir. Fakat ~ 
n81jrirat hariçte 1t'W df>rln bir-ot t 
rapmannştır. Bunun en açık ök 
sii, lngilterenirt RusJ·aya on mil,.~ 
lngiliz liralık hir kredi açma!n ,·e_~ 
hareketin lngllterenln en ciddi ~il""' 
teleri tarafından alkışlanma4'ul~ 

lt1!Yl!ME• 
~ ~ ; ~~ LİST€~1 

Gümrük umum müdürü geldi 

Gümrük umum mlidürü Mahmut 
Nedim, mezuniyetle lstanbula gelmiş 
tir. Dün Başmüdürlükte, müfettişle -
rin yaptığı bir toplantıda bulunan 
umum müdür, burada bulunuşundan 
istifade ederek gümrük işlerile de 
meşgul olacaktır. 

[Her evin her günlük derdi yer"" 
lieçmektir. Evde herkes bu işi baf-; 
Zarının il.zerine atmağa bakar. (T.(~ 
bu her günlük zahmeti azaltmak ;;.,ı_ 
hergün bu köşede iki takım 116~ 
tavsiyesinde bulunacaktır. Bal""" 
bir defa kadın ve ev sayfalar11rı il' 
da alaturka ve ala/ ranga yeme~ 
riflcri bulacak.<tınız.] _,.. 

Hafif yemekler: Balık haşl~: 
kanı;ık sebzeler (tereyağı ile), Ytt' 
li pelte. - ... 
Ağır yemekler: Su böreği, pailJCl""'" 

çöp kebabı, şeftali kompostosu.~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Yalnız bir mesele Atinada hoşnut
suzluk hatta endişe uyandırmıştır. 
Bulgaristanın müstakbel siyaseti. .. 
Atina siyasi mahafili, Bulgar hükO
metinin Boğazlar meselesinde Tür
kiyeye samimi yardımı, hiçbir en
gel çıkarmaması, yakında Sofya lıü
kCımetini Neuilly muahedesinde bir 
takım değişiklikler istemeğe teşci e
deceğini zannediyor. Muahedelerin 
uzlaşma, anlaşma suretiyle dahi ol
sa tadiller yapılması herhalde Ati
nada pek fazla arzu edilen bir şey 
değildir. Her halde Yunanistan Bul
garistanı Adalar denizine çıkaracak 
herhangi bir anlaşmaya taraftar ol
mıyacaktır. Buna mukabil Yunanis
tan, Adalar denizinde Bulgaristana 
lktısadi menfaatler temin etmeye 
amade olduğunu müteaddit defalar 
teyit etmiştir. 

Yazarken buram buram ter dökü
yorum ... Boğaziçinde oturanlar kim
bilir nekadar nahtiyardırlar... Bu· 
gün sıcak gene 38 dereceyi buldu .. 
Yazmıya devam etmek cidden im -
kansız. - K. P. VE J-4AVA ~ Vekaletlerin --

~Resmi 

Akdeniz anlaşmasının, bunu ya -
panların tamamı tarafından mefsuh 
addedilmesi Atinada büyük bir mem 
nuniyet uyandırmıştır. Akdertiz hav
r:asında hiçbir büyük devletle mu
hasım vaziyette olmak istemiyen 
Yunanistanın bu memnuniyetini ta
bii görmek lazımdır. Türkiyenin bu 
anlaşmayı feshetmesi burada çok i
yi karşılanacaktır. (1) 

Hariçteki borçlar meseleai 

G ünün diğer bir meselesi de 
harici bo~lar meselesidir. 

Yunan hUkf.ımeti ecnebi alacaklıla
ra ancak yüzde otuz beş teklif et-

(1) Turkiye Akderuz antaımasiyle ar
tık bağlı olmadığmı evvelki glln ilin et
miıti. 

Dağcılık Klübünde tenis 
turnuvaıı bugün ba,lıyor 

"İstanbulda 40 gün 40.iece" namı· 
m alan İstanbul sezonunun bugün ü
çlincü günüdür. Dağcılık kltibündeki 
tenis turnuvası bugün başlayacaktır. 
Bu turnuvalar Ağutosun haftasına 
kadar devam edecektir. Belediye fi -
nalistlere verilmek üzere dağcılık klü 
büne Uç kupa hediye etmiştir. 

Gazi Köprüıünün vaz'ı esas 
resmı 

Gazi köprüsünün vaz'ı esas resmi 
bu ayın 20 veya 22 sinde yapılacak· 
tır. 

Muallim mekteplerinin tatbikat 
kıımı lağvedildi 

Kız ve erkek muallim mektepleri· 
nin tatbikat kısımları lağvedilmiştir. 
Bundan sonra .muallimler stajlarını 
resmi mekteplerde göreceklerdir . . 

Çocuk bahçelerine rağbet fazla 

Her mmtakada açılan çocuk bah· 
çelerine rağbet gittikçe artmaktadır. 
Maarif müdürlüğü, çocukların hariç· 
te oynanamalarını ve bu bahçelerde 
her türlü eğlenceyi bulmalarını te
min için itfaiye vasıtasile bahçelere 
kum taşımağa başlamıştır. 

Bugünkü hava IA~ıottos 1986 !erinde yakıcı bir güneş, her tarafı 
kavurmaktadır. 

Bugün hava, nisbeten bulutlu ola· 
caksa da hararet derecesinde bir te
nezzül kaydedilmiyecektir. Sıkıcı ve 
bunaltıcı havanın bugün devam et
mesi muhtemeldir. Rüzgar, düne na
zaran bir parça artacaktır. Maama
fih, süreksiz bir yağmur da bekle
nilebilir. 

Dünkü hava 
Hava, dün bir gün evveline nis

betle sıcaklığından bir parça kaybet
miştir. Dün akşam saat 17,30 da 
alınan rasat neticelerine göre gölge
de azami hararet 29,5, asgari hara
ret 22,5 dereceyi bulmuştur. Güneş
te azami hararet 57 derecedir. Taz
yikı nesimi 756 milimetro civarında 
kaydedilmiş, rutubet vasatisi 0,70 e 
tereffu etmi§tir. Hava, heyeti umu
miyeslle, yarı bulutlu geçmiş, }'Uzgar 
ytldızdan 7 metro hızla esmiştir. 

Avrupada hava vaziyeti 
A vrupanm muhtelü mıntakalarm

da sıcaklık, gün geçtikçe artmakta
dır. Karadenize sahildar olan mem
leketlerde şiddetli ve bayıltıcı sıcak
ların fazlalaştığı haber veriliyor. 
Bilhassa. Köstence ve Vamada halk, 
sabahtan akşama kadar plajlardan 

Pa~r ~ ~ıçar.~ ~ C.er l 
ı_ 1 1 
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Türkiyede de Ege mmtakası ve 
Orta Anadolu sıcaktan hala mütees
sirdir. Karadeniz sahillerinde hava 
bulutlu ve serindir. Konya ovası, de
recci hararetin fazla. yüksek olduğu 
mm takalardandır. 

Geç.en sene bugün 
Geçen sene bugün hava tamamen 

açılmış, derecei hararet yükselmiş. 
kapalı geçen birkaç günden sonra 
lstanbul tekrar kızgın bir güneşin 
altında tutuşmağa başlamıştır. Ge-

8 inci ay Gıin: 217 Hızır: 91 çen sene bugün elde edilen rasat ne-
1355 Hicri 1352 Rumi ticelerine göre.tazyiki nesimi 761 mi 

Ccma::i yclevvcı 
16 

Temnmz 
22 

limetreyi bulmuş, hararet gölgede 
azami 26,7, asgari 18,9 santigrada 
çıkmıştır. Rutubet vasatisi 0,60 tır. 

GUneş: 4.59 - Öile: 12.20 - İkindi: 16,14 Hararet, güneşte azami 62 dereceyi 
Ak$41m: 19,22 -Yatıı: 21,11 - İmsak: 2,59 bulmuştur. Rüzgar poyrazdan sani-

Hurma mevsimi. 
yede 5 metro sür'atle esmiştir. Hava 

ayrılmamaktadır. açık.geçmiş, yağmur yağrnamıştır. 
Orta A vrupada devamsız yağmur- • 

lar yağıyor. Bu mıntakada hava ya- 1 - Trakya Umumi Müfettişi !b-
n kapalıdır. Sıkıcı hava, sıcakların rahim Tali istifa etti. 
bir müddet daha devam edeceği ih- 2 - Tayyareci Lavanyevski bu sa-
timallerini kuvvetlendirmektedir. bah altıda Moskovadan hareket ede-

Bükreşten verilen malumata göre, rek Buz Denizini ve şimal kutpunu 
hararet güneşte 58 dereceyi aşmış· aşmak ilzere tayyarcsile yola c;ıktı. 
tır. Viyana, Belgrat merkezlerinde, 3 - Kemerburgazda büyük bir or-
ltalyada. Yunanistanın cenup sahil- ! man yandı. 

--
~ Dairelerin --
E Nazarıdikkatin --= Maarif cemiyeti, resmi uaııl•• 
: rm neşrine tavassut için. geye" 
: ti Vekileden aldığı karard_a ~ = nen: " ... nanlann neşri biÇ alı 
: suretle teahhüre uğraın.aııı t· 
: ve hazinece bu tarzda verılell t1• 
: !anlardan daha fazla ücret l ~
: sına mecbur kalınmamak ve;Jill i tenildiği zaman bu şekilde er 
: vermek şıkkına nihay~t ",ı• 
: mek ... " şartlarını üzerıııe -: ıruştır. -§ Şu hale göre ilini•~: 
E nı gazetemizde netre,,,., 
: tirmek ve taahhura ili 
E ratmamak isteyen r-'· 
§ mi daireler bu aaıııa~ 
§ münhasıran " Reaıtı1 .,., 
: lanlar Türk limitet tj;. 
~ keti " ne gönderıııe 
: dirler. 
E Şirketin adresi: tsta~: 
E Ankara caddesi, Karam 
: hanı üçUncU kat. 
: Telefon : 2()960 ıt• 
;'11111111111111111111111111111•111 
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SON HABER 

Mahkemelerde 
sür'at 

Kuyruklu yıldız 

Bu gece şehrimizden 
götülebilecek 

Bu gece yarısına iki saat kala Pel
tier adlı kuyrukluyıldız görülecektir. İngiliz - Sovyet 

anlaşması 

İngiltere 10 milyon 
liralık kredi açıyor 

r 

Adliyenin sıkı emirleri l: 
Yıldız, dünyaya 
:loğru 26 milyon 
kilometre yakla. -
şacaktır. 

Tan gazetesi-
. Londra, 3 (Tan).-: "liz _ Rus 

ıun Londra muha.bırı, !ngı kk d 
tnali ve iktısadi anlaşması ha m a. 
§U malfunatı vermektedir: . . k 

"Dün hitam bulan Rus - ?1gılız, o-
rıuş 1 .. bim mali ve ıktısadı ne maan mu . y ni 
ticeler verecek mahiyettedır. . e 
Yapılan anlaşmaya göre, lngılte~e 
ltusyaya 10 milyon 1ngiliz liralık . b!r 
ticari kredi açmaktadır.Bu kredinın 
faizi senede yüzde beŞ b?çuk olacak
'tlr. Halbuki lngilterenın Rusyaya 
açtığı kredil~rin faizi yüzde 7 dir. 

Dün bu hususta 
kendisile görüşen 
bir muharririmize 
Rasathane Müdü -
rü Ustat Fatin şu 
beyanatta bulun
muştur. 

" - 936 Peltier 
adlı kuyrukluyıl -

Bay Fatin d.IZI yarın gece 

Ankara, 2 Ağustos (TAN) -ı · 
Batta İstanbul mahkemeleri ol-· 
duğu halde birçok mahkemeleri. 
mizde hergün görülecek davala
rın umumiyetle öğleden evvel, 
saat on ve öğleden sonra 14 te 
batla.na.cağı alakadarlara t~bliğ 
edilmekte ve bu suretle bırçok 1 

davaların durufmasI ayni saate 
ra.stlamaki:adrr. 

('bu gece) yansına iki saat kala gö
receğiz. Bu yıldız, arzımıza 4,1 nısıf 
kutru arz kadar (26 milyon kilomet
re) yaklaşmış olacaktır ki en ziyade 
bize yakın geldiği mesafedir. Bu gibi 
küçük knyrukluyıldızlardan her sene 
beş altı tanesi görülmektedir. Bu para. ile Rusya. 30 Eylul 1937 

~lından evvel, levazımı harbiyeden 
tnaada, lngiliz emtiası alacaktır. In
giliz _ Rus ticari anlaşması hakkında 
beyanatta. bulunan Londradaki Rus 
ticaret mümessili, bu anla,manm 
!bıühim siyasi ve iktxsadi _ne?cel~r 
tevlit edeceğini beyan eylemıştır. Bu
tiin İngiliz matbua~, başta Tim.es ve 
Morning Post oldugu halde, bu anlaş 
hıayı alkışlamaktadır. 

Morning Post gazetesi, bu uğurda 
biraz daha ileri gitmekte ve Rus kre 
disinin dünya piyasalarında gittikçe 
r.ükseldiğini ya.mıaktadır. 

Halbuki ayni saatte bütün bu dava-
lara bakmak imkansız olduğu için işi
ni gücünü bırakıp mahkemeye gelen 
vatandaşlar mahkeme koridorların
da sıra beklemekle vakitlerinden kay 
betmektedirler. Hele, mahkeme he
yeti de muayyen olan saatte yerini a
lıp, işe baŞlamazsa koridorlardaki iz
diham bir kat daha artıyor. Üç beş 
dakika içinde ifadesini verip işine dö
neceğini zanne<!erek mahkemeye ge
len vatandaş hazan günün yarısını, 
hatta y.mammı mahkemelerin kori
dorla.niıda öldürerek mağdur oluyor. 

Mahkemelerimizden şa.şmıyan bir 
intizam disiplini istiyen Adliye Veka
leti vatandaşlarm mağduriyetini mu
cip olan bu halin önüne geçilmesi için 
çok yerinde tedbirler almıştır. Mah
kemelere hergün görülecek davaların 
adedine ve mahiyetlerine göre müm-

~-- tayyarecilerinin bir tesb' 
'""""' z'f;a ff . kün olduğu kadar ayn saatler ıt 

muva akıyeti .edilmesini ve muayyen olan saatlerde 
.Moskova., 3 (TAN) - Sovyet tay- behemehal duruşmaya. çıkılmasını 

)'arecilerinden Pilot Çkalof, Ba.idu- bildirmiştir. 
kof ve Baliakof, Moskova - Fransu- Bir celsede nihayetlendirilemiyen 
Ya Jozef, kıt'ası Petropavlovsk - udd davalarr:- taliki de bazan uzun fasıla
adası: uçuşunu yere inmeden ikmale larla birtirini takip ediyor ve bilhas
muvaffak olmuşlar ve dün Kaba- sa mahkemenin bulunduğu yerden u
rovsk'a gelmişlerdir. Tayyareciler zakta oturanlar için bu halin önüne 
halk tarafından heyecanla. karşılan- geçilmesi bekleniliyordu. 
ınışlardır. -"-• Adliye Vekaletinin aldığı tedbirler 

l Sekizinci Sovyetler kongresi 
· Moskova, 3 (TAN) - Sekizinci 
Sovyetler kongresi, 25 İkinciteşrinde 
fevkalade kongre mahiyetinde ola
rak. tonlıınsırıı lrtrr .. 

arasında davanın başka güne bıra

kılmasın.m kanuni ve zaruri sebeple
re istinat etmesi ve bilhassa bunun 
kısa fasılalarla yapılması bu suretle 
davaların intizam ve sür'atle görül
mesi de bildirilmiştir. 

~--~"!"""'""--~------~--~--~-,------

·Maliye Vekil eti 
·merkez kadrosu 

~nKara, 3 Ağustos "(TAN)' - Finans Bakanlığı merkez tetki-
18.tı kadrolanndaın merkez muhasebeciliği, muhuebat umum di
rektörlüğü memurin ve levazmı direktörlüğüne ait olanJar baka
lım tudikinden çıkmıftır. Yeni kadrolara göre tayin ve terfileri 
bildiriyorum: 
Merkez mohasebeclliğl: 
Merkez Muhasebecisi Cemal 70 li

taya terfi etmiştir. 
Milli' Müdafaa .Muhasebe Direktör 

td:Uavini Sa.ip naklen merkez muha
llebect muavinliğine. 

Birinci mümeyyizliklere terfian 
ikinci mümeyyizlerden Ali Rıza, Hü-
8eyin Şevket. 

Muhasebat amam mtidttrtttğtl 

'.Birinci şube: 
Müdürlüğüne Sıhhiye Vekileti 

'ıuııa.sebe Direktörü Rıza terfian, 
tnuavinliğine birinci mUmeyyiz Meh
lnet terfi~ 

Birinci milmeyyizliklere Ddnci 
bı.ünıeyyizlerden Hasan Tahsin, Fa
tk, Saffet, Şa.fi, Hayn terfian .. 

İkinci miimeyyizliklere tetkik me
tnıırıanndan Ali Sadı" GaliP., Nuri, li' 1 ~ • 

azıı terfian. -J ikinci !JUbM 

rn Rahmi terfian. 
tstanbul Ambar Memuru Kamil, 

Mutemet ve Sevk Memuru Hakkı 
Evrak Mahzenleri Memuru lbrah~ 
bir derece terfi ettirilmişlerdir. 

Muntazam borçlar: 

Şube direktörlüklerine hesabat di
rektörlüğü şeflerinden lzzet ve Dev
let Şfırası aza mülaz:imlerinden Emin, 
direktör muavinliklerine birinci mü
meyyizlerden Hasan Recep ve Fahri, 
muntazam borçlar kontrolörlüğüne 
vakıflar umum direktörlüğü memu
rin direktörü Kenan. 

Varidat umum direktörlüğü: 
Umum Direktörlüğü' şube direk

törlüğüne eski direktör Reşat, direk
tör muavinliklerine birinci mümez • 
yizlerden Ferit, Nuri, Cemal ve Hay
dar, varidat umum direktörlüğü kon
trolörlüklerine pul müfettişlerinden 
Fikri, Zeki Ömer ve Nihat. 

Milli emli.k: 

Kuyrukluyıldız, mahrekinin, güne
şe en yakın bulunan noktasından 9 
temmuz 1936 ~fa geçmiş ve gijneşe, 
arzm güneşe olan mesafesi kadar 
yaklaşmıştır. Semadaki mevkii bili -
nirse, 19 Temmuzdan 15 Ağustosa 
kadar gözle görülebilecektir. En bü
yük görüleceği gece 4 Ağustos gece
sidir ki eğer mehtap halindeki ~ame
rin yakınında bulunmasaydı bır de
receden fazla uzunluğu olan kuyru
ğu ile beraber kendisini gayet vazıh 
olarak görmek mümkün olacaktı. Fa
kat maatteessüf fecrin ziyası altında 
kuyruğu görülemiyecektir. . 

Yıldız agu-stosun 6 mcı gecesı, 
• l -kamerden biraz uzaklaşmıJ 0 ac~gı 

için tulü ile beraber ~uyru~ .~eçile
bilecek bir vaziyete gırecektır · 

El •• 
sanayıı 

Denizli ve Kastamonide 
kooperatifler kurulacak 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz -
den) - El tezgahları mamuliı.tını 
organize etmek üzere el sanayiinin 
inkişaf ettiği Denizli ve Kastamonu 
h:ıvalisinde mıntakavi kooperatifler 
kurulacaktır. lktısat Vekaleti, bura -
da, mamul eşyanın boya ve terbiye
sını .r cıpa.1..c.'h. vıa.u \Ja .c1:1u11Kı:ı. JLur -
mak hususunda tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. Bu uğurda yapılan tesisat 
bllahara mütehassısların kendilerine 
devredilecektir. 

İngiliz Hariciye müsteşarı 
Berlinde 

Londra, 3 - Hariciye müsteşarı 
S. Rober Wan Star, bugün Berlin se
firile birlikte Almanyaya hareket et
miştir. İngiliz Hariciye müsteşarı, 
Berlin ve Viyanayı ziyaret edecektir. 
Royter Ajansına göre, Hariciye müs 
teşarmın Hitler ve müşavirlerile bir 
çok siyasi konuşmalar yapması kuv
vetle muhtemeldir. 

Van gölünden soCla istihsali 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz -
den) - Van gölünden soda istihsali 
ve o civarda mevcut ham petroller ü 
zerinde tetkikler yapmak için Ekono 
mi Bakanlığının mahalline gönderdi
ği nıütehassıslar işe başlamış ve ilk 
rapor gelmiştir. Petrol vaziyeti ümit 
lidir. 

Mektep kitapları zamanında 
yetİf tirilecek 

Ankara, 3 (Tan) - Maarif Ve • 
kaleti mektep kitaplarının tam zama 
nında çıkması için Devlet Matbaası
nave alakadarlara kat'i: emirler ver 
miştir. 

mişlerdir. l4Udür Muavini Sami ipka, birinci 
~İ.İ.nıeyyiztiğe ikinci mümeyyizlerden 
~\rtıi, Muhtar, Reşat, Cevdet ve tas

Ye muhasibi Şazer terfian. 
lkinct mümeyyizliğe tetkik ~e-

~~r!arından Ragıp, Keri~, Tacettın, 
tgar, lffet, Hamdi terfıan. 

Şube direktörlilklerine eski muavin 
Rasim ve milli emlak müfettişlerin -
den Nuran, bütçe direktör muavinli
ğine mümeyyizlerden Zahit tayin edil 

Merkezde bakanlık ve umum di -
r~~törlüklerle muhasebe direktörle -
rının maaşlan da birer derece arttı
rılmıştır. 

~enıurtn müdürıttğü: 
lfüdür muavinliğine Birinci M~

ıneyyiz Cafer Seyı·t jki derece terfi-an. 
nİriııci m·· yyizligv e ikinci mü-ıne . ume . 

fian~zlerden Basri, Mehmet Ali ter-

!tı ikinci ınümeyyizliğe tetkik me
li'u 'U-larrnda.n Sezai, Hikmet, Omer, 

at terfian. 

İ.evazrırı llltidiirltiğtt: 

Serbest mes
lek sahipleri 

• • • 

Boğazlar komisyonu toplandı 

Türk hiikiimetine 
teşekküre karar verdi 

·rcLEK 
Ben İstanbulda 

seyyah olsaydım •. 

~ \ 
} 
~' 
1 " } 

.· fi' ,,,. 

Boğazlar komisyonunrıtn diln~;ü 

Montrö konferansı mukarreratı 
mucibince, takriben onbir sene evvel 
teşekkül etmiş olan Boğazlar komis
yonu artık feshedilmiş bulunuyor. 
Bir aya kadar son içtimaını aktede
rek tarihe karışacak olan bu komis
yon dün Tophanedeki merkezinde 
bir toplantı yapmıştır. Komisyonun 
eski başkanı Amiral Mehmet Ali 
rahatsız olduğundan bu içtimada bu
lunamamıştır. Dünkü toplantıya Bul 
gar mümessili baş konsolos Slivens
ki riyaset etmiştir. Komisyonda hazır 
bulunan İngiltere mümessili ve deniz 
ataşesi Makdonald, dün, kendisile gö 
rüşen bir arkadaşımıza şu mühim be 
yanatta bulunmuştur; 

Bir tefekkür formülü 

"- Bugünkü toplantımızdan mak
sat, vazifesi bitmiş olan Boğazlar ko 
misyonunun Türk hükumetinden şim 
diye kadar gördüğü kolaylıklardan 
ve bu binanın içtimalarımıza tahsis 
edilmesinden dolayı bir teşekkür for 
mülü kararlaştırmaktır. Bundan baş 

ka, burada, her hükumetin murah -
haslarına yardım etmiş olan memur
ların taltifi hususunu ayrıca hükfı -
metlerimize yazacağız. Bugünkü t op
JaıHmdz, ounassa .1<end1 :hukumetıeri
mize bildireceğimiz mali meselelerle 
alakadardır. Üç dört haftaya kadar 
son umumi içtimamıızı aktederek tas 
fiyeye başhyacağız. 

Komisyona ait evrak Milletler 
Cemiyetine devredilmiyor 

Komisyonda mevcut evrakın Mil
letler Cemiyetine devri hakkında hiç 
bir mecburiyet mevcut değildir. Her 
sene Cenevreye bir rapor göndermek 
teyiz. Son senenin raporunu da ver
dikten sonra, artık o sahada yapıla-

Kral Edvard I 

Akdeniz 
seyahel:tİne çıkıyor 

Londra, 3 (TAN) - "Sindey Refi
ri" gazetesinin istihbaratına naza
rcn, Kral Edvard ayın 8 inde tayya
re ile Londradan Parise geçerek, 
Adriyatik kıyılarına inecektir. 

Krala, hususi katibi ve yaverin
den başka, diğer bazı zevat refakat 
edecektir. 

-1-
l' ola çılonca adamın aklına tiirlii 

( ı;ıcyler geliyor; ba~ma geldiği gibi. 

toplantuıından bir görüniiş 

cak bir iş kalmaz. Maahaza, Milletler 
Cemiyeti umum katibi, icap ederse, 
komisyonda aza bulunan hükfımetle
dcn istediği malfımatı alabilir. 

Montrö zaferinin kıymeti 
İngiliz deniz ataşesi sıfatile Mon -

trö konferansında da dört hafta ka • 
dar bulundum. Memnuniyetle söyliye 
bilirim ki, bbu fevkalade mükemmel 
tanzim ve teşkil edilmiş konferans
ta Türk murahhaslarile İngiliz mu
rahhasları arasındaki münasebet çok 
dostça idi. Konferanstan alınan neti
ce, bütün iştirak eden devletler için 
tatminkar olduğundan, onun beynel
milel kıymeti bir kat daha artmış -
tır.,, 

Boğazlar mukavelesi ve ltalya 

İngiliz murahhası Makdonald. bun 

dan sonra sözünü İtalyanuı ~ıı';rb 
mukavelenamesile olan münasebeti 
üzerine getirerek şu mütaleayı beyan 
etmiştir: 

'~ İtalyanın ergeç bu mukavelena 
meyi imzalayacağını sanıyorum . Ma
amafih Boğazdan geçecek ticaret ge
milerinin şimdiki mukavelenameye 
göre edeceği is tifadeden, herhalde İ
talyanlar da istifade etmek isteyecek 
Ierdir. • 

Vazifem hitam bulduğu için Türki
yeden ayrılmak mecburiyeti beni çok 
müteessir ediyor. Burada geçirmiş ol 
duğum dostane hayattan çok mem -
nun kalmışım.,, 

Dünkü toplantıya, şehrimizdeki ! -
ta lyan başkonsolosu Armo, İtalyan 

mümessili sıfatilc hazır bulunmuş -
tur. Yunanistan mümessili Yüzbaşı 
İkonomuise, halen Yugoslavyada ol
duğundan dolayı toplantıya iştirak e· 
dememiştir. 

Bay Çam 

Merkez bankası genel 
direktörü Berline gitti 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
Genel Direktörü Bay Salahattin 
Çam dün ak,amki ekspresle 
Berline hareket etmit ve İstas
yonda Merkez Bankası erkanı ve 
Doyçe Oryent Bank Direktörü 
Doktor Post tarafından teşyi e~ 
dilmittir. Bu seyahatin Türk-Al
man takas itlerile ali.kası olduğu 
tahmin olunmaktadır. 

T. Rüttü Arasın tetekkürü 

Dün kendi kendime . öyle bir htt) a
le daldım: 

Ben bir yabancı seyyah ola.rak ts
tanbula geliyorum. Yaımrllan rıhh
ma ~ıkıyorum. Eı:;yamı indiren ha
mallara para. vereceğim, lakin elimde 
Holanda parası var! Olur ya! •. Ken
diın de biraz fransızca biliyorum. Ha
mala. fran!iı7.ca. soruyorum: 

- Paramı nerede bozdurabilirim?. 
Hamal anlamıyor. Sırıtıyor. I.iıkin 

bavulla.nn ba.5ından ayrılmıyor. Tak
sh·e binsem bir otele gider, kendimi 
kt;rtanrım, lakin hamalı ne yap~ 
ynn? Hamalla tekrar li\f ediyorum. 
O sırada bir gümrük memuru itı~ lm.
nsı,·or. Bereket o biraz dil biliyor. 
D~;dimi ona anlatıyorum. Hamallar-
dan birine bir şe~·ler sö~·lüyor. Herif 
beni polise götürüyor. lsi ona da. 
açıyorum. Po1is alrp beni ii.nıirine gö· 
türüyor. Lakin laf aramızda, ben ls
tanb~la st•yyah olarak gcldimse 
gümrük salonunda gezme~e gelme
dim ya! Uzatmıyalım. Polis 1<0mi~ 
seri fro.nsızca biliyor. Göriisüyoruz: 

- Nerede para bozdurabilirim?. 
- Merkez Banlrnsında. 
- Yakında mı? 
- Hayır, on dakikalık bir yerd('. 
- Burada bir gi;,e yol' mu, pRra. 

bozclurmak için? 
- Ha}n, maalesef yok. 
- Lakin hamaUara llara. \'erece-

ğim. Na~ıl yapayım?! 
- Vallah bilmem. Sizde Türk pa

ra.'>ı yok mu? 
- Hayır. Geldiı:;im yerde aradım. 

Bulamadım. 
- Vapurda bozdursaydınTZ. 
- Onlarda da yoktu. Rica ede-

rim. Bana bir kolaylık gösteriniz. 
Polis komiseri bir polis ~a~ınyor. 

Bir şeyler görüşiiyorla.r. Poli~ gidi· 
) 'Or. Beş dakika sonra bir adam ge
liyor. Bunun şoför oldu~unu sonra 
a~lıyorum. Komiserle konm;uyor. 
Çıkarıp ha.mala para , ·eriyor \'C be
niın eS"yalamm arabasına götürü~·or. 
Ben ~~ ineceğim oteli, ne gidecl'ğim 
\'eri FıÖ\'lemeden beni alıp Beyoğhın
da fata'n otele indiriyor. Kapıcı ağlr 
bir ooa He valizlerimi ~rkan~·or. Ba
na ne jstediğf mi sormuyor bile. Şo
förle görü~üyorlar, onun parasını 

,·eriyor. ~e nriyor? Nh:in \'eriyor? 
Belli değil. Yalnız muhakkak bir '}ey 
var ki bizim valizler heriflerin ('lin~ 

de rehin. Ben de garsomın göster
di~i odaya gidi~ oruın. Lakin burası 
patlanacak bir :rer. Bu sıcak mev
simde bö~ le ı;ehrhı göbeğinde, avlu
ya bakan bir oclada oturulur ınn! 

Hemen zil !;alıyorum. Bir oda hiz
met~isi geliyor. 

- Ben bu O(lada oturamam .. H~ 
va alrnı~·or. 

- Eğer isterseniz e.allde üstünde 
verelim ama hem sıcaktır, hem de 
gürültülü ... 

- Burada ı:;ıc.ak su yok mu? .. 
- GetireUm. 
- Hayır. Akar sıeak su? 
Hi:ımetçi gülümsiyerek: 
- Var ama banyoda, koridorun 

dibindeki odada. O da ev,·elden söy
lemelisiniz. 

Şaşırıyorum. Bir otel ki içinde 
akar sıcak "uyu .)'Ok .. Pişman oluyo
rum geldiğime. J,akin benim elimde 
değil ki. ~oför bura3 a getirdi. Ka-
dına soruyorum: Yugoslavyanrn Dubrnovnik Jima

nmr ziyaret edecek olan Kral Ed
vard, genç kral Pier ve valdesi Kra
liçe Mari ile görüşecektir. 

İngiliz bahriye nazırı Sir Samuel 
Hor da, Kralın bu seyahatinden is
tifade ederek "Ençentres" kruva
zörü ile Akdenizde bir tetkik se
yahati yaparak, İngiliz üssübahrile
rini gözden geçirecektir. 

Ankara, 3 (A.A.) Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras ve refikasr, to
runları Scvin'in doğumu münasebe
tiyle kendilerine tebrik telgrafı ve 
mektubu göndermek lütfunda bu
lunmuş olan dostlarına ayrı ayn ce
vap vermeye imkan bulamadıklann
dan teşekkürlerinin iblağına Anado
lu ajansını tavsit etmişlerdir. 

- Bu nasıl otel böyle? Odalarda 
akar su yok. Ben başka yere gidece
ğim. 

- Telaş etme:rinizı mös)·ö! ~ehlr
de bütün odalarında akar su olan 
otel yoktur. 

- Yaaa! Neden? .. Şehirde su mu 
~-ok? 

· - Hayır. Su \'at' ama f<'rtibat )'a
pılınanuş .. 

Neyse t>limizin kirile kaln<'nk lle
ğiliz ya. Hizmet~·i kızm ~ı>tirdiği ;..rü
ğümün i~ln<leki 8u~·u eJt~ırıa döl<iiı> 
yüziimü göziitnii 3 ıkıyorum. Ilizmct~i 
kadın soruyor: 

- Ban3 o aJacakFıanız evn•lden 
haber veriniz de hazırlı) alım. 

Bu da tuhaf bir laf ama deml'k 
buranın 3.<lt'ti bö~·Ie diye ho~ goriiyo
rum. Ak~am i~in bl)..Dyo ısmarlıyo
rum. 
Eşyamı ~madan evvel kaprcı ge

lip pasportumu alıyor \'e bana dol
dunılmaıruş bir kağıt iınzalatı.ror. 
Anlaşılan sonra kPndisi clolclurac:ık. a~Üdürlüğe terfian ve i~~ae~ Fu~~· 

ıtı Y.at llluhasipligıv·ne ikıncı mu
eY}>ız c... a· . Qabri terfian. 

ltıııtfinci mümeyyizliğe tetkik m~
-n. 11.rından Derviş ve Nadir terfı· 

lıt· . 
tncı ınümeyyizliğe heııap memu· 

ıçın ış 

sahası genış 
Dl~er garo 'llellllt>keUenııdfl ııerl>f'st 
meslek 88.hiplerinla \ler);iJeri bıitçe
uin 3 25 i»l teı,.&ıiJ eder. Tütkil't"de 
% Ya tuım 

Avrupa \·e Amerlkada ıuıh·f'r!llte 
•nezunJon artık lhtt:Vat>ııı Uııtun4' 

7 ~·ıkrnı!)tır. Kendllf'rlne ıımuırıı tJayat · 
ta tı:; hulaD'amaktadır. ÇoJh1 iıı&I& .,8 ae kalmaktadır 

Türki)·f'dt a ~rııest mes e er 
tı1111amen bo!) ~ibldir. Serbest meslek 
.,ahlplerı ı.,tanbıılda toplanmıştır. 
Aaadolııda dokto~. ıl~. mlllllllm 11:
tilact daha pek büyüktür-., Yrtıı,tn
lcr i~ın htııuı t-, o;ahw r:rnl'ttir. 
OkııyalJm \"fi v«>ti8f'llm, me.mlektt b6-
ıı besler. 

lli~~ kimsenin oclanm kirasından 
bahsettiği de yok, Ben her şe)·don 
evvel para bozdurmak için kapıl'l)"ıt 

nerede para bozdurabilece~imi soru
yonım. 

- Sarraflarda, eliyor. 

l Lfıtfen snyfcyi çeviriniz l 
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1 Sigorta Tekniğinin modern esaslar3 üzerine kurulmuş yeni bir müessese. 

A. N ON i M 
SiGORTA 

Veni postahane 
Si~ortaya ait her 

karşısında Büyük Kınacıyan 
müşkülü,nüz hakkında gişelerinden 

hanında. faaliyete geçmiştir 
meccanen malumat alabilirsinız 

No. 4 )" aaan ı Ziya Şakır 

Halife ve 
alayları 

Padişahın bu son hass~ 
tabansız kaçıyorlardı 

Bilmem ne müdiri (Pehlivan Kad
ri ağa) nm idare ettiği kumar salon
larına .. Prenses Nadyanm, kontes 
Naşanm garsonluk ettikleri ve sabık 
çar hazretlerinin mabcyincileriyle 
husust yaverlerinin kapılannda bek
leştikleri çalgılı kahvelere ve mey
hanelere sürüklemişlerdi. 

lstanbulda, bir kısım düşüncesiz 
hslk arasında - siyasi ahlakta ol
duğu gibi, şahsi fazilette de - bir 
ter,..ddi başgöstermişti. 

Görenek, en korkunç bir· örnek ol
muştu. Şişli ve civarında yepyeni 
biı medeniyet kurulmuştu. Türk 
ismini taşıyan bazı ailelerin salonla
rında çılgın gece alemleri geçirili -
ycır; ve sonra; sarhoş düşman za -
b\tlerinin, bu yeni medeniyetin ca
zibesine tutulan genç kadınlann ku
cf,klarında sızdıkları görülüyordu. 

Bu yeni medeniyetin salonlardaki 
dedikodular bile - şöylece - o güne 
kadar meçhul olan mevzular üzerin
de dönüp dolaşıyordu: 

-- H. Sultandan ne haber? •. 
-- Aşkını tazelemiş ... O kırmızı 

yü1lü ingiliz yüzbaşısını terketmiş .. 
Bir İtalyan bahriyelisi ile sevişiyor
muş .. 

- Şehzade R. efendiden haberi -
niz var mı? .. Galiba, bir otomobil 
kazasına uğramış. 

- Ha.yır, efendim. Bir kadın me
aeleainden dolayı galiba bir Fransız 
zabitiyle çatışmış... Mükemmel bir 
dayak yemiş. 

- Dün, bizim komşulardan .... na
zırının refikası hanımefendi bir çay 
verdi.. Aman davetlileri görseydi
niz: Ne güzide zümreydi. • 

(Güzide zümre) d ı .leri, Fran -
sanın Şampanya köylülerinden bil -
mem hangi şarap tucc ı. kart ı>ır 
ihtiyat zabiti, iki Maltız yüzbaşısı, 

bilhassa birkaç Intelligence Servis 
memuru .. Ve bir güruh levantin 
züppeleriyle, Beyoğlu kaldırımlarını 
dolduran kokonalardan ibaretti. 

(Yüksek tabaka), turfanda bir 
meyve tadar gibi bu yeni medeniye
tin garip zevklerinin peşinde koşar
ken, Galata sokaklarında da büsbü
tün başka bir hayat göze çarpıyor
du. 

(Geyve) boğazında, (Kuvayı mil
ıiye) nin kahir darbesi altında peri
şan olan ve ürkütülmüş bir yılgı gi
bi htır tarafa dağılan (Kuvayı inzı
batiye) efradı, akın akın lstanbula 
geliyor, ve doğruca Galata sokak
larına dağılıyordu. 

Halife ve padişahın bu son kor
kak (Hassa) alayları, kaçarlarken 
önlerine gelen Türk ve mtislüman 
köylerini soymuşlar; ellerindeki a -
ciz ve mahkur silahları. zavallı Türk 
ve mUslüman köylülerini tehdit i
çin kulanmışlar; her uğradıkları 
yerlerde, 'tnisafir kaldıkları evlerde 

- Sarraflar nerededir! 
- Galatada .. 
- Ben Galatarun neret1l oldujtlınu 

bitmem. 
- Kolaydır. Tek tramnylan alı

nız. Hepsi Galataya gider. 
Yabancı memlekette ımsan sersem 

oluyor • Sokağa çıkıyorum. Tek 
tramnylardan birine biniyorum. 
Likio biner binmez aklıma geliyor. 
Bende Türk parası yok. Bileti nasıl 
alacağım 1' Kondüktöre söylüyorum. 
Adam gülüyor. Haklı da ... rrarnny 
biletc:lıııl de fran8ızea bllmf'z n! Yoİ
culardan blrhd müdahale edİyor. 

- Ne istiyorsunuz efendim? 
- Dalgınlıkla bindim. Bende Ttirk 

parası yok. 
- Nereye gitmek istiyordunuz! 
- Galataya. 
- Zaten yanhıt blndlnls. Bu araba 

aksi istikamete gider. tnlnlz ve 
karsı kaldrnmdan bininiz. 

...\.

0

raha duruyor ve ben iniyorum. 
fnh·orum ama otel çoktan gözümden 
nihan olmuş, ben de sokağın orta
emda meteliksiz dunıyonım. 

B. FELEK 

sandıklar kırmışlar; genç kadınların 
boyunlarındaki altınları koparmış -
'tı.r; en katı kalpli haydutların bile 
irtikabından çekindikleri şenaatleri 
yapmışlar ... Şimdi çaldıkları bu pa
ralan ve ziynet eşyalarını, avuç a
vuç G::ılatanın iğ'rcnç karılarının ön
lerine serpiyorlardı. 
Kuvayı mililyenin önUndcn acı 

b.~ hezimetle kaçan bu haşarat sü
rüsü, lstanbula gelir gelmez, birer 
kahraman kesilmişlerdi. ttilaf ordu
su mensupları müstesna olmak üze
re, hükumetin bütün resmi kuvvet
lerini bile istihfaf etmektclerdi. 

Istanbul muhafızlığının inzıbat 
kuvvetleri; polis ve jandarma dev
riyeleri, bu yeniçeri mukallitlel'lni 
edep ve terbiye hududuna sokabil -
mek içi aciz izhar etrr~ktelerdi. 

Bir gün, garip bir hildise vukua 
gelmiş: Kasımpaşa muhitini. kana 
boğacak bir facia yaratmıık istida
dını göst~rmişti. Halbuki bu hadise
nin esası, şöylece bir hiçten ibaret
ti: 
Kuvayı inzıbatiye zabitlerinden 

bir mülazimin kardeşi Kasımpaşa 
çarşısında gezerken ihtiyar bir ada
ma çarpmış; mecruhiyetine sebebi -
yet vermişti. O sırada devriye ge -
zen iki polis, bisikletli çocuğu ya
kııla;;:ıışlar, karakola götürfuti~ler: 
ur.ulen tahkikat icra etmişler; ve 
" kefalf'te raptederek salıver -
r.ı. ,ıeroı. "Ertesi gün, 1<arargahı Bc-
roğlunda olan o lfuvayı inzıbatiye 
bölüğüne mensup bir çavuı:ıla dört 
~ilahlı fer, Kasımpaşa polis mev
kiine gelmişler; 

- ...,un; bizim zabitin kardeşini 
tutan iki polisi alıp karargaha gö -
ti.ireceğiz. 

Demişlerdi. 
Komiser, böyle garip bir talep 

karşısında büyük bir hayret göster
miş; polis mlidiriyetinden emir ol -
madıkça, böyle bir talebi kabul ede· 
miyeceğini söylemiş, ve o çavuşla 
silahlı neferleri iade etmişti. 

} · .Jan birkaç saat geçer geçmez 
, b' bölük kumandanı tarafından ır 

rtektup gelmişti. Bu meKtupta kısa
'iyle bir emir verilmekteydi: 

(O iki polisi. derhal karargaha 
göndermezseniz, şimdi bölükle ka
rakola daya:: 1. Ve o polisleri, 
cebren alacağım.) 

Va··. . ..ıctdıleşmişti... Komiser, 
hadiseyi derhal polis müdiriyetine 
bildirmekle beraber;- ancak yirmi 
neferden ibaret olan polislerini top
lamış; karakolun kapılarını kapa -
mış; ı.11.:.,ıeK ve vazifesinin şerefini 
munafaza etmek için müdafaa terti
batı almıya mecbur kalmıştı. 

Polis müdiriyeti, (iş'ar) ve (isti§
ar) ile vakit geçirirken, birdenbire 
her tarafta bir koguşma. başlanuş .. 
Yüz neferden mürekkep bir kuvayı 
lnzıbatiye müfrezesi, mal"§ marşla ge 
lerek karakolun etrafını kuşatmı§; 
ve sUngU takmıştı. 

Bir (hiç) yüzünden, hükumetin iki 
resmi ve mUselllh kuvvetinin çarpış
maeına, ramak kalmıştı. Fakat, -
galiba - polis müdiriyetinin, kuvayı 
inzıbatiye kumandanlığına müracaa
ti üzerine, kanlı bir vak'anın önü alın 
mıştı. 

• 
Biribirini takip eden Uç milhlm hl 

dise; (Saray ve Babılli) ile mütte· 
fikleıine büyük telitlar vermişti. 

1 - Büyük Millet Meclisinin te
§ekkülü. 

2 - Büyük Millet Meclisinin Sov
yet Rusya ile münasebete giriımeai. 

3 - (Sovyet Ruısyanın, Kızılordu) 
nm (Verangel) ve saire gibi bütün 
muhaliflerine galebe etmesi.. Ve iti
lit devletlerinin gUvendikleri aon 
kuvvetleri de denize dökmeleri, 

Büyük Millet Meclisi, teşekkül et
tiği dakikadan itibaren emin ve me
tin bir saha üzerinde kuvvetli adım
larla yllr'Jyor; istikbalde alacağı şe 
kil hergiln biraz daha inkişaf edi
yordu ... Bu :veni hükumetin milli mil 

SağDıD< 
Oğ\lıtDeırD 

·------~--
Küçük çocuklarda 

sıcak hastalığı 
Sıcakların artmasından, çocuk ol

nuyanların güneş vurmasına tutul· 
malan bizim iklimimizde epeyce na· 
dir bir şeydir. Fakat kliçük çocuk
ların sıcak tesiriyle hastalandıkları 
daha çok görülür. 

Bir defa emzikle beslenilen ço
cuklarda yazın sıcaklar yirmi sekiz, 
otuz dereceyi geçince adı bile kötU 
bir ishal hastalığının ı:;ok görüldU
ğilnJ bilirsiniz. Fakat benim söyli· 
yeceğim şey bu değil. doğrudan 
doğruya sıcak vurması denilen u • 
mumi bir hastalıktır. 

Bunun da hı:ı.fif şekillerinde <;o· 
cukta ishal ve kay bulunur. Fakat 
bu hastalık yazın çocuklardaki i_s
hal hastalığından başka bir şeyd.ır. 
Sıcak hastalığında çocuk daha hıç
bir tarafı bozulmadan zayıflar, erir. 
Ateşi yükselir, kırk dereceyi bile 
geçer. Ondan sonra ishal başlar ve 
çocuğu daha ziyade eritir. 

Şiddetli şeklinde ateş gene çok 
yüksektir. Bundan başka çocuğun 
nefes alması güçleşir, kalbi sık vu
rur, kendisi yatakta bir taraftan bir 1 
tarafa çarpınır, ıspazmoza tutula
bilir. Gözleri çöker, benzi solar. yü
zü kUçülür. Bütün vücudu erir. Bu 
da gene çocuğun vücudunda suyun 
azalması demektir. 

Daha şiddetli şeklinde çocuk pek 
yüksek bir hararetle birden uykuya 
dalar ve sonra... Sonrası söyleme
den anlaşılır. 

Bu hastalığın en bli)'Ük sebebi 
s.r.sı.ktır. Fakat hava sıcak olmakla 
beraber, çocugun bulunduğu oda a-
çık biraz rüzkarlı hastalık gelmez. 
En ziyade kapalı. durgun havalr oda 
tarda yatırılan çocuklar sıcak has
talığına tutulurlar. Hele kapalı bir 
yerde birkaç çocuk bir arada olun
ca, hepsi için tehlike daha ziyade 
artar. Rutubetli hava da sıcağın za
rR 't tesirini pek ziyade arttırır. 

Bundan dolayı, küçük çocuğun 
yatırıldığı oda yazın mümkün oldu
ğu kadar büyük, açık havalı olma
lıdır. 

Çocuk üşüyecek, nezle olacak 
diye onu çok giydirmek de sıcak 
vurmasına istidat verir. Bazan ço
cuğun arkasındaki elbisenin bir 
kısmını çıkarmak bile onu sıcak 
vurmasından kurtarır. Yazın çocuk 
uyurken üzerini rıek sıkı örtmeme
ğe de dikkat etmek lazımdır. 

Pek sıcak günlerde ~üçük çocu
ğu sıcaktan korumak için iyi bir 
çare, odasına btiyük büyük buz 
parçalan koymaktır. Onlann yanı
na bir de vantilatör konularak mü
temadiyen işletilirse odanın havası 
haylic-. serinler ve çocuk iyice ko
runulmuş olur. 

Yaz ishali emzikle beslenilen ço
cuklara mahsus olduğu halde, sı
cak hastalığı memede yahut em
zikle beslenilen çocukları biribirin
den hiç ayırt etmez. Onun için ço
cuğun ana südü emdiğine güvenmi
yerek onu gene sıcak tesirinden ko
rumaF dikkat etmelidir. 

Lokman HEKiM 

dafaa kuvvetleri, imparatorluğun 

son ümit beslediği (kuvayı inzıbati

ye) ordusunu kamilen mağlup etmiş. 
ti. Hatüı.; birçok zabitleriyle beraber 
biiyük kumandanlarından (Suphi pa
§a) bile, büyük Millet Meclisi hiikO.
metinin müdafaa kuvvetleri karşısm
dc boyun eğmek mecburiyetini his
seylemiılerdi. Bu acı hezimet sarayla 
Babıalinin bütün kanlı planlarını, alt 
üst edivermişti. Artık; cepheden ya
pılacak merdane bir hücumla, Bü _ 
yük Millet Meclisinin müdafaa kuv
vetlerini mağlup etmenin imkanı ol
madığına kanaat getirilmişti ... Bahu
sus; yeni milU hükumetin, Sovyet 
Rusya cUmhuriyeti ile münasebete 
girişmesi haber alındıktan sonra; bu 
kanaat bUsbUtün kuvvetlenml§ti. O-

nun için artık cephe hücumlarından 

vazgeçilmiş;· gene eskisi gibi, haina
ne ve namerdane tcşebbilslere glri • 

tilmişti. 
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Ankara, 3 (TAN> - Baş 'ehrin 
serin gecelerinden biri. Mehtap de
koru tamamlıyor. Ankara Palasın 

geniş terasında yazı burada geçiren 
bütün güzideleri görmek kabil. Kü
çük abajurlu liimbaların aydınlattığı 

masalardan şen kahkahalar yilkseli
yor. Bahçeden atılan hava fişekleri 
terasın canlılığını arttırıyor. Terasın 

etrafını süsliyen renk renk kağı\ fe
nerler tabiatin güzelliğini seyre dal
mış gibi ... Zevkle tarızim edilmiş bah-

Koz kör. (SJ oynar ve altı leve ya- çede beyaz örtülü masalar hazırlan
mış. Fakat kimse terasın manalı mupar. 
hitini tcrketmek niyetinde değil. .. 0-

Bu meselenin halli 6 Ağustos Per-
nun içindir ki, dUn geceye, "garden 

şcmbe sayımızda çıkacaktır. 
parti,, değil; "teras parti,, ismini 

1 Ağustos sayımızda çıkan briç 

meselesinin halli : 

vermek daha doğru olur ... 
Danseden çiftler arasında çizgileri-

ni muhafaza etmiş şık ve zarif kadın-
., 2. lar göze çarpıyor ... İşte beyaz flanel 
+ A .o.q. 't mantosu ile, kendisine çok yakışan 
+ ~ · t · ~ S " küçük hasır şapkası ile Bayan Reşit, 

• 7 5 •F·l· ' . mavi emprimesi ile Bayan Baydar, 
+ v · 1 :-.; • 

0 
'f. 3 yerlere kadar inen vual emprimesi 

• O 1.S . r + R.,i.6 .J 
; 9. '6. 6.S o - " + v. 10 . 1 ile Bayan Suat Şakir, platine saçları, 

"· 8 · 7 c; + R ~o 9 göğsündeki beyaz ve lacivert kame!-

., A .R o.v.io 9 ı yalarile keten tayyörü ile Madam 

+ 2 Dufoy. büyük siyah r,içekli beyaz em-

: ~ ~ 4 .Primesile Bayan Tunalı, endamının 
Koz Kör. (8) büyük Şlem yapma- hakkını veren robu ile Bayan Şem

yı taahhüt p,tmlştlr. (W) Karo (V) scttin Arif, krizantemli emprimeı:Je 
Bayan Te,·fik Kazım, benekli lacivert 

ilP ~una ~lamıştar. (S) nasıl mu-

Sinemalar f iyatrolar, 
faydalı adresler 

ve telefon numaralan 
• HALK OPERETİ : Taksim bahç~ 

de bu akıam 21,45 te (Florya), bU,uls 
operet 3 perde.Pek yakında (Babalık)• 

• ÜSKÜDAR HALE : (Aık Bandon)t 

• Bailarba~ı ' Hile Bahçesi : (Seko,a • 
Kaplan Kız), 

itfaiye Telefonıan 

lıtanbul itfaiyesi 24221 
Kadıköy ttfaiyeai 150031 
Ye$ilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Üsküdar İtfaiyesi 501525 
Beyoflu itfaiyesi 4464f 
Büyükada, Heybeli, Burraı, Kmalı -

takaları için telefen saııtralmdıld m .. mora 
yanım demek klfidir. 

Mttracaat yerleri 

Deniz yolları acenteıl Telefon 42361 
Akay (Kadıköy iakelesi) 437d 
$'ark Demiryolları Sirkect 230Tt 
Devlet Demiryollan Haydarpaıa 42141 

Çabıll ••hhl yardim tetldllta 

Bu numaradan imdat otomo 
bili iıtenir 

Cerarhpaıa hastanesi 216N 
Gureba haataneıi Yenibahçe 230lf 
Haseki kadmlar h11tanesi 24551 
Zeynep Kimi! hastanesi Uıküdar 60171 
Kuduz hastanesi Çapa 22141 
Beyoilu Zükılr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hutaneıi 60107 
Etfal ha1tane1i Siıli 4242t 
Bakırköy Akıl hastane1I 115.111 

Celil Bayar ıeliyor 
Ankara, 3 (Tan) - İktıısat Vekl 

-""~}J~4Q .6A--

'\~arfak olalıillr? c..ıa.u.~·yu; .......... 

Erkeklerden ise bahsetmek doğru edecektir. 
(S) in büyük Şlem yapması ilk ba-

olur mu bilmem? Bunun için başka 
kışta imkansız gibi görünür; zira e- bir fırsat bekliyclim. 
!inde iki (R) bulunan (El mort'tan 

sonra oynıyacağı için mevkii müda

faaya çok müsaittir. Böyle olmakla 

beraber (Sl son kozunu elinde muha· 

faza etmek şartile (El ve (W) yi sı

kıştırarak !eve yapabilecek kağıtları

nı atmaya icbar edebilir. Bu neticeye 

varabilmek için: 1 
(S) (Wl nin oymı.drğı karo (V) si

ni yerden A ile aldıktan sonra altı ke
re koz oynar, ve bu ilk yedi leve so

nunda yerde pik A. karo (D. 9) ile 

üç trefl bırakır. Sekizinci ve doku· 

zuncu !eve olarak elinden trefl (A. : 
D) oynar. (E) ve (Wl -ellerini ne 1 

kadar muvaffakıyetle müdafaa etse

ler· ancak şöyle bir vaziyete dü,müş 

bulunurlar: 

·• \0.1 

+-.. "·' 

., 
• D. q 
+ R 

·oi 
., s 

• + '+ 
• 3. 2 

R. 10 

(Sl onuncu leve olarak bir trefl 
daha oynadığı vakit <El ve (W) li 
kağıt boşaltmaya icbar eder ki bu 

TAN 
"BONE VE iLAN ŞARTLAR• 

l:lır aylık • , • • 
3 • • • • • 
15 " • • • • 
1 yıllık • • • • 

Türkiye Dışarı 
için için 

1 so 
4-
7 50 

14 -
·-14 -

28 -

ilin tc;tn Uincılılc Sirlııetlerine mu 
racaa1 edilmelidir. 

Kıiı;illıı ıllnlar doirudan dotruya 
•daremızce almıbillr. 

Kiıc;ülı ılinlırm S 11tırlıtı biı 
tlelalılı 30 lnı ıuıtur. 5 11urdan faı 
ıası için aatıı baema 5 kuru, almıı 
Bir defadan fazla için pelrtlııduı 
3 10 kuruı ındlrılir. 
Gilnü cec;ml• ailıhalar S lnıruıtur 

vaziyette dört ihtimal vardır: · 
1 - (E) ve (W) karo atarlarsa 

(N) yerden ktiçuk karo oynayıp ke
ser ve sonra yerdeki karo (D) ni ya
par. 

2 - İki yan pik atarlarsa (S) (A) 
dan sonra küçUk pikini yapar. 

3 - (W) pik (E) karo atarsa (N) 
yerden karo (9) oynayıp keser ve 
sonra karo (D) ni de yapar. 

4 - (W) karo, (El pik atarsa (E) 

karo (D) oynayıp keser ve sonra 
karo (9) unu yapar. 

lKTlSAT VEKALETi 1Ç TİCARET UMuM 
MODORLOCONDEN : 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve Murakabesi hakkındaki 25 Haziran 

1927 tarih ve 1149 numaralı kanununun ahkamı mahsusasma tevfikan 
ruhsatname isteyen ve umumi Merkezi Ankara'da ve muamelat mer
kezi lstanbul Büyilk Kınacıyan hanında bulunan Ankara Anonim Türk 
SigorUı Şirketi, ahkamı kanuniyemize tevfikan müte~ekkil ve müseccel 
ve elycvm hali faaliyette olduğu ve sermayesinin (125.000) lirası tediye 
edilmiş (500.000) Türk Lirasından ibaret olduğu ve Vekalete verilen 
resmi vesaik münderecatından anlaşılmış ve mezkur kanunun ikinci, on 
altıncı ve on yedinci maddeleri mucibince Şirket tarafından verilmesi 
Iazınıgelen evrak ve taahhütnamelerle yine kanunu mezkQrun dokuzun
cu ve onuncu maddeleri müeibince sigorta muameli.tından mütevellid 
taahhüdatın ifasına karşılık olmak Uzere verilmesi lA.zımgelen teminat 

tevdi edilmiş olmakla Türkiye Cümh riyetinin kavanini haliye ve 
müstakbelesi ve bilcümle nizamat ve talimatnameleri ahkamı dahilinde 
tedviri umur etmek üzere mezkur Şirketinin Türkiye Cumhuriyeti da
hilinde Yangın ve Nakliyat sigorta muamelatını ifaya mezuniyetini mU
beyyin 58 numara ile ruhsatname verildiği ilun olunur. 

8 ANZOPiRiN kaı~leri HER ı-EKut40r\UfH! ~ 
~.EFES E!ORUL4RINI TUo1;/LER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİOE.R.R 

lzniirde feci bir tren kazası 
lzmir, 3 (TAN) - Dün Ank 

dan ıehrimize gelen ekspres treni 

miradem ve Muradiye istasyonlan lfl 

rasında hayvanlannı hat boyurldd 
ge<;irmekte olan 16 ya.,mdaki bir 

cuğa çarparak zavallıyı parçala

tır. 

Nikıarda futbol 
Niksar, (Tan) - ldman yurd 

ı...ı •• i bir tc:-1ıntı yapılmuil, 
tiln azalar her vakit yurdun y _.9'11• 1 

na sadık kalacaklanna and iç 
ltırdir. Gene bu toplantıda verD 
bir kararla Unye futbol takımı 

bir maç yapılmak üzere Niksar& 
vet edilmiştir. 

Sahipsiz ve kaçak etya 
Ankara, 3 (TAN) - GUmrük 

İnhisarlar Vekaleti, sahipsiz w 
çak eşyanın kontenjan diıında 

10kulmasını kararlaştırlJllftır. 

Son Habet taarruzunda 7"'11 
kiti ölmüt! 

Londra, 3 (Tan) - Cibutidell 
nan haberlere göre, Ru ·Seyyuııa 
rafından DeHie Uurine yapılaJS 
arruz esnasında 7.000 ki9i telef 

Satılık Kamyon 
1936 modeli 4-5 ton yük tafl" 

yabilir yeni BiR J{AMYON t: 
raya hareket sebebile acele~ 
ucuz satılıktır. Nitantaşı GU dl' 
bahçe sokak, 12 No. ap. Jc•P1 

sına sorunuz. 

Zayi - 328 - 329 senesinde A. 
ğuk«;eşme, Rilşdii askerlyesinde;ı""' 
mış olduğum şahadetnaıneın~ 
ettim. Bu kere yenisini alacağı 
eskisinin hükmü olmadığı uın, 
nur. B08tancıda Bağdat cadd:; 
numarada Pertev oğlu Resat 
cuk 315 



.. tr::::::::;;;:::::::~~ = 4-8-936 
TAN ::======~;:========:-::::=:===-===-'c=:::t:==::.=:==:::::======~~=========-

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fiki~eİ 
herteyde temiz dürii•t, samım 
olınak, kariin ~azete•İ olmaY• 

çal ıımaktır · 

@ünün meseleleriJ 

Tramvaylara dair 
Edrn d »--tand'nt tnce nükteler-le on no.nt rac'mda pi-
dolu Cyrano de Bel'P bll 1ik 

tesin kahramantnm meşhur .. ~ 
btııııu ile alay etınek cUr'etlni goste
l'e11 bir kü8taha, o kalli'Vİ nesne. lle 

u-1.riho olacagDll 
llaAıl eğlenmek muw--
göst.errnek için, enfes bir tiradı var
dır. Orw bizim tramvaylara. uzuıı
IQk ve battalhklan değil, darhk ve 
~atsızlıklan balumından. uy.durmak 
kabildir. Bu sahada mesela hır anke
~ girişse idik, ne cevaplar gelmez-
di: 

Amerikalılar Avrupayı nasıl görüyorlar ? 

Almanya oleun meyvaların içine dütmesi için Avrupa ağacının altına sepetlerini dizmif. 
Tramva~·ıannusm ıslahı için m~r

bunı Maruf eeye müracaat etse idık, 
oturulacak yerlerin kaldınlması tek-

~:~=';:!':ll 
0

::~., '::::: Ekspres mı· kerva mı ? atııacak gibi değildir haniya. Yolcu- t n e 

Tarih 
Dün 'Türk Hayatı" namı altında 

bundan on beş sene evvel çıkarılan 
bir mecmuanın sayfalarını kanştın
yordum. "Sporcularımız Mısırda" 
serlevhalı bir yazıya gözüm ilişti. 

Bu yazıda müntchap sporcularımız
dan mürekkep bir kafilenin Mısıra 
gittiği ve orada maçlar yaptığı, ma
alesef mağlfıp olduğu kaydediliyor
du. 

Dün Berlindeki arkadaşımız spor
cuların olimpiyatlarda Norveçlilerle 
karşılaştıklarını ve 4 - O mağlfıp ol· 
duklannı bildirdi. 

Eh tarih tekerrürden ibarettir. 
Demek sıcak ıklim sporcuları da. 

soğuk ıklim futbolcüleri de bizi yeni
yorlar. Oyle ise mutedil iklimli fut
bolcülerle karşılaşsak bari!.. 

Bilmece 
Bir arkadaşım var. Gayet garip 

hikayeler anlatır. Mantıksızlığı man
tıkla ispat eder. Dün yine geldi. Ken
disine bir budalaca hikaye anlatma
sını söyledim. Dedi ki: 

·--~ 
Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Balık döğill'itürmek merakı 

evvela nerede ba..~lamı~tır? :Sasıl? 
S - Dün.)·aıun en visi mabedi 

hangisidir; kaç kişi alır? Ayasofya 
ka~~ncı gelir? Diğer büyük mabetler 
hangileridir? 

S - Sütü dÖ\"lllek ımretile :rağ is
tihsal etmek usulü ne nkit \'e kinı
ler tarafından bulunmu~tur? 

S - ihtira beratı verilerek foat 
edenlere bir hak bah~ilmesi usulü 
ne \'akit, nerede kabul edilmi~tir? 

Dünkü soruların cevap/atı 
S - Zühal, hacim itibarile kürrci 

tt'T'zclm kaç J.·crc bilylik, siklet itibari
ic kaç kere hafiftir1. 

C - Zuhal, hacim itibarlle dünya
dan 720 kere bii.) ilk, sıklet itibarile 
9'.! kere hafiftir. 

S - Avru7mda bclcdiycler tarafın 
dmı /al..'ir ahaliye ha/tada bir giin uc 
retsiz tiyatro gösterilmesi ahdi ne 
wman ihdas olunmuştur1 

C - Ucretsiz tiyatro gösterilmesi 
usulü, l<'ransız ihtilali Kebirini mü
teakip 1894 senesinde ihdas edilmiş
tir. 

~ için arabalarda a~'&kta yer bula-- · 

~°ı:~.::~:~~ıfı:rr~ti~~~~~ MUlemadı·yen vagon deg..., ı·ş ~ adlli.ne ve yUz kişilik imkin elde 
edilmiş olurdu. 

- Bu sefer sana hikaye değil, bir 
bilmece söyliyeceğim, bakalım bilebi
lecek misin? Dinle: Bir adam var 
Bu adam benim ne biraderim, ne de 
hemşiremdir. Fakat ayni zamanda 
hem babamın, hem annemin evHidı

dır. Kimdir bu adam ... 

- Kimdir bu adam .. 
Bilemediğimi itiraf ettim: O za

man bilmecl'nin cevabını o verdi: 

S - Gazetelere illin derci, evvela, 
lıangi gazetede ve ne maksatla yapıl 
mı~tır' 

C- tik lliln bir kitap ilanıdır. Bu 
kitabın n•klüını, ent>lfı 165:? de Mer
korioz Politikos gazetesinde yapd -
mıştır. 

tu:ti:~:r~r~!~s~ra~~~ydc::::~~ ıı·rmekle geçen b·ır tren 
rtıeaelA. Şişliden Tünele gıderken ta-

beıi.smda Şi§li - Tünel yazılıdır da, ı 1 h • k .A • 
lk:si cihette yol alınca neden yazıyı y o c u u ğ u 1 a 1 ... a 1 değiştirmezler? Bunun cevabı derin · .,, ~ 
"e fennldir. Bu hal, Einstein'in pek 
tanınmış olan nisbnik (relativitat) lstanbulda göğsünü gere gere bir 
rıazartyesine dayan1r. ~uk ve rahat seyahat vasıtası ola-

ek bi ti ti · rak SÖ''lenen: Olimpiyada gidec r a e mız oT 

lra.mvaylamnızın iki mükemmel h!lll- - Ekspnıs! 
llaamdan bahsedebilirdi: 1 - Araba- Ufı vardır. Bunu 1'ff;enler kim 
l zat bilir ne uçar, ne kaçar, nekadar ça.. 
ar, durak yerlerinde, t veya na- buk bir varuta sanırlar. Binenlerin 
kıs (yani riyaziye dilinde, ile~ veya 
geri demektir) on metroluk bır gay- l~lnde benim gibi onun birkaç defa 
rimuayyenlikle dururlar. Siz işare- a.,lnası olanlar ise her defurn
tin tam hizaamda beklenıiniz, vat • da bu kaplumbağanın adını neden 
rnanın ıakacı keyfi tramvayı bes on ekMpres koyduklanıu ıM>rar dunır. 

e i}Prde :y~va geride bağlar. Efendim. lstanbuldan kalkan eks-
!Yuuı1 a t\Uayyl;!lı " · , _.. • • • l'W"P.S ~\İr mi~ hf:Sabı ::ih~ tıallanı,. 
leşen kalabalığın önünden süzülUp oudaliıanır, bır t'üfıat ~y olur. 
tızaklaşmağr ve hallan karmca gibi Bir kere Istanbuldan kalktı mı h1Ç 
nen geri kaynaştığını seyretmekten telq etmeden aclmı unutur. Ba.,Iar 
llman zevka sonuç yoktur. Fakat emeklemeğe. (Niş) kasabasına ge
ben bunun faydalı tarafını buldum. lince Atinadan gelen arabaları ona 
}{lfJa rne8af elerde hızlı k°'ma idma- bağlarlar. Oradan kalkar Belgrada 
nı yapar ve basamağa daima il~ ola- gider. Belgratta ikiye ayrılır, birisi 
1'ak atlanın. 2 _ Arabalarm on ve cenuba, birisi şimale. 
l.rkalarmdaki yaztlarmı, asıl ~riil- Cenuba giden de Milanda ikiye ay
bıeleri matlup olan durak yerlen. nde rıhr. Birisi Kale'ye, diğeri daha ce-

d. K t b nuba gider. Belgrattan şimale ayn-
Okumak mUmkiln değil ır. 1 a 1 d 

d lan Peşte e ikiye ayrılır. Birisi Vi- ~ 
l.lukaddeste öv. le emrolunduğun an. rd 1 yanaya, birisi Praga, bazan da Var-
bu yazılan ba.şka memleketle e 0 

- şovaya gider. Bundan başka Brük
duğlı J:ibi, yanlara da asmak kimse- sel, Ostand yoluna giden kolu da 
nin aklına gelmemiştir. Bu da bana vardır. Bu böyle parça parça olarak 
bir oyun hareketi ve sıçrama i~ma- giden trende ne kuvvet kalır, ne de 
hrrıa fırsat verir. Zürafa şeklınde haysiyet. 
dUnyava gelmediğime yegane tees- Biz de bu sefer Peşteye böyle 
-Ut ettiğim vaziyet budur. bir dallana budaklana geldik. Peştede 

Bir zarafet merakhB1 gUzel araba değiştirmeğe mecbur ettiler. 
buluş yapardı. Hırlstiyanlarda bir Düşünün bir kere. Bir yabancı adam. 
te.su8 (üçleme) meselesi vardır. Elinde geçtiği memleketlerin parası 
't'ra.ınvay Şirketi bunu kısnwn tatbik yok. Sade seyahatin ucunda tediye 
~Yor. Dikkat ettini7.Se, biletçiler edilecek bir vait var. Bununla ha.n
b gi hamala, hangi eşyayı kaldırtırsı-
tlırtıen her vakit biletçi zait kontrol nız. Jstasyonda ufak bir miktar pa

ltı~rrıuru ,eklinde btr hUkmt şahfriyet ra bozdurmak için lisan bilen ara.rna
htlinde elden ele ve acayip bir tarz- lı. Fransızca Belgratta sesini keser .. 
~ bilet verirler. Bu bir tesniye (iki- Ta Belçikaya kadar. Peştede fransız-

~e) dir. Gtiya biletçi cisim, kgilon· : ;:~~e~=~~~~;. ~~~~~at~e;;; Olimpiyatlar münasebetiyle Bcrlinde rek::cdilen tem.sili l>ir abide 
lcu da f\lhtur. Vatınan da işi · • sızca söylersınız de sı~ gaye~ fasıh 

~ bırakıp bu hengameye ka.rışs& tes- macarca ile cevap venrler kı anla- B~ münasebetle aklıma bir latife töre eşyamızı U411ttık. Geldik bir 
oq ta Işte 00· 1 b' · geldı, bari size onu yazayım. Ticaret kompartımana. iki ihtiyar karııılık-tnam olacak. madıgı· nıza acırsınız. Y ~ ın- ve N fı N . ,. l>r b' · 1 1 - a a ezaretlerl yalnız bir nez&- lı. Karı koca. Ya efendim. Eğer size 
.-. ltik düıoüncelerile meşhur ırı birinin dilini an amıyan ar ugraşır· ret degı··ı !ken m.ı>arutiyetin ı'k'ıncı· se- k d ~ .,, 1 ı .. lerini g"rü le ~ a ının yedi saat bilifasıla görübtü-

'

fU fikri ilerı· ..ıı-rdi: Birader. lar çabalar ar, '9 o r r. nesinde tıcaret ı'le nafıa'" bı'n'bı'rm· • -·· U . 11w c ' ld • t e Af a tr oT • gun soylersem inanır mısınız? Ya 
ı.w.~, "a.Ylarda yolcuya ne hacet. m.· · Peştede a ıgımız r n, ın e· den ayırarak mUstakı'l ı'kı' nezaret b k 
;"1.ÇQ ninin Nişte bizi bir buçuk saat bek- yapm 1 B u adın genç olsa ne olacaktı? 
leto tli biraz fİşmanJarmdan sec.;sın-

1 
tmesinden dolayı bir saat geç kalk- . .. ış ~· irine Hallaçyan Efendi· Bizim Türk olduğumuzu anlayın. 

ta].~0ntrolculan yUzde elli daha ço- tıe Dı'kkat ediyor musunuz? Ekspres yı, otekıne de galiba Damat Şerif ca yUzü güldü. Kendisi Almanyada 
ı., ~ınla b fal a da Paşayı getirmi"'ler B 'k' bö'lu" otur b" M K Ut uitaı r, asamak se ~ b: buruk saatten fazla Nişte Atina .. t be . "' · u ı ıye • an ır acarmış. ocası m e-
eaıı gelişme verdiler mi, Haşım Pa- ır . 

1
.'$ bekledi. Artık bunun adına 0~~ ~n nım gibi bir şey anlamıyan kait bir Macar generali. Düşmüşler 

ı:. ... rn ?na.but mektepsiz maarif idea- trenın · · · ., Ge l" bırısı Ubeydullah Efendiye sormuş: Bütün Çekoslovakyayı geçerken 
""'" •- eks res diyebilır mıyız. çe ım. Ustat' D 

- O adam benim!.. 

Şismanlık 
Bir kan koca tanıyorum. Kadın 

dehşetli şişman. Şişman olduğu nis· 
bette de aksi. musibet bir cadaloz 
Kocası da inadına narin, kibar bir 
adam. 

S - Birinci tanbur kimin tarafın· 
dan icat olmmıu§ ve A vrupaya nasıl 
intikal ctmiştir1. 

C - Ut, tambur ,.e mandoJin gibi 
kll.)Tukl~ sazlan te,·Ut eden birinci 
tambur, bir Arap tarafından icat 
olunmuş, };ndtilüs tarlklle A nupaya. 
intikal etmbıttr. 

Kadın zayıflamağa çok meraklı 
Fakat bir türlü kolayını bulup ta za
yıflıyamıyor, zayıflıyamadığı için de 
kocasının ba1jmn etini yiyor. 

Kocası bir gün neredense, Avrupa
da filanca su şehrinin şişmanlığa bi
rebir geldi~rini haber almış ve karı
sını kandırarak oraya yollamış. 

Aradan bir ay geçmiş, kadından 
bir telg-raf: 

1
• - Sıkletimin yansını kaybettim. 
ne vape.yrrn? 
Kocası hemen telgrafla cevap ver

miş: 

- Bir ay daha kal! .. 

Polis hafiyesi meselesi 
Diln bu sütunlarda bir polis hafi

yegi meselesi sormuştuk. Cevaplan 
şudur: 

Birinci koltukta oturıı.n krz Jale· 
dir. Kendüd şıtnkacıdır. 

!kinci koltukta oturan kız Rüya
dır. Kendisi çiçekçidir. 

Uçüncü koltukta oturan kız, Mah
muredir. Mesleği satıcıdır. 

Dördüncü koltukta oturan kız Pa. 
ki:ı;edir. Mesleği nivanisttir. 

Beşinci koltukta oturan kız Suzan. 
dır. Kendisi kolacıdır. 

Güzel sözler: 

- insan, saadete kanmaz. Her 
şeyden miista~nf, 7.t'vk \'e saadet 
aramaz görtinmr.k te tahli deftMlr. 
Hakimane harf'ket, hayatı olduğu 

Bir talebenin dileği 
"Orta okulun üçUncU sınıfına ka -

dar geldim. Okumak istiyorum. Fa
kat ailemin mali vaziyeti müsait de· 
ğil.. Liselere alınacak yatı talebesı 
imtihanına girmek istiyorum. Fakat 
üc dersten ikmalim var. Ve müsaba
ka, imtihanlardan önce yapılacağı 
ir,in bundan istifade edemiyorum. 
Benim vaziyetimde olanların bu hak-

~-~ gibi kabuJ etmek \'e ya.~m: · .tır. 

* - insan, daima elindekin<lf'n da-
.ıa alasını bulmak Uınldile bir hayal 
arkasımla koşmağa mahkfıınclur. Hiç 
ki-·~e. aradığının ne ohhıiunu tayin 
edemez, bulduğuna kanmaz. 

* - Roma imparatoru Tfber ,n.ı: 
"Benden korksunlar da Jsterlel"!lle 
nefret etsinler." diyenler, muhabbe" 
n hürmetin ze\ klnJ, kıymetini bil • 
ml~·enJerdlr. 

* - Hastaya bakmak, lmdadma 
koşmak, tedavisine çalı mak neka
dar necip \'e şefik hir hareketse, öle
nin arkasından koşmak, meyus ol
mak o derer.e fa.)·da.sız ve al>f'~tir. 

• 
- Yataeaı!ın odanın ç.ok tfıımlz Te 

sıhhi olmasına 7.lyade ehemmiyet 
"Pr, c:Unkli, hayatının bir slilüsU ora
da geçer. 

* 
- Giiıel hfr kadın J?Ö7:e, hRliik hlr 

kadın kan~ hoş gf'Jir. iJlri müce,·her 
diğPri hazinedir. 

* - Aşk bir dağdır. insan oraya U-
mltlerle, he\'f'S \'e meserretlerle çıkar 
Fakat inl!j dalma mütttsıtlrane ve 
nevmidane olur. 

tan istifade edebilmeleri için ya lise 
leyıt meccant imtihanlan on beş gün 
sonraya alınmalı, yahut ta ikmal im· 
tihanları on beş gtin önce yapılmalı
dır. Bu hususta alakadarların naza
rı dikkatini celbetmenizi istiyorum.,, 

Kemalpaşada İzmir - Karataş 
orta mektebinin UçilncU sınıf 
talebesinden 544 ŞUkrU Özker 

Kayıfdağı ıuyu niyetine 
~ -.rrı erişilmiş olur. p Pt den kalktık. Trende Balkan ko- -b · urup dururken ne di· muttasıl bu yerleri Macarlardan çal-
.,.11 ... , e"' e ye u nezareti ikiye ayınp ta masra- dıklar l ttı d rd A d T :ı. =============== ,_.dia&"zel fikir ise şu olurdu: . .,, . ve Yuna:.ı Spor Teşkilatı Rei- fı arttırdınız?. ını ana u u. cı ım. J..Mı· 
4Q h mıtesı • b ld E k' kin eld eı· H b nl t rum. 

"Kayışdağı suyunun tevzii için Ka 
dıköytinde yirmi kadar çeşme vardır. 
Çe§meler numaralıdır. Bunlardan iki
si kırmızı kurşunlu, diğerleri beyaz 
kurşunludur. Kırmızı kurşunlular a
sıl memba suyudur. Diğerleri yolda 
bazı sularla karışmı§tır Su almak 
için Kayışdağına giden arabalar ak
~am gider, sabah dönerler. Fakat 
;imdUz tekrar su almak Uzere yola 
koyulan arabalar, lçerenköyUnden ve 
va Tuğlacı Mustafa Efendiden dol • 
durup gelirler. Bu gibi arabaların a
rabacılan yolda gelirken damacana· 
lnra kırmızı kurşun yapıştrmakta. bu 
suları da bu suretle Kayışdağı suyu 
fiyatına, yani 25 kuruşa satmaktadır 
lar. Kadıköy kaymakamlığından bu 
işin düzeltilmesini rica ediyoruz.,. 

tlt.~- c:ı bir arkadaşımızdan, er sı· ''o"syo" Rinopulos u. du ump. t s ı Ubeydull h E en ne g ır. a ana a a • 
ı..;~ tr d ıw.. ki: a fendi gülerek demif mı§ ha J'a d uit-ıt aınvay sayesinde hava an t Sevindik. Atına an eş eye • n armaya. 
tıı~ ~ac: li ~· · ··gr· e- dos · 1 K d b Derken bir fena haber çıktı. Bi-
~ilt ra kazanılabilecegını o e ile gelm ş. ansı a era- - Bi_r n.ez. a:ret idare edecek nazı- . 
~--· Bakınız nasıl? tayyaB~.;mie birlikte Berline gidiyor. rımız aımd 1 k zım tren geciktiği için Alman hu-

...._~ "ak· M k ber -· tti ~ . 1 1 yok. Eldekiler yarım dudundaki trene yetişememişiz. Ber-
-"""'llltle · . ıt, Kurtuluş ve aç. a M~raftan şikayet e : nezaret ıda~. edebiliyorlar. Onun için line gece yansı varacak yerde saba-
~ l'inın bir durağında bekleyın. - Teşkilat bütçesinden çıkacak. bu nezareti ıkiye böldilk ve iki ya- ha kın..,ı varacakmıaız. 
~ ' duıına1rtan ayaklanna su in- ded' nm nazıra verdı'k. - 'fl "' 

h-ı~ ~ llkıntıdan bunalın!§ olan size n~~ınr, 1~~di. On para harcırah • • • Bizim trende de ne yataklı vagon. 
~.:. -~ Gö - J • ,;.,..., t kilit rei ne lokanta vagonu var. Adı da eks-
~;-qu~ Yoktan eğlence arar. - almadım .. Buna ra6 .... en. eş • P. evt. ede kalkıp sabah kahval4.·smı l'i fi lı:a.u ... uğin •• n .. 1u bi . · t le mmeye mec edin k d "' pres ve hududa gelince işin yarı ya-
"' ı. -"1•uı iz inatçı 'u- · ..6 tile bir ıyı o e - . cıye a ar Çekoslovakyaya gır' • 'lı...;;~ qenıeıı b i dde si sua dik Gf1 nya doğru olduğu anlaşıldı. Eğer 

t-~ ~ ire karşı yirm ra - burum · ya Macaristandan bir mek· Breslavda bir yolunu bulurlarsa bizi 
..,~. l>ek tutuıun. Kazanmanız ~ttan istifade ederek kaç kişi tup verecektim. Nefes almaya kal- Berline gönderecekler. Dilnkü sıca-
.. ~~ .,_. Uıa.ktan görünen bir tra~- klarmı sordum. 16 atlet başta ol- madan: - k ·•ı it ~,ere • gid ce.ı;.; oldu . yUzü .. · A gın a sine bir de soğuk var ki sor-
l't ~f&t ~'· depoya mı e 6'. k Uzere 7 eskrimcı.. cu, nı.~an- . -. man a.rabanızı değiştirin, si- m . tr.,, ...arnenız lazımdır. Size bu sır- ma gilreşçi olmak Uzere 40 kusur zınkı Dresden e gı'divor Halb k' b"- ayın. Pencereleri kapadık, aralık-
)lı_"".'. '""""'eı· yüzd cı ve 'd · · B • · D 1 1 lnrdan giriyor. Vagon eskı' ko-mu"r 
i. v.qltr 

1 
un, rnuvaffakryet e . b k ile va}nız iki idarecı en letiruz resl.av yoliledir. Ta ilerdeki k • · IJi k milsa ı J ötü ve lokomotif köhne. Ha bre 

a.... : n basitliğine de şaşar a· .. kkep olduklarını söyledi. Şaş- arabaya geçıniz.. k 
~eı-.ı ..,dlltırıciJer depoya. birinciler mureB kadar adamı iki kişi nasıl Haydi şimdi trende bir hamal u:um ~aipyor ve .~i.~i kirletiyor. El-

"' ~l' tım u 1 N 1.crım, yuzilm ve gozum simsiyah. bu 
· · d' lar diye. arama ı. eyse gUç beli bir kondök t 

A. N. Pekelman idare e ıyor . ,~ en valnız vicdanımı koruvabilivn-

• • • 
Yarı uyur, yan uyanık bir buçuk 

ta - gece - Berline vardık. lki bu 
çukta da bizim ineceğimiz istasyona 
Kime dert anlatırsınız. Bir polis bu 
lup gazeteci kartımı gösterdim. Bil 
yük bir inatla adam beni aldı. Ha
malları çağırdı, eşyamı indirtti. Bir 
taksiye koydu. Beni de bindirdi ve 
yerime gönderdi. işin tuhafı Ustüm
de bir akçe Alman parası da yoktu 

Saat gecenin UçUnde odama gir
dim. 

Validemin rivayetine göre ben öğ 
leyin dünyaya gelmişim. Lakin se 
vahatlerimde hep gece yarısmdaı 

sonra varırım. Bu '?arip bir mazha 
riyettir 

8. FEU'l' Km'ilerini::drtı : V u h i ff; n 
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Dünkü maç nasıl oynandı? 

Norveçliler başdan sona kadar 
hakim bir oyun oynadılar 

Berlin, 3. (A.A.) - Muhabiri 
nıahsusunıuzdan : 

Norveç takımı, 4-0 Türk takımını 
yenmiştir. 

Momsen stadyonıunda havanın 
yağmurlu olmasına rağmen bilhas
sa Norveç'lilerden ve Berlindeki 
Türk kolonisinin hemen hemen kaf
fesinden mürekkep olan büyük bir 
halk kütlesi, tribünleri işgal etmiş 
bulunuyordu. 

Resmi şahsiyetler arasında Tür
kiye büyük elçisi, sefarethane er
kanı, Türk ve Norveç spor teşkilatı 
zimamdarları bulunuyordu. 

Saat 17,30 da takımlar sahaya çık 
tılar. Türk takımı şu suretle teşek
kül etmlı;ıti: 

Cihat, Yaşar-Hüsnü, Re&at-Liıtfi-
Ibrahim, Niyazi - Said - Hakkı -
Rebii - Fikret. 

Düdük çalınır çalınmaz Norveç'li
ler, hücuma geçmişler ve Türk ka
lesi önüne tehlikeli akınlar yapmış
lardır. 

Fakat Türk müdafaa hattı, bu hü 
cuınu defetmeğe muvaffak olmuş
tur. Türk takımının heyeti mec
muasının oyunlarını tanzim etmesi 
uzun sürmüş ve on dakikalık bir müd
det Norveçliler çok iyi bir vaziyette 
bulunmuşlar ise de gol yapmağa 
nıuvaffak olamamışlardır. 

Onuncu dakikadan itibaren Tlirk 
takımı, faaliyete geçmiş ve rakibi
ne haklın olmuştur. 

Fakat Türk muhacimleri, her han 
gi bir netice elde edebilecek kabili
yette olmadıklarım göstermişler ve 
bir çok fırsatlar kaybetmişlerdir. 

Norveç'liler, Türk muhacimleri
nin sıkıştırma1anndan kendilerini 
kurtarmağa muvaffak olmuşlar ve 
binrinci haftaymm neticesinden ev
vel soldan yaptıktan seri bir hücum 
esnasında sol açıklarının ayağiyle 
llk sayılarını yapmağa muvaffak ol
muşlardır. 

Bunun üzerine Türkler, beraberli
ği temin etmek için çok büyük gay
retler sarfetmişlerse de buna mu
vaff.:::.k olmamaışlar ve birinci haf
tayım bir - sıfır Norveçlilerin gali
biyeti ile' bitnıiştir. 

lkinci haftaymda Türk takımında 
tadilat yapıldı. Hüsnü, santrhaf mev
küne, Fikret de merkez muhacim 
mevkiine getirildi. llk on dakikada 
Türkler, beraberliği temin için bes
ledikleri meşru bir ümit ile hücum
larına deva.m ettiler. Fakat oyuncu
ların aralarında iyi anlaşamamala
rı bütün mesaiyi akim bırakıyordu. 

Bu esnada Norveç'lilerin yapmış 
oldukları ikinci bir gol, Türk takı
mının hızını kesm~ ve Türk takımı 
artık gol yemeye alışmakta gecik
memiştir. 

Norveç'liler, on ikinci 'dakikada ü 
~üncü gollerini de yapmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Bundan sonra Fikret santrhaf 
mevkiine geçmiş ve hücumları tan 

-

Olimpiyat seçme müsabakalarında Seçme müsabaka1.annda galip gelen 

galip gelen Çoban Mehmet güreşçilerimizden Mustafa 

zim etmeğe uğraşmıştır. Fakat Nar sabiyle Charlier (Belçika) ya galip. 
veçlilerin üç golü Türk takımı için Burki (!sviçre), sayı hesabiyle 
çok ağır bir hendikap idi. Gehring (Almanya) ya galip. 

Bundan başka Cihadın çok ağır Akerlindh (İsviçre), 12,20 saniye· 
bir hatasr yüzünden Norveç takımını de Dunn (Amerika) ya galip. 
maça nihayet veren dördüncü golleri Horoz siklet: 
ni yapmağa sebebiyet vermiştir. Ahmet Çıkaryıldız (Türkiye), sayı 

Bu çok aykırı netice, Türk takımı hesabiyle Tamba (Japonya} ya galip 
nm tam manasile mahkum bir vaziye Herbert (Almanya) 14 dakikada 
te düşmemi~ olduğu bu ma«ın h~ ld Cazaux (İngiltere) ye galip. 
ki bir ifadesi olamaz. Fakat sporda Laporte (Belçika), ı dakika 6 sa 
yalİı.ız son netice sayılır ve son dere niyetle Niç (Çekosloval_ya) ya galip. 
ce mütecanis olan takımı tamamiyle Zombori (Macaristan), sayı hesabi 
müsbet bir fut'bol oyunu oynamış o- le Nizolla (İtalya) ya galip. 
lan Norveçlilerin faikiyeti önünde Tuvessen (İsveç), 9,49 saniyede 
boyun eğmeğe mecburuz. Yalnız şu tuşla Gaudard (İsviçre) ye galip. 
ciheti kaydedelim ki yağmurlu hava Jaskeri (Fenlandiya) 3,43 saniye 
yüzünden kayak bir hale gelmiş olan de Jurado (Filipin) e galip. 
saha, Türk takımının aleyhine idi. Flood (Amerika), 4,50 saniyede 
Çünkü Türk takımı, son maçlarını tuşla Thorat (Hindistan) a galip. 
Taksim stadyomunun sert ve kuru 
sahasında yapmıştı. Türk takımının Ser1'est güreş 
mazeret makamında serdedeceği ye Berlin, 3 (A.A.) - Dün Deutsch~ 
gane noktad~r. la.nd Hgllo'do h<>9la:•n•9 ol- ..... -. ... f. 

Berlin, 3 (A.A) - Post Stadya- güreşin neticeleri: 
munda Italyan takımı, 1 - O Ameri- Seçme müsş.bakaları: 
kan takımına galip gelmiştir. Horos siklet: lsviçre, Hindistan'ı -

Güreş seçmelerinde 
Berlin, 3. (A.A) - Bugün yapılan 

güreş müsabakası neticeleri şunlar

dır: 

Yarı ağır: 

Friedel - Isveç -. sayı hesabile Ne-
o - Estonya - ya galip; Virag - Ma
car - ,sayı hesa'bile Lahti - F~nlandi
ya -, ya galip. 

Mustafa A vcıoğlu - Türkiye -. sa
yı hesabile Vard - Ingiltere - ye ga
lip. 

Searf - Avustralya - 11 dakika 36 
saniyede tuşla Beke - Felemenk - e 
galip. 

Siebert - Almanya -, sayı hesabile 
Prokol - Çekoslovakya - ya galip. 

Clemons - Amerika-, 14 dakika 33 
saniyede Daetvyler - Isviçre - ye ga
lip. 

Ağır siklet : 
Palusala (Estonya), 10,50 dakika

da Klapusch (Çekoslovakya) ya ga
lip. 

Mehmet Çoban (Türkiye) sayı he-

Almanya, Türkiyeyi - Amerika, Fi
lipini yenmiştir. 

Tüy siklet: Cenubi Afrika, Çe
koslovakya'ya - Ingiltere, Amerika
ya galip. 

Hafif siklet: Amerika, Türkiyeye
Italya, A vusturalyaya galip. 

Orta siklet: Almanya, Avustural
yaya - Kanada, Hindistan 'a galip. 
Finaller, salı günü yapılacaktır. 

Orta Avrupa kupas.ı 
Orta Avrupa kupası maçlarında 

geçen pazar Avusturya takımı Macar 
şampiyonu Ujpest'i 5 - 3 yenmiştir. 
Sparta İtalyan takımı da Ambrusia
na. takımını Prağda 3-2 mağlubiyete 
uğratmıştır. Uk karşılaşmada bu ta
kımlar Peşte ve Milanoda 2-1 ve 3-2 
galip geldikleri için finale kalmışlar
dır. Final maçı Eylfil içinde oynana
caktxr. Diğer taraftan Viyanarun A -
vusturya takımı, lngilterede maçlar 
yapmak üzere davet edilmiştir. 

~;~7G e .. c e . ..... ·Y -.. a .. ··r .. ·.;ı ·:· s .. -.- .. , 
cekti? Ozdemir, ölünce, vaziyet de
ğişnıiştr.. . Turneyi birkaç gün için 
geri nıi bırakacaklardı. Fakat, bu 
turne işinde, bir epmrezaryonun adı 
geçiyordu. Vapur, sabah erken kal
kacağına göre, portatif dekorlarm, 
ağır aksesuvarlarm, önceden vupa
ra yükletilmiş olmaları icap ederdi. 
Belki biletler de alınmıştı. Bu kadar 
masraftan, hazırlıktan sonra, arada 
emprezaryo da olmasa, geri bıraka-

·." . '. ' 
• 'I ' t' 

No. 4 

- Düğündekilerin bundan, nasıl 
haberleri olmuyor? 

- Sılonu, saat ondan sonra için 
angaje etmişlerdi. Kalabalık, on bire 
doğru bastırdı. Sedyeyi yan kapıdan 
aldık ... Düğündekilere duyurulur mu? 
Düğün, biribirine kanşrrdı !· 

Celil Mahir, artık orada durmanın 
manasızlığını anlamıştı; "Poşet,, ni 
çılfardı, pınarları yaşarmış gözlerini 
ponponladı: 

- Vah, yavrum! 
Bu acı arasında, sahne alışkanlığı

nın zehirli iğnelerini anmaktan ken
dini yenemedi; ölünün sararmış, sa
kalı terlemiş yüzüne baktı, dişleri a
rasından mırıldandı: 

- Böyle bir makyajla, bir gün ol
sun, sahneye çıkmadındı ya!.. Sen, 
güldürmek, eğlendirmek için, o ka -
dar oynadın, sıçradm... Şimdi. ölü -
nün üstünde, tepiniyorlar! .. İçlerin -
de, seni alkışlamış olanlar, kimbilir, 
nekadardır? 

Tekrar eğildi; örtüyü ölünün yü
züne örtecekti: birdenbire durdu: ör 

Mahmut YESAR/ 

tüye dikkatle baktı: 
- Bu örtü, gardirobun örtüsü, 

be! Sabahatin kardeşi aksesuvar 
Mevlut, nasıl olmuşsa, örtüye kıy -
mış! 

OrtüyU örttükten sonra, sediyeyi 
gözden geçirdi: 

- Belediyenin sediyesi.. Kaç kere, 
aksesuvar için, istemiştik ... 
Doğrulurken, zoraki gülüyordu: 
- Bu sefer, bir ölü için olduğuna, 

muhakkak inanmamışlardır ... 
Cazbandm uğultusu, dinip ba§lı -

yordu; Celil Mahir, yorgun bir so -
lukla kapıya döndü: 

- Çengi ölüsü çalgı ile kalkar!. 
Tiyatronun adamı anlatıyordu: 
- Yarın sabah, kardeşi mi,amcası 

mı, biri gelecekmiş ... Arkadaşları da 
sabah uğrıyacaklarmı söylediler. 

Celil Mahir, başı önünde, düşüne 
düşüne, tiyatrodan çıkmıştı. Ne ya· 
pacağmı bilmiyordu; ne yapması 
Jazımeldiğine de karar veremiyor
du. 

Geceyi Kadıköyünde mi geçire-

mazlardı. Gidecekleri yere elbette, 
ya mektupla, ya telgrafla haber ver
mişlerdi. Belki de, yer tutmak, otel 
kiralamak, ilan çıkarmak, kartelala
rı hazırlamak için, birini de gönder
mişlerdi. Ozdenıir, onların dayan
dıkları bir kuvvetti; fakat zor kar
şısında, daha batağa saplanmaktan 
korunacaklar, onsuz yola çıkacak
lardı. 

Celil Mahir, kendi kendine düşün
meyi, karanlıkta yol almaya ben
zetti; yeni va.Ziyeti açıkça anlama
lıydı. Bunun için de, Beyoğluna ge
çip ötekileri görmekten başka kes
tirme yol yoktu: 

- Şimdi, Ozdemiri düşiinmiyelim, 
o, kadro harici... Fofoyu nasıl kan
dırmalı? Belki, Ozdemirin ölümü, o
nu birkaç gün oyalar, lstanbulda ka 
hr. 

Oiimpiya~ neticeleri 

Berlin - Kiel meşale 
yarışı da bitti 

Olim
aldılar 

Yüz metrede Amerikalılar 
piyat şampiyonluğunu 

Berlin, 3 (TAN) - Dün başlamış ı ile Almanyaya galip. 
olan Olimpiyat müsabakaları, büyük M htel"I . 'll ti 't t if 
t h.. A • • d d . u ı mı e ere aı asn 
eza urat ve alaka ıçın ~ evam edi- B 

1
. 

3 
(A A . . · 

yor. er ın, . . ) - On bınncı o-
. . . . . limpiyadın ilk günün spor müsaba-

Beynelmilel Olimpıyat komıtesı kaları neticesinde muhtelif milletle
başkanı Baron de Kuberten, Hitlere re ait tasnif: 
b~r mektup göndererek 11 inci Olim- Almanya, iki altın, bir gümüş, bir 
pıyatlarm pek muntazam ve mükem- bronz madalya. Fenlandiya, bir al
mel bir şekilde tertip edilmiş oldu- tın, iki gümüş, bir bronz madalya. 
ğundan dolayı Almanyayı tebrik et- Amerika, bir altın, bir gümüş, bir 
miştir. Hitler, buna karşılık olarak bronz madalya. Lehistan, bir bronz 
bir teşekkür mektubu göndermiştir. madalya. 
Bundan başka, Olinıpiyat teşkilatı 
hazırlıklarında yardımı görülen bir -
çok kimselere muhtelif nıadalyalar 
dağıtılmıştır. 

Hitler, bu sabahki müsabakalarda 
da hazır bulunmuştur. 

Berlin, 3 (A.A.) - Çekiç atma 
müsabakasının finali: 

Birinci: Hein - Almanya -, olimpi
yat şampiyonu, 56.49 metre, olimpi
yat rekoru. 

Ikinci: Blask - Almanya -, 55.04 
metro. 

Uçüncü: Warngrad - İsveç-, 54.83 
metre. 

Yüz metre linal.i 
Birinci: Ovens - Amerika ., olimpi

yat şampiyonu 10 3/ 10 saniye. 
!kinci: Metcalfe - Amerika --, 10 

4/ 10 saniye. 
Uçüncü: Osendarp - Felemenk -, 

10 4:/10 saniye. 
Dördüncü: Vykoff - Amerika -. 
Beşinci: Borchemeyer - Almanya -
Altıncı: Strandberg - Isveç -. 

Manialı 400 metrenin seçme müsaba
kaları: 

Birinci: Kovacs - Macaristan 
53 7 / 10 saniye. 

!kinci: Bosmans - Belçika -, 53 
8/ 10 saniye. 

Ucüncü: Joye - Fransa -

Eovelki gün yapılan 
müsabakaların kat'i neticeleri 
Berlin, 3 (A.A.) - Olimpiyadla

rın ikinci günü bulutlu bir hava ile 
başlamıştır. Bu sabah bir kaç defa 
yağmur yağmıştır. 

Rüzgar ve yağmura rağmen çe
kiç atma seçme müsabakalarında 40 
binden fazla seyirci hazır bulunmuş
tur. En iyi atıcıların Amerika'lılar
ia Almanlar oldukları şüphesizdir. 
Bunlar çekiçi 55 metreden daha ile
risine atmışlar ve hemen hemen o
lim.piyad rekoruna yaklaşmışlardır. 

Gülle atma müsabakası 
Berlin, 3 (A.A.) - Birinci: Voell

ke, Almanya; Olimpiyad şampiyonu 
rekor: 16,20 metre. 

lkinci: Baerlund, Fenlandiya; 
16.12 metre. 

üçüncü: Stoeck, Almanya; 15,56 
metre. 

Eskrim müsabakası 
Berlin, 3 (A.A.) - Belçika, beşe 

karşı 11 ile Arjantin'e galip. Italya, 
üçe karşı 11 ile Macaristan'a galip. 
Avusturya, dörde karşı 12 ile Ame
rikaya galip. Fransa, yediye karşı 9 

Kadıköy iskelesinde kayık bula
madı; kumlukta, nöbetten ziyade, 
düşecek "gece kısmeti,, bekliyen o
tomobillerden birine bindi, Usküdar 
yolunu tuttu. Geceyansmdan sonra 
sessiz uyuklryan karanlık yollarda
ki otomobil yolculuğu, Celil Mahi
rin hatıralarını uyandırmıştı: 

- Ozdemirle, bu yollardan neka
dar gece geçmiştik. 

Biri birlerini, hiç çekenıezlerdi ... 
tkisi de rakip "jön prönıiye,, idiler. 
!şsizlik, tesadüf, onları, birçok de
fa, ayni firma altında, ayni sahne 
üzerinde birleştirmişti. Ikisi de, ay
ni rolü paylaşamamak yüzünden, ne 
çok çekişmiş, biribirini kırmış, in
citmişler, günlerce dargın durmuş
lardı. "Çardaş,, daki "Edvin,, ikisi
nin de "şöval dö batay,, ı idi. Ozde
mir, sesiyle, vücudu ile sahneyi dol
duruyordu. Fakat, Celil Mahir, sesi 
olmamasına rağmen, bu rolü, daha 
incelikle, ve duyarak oynadığına, 
kendini inandırdığı gibi, herkesi de 
inandırmak istiyordu. 
Şimdi "Edvin,,, yalnız, ona kal

nııştı. üçüncü rakip Sun'ullahı he
saba katmxyordu. Celil Mahir, ondan 
daha eski, daha tanınmı:ştr. Eski 
günlerin hatırası, otomobilin hızla 
geçtiği yolların karanlıkları içinden. 

M eşal. e yarışı 
Berlin, 3 (A.A.) - Pazar günü ak 

şamı, Alman sporlan müdürü Van 
Tsı;hammer üsten, mukaddes olimpi 
yad meşalesini bu meşaleyi olim
piyad kayık yarışlarının icra edile
ceği Kiel şehrine götürecek olan 
koşucuye merasimle tevdi etmiştir. 
Koşucu, bugün Kiel'e vasıl olacak 

tır. Bu meşale yıı,nşma Alman fe
derasyonundan 350 koşucu iştirak e
decektir. 

Gülle ve Halter 
Berlin, 3(A.A.) - Tüy siklet fi

nali: Amerikalı Anthony Terlazzo 
tarafından kazanılmıştır. Develope: 
92,5 kilo, arraşe: 105 kilo, epole: 
122,5 kilo, yekiln: 312,5 kilo. 

Final: Mısırlı Mehmed Ahmed 
Misbah kazanmıştır. Develope: 
92,5 kilo, arraşe: 105 kilo, epole: 
145 kilo. Yekun: 342,5 kilo. 

Hafif sikletler grupunun ikincisi 
Avusturyalı Robert Fein, üçüncüsü 
Alman Karl Yansen, dördüncüsü Al
man Karı Schvittalle, beşincisi Mı
sırlı lbrabim Mes'ul Eseyyiddir. 

Tasdik etflilmiyen bir rekor 
Berlin, 3 (A.A.)- Dün Amerika

lı koşucu Ovens tarafından tesis e
dilmiş olan 100 metre rekoru resmi 
surette tasdik edilmemiştir. Çünkü 
arkasından g~len kuvvetli rüzgar, 
r\.V'J'-4'°'\.l..&.J.Ull -•• t. • • .. ~ .. - -

r_ıyordu. 

Çekik atma finali 
Berlin, 3 (A.A.) - !simleri aşağı

da yazılı olan atletler, bugün öğle· 
den sonra yapılacak olan çekiç at
ma finaline kalmışlardır : 

Birinci seri : 
Villia, Amerika; Oscar Varngord, 

Isveç; Giovani Cantagalli, Italya; 
Ville Poerhola, Fenlandiya; Koit 
Annama, Estonya; Ervin Balsk, Al
manya; Henry Dreyer, Amerika 
Kari Hein, Almanya; Yohan Yan
son, lsveç; Bernard Greulich, Al

; 

manya. 
lkinci seri : 
Donald Favor, Amerika; Alfons 

Koutonen. Fenlandiya; Sulo Heine , 
Fenlandiya. 

üçüncü seri : 

' Oscar Linne, Isveç; J oseph Virtz 
Fransa; Kokabe, Japon; Antonio 
Batiçeviç. 

Meşale yanşı bitti 
1 Berlin, 3 (A.A.) - Berlin - Kie 

meş'ale yarışı bitmiştir. Olinıpiyat 

meş'alesini taşıyan son atlet, bugün 
saat 21,30 da Kiele varmıştır. 

mezarlıklarda çıkan pırıltrlar gibi, 
fiske fiske ışıldıyoıtdu: 

- Ozdemir, ' 4Mürebbiye., de fev
kalade idi. "Dehri efendi,, rolünü, 
onun kadar kuvvetle oynryacak 
yoktur. "Dehri efendi,, tipini, sesi 
de, vücudu da canlandırıyordu ... 

:Su hatıraların arasında, tiyatro
daki taş oddaa, üstüne aksesuvar
dan alınan soluk masa örtüsü ör
tülmüş yüzü/ sararmış, traşı gümüş 
terlemiş, genç ölü, gözlerinin önüne 
geliyor, boğazı kuruyor, solukları tı
kanıyordu: 

- Zavallı Ozdemir! "Perde arka
sı,. son oyunun ha?.. "Perde arka· 
sr,, kimindi?.. Muslih Bahaettirlin 
değil.. Asaf Kudurinin olacak.. Za
vallı Ozdemir .. Son rolün "Perde 
arkası,, nda imiş ..• 

Tiyatronun üst salonundaki dü
ğünün uğultusu, kulaklarında, çın
lar gibi oluyordu: 

- Perde arasındaki rolünü, a.sıl 
bu gece oynuyorsun, Ozdemir!.. Son 
rolünü, tabii oynuyorsun ... Makiya
jın da tabii... Son rolünde, muvaffak 
oldun!. 

Usküdardan kayıkla Tophaneye 
geçti ve bir otomobille Tophaneden 
Taksime çıktı: 

- Oh! Bu geceki rol de, beni epey 

4 - 8 - 98fi ----=--

' .R a :.d·y o 
8 ucıünkü Program 

bul Is tan 

18,-
herler, 

Opera parçaları (plak) , 19,- fd 
19,15 Hafif orkestra es~:/ 1 O,- Türkçe operet par.,...aro 
0,30 Stüdyo orkestraları. 2J·~d 
der. Saat 22 den sonra Ana 0 

(plak), 2 
(plak), 2 
Son habe 

gazetelere mahsus havadis ser· 
ecektir. 

ajansının 
visi veril 

Viyana 

20,10: 
21: Eğle 

Berlin olimpiyatlarından nakili 
nceli orkestra konseri; 22,35: aı~· 
her icmali; 23: Haberler; 23, ' tanın ha 

$arkı - p iyano; 24,05: Dans musikisi. 
Moskov a . 

18: Op era artistleri tarafından kons!;: 
sti film musikisi ; 22: Yabancı ı;ıu• 
mı. 

18,30: Se 
terle yay 

Bükreş 

13,30 -
herler; 1 

15: Orkestra ve ha berter; 19: ffa: 
9,15: Plak; 19,55: Ko1;1fe.~an~: 
ccca hemşireler şarkı sbyluY0 ' 

; 22,45: Plak; 23,20: Gece kons~: 
eman konseri; 21,30: Plak; 2z, ' 

20,15: L 
Haberler 
20,45: K 
ri; 23,45: Fr. ve Alm. haberler. 

Va.rşova 

20: Pi 
kını ve k 

yano konseri: 20,30: Senfoni\;:· 
oronun iştirakile Zelenslri'nin a: 
erası; 22,40: Muhtelif konuşfl'I 
5: Dans musikisi. 

nek) op 
tar; 23,3 

M 
Çok 

oda yarışları 
zengin bir prograJJl 

hazırlandı 
Moda daki deniz klübü tarafındıı.JJ 

stosta yapılmak üzere aylar· 
hazırlanan büyük deniz ya -
Ağustos pazar günü saat oll' 

2 Ağu 

danberi 
rışlan 9 

. -"'ıl 
da ayacaktır. Yarış sahası Mov başl 

a hususi bir surette ve vlJll• 
karışıklığına mahal bırakJll1' 
ertibat ile ihzar edilmiştir· 
programının hazırlanmasınd~ 
ıkle alakadar resmi ve h us\)Sl 

koyund 
talarm 
yacak t 
Yarış 

denizcil' 
bütün müesseseler elbirliğiyle çaıış .' 

rr. Programın bütün teferri:· mışlard 

gırmeden başlıca hususiyetleP atma 
şöylece kaydedebiliriz: .. 

Bütün deniz kulüpleri bütt111 

rile bu yarışlara i§tirak et ' 
rler. . .

11 Kotra yarışlarına şehriıni11 t 
üyük kotraları ve hususi. Y111' 

1-
vasıta la 
mektedi 
2-

bütün b 
ndi sınıfları dahilin.de iştitll ları ke 

etmekte ~~İkı ve el~-:- -" --'-·:-: '"$.~ 
r-cucu Alamana ve Ka.nc -aıAaaa 

ve iskele sandalları arasın~ 
ak yarışların fevkalide far 
ıçin lazımgelen tertibat alJll' 

başlar 

yaptlac 
olması 

mıştr. 

4- Şlındiye kadar memleketiıtlıı: 
efa olmak üzere motör ~~~~ de ilk d 

sına ba ğlı bir ipe tutunarak kuçil 
1 

rinde yarış, müsatbakası ys.P sal üze 
lacaktır 

Tahlisiyelerin ve can kUrtıı~; 
kalamın ya pacaklarr maneVl ~ 
alk.ı bilhassa alakadar edec~il 

5-
mahal 
ların h 
şekilde etraflı olmasına dikkat e 'f 

Gelenlerin yarışları rahat l:JJ, 
seyretmeleri için Akay .~dıı. ,.e 

miştir. 

surette 
resi Kö prüden hareket etmek . uze

13
,, 

bir vapur tahsis etmiştır · ·~ 
Moda koyuna gelerek orada. Je
seyre en müsait bir yerde O' 

cektir. Sandallardan ve l1'
11
• 

en yarışları takip edecek ol~et 

hususi 
vapur 
rrşları 

mirleye 
törlerd 
lar için hususi durma ve seyir yer ıı~ 

mıştır. Bunlara hususi ba.Yl"~e 
lecek ve bunlarla o yerıe,J!I' 
rı seyretmek hakkı kazatl ,·e 
Yarışlar geç vakit bitece1' ıı.ll 
şam Modada demirli bul~ıı· 

purunda Deniz Klüp sala 

ri ayrıl 
Iar veri 
yarışla 

caktır. 

ayni ak 
Ege va 
rrnda i ki büyük balo verilecekt!# 

terletti... at' 
Kararını vermişti; Fofonun aP 

tımanına gidecekti: 
- Bu saatte uyumazlar... ff' 
Beyoğlunun, öbür semtlere. ~1, 

petle daha ışıklı caddesi, celil . ~ 
hirin karanlık düşüncelerini bifıııJ 
dağıtmıştı. Fofon un a partırJl~ııft· 
doğru giderken alacağı uı.vJJ' 
söyliyeceklerini tasarlıyordu: 11ııı· 

- Ozdemirin ölümünü, ı:sta~ğf' 
da duymuş olamam ... Onu ar~ tire' 
mı, suflör Fethi, hemen yetıŞ olıl' 
cektir... Kadıköyde, duynıuŞ 

rum.. ıı.rV 
Birdenbire, elini alnına vı.ıt 

alıklığma güldü: "'ııJllıJ 
- Motördekilerle konu.ştufdıJğı.l 

unutuyorum ... Ne var sankl, ~ ge' 
gibi söylerim. Turne işini .~~p ıı:ıell;" 
çerim. Fazla müteessir go~ Jl'el~" 
Fofonun ateşini de kötu~e ~J,ll 
Şimdi onun içi yanar... ~ıd~l'ır: 
cenazesinde bulunsun, barı.. bı>t" 
dıyı döndürüp dolaştırıp, heP şt 
dan tutturmalı! . i çr1' 
Apartımanm merdivenlerın 

ken düşünüyordu: 
- Bakalım, ne haldeler 1 ..,9r 1 

[ArkaST 



rr ~ N 

~ =;~ -~da esaslı bir değişiklik yok 
p y bi • • .aylaJa Jüıüncemiz ikincl say_faJa Siyaset alemi •ÜtununJa) 
(Son vaziyetin hul6MJM nncı , 

Lon<ira, 3 (Tan) - !spanyada d kil --~~ ~ziyet hükümetin lehine olarak, te 
licen salah bulmaktadır. Asiler tar: 1 

~dan zaptedilmiş olan Toledo t ş~ui ı 
l'i, hükUnıet kuvvetlerince topa Şuh. 

. t' e ır ınuş ve su yolları kesilmış ır. . k 1 
muhasara edilmiştir. Halk yıy~ _ 
sıkıntısına düşmüş buiunu~?r .. k . ) 
ğer taraftan 10,000 gönill~u ta eıv:l-e 
olarak Val · dan Madrıde g ış 

ensıya d be 1 tir B .. . ba .. ıangıcın an -. ugun ıs yan -;; . t 1 1 
ı 

r:i ilk d f ' 1 k Madrit tıya ro ar e a o ara . . tir 
ctçılınış ve temsiller verılmı~ · 

km şımal cep Fransa hududuna ya . va 
besinde dahi hükfunet kuvve~l:n ar: 
tiyete hakim bulundukları gıbı, g 
bi Akdenizdeki Balear . adalarından 
birini de asilerden gerı almışlar ve 
ÜSSübahri haline komuşlardır. \ 

Hava muharebui 
B .. Cebelüttarık sularm_d~ hü 

ugun, . il asilere iltihak ~ kumet harp gemiler e .. 

etmiş olan tayyareler arasında uç sa Madrit solmklamıdcı a~kerlerle beraber asilerle çarpt-§an lspanyol gençleri 
at .. b' bombardıman yapılmış-suren ır ~ 

tır. Hükfımet gemilerinin _hasara ug-
ramadıkları söylenınektedır. Tekrar 
bugün, dördüncü de~a olarak,_ lspan
Yadan 200 000 isterlın kıymetınde aı- ı 
tın tayya;e ile Parise gönderilmiş -
tir.. . 

'Almanyadan gönderilen 
tayyareler 1 

Berlin 3 - Figaro gazetesinin ı 
tnuhabirİ. Almanyanın lspanyol asi
lerine yaptığı yardım hakkında şaya
nı dikkat malumat vermektedir. Mu
habire göre, evvelki gün Hamburg -
tan İspanyaya müteaddit tayyareler 
gönderilmiştir. Bu tayyare siparişi, 
Mart ayında General Sanjurjo Berli
ne geldiği zaman yapılmıştır. Bundan 
başka İspanyadaki Alman kolonisi -
r:ıin hemen kaffesinin memleketi ter
ketmiş olmasına rağmen, Alınan do
nanmasından mühim aksamından ba 
zılarmın İspanya kıyılarında dolaşma 
sı da çok dikkate layıktır. 

Pariıin kanaati 
Paris, 3 (Tan)- İspanyadan ge -

lezı haberler, bermutat birbirini tut
mamaktadır. Hükümet kuvvetleri, a
silere karşı bazı muvaffakıyetler ka
zandıklarını, asiler ise Madridin şima 
}inde bulunan Torrelsdones mevkiini 
zaptettıkl~rım ve Madrido 20 kilomct 
re ıne:;ıafede bulunduklarını iddia et
mektedirler. Madrit hükumeti, hükfr 
met kuvvetleri vaziyetinin her tar~f 
ta iyi olduğunu ve Malaga ve Murcıe 
den hareket eden kuvetlerin Grenada
ya birkaç kilometre yaklaşmış o~du-
gu~ beyan etmektedir. Buradakı ka nu . t" 
naate göre her iki tarafın vazıye ın-
de yeni bir değişiklik olmasa gerek
tir. 

Tam bitaraflık teklil i 1 

Londra, 3 (Tan) - Fransanın Lon ! 
dra elçisi, İngiliz Dış işleri Bakanlı~ 
ğına müracaat ederek, lspanyadala 

hadiselere karışılmaması için Fı:an -
sa - İtalya - İngiltere arasın~a ~ır an 
la · dilmesini istemıştır. 1'.nşma ı.mza e 
giliz hükfımet mahafili Fransanın bu 
iste-· · '"sait surette karşılamıştır. 

gını mu -· uva 
İngilterenin bu talebe verec~gı m 
fakat cevabı gecikmiyecektır. Is 

Paris 3 (Tan) - Gazeteler, -
' b' bitaraflık Panya işlerinde tam ır 

lnuhafaza edilmesi için Fransa ta~
ftndan yapılan teklife İtalya ve -
gilterenin vereceği cevabı bekleme~ 
tedirler. Başvekil Blum'un ga_zetesı 
0laıı Populaire gazetesi diyor kı ~ . 

ispanya, acaba Milletler Cemıyetı~ 
ile müraeaatta lmlımacak mı t Fran 
koya gönderilmiş olan ltalyan tay!(a 
releri meselesi karşısında beynelmı -
lez kanun ltalyan diktatörü tar~fı~
cian. bir kere daha ihl.dl edilmışt'ır • 
llenı de bir Avrupalı memlekete kat
tı. Binaenaleyh ispanya, kayıtsız 
~e §art8'lz olarak Cenevrede bu mese.~ 
k ~i ortaya atmalıdır. BizJ lspan~a hu 
Unıetinin bu. bapta zerre kadar te.

"t_ddiidc düşeceğine ihtimal verm~ -
rn~ 1 l kf" "tesme 

Son narselon Tıcidiselerinde ölenler naklediliyor 

Genç lspanyol kadrnları çarptşmaya gidiyorlar 

Asiler çenber içinde 
• 

Hükumet kuvvetleri şiddetle 
mukabeleye geçtiler 

Madrit, S ( A.A.) - Som.osierr? lagadan gelen ve hükumet 'kuvvetle 
cephesindeki hüku~~~ k~w~e~le~ı, rine men8'1tp iki kol, yardım isteyen 

ııanesiz kalmış gornncn 1ht1lalcı • Gırnata şehrinin birkaç kilometre ya 
cep t .. k · k' · ı · Z k l tarafından mukaveme gorm,e -sı- ınıne ge mıştir. Sevillada 10,5 ıt 
~r ilerlemişlerdir. Bu kuvvetler tara topl.ar, şimdi alevler içinde bulunan 
zın ·z · z t k la Elkas · h ~ .. fırıdan i~gal edı mt§ om~ mı!.ı ~ '.(! •• - , ır sarayının a 1rlamıı dögmuş 

sevkulcoy:; kıymctt 1myuktur. tür. Hiikümet Kızılhaç kafilelerine 
rm ıe· 'ht'l'l'l k atcşcd ·1t·ı·ı· l Hiikıhnct kuvvet rı, ı _1 a et ere '(lr en ı ı ı a cılere mukabrle o a-

tı: .: spaıLya, cihanın kol e . ıvı . 
c'Uracaatta tereddüt etmıyccek te 

0~.?Vrede lspanyol arkadaşlarırmz 
,~tıoı dünyayı kendi yamba§larında 

bir çevirme Jıa.reketınc başlam1ş rak, ağır toplar kullanmaya karar 
g:,zımmaktadırlar. Saint Scba.stienin vcrmi.ştir. 
60kilometrc uzağında bulunan T~~o~a Ulusal muallimler kongresinin 

b. ml(harebe ba§lamıştır. Huku- yardımı da ır . .
1 

t .
1
•1 .1 . 

receklerd" 
~ ı~ . . 

""" :ansız Komünist Partısı de neş
•l!ltı~· · am 
iste gı bir tebliğde lspa~ya~.a nız·. _ 
,, Yen herkesin va.Zifesı . Cümhurı .ret r .. . b" 
liği eJıtnini müdafaa edenlerle ı~ 1:-

ti etnı.ek oldugun-u tebarüz ettırıııış I:'. 

iki, 111i.ihimmat treni yanJ.ı 
)a~a<Iı:it, 3 (A.A) _ Hükumet ~ay
~lld~e~. Vaııadbid - Ariza. hattı _ü~
l lti t ıki treni bombardıman etınıştır. 
C)Jdll~~11 • raydan çıkmış ve taşımakta 
bt. arı mühimmat tutuşup yanmış-

e· . . 
•r atnele sendikası reuı 
~ öldürüld'ü 
-~. 3 (A .A) _ ttimada. 

t topçu kuvvetlen ı ı t .a cı erı pe 
"~6 etmi§tir. Hiikümet, asi kuvvet Paris, 3 ( A.A.)- Lifle şclıriııde 
rışaıı · d ·· k" t k yapılan ve 85,000 muallı'1•ıı';ı delegele . Navarre şehrın en pus ur me · · 
Zen k b 'l t h Tini bir araya taplaya;ı •ilı•sal mual-. . b"lyük bir nıu a ı a.arruza a • • 
ıçın 1 lirnler konferansı, l spam;ol hükıtmet 
~ıtZanmaktadır. kııvvctlerine bir yardım ~larak 10,000 

t0,5 Juk toplar kullanılıyor franklık bir kredi açılmasını karar _ 
Madrif, 3 ( A.A.) - ll!urcio ve Ma laşt1rmı§tır. . 

.,.~-:-~::b::n~--~:;:;;:;;:·;:7=(; ..... 
ş~yan Barselonda Katalonya amele Berlin, 3 {Tan) _ Sovyetlerle 
gore, l "ld'" rül" •· ! dikası reisi, revolvere o u muş spanya arasında diplomatik müna-
sen b t t · · · · se a ın esısı ıçın halen, müzake-tür. 

r . aliıınat almakta olan mehafil 
yı m . di 
. . kı"p sendikası olan ış sen -bu ışı ra ~ . 

kasının yapmış oldugunu tahmın et-

mektedir. 

reler devam ediyor. 
Sovyetlerin, büyük elçi olarak Kı

zıl ordunun mütekait generallerin
den Dubnofu Madride gönderecek
leri söylenmektedir. 

@löırdO~Om 
ŞeyDer -·-· -~~ıı---------

Çocuk döğülür mü ? 
Tramvayın arka sahanlığında sert 

bir ses yükseliyor: 
_ Yumurcak, bacaklann kırılır 

inşallah! in aşağıya bakayım. 
Hava o kadar bunaltıcı ki tram

vayda oturanlar başlarını arkaya 
diindüriip "ne oluyor"' diye bakmağa 
bile içlerinde istek bulmuyorlar. 

Galiba en meraklı benim. Bir ben 
ba.şunı çeviriyorum. 

_ Sana tramvaya asılma diyo-
rum. Atla a:ıağıya! 

Biletçi hiddetle bağırıyor. Fakat 
tramvay arabasının merdivenine çı
kıp kolımu y_an deınir"._ geçirmi.ş ~-lan 
çocuk, bı( hiddetle aliikadar degıl .... 
Arsız, atsız sırıtıyor. 

Bu çoetık, küçük bir kaldırım ço
cuğıt. Makas, su, sabun yuzu gör
memiş saçları acaip bir nebat taşı-

an bir saksı gibi.. . ônden iki üç dişi 
~ksik ağzının etrafı simsiyah, hele 
demi;e geçen kolu o kadar kirli ki.. 
..ideta çamur renginde ... 
_Anlamıyor musım1 Fena yapa-

rım seni, atla a:ıağı. . . 
çocuk aşağı atlamıyor ve hıddetı 

gitgide a?·tan biletçi bir kere daha 

bağırıyor: .. . .. 
_ Seni i§te boyle tepclcmelı ko -

pek .. Al sana ... 
Bir kol havada ka]kıyor. Ve kü

çük afacanm sol yanağı~a müthiş 
bir tokat iııiyor. Tokatı yıyen çocuk 
umulrnaz bir çeviklikle sıçrayor, yere 
athyor. 

Tramvay yoluna devam ediyor. 
Kimse f:m geçen Mdise ile alaka

dar değil. Bunaltıcı sıcak içinde 
tramvay yolcuları uyııklayorlar. 

* Ben de yarı ıtyku içinde gibiyim. 
Ve bıı rehavet içinde düşünüyorum: 

"Çocukları tramvay arabalarına 
asılmaktan menetmek doğru, doğru 
ama menetmek için yapılacak şey 
bu mu, .. 

BSiz biliriz ki; medeni memleket
lerde, §Wıım bunun çocuğunu dövme
ğe değil, insana i.stediği gibi kendi 
çocu.ğıtnıt dövmeğe bile müsaade et-
mezler. 

Suat DERVlŞ 

Ticaret odaları 
kanunu 

Değişiklik hazırlanıyor 
lç ve dış ticaretimizin inkişafı ba

zı dahili kanunlarımızı tadil, bazıla
rını ıslah etmek zaruretini doğurmuş 
tur. Bu arada 1926 Ticaret kanunu
mQzun 26 ıncı maddesile hususi: bir 
organizasyon yapılıncaya kadar tica
ret mahkemesinin idaresine tevdi e -
dilmiş olan sicil ticaret teşkilatile 
Ticaret odaları kanunu anılabilir. 

Önümüzdeki aylar için projesi ha
zırlanıp Meclisin çalışma devresine 
yetiştirilecek olan yeni Ticaret oda
ları kanununun esaslı vasıfları şun
lar olacaktır: 

Bugün tatbik edilmekte olan kanu 
na göre Ticaret odaları başkanı Eko
nomi Bakanlığı tarafından ve idare 
meclisi tarafından tayin edilmekte
dir. Geniş hak ve salahiyetlere malik 
olan Başkatibin idare meclisi tarafın 
dan tayin edilmesi tatbikatta bazı 
mahzurlar doğurmuş ve başkatibin 
yeni kanunda İktısat Vek8.letinin 
bir memuru olarak bulunması ve Ve 
kalet tarafından tayin edilmesi karar 
laştırılmıştır. Yine yeni kanunla Ti 
caret odaları idare heyeti başkatibin 
istişari heyeti mahiyetini alacaktır. 

Köy mektepleri için kurs 
Köy mektepler i için Maarif Veka

leti tarafından Eskişehirde açılan 
kurs iyi neticeler verdiği cihetle 
Veklet ayni yerde Teşrinievvelde 
YP.ni bir kurs daha açmaya karar ver 
miştir. 

Ukmektep programları 
Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz -

den) - 1lkmektep programlarını tan 
zim edecek komsiyon vazifesini bitir 
mi§tir. Eskişehirde açılan köy mual
limleri kursunun tatbikatını gözden 
geçirmek üzere talim ve terbiye he· 
yeti azası Hikmetin reisliğinde bir 
heyet Eksişehire gitmiştir. 

Köy aJf abe kitap lan 5 kuruta 
satılacak 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Köy mekteplerine mahsus al
fabe kitaplarım Maarif Vekii.leti 5 
kuruşa satmaya karar vermiştir. Ve
kalet.bütün mektep kitaplarının esas 
lı surette ucuzlatılmasını prensip iti 
barile kararlaştırmış ve ilk iş olarak 
kağıt parasını bile karşılamadı
ğı halde köy alfabe kitaplarını 5 ku
ruşa indirmiştir. 
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Yazan: Steffan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Saray yine muharrirler ve edipler, 
mimar ve musikişinaslarla dolu. idi 

R a h i p yeni e v 1 i l e r i tak- ı za etti. Ne hudutlar, ne an'ane ve 
di.s ettikten sonra n i k a h k a ğ ı- adetler, ne lisan, ne din h~ç bi~Y. 

d ı K r a ı imzaladı. Ve sonra değişmedi. Yine yüzlerce hızmetkar 
ı n d .k. bütün akrabalar akrabalığın yakınlı- her tarafta dolaşıy_?r, ahırlar a _ı ı 

ğma göre sıra ile imazaladılar.Bu sa bin tane at beslenıyor, balolar. ~ı~a 
rarmış parşömen kağıdının üzerinde fetler veriliyordu. Kral yine I~uı ıg.. 
acemi bir el yazısı ile Mari Antuva- mini taşıyordu. Faka~ o eskı kud
net - Josefa - Jan imzası okunur. retli hükümdarın yerınde kad~nla~ 
Tam imzanın yanında kalemden fır- esir olan, sözünü kimseye geçıreı_nı
larmş büyük bir mürekkep lekesi... yen birisi bulunuyordu .. Saray _yıne 

Etraftakiler yavaş sesle bu lekenin muharrirler, şair ve edıpler, mımar 
bir uğursuzluğa alamet olduğunu fı- ve musikişinaslarla dolu, f_akat b.un
sıldaşmışlardı. larm hiç birisi eski devr~? mc~n~r 

Merasimden sonra halk ta Versay üdebası ve filozofları degil. Bır 
sarayının bahçelerinde eğlenecekti. Bossuet,, Racine ve bir Corneille 
Hatta gece için büyük bir havai fişe- artık yeti§emiyor. Etraf~ dolduranl_ar 
ği eğlencesi tertip edilmişti. Fakat ta- bir sürü dalkavuktan ıbar~t._ Kım 
biat buna müsaade etmedi. Havai fi Pompadur, veya Du Barry gıbı Kra
şekleri yerine şimşek ve gök gürültü- lın iki baş gözdesinin önünde d:.ıuı. 
sü kaim oldu. Dehşetli bir yağmur çok eğilir, kendini daha çok begen
halkr dağıtmıştı. Eğlenemediler. dirirse külahı o kapıyor. Herkes de-

Yalnız sarayın içinde binlerce mu- ğerine göre değil, dalkavukluğu de
mun aydınlattığı merasim salonunda recesine göre rütbe alıyor. 
havanın fenalığından.yağmurdan ve Fakat birdenbire herkesin nazarı 
rüzgardan müteessir olmıyan asilza- dikkatini yeni bir hadise celbediyor: 
deler yemeğe oturmuştu. Yirmi iki Ortaya on beş yaşında bir gem: kız 
kişi sofrada yemek yerken altı bin çıkıyor. Evvela Veliaht karısı olarak 
seyirci salonu dolduruyordu. Bu altı ortaya sıkan bu güzel çocuk bir müd 
bin ki~inin bir tanesi bile geniş nefes dej; sonra Kraliç~ oluyor. Daha I\'.rali
almıyor ve etrafm sükfınetini boz- çe olmadan evvel herkes hissediyor 
maktan korkuyordu. Seksen kişilik kJ bu sarışın Viyanalı kız bu sara -
bir orkestra çalıyordu.Misafirler ye- yın içinde büyük roller oynayacak. 
mekten kalkınca Kral ve ailesi eğil- llk bıraktığı tesir pek iyi oluyor. 
mis baslar arasından geçti.Artık ni- Uzun zamandanberi Fransa sara), bu 
sa~ı P~ensin vazifesi · herhangi bir kadar güzellik görmemişti. Mari An
yeni evlinin vazifesinden başka birşey tuvanette bir heykel zerafeti ve ince 
değildi. Sağında. Prenses ve . s~lund~ liği vardı. Ayni zamanda fevkalade 
Veliaht olduğu halde on beşıncı Luı de canlı ve hayat dolu bir kadındı. 
bu ikisinin yaş yekunu otuzu b~~ı- Yürüyüşü, oturup kalkışı, dansedişi 
yan gençleri odaJarma kadar gotur- kusursuzdu. Sağa sola selam vere· 
dü. . rek meşhur aynalı salonlardan öyle 

Bizzat Fransa Kralı torununa gec_e- azametli bir geçişi vardı ki herkesi 
liğini uzattı.Mari Antuvanete de,asıl~ hayran bırakıyordu. O zamana k:ı
zadelerden Düşes J?e Şartr.:~ . y:nı dar sarayda birinci rolü oynayan ka 
evli olmas~ dolayı~ıyle gecelıgını gıy- dınlar bu genç ve püzel kızın onlara 
dirdi. Rahıp yataga mukaddes sular kat kat tefevvuk edeceğini hil!lsede
dökerek dua etti · rek derhal kıskanmağa başlamışlar-

Saray erkanı odayı terkettiler. Ma- dı. 
ri Antuvanet ile Lui geniş yatakları
nın başında yalnız kaldılar .. 

Bu süslü perdenin arkasında bir 
facia başladı. Oyle bir facia ki iç yü
zünü bilen yoktu . 

iKiNCi BAP 
İzdivacın gizli tarafları 

Ertesi günü Lui hatıra defterine 
iki manaya gelen şu feci kelimeyi 
yazdı: "Hiç,,. 

Ne saray merasimi, ne papazın du
ası fayda etmemişti. Prens sakat idi. 
Izdivaçta yakınlık vuku bulmamıştı. 
Hatta bu yakınlık uzun seneler vuku 
bulmıyacak, Mari Antuvanet karşı
sında buz halinde, kuvvetsiz bir koca 
bulacaktı. 

On altı yaşındaki bu Prenste koca
lık kuvvet ve kudreti yoktu. İhtiyar 
Avusturya İmparatoriçesi, Mari An
tuvanete yazdığı mektuplarda za
manla bu halin geçeceğini bildiriyor 
ve kızına üzülmemesini tavsiye edi
yordu. Fakat bir iki sene devam eden 
bu halden artık kayınvalde de mera
ka düşmeye başlamıştı. Luizin hüsnü 
niyetinden şüphe etmek doğru olmaz
dı. Çünkü biçare zevç sevimli zevcesi
ni sık sık ziyarete geliyor, fakat bil -
tün bu yakınlaşma teşebbüsleri neti
cesiz kalıyordu. Cahil Mari Antuva
net bunun gençlik acemiliğinden ileri 
geldiğine hükmediyor, biçare kızca~z 
memleket içinde kocasının kudretsız.. 
liği hakkında dolaşan rivayetlerden 
müteessir oluyordu. 
rinde bundan iyi mihenk olamaz. 

Kendinden sonra gelen On beşinci 
ve on altıncı Lui'ler bu vasi saraya 
v-e devlete varis oldular. Fakat b!ıiba
larınm yaratıcı kuvvetine tevarüs e
demediler. Krallık devirleri esnasın
da haricen herşey ayni şekli muhafa 

Bu on beş yaşında henüz çocuk 
denilecek kadar genç olan Marle An
loinelte saray halkımın dimdik ve 
resmi tavırlarına henüz alışamamış• 
tı.Eteklerini toplayrp salondan salo~ 
na koşuyor,kocasının genç kardeşle 
rile oynaşıyordu.Bir hükümdar karı 
sına yakışmıyan bu neşeli ve hoppa 
tavırlar hiç şüphesiz hiç kimsenin ho 
şuna gitmiyordu. 

Fakat en titiz saray an'anelerine 
sadık kalıyor, o zaman ağır başlı ve 
kelli felli bir Kraliçe olmağa çalışı • 
yordu. Viyana sarayında da mera.sim 
ve an'aneye riayet ederlerdi. Fakat 
bu ancak resmi günlerde yapılır, sair 
zaman herkes daha samimi, daha ser 
best yaşardı. Fakat Versaillcs'de en 
küçük harekette bile resmiyet ara • 
nırdı. Tabii olmak ve içten gelen 
birşey söylemek veya yapmak pek a
yıp sayılırdı. 

Sabahtan akşama ve akşamdan sa
baha kadar dimdik ve buz gibi bir 
halde ya§amak lazımdı. 

Arkası va-r 

Halde tadilat 
Yeni bir meyva hali 
binası inşa edilecek 
Şimdiki sebze hali binasında bazı 

tadilat icrası kararlaştırılmış, bunun 
için 20 bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
Bundan başka kavun, karpuz mevsi
mi biter bitmez inşaata baglanılmak 
ti2ere eski Meyvehoşta tamamile as
ri bir şekilde yeni bir meyve hali bi
nası yaptırılması muvafık görülrııüş

tür. Bu da belediyeye 80 bin liraya 
mal olacaktır. 



8 T A N 

MEMLEKE.TTE "TAN il 
Yunanistan de 

Yeni bir şimendifer 

Diyarbekir her gün bi-G;~; At::.~b(~~:~:~~!~h::üm .. 
tile bir Belçika şirketi arasında yeni 

d h • k• f d• İSf İyOr bir §imendifer hattının inşası için r az a a ın ışa e ıyor itilaf aktedilmiştir. Bu hat, eski Yu 

Y e"ni açılan ilkmek teplerden başka bu yıl 

merkezde bir de kız enstitüsü tesis ediliyor 

Gerede, (Tan) _ Gerede, 18 köyii nanistanla yeni Yunnnistanı birleşti
ve 60 bin niiftisu bul.wıan bir kaza recek, ikinci şimendifer hattını teş-

1 

merkezidir. Buna rağmen, kascıbada kil edecektir. Hat, Kalabakadan baş 
eczahane ve doktor yoktur Bu yüz- lıyarak Karaferyada nihayet bulacak 
den birçok hadiseler vukua gelmek- tır. Bu demiryoluna tahsis edilen pa-

Tarihi surlar muhafaza edilecek 
tedil'. Euvelki. giiıı, Geredeniıı Orta ra beş milyon yilz bin dolardır. 
mahnllcsüıdeu Zeliha isminde bir ka· 
dm birdenbire hastalanmış ve 52 ki- Mühim tayyare •İparişleri 

Diyarbckir, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Diclenin bir yarım dai
re şeklinde çerçevelediği bu eski 
Türk kasabası, cümhuriyetin feyiz
leri ile her yıl biraz daha gelişmek
tedir. Şehrin büyUk ve tarihi surla
rı, vekaletçe verilen emir iizerine 
muhafaza altına alınmıştır. 

Diyarıbekircle ekonomi 
Iktısadi bünye, tren geldikten 

sonra çok inkişaf etmiştir. Evvelce 
civar vilayetlerden bir kısmına ve 
pek az miktarda yapılan buğday 
ihracatı, şehir trene kavuştuktan 
sonra otuz bin tonu geçmiştir. 
Ccriye kalan altmış bin ton da bu 
mıntakada istihlak edilmektedir. Pi
rinç ekimi de mlihim bir yer işgal 
etmektedir. Fakat, tarifelerde yük
seklik dolayısiyle kolayca ihraç edi
lememektedir. 

Diyarbekirde canlı hayvan ihra -
catı da mühim bir mevki işgal e
der. Ayda beş bin barsak ve o 
miktar deri ihraç edilir. Yün, yağ, 
tatlı \re acı badem, mazı, kitre de 
ehemmiyetlidir. 

Iki ipek, bir tuğla ve kiremit, iki 
un, bir buz ve inhisarlar idaresinin 
bir soma rakı fabrikası vardır. Ko
za ve tel ipek ihracatı vardır. lpek
Ji mamu19.t mülhakat ve civar vila
yetlere gönderilir. 

50 - 60 kadar poşu dokuyan tez
gah vardır. Çermik kazasında da 
pamuk yetişir ve köylü ihtiyacını 
temin eden kafi miktar dokuma tez
gahı kurulmuştur. 

Maarif hareketleri 
Diyarbekirde, eski, esaslı ve ileri 

bir maarif hareketi vardır. 932 de 
orta kısmı da ihtiva. etmek üzere a
çılan lisenin mevcudu yüzü kız ol
mak üzere 805 tir. Yüz kadarı yafı
lıdır. Kütüphanesi zengindir. 

On beş senelik bir müessese olan 
sanayi mektebi, hususi muhasebe -
den maarif vekaletine devredildiği 
icin daha mükemmelleşmiştir. Tor -
r.·•, marangoz, tesviye, soğuk demir 
atölyelerinde çalışanlar i5 tir. Onu 
nehaıidir. 

Temyizde gecikmeler 

lometre 14zaklığmdaki yola götürti· Atina, 3 ('!'an) - Bugün Başvekil 
/ürken vefat etmi§tir. Bu gibi vaka- Metaksas, Hava Vekaleti erkaniyle 
ltımı tekerriirünc mani olmak içitı yeni yapılacak tayyare siparişleri hak 
ka::mm:::a bir doktor tayini h11sus«n- kında müzakerede bulunmuştur. Yu
da alakadarlara yeniden müracaatta nan hUkümetinin alacağı tayyareler 

Diyarıbckir surlarında mc§huı· Urfa 
kapısı 

Merkezde be., ilk o1ml vardır. Her 
kaza merkezinde bir ve ile bağlı köy 
lerde de altısında okul vardır. Vila
yet, kaza ve köylerdeki muallim sa
)'JS~ 86 ve talebe miktarı da yedi 
yüz dördü kız olmak üzere 3100 
dür. 

f-bulımulacaktır. .... ----......~·--
Sebze fiatleri 

Konyada gözle görünür 
bir pahalılık yar ! 

Konya, (Ta"'' Sebze fiatlarm-
da g':ize görtinür bir pahalılık var
dır. Bunun sebebi, yerli mahsulün 
hem" tamamiyle yetişmemesinde
di . Yerli patlıcanlar 10 kuruşa sa
tılmaktadır. E\ma. kaysı ve erik gi
bi meyveler de az yetiştiği için fi. 
atlarda geçen senelere nazaran iki 
üç misli fazlalık vardır. Geçen yıl 
kaysının kilosu 60 paraya kadar 
indiği halde bu yıl beş kuruştan a
şağı düşmemi,tir. 

Karpuz 4 - 5, üziim 11-12,5 ku
ruştur. ünümüzdeki haftadan itiba
•·en Aladağdan bol miktarda üzüm 
gelmesi beklenmektedir. O zaman 
fiatların daha fazla düşmesi müm
~ündür. 

Meram bağlarında, bu yıl üzüm 
mahsulü çok boldur. Fiatlann iki 
kuruşa kadar ineceği zannedilmek
tedir. 

Orduda iki fut bol maçı 
.Merkezde bir hususi ana mekte- Ordu, 3 (TAN) _ Rize Halkevi 

bi de mevcuttur. Talebe sayısı otu~ 
dur. Müdiriyete bağlı iki biçki ve sporcuları iki futbol maçı yapmak ü-
dikiş yurdu vardır. Bu sene bir kız zere buraya gelmişlerdir. Bu ziyaret 
cııt:titüsü de a~ılacaktır. Enstitüde münasebetiyle Ordu Halkevi, Ata
şapkacılıkla diklŞ, Utli ve sair ev tUrk rejimini yaşatmakta olan TUrk 
işleri gösterilecek ve mua.llirfilcn g~nçliğinin bir kaynak yeri olmuştur. 
vekaletçe gönderilecektir. Geçen Cuma günü yapılan maçta Or-
Şehir dahilinde Cevat paşanın e- du spor klübü, 4-1 Yıldıza galip gcl

seri sayılan büyük ve zengin bir rna miştir. 

arif kütüphanesi vardır. Son bir se· Dün yapılan maçta her iki klüp Uç 
ne içinde 18 oin vatandaş buradan üçe berabere kalmışlardır. Bu maç
i!-tifade görmüştUr. Art1k oğulları - !arda ve Halkevinde yapılan toplan
na ait Zincirli medresede güzel bir 
r.ıUze vücuda getirilmiştir. trlarda sporcu gençlerin gösterdikleri 

kabiliyet ve karakter pek beğenil-

miştir. 

için birçok İngiliz, Çekoslovak, Po -
lonya. Fransız ve Amerikan şirketle-
ri teklifler yapmıştır. 

Umumi bir grev mi 
hazırlanıyor? 

Atina, 3 (Tan) - Yunan hilkume
ti. çar§amba günü (yarın) ilan edile
ceği sanılan umumi bir grev için la
zımgelen ihtiyati tedbirleri almıştır. 

Bir Amerikalı profesör 
lstanbula geliyor 

Sofya, 3 (Tan) - Amerikada "Ka 
nımt Sultan Süleyman" a dair yaz
dığı kit abilc tanınan Amerikalı rro
buraya gelecektir. Amerikalı profo~ 
fesör Layboyer, birkaç güne kadar 
sör, "Fatih Sultan Mehmet" e dair 
bir kitap yazmaktadır. Bu sebeple 
tetkikat için 1stanbula da geleceği 
söyleniyor. Profesör, harbi umumi -
den sonra sulh muahedelerinin kon· 
grelerine iştirak etmiş ve Garbi TraJc 
yada Bulgar - Yunan hududunun tes 
bitinde de hazır bulunmuştur. Bura· 
da bir hafta kalacaktır. 

İstanbul ve Uşakta 
şiddetli zelzele 

Istarrbul, 3 (A.A.) - Bu gece Kan
dilli Rasathanesi, ayni merkezden 
gQlen •· nı.aıe krı.~d~,~ J;lir.i, 

2 Ağustosta saat 20,21,58 de, ikincisi 
3 Ağustosta saat 0,41,48 de, üçüncü
sü saat 6,03,40 da olmuştur. Şiddetli 
geçen üçüncü zelzele merkezinin ls
tanbula mesafesi 380 kilometredir. 

Utakta 
Uşak, 3 (A.A.) - Bugün saat 

12,40 ta garptan birincisi şiddetli, 
ikincisi hafif iki zelzele olmuştur. Ka
za ve hasar yoktur. 
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No. 4 Yazan: M1THAT CEMAL 

Penbe bir sabahın ortasında 

bir kadın duruyordu 
~nan kadar parasızdı .Prens de }.4' 
nan gibi prensesin ekmeğini yiyof" 
du. !kisinin arasındaki fark iki 1'il
çilk kelimeydi: "Koca,, "misafir,, ..• 

Fakat kocanın eğer parası yokll 
iki kelime birdi: "Koca,, ve "ıniil' 
fir,, ayni şey. 

Yalnız Adnan kadının iltifatın• 
sebep bulamıyordu. Prenses Bahir' 
onunla niçin bu derece iyi idi? Nr 
den onunla bir "melek,, ti? 

Gazetelerde bir telgraf 

Erkan ı harbiyei umumiye riyasetl11• 
Metrea t epeden ,.......,,. 

l N iaan 331 

" Saat 9,30 dan sonra metres tr 
peden gördUğUm vaziyet: GündUI 
şimalinde, sabahtanberi sebat edelS 
ve dümdar olması muhtemel bit 
düşman müfrezesi sağ cenah grıı' 
punun taarruzu ile gayrimuntazll~ 
çekiliyor; kıtaatımız yakından taklP 
ediyorlar. Hamidiye istikametincJt 
temas ve faaliyet yok. Bozöyü yanı· 
yor. Düşman binlerce maktuleriyl• 
doldurduğu muharebe mevdanıısJ 
muzaffer silahlarımıza terketı:nif' 
tir.,, 

Garp cephesi kumand.-ı 

Sebep kıımen İf sahiplerincle 
Ankara, 2 Ağustos (Tan) - Mah 

keme kararlarını temyiz eden vatan· 
daşların, temyiz arzuhallerine uzun 
zaman cevap alamamalarından dola
yı, Temyiz mahkemesine sık sık şikh 
yette bulundukları görlilmektedir. Sa 
18.hiyet sahibi kac'tlaklardan aldığı -
mız haberlere ·göre kabahat kısmen 
iş sahiplerindedir . .Mesele §udur: 

Atatürkün ye~i bir 
heykeli 

Eflani, 3 (TAN) - Nahiye merke
zinde dikilen Atntilrk heykeli ve Cilm 
huriyet bahçesinin açılma töreni ya
pılmış ve bu vesile ile Boğazlar mu
kavelesinin ehemmiyeti köylü ve hal
ka bir defa daha anlatılmıştır. Köylü 
gece nahiye merkezinde bayram yap
mıştır. 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

2803 sayılı Adliye harç tarifesi 
kanununa göre kayda tabi evrakın 
kayıt harcı ödenmedikçe o evrak mu 
amele göremez. Temyiz layihaları da 
bu evrak arasındadır. Binaenaleyh 
muayyen olan harcı ödenmeden ev -
rak Temyize gönderilmiş olsa bile 
onun hakkında muamele yUrUtUlme
slne, bu kanun mucibince, imkln 
yoktur. 

Bu kanunun tatbikatta iyi anla
eılataması yüzünden, Temyize gön
derilen evrak ve bilhusa Temyiz 
arzuhallerlnin, kayıt harçlarının ahn 
ması için muhabere etmekle geçen za 
man zarfında evrak muamele göre
meden kalkmaktadır. 

V ezirhan köyünde bir 
yangın çıktı 

Bilecik, (Tan) - Vezirhan kö
yünde yangın çıkmış, belediye motö 
ıii süratle köye gönderilmişti. Vak
tinde alınan tedbirler sayel!llnde, a
teş fazla genişlemeden söndUrlilmUş 
tUr. Vali Ali Rıza da yangın yerine 
gitmiştir. 

Küçük Antant toplantısı 
Belgrat, <Tan) - Küçük Antantın 

bu seneki kongresinin, Eylulde Bra
tislava şehrinde toplanılması karar
laştırılmıştı r. 

D. N. 

8210 

8261 

8288 

8287ı 
8323 

5652 
6339 

3727 

2993 
456 

1351.ı 
1922 

Semti ve mahallesi 

Usküdar Sellmsız 
Yenimahalle 
Istanbul Altı mermer 
Hacı Timur 
!<'ener Tevkii Cafer 

Beyoğlu Yenişehir 
Feriköy 

UskUdar Yenimahalle 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Yeşilköy Umraniye 

Tophane Haci Ali 
Kasımpaşa Hacı Ah
med 

Sokağı 

Fıçıcı 

E. Kilise çıkmazı 
Y. Taşköprü zade 
E. Taşmerdiven 
Y. Şair Niyazi 
Kaya 
E. Marya 
Y. Adsız nefer 
Fıçıcı Rüstem 
E. Mercan 
Y. Turan 

Halkalı Cad. 

E mlak No. 

- ----, 
60-60 Mil. 

E. 42-44 Y. 
E. yeni 14 

E. 9 
Y. 7 
E. ve Y. 1 

E. 5 Mü. • 

E.ve Y.6-8-10 
; . 45 

Y. 43 

E. 32 
Y. 36-38 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Bağçeli ahşap iki 500 T. L. 
hanenin 12 de 6 His. 
Kagir hane 710 

Kagir hanenin 
5/18 His. 
110 metre arsa 
500,50 metre arsa 

172,25 metre arsa 
89 metre arsanın 
1/6 His. 
57,50 metre arsa 
51,50 metre arsa 
Kulilbe ve arsanın 
42/ 25 His. 
264 metre arsa 
59,75 metre arsa 

145 metre arsa 

500 

450 
310 

450 
100 

175 
155 
250 

200 
50 

100 
Içinde kulubesi olan 200 
145 met re arsa 
85,50 metre arsa 180 
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Dert ortağı 
Okuyucularımı;za 

1 
Ber gtlD bir 1 

lllk&ye 1 
\.. 

9 

Rızk tQkenınc:ıa •• -J 

Hepsi de kaptanın gösterdiği yere baktılar: Orada 
sırtını Türk leventlerine çevirmiş bir kadın duruyordu 

Bu •Ütunda herhangi b ir "der
diniz van a, ona bir deva bulma
ya çalışacağız. Bütün dertlerini
zi, maddi olsun manevi olsun, 
bize gayet kısa olarak yazınız. 
Size samimi bir dert ortağı olma
ya çahtacağız. 

Kızkardeşim istemiyor 

.- Belli başlı bir şey yok. Ben he: 
11.Uz gemiyi büyütenıedim. Halbuki 
§ttndi tilccar gemilerine de top koyu
Yorlar. 

- Neler var onu söyle!.. . 
Korsan reis hemen birşey söyliye

tniyordu. Düşüne düşüne ve teker, 
teker sayıyordu: .. 

- Birkaç çuval buğday ... Uç dort 
top kadar çuha ... Sekiz on ta.ne ko
.Yun ... ., 

- Başka ... 
Korsan reis -'ep böyle zırva şeyler-

den bahsediyordu. 
Recep Reis yanıbaşında duran şaşı 

lıustafaya döndü: 
- Haydi şu çamaşır teknesine in 

de içinde neler olduğunu gör. Bu mad 
t abaz heHfin hepsini söylemediği bes 
belli ... Yanın~ iki kişiyi daha al ... Bi
risi San Omer olsun ... 

Şaşı Mustafa giderken Recep Reis 
gülerek onun ardından seslendi: 

-Bana bak ... 
- Buyur Reis .... 
- Gözünü iyi aç ha ... Biri iki gör-

lniyesin yine ... 
Şaşı Mustafa da gülümsiyerek ce

\·ap verdi: 
- O her zaman olmaz. Bazan öy

lesi işime gelir de ... 
Sarı Omer hemen onun yanma ka

tılnuştı. 
Şaşı Mustafa leventlerin arasına 

IÖyle göz attı: 
- Dertli! ... Sen de gel! ... 
Dertli Hasan: 
- Başka adam bula.madm mı? 
Der gibi baktı. 
Fakat şaşı Mustafa bunun farkına 

bile varmamıştı: 
- Haydi, çabuk ol! 
Diyince Dertli Hasan samu gemi

hin direğindeki çivilerden birine astı 
\'e şaşı Mustafa ile San ö merin ar
dından yeti§ti. 

ŞaŞI Mustafa İngiliz gemisinin gi.i
"'•rt~ini bir bnkıstsı gözden g~irdi. 
Sonra kıç kamara önUnden aşağıya, 

mbarlara inen merdivene doğru yü 
"dü. 
Orada korsan reisinin saydığından 

daha çok mal vardı. Fakat şaşı Mus
taramn asıl gözüne çarpan, bir ke
lıarda. ve bağlı olarak duran genç bir 
Adamdı. Bu, güzel giyinmişti. Ayak
larındaki papuçlar, bacaklarındaki 
biraz dar uzun pantalonu, sırtında
lti caketi, parlak tokalı ve geniş pe
lerini, uzun ve dUzgtin taranmış olan 
ları saçtan onun bir serseri olma
dığnu gösteriyordu. 

Şaşı Mustafa sarı Omerin tercU • 
~anbğile Ingiliz korsanına sordu: 

- Bu kimdir'! 
- Esir değildir. 
- Ya nedir'! Niçin bağladınız'! 
- Bu kıza fenalık yapmasın di -

~e ... Onu kaçırmış ta .• • 
liepsi de kaptanın gösterdiği yere 

baktılar orada sırtını Türk levent -
le:1ne ç~virmiş olduğu halde çömel
lrıış olan bir kadın gördüler 

Şaşı Mustata onun yanma !Okul • 
-Su: 

- Buraya bak ... Yüzilnü göreyim! 
bedi. 

ta Kadın daha çok örtiindU. Şaşı Mus 
fa san ömere işaret etti. 
Sarı Omer kadının omuzundan tu· 

tarak çekti. 'Yüzünü örtmek istiyen 
~erini de aşağı indirince gillümse -

ı. 

t Şllaşı Mustafanm gözleri hayretle 
!: trlı9tı .• 

d lieıe dertli Hasan onun karşısın
a ~aYran hayran baka kalmıştı. . 

lt Çunkü bu çok güzel ve sanşm bır 
ız id" ' ı. 

ta Ağlamaktan ıslanan kirpiklerile kı 
nı. ra~ göz kapaklan arasındaki açık 
dıavı gözıerinde büyük bir korku var 

Ve b b' gil ~IJ·k u hal ona bamb14'ka ır -b Veriyordu. 
hn ~g~lı altın sansı saçları iki .. ~a
tU" gu halinde omuzlarından gog -

-.e d ~ 
Şa ogru sarkıyordu. 

l'ak: §t Mustafa dertli Hasana baka -
' 

hı;' Al sana bir sarı kız... Hem de 
~I . ~ nı buiursan aşkolsun ... 

n Yordu 
~~ aözıer doğru idi. 
......_ :e Mustafa kaptana sordu: 
........ bunıa.n nereden aldınız'! 

en·ıı 
........ ~ 1 n ortasından •. 
.~ asıl? 

ğh dura In · · · ·· terdı' • ........ :e n gılızı gos · 
~ u ~.erif bu kızı Izlandadan ka
lıaş1a~ 'BuY'Ucek bir yelkenli ile tek 
tıkan fı a Yola çıkmışlar. Dün sabah 
~~tı.lid rtına sırasında rasladık. Yel-

e.n bir çığlık duvduk. YanaŞ -

"imzasız" imzasilc: 
Yakın akrabalanmdatı bir k"tzı se

viyorum. Benden 12 yaş kiiçük o7ma
sına rağmen (ben - 21 • kız 15 yaşın
dadır). k'tzın ebeveyni evlenmemize 
ttıiisaade etti, iki ay sonra diiğiiıı ya
pacağız. Benden altı yaş küçiik bir 
hemşirem var. Bu hemşiremi culenc
ce[jim 1.:ı.zın ağabeyine almak istcdi
lm. Hemşirem razı olmadı. Hemşire
mi her husıısta kendimden çok yük
sek bir Vtıivcrsitcliyc ni§mıladım, 
keııdisi de ornı çok seviyor. llemşire
nd çok severim, o da beni sc1.:cr, hiç 
bir yerde beni kırmadığı halde bu k'lz 
la cııleıwıeme razı olmuyor. llcmşi
rcnı gerçi cahildir, fakat mnumi 
bilgisi iyidir. Seciye ve karakter sa
h il>illir. Bu miimaııaatrn sebebini 
so1·duğıtm zaman: 1 - Sen ondan gü 

· zclsiıı /1 - Onların içtimai durumu , 
bi::dcn geridir, /il - Bvı·elcc biz oıı-
larla bir ağız çekişi yaptık, bize çok 
kötil söylediler .. ve saire... lliUasa 

Çünkil bu, çok güzel ue sarışın bir kız idi. be>l sana acıyorum, onlar ve o kı:: 

tık ve bunları bulduk. Herifi ilk li- - Haydi, ne duruyorsun? senin dengin değildir diyerek hiln-
mana çıkaracağız, kızı da geri gön - Diyerek kolundan çekti. giir 1ıiiııyilr ağlıyor. Kendisine ya/va-
dereceğiz. Hasan sordu: rıp yakanyorımı, tecrübcleyinde11, 

Şaşı Mustafa kıza son defa baktı. - Bu kızı almıyor muyuz? ımıddi sebeplerden, lıayatımrn sonun 
daıı ve saire onu ikııa etmek içiıı 

Diğer kamara ve bölmeleri gezdi. Bu - Onu reis bilir. sırada dertli Hasan genç kıza baka - Alalım be Mustafa ... Çok par" birçok §Cylcrdcn balıscdiyormıı 0 ı,•a 
kalmıştı. Onunla konuşmak istiyor. eder. kit (eı•ot sözlerin Jıcp haklı, ben de 
Fakat konuşamıyordu, çünkü dil bil- - Bundan sana ne? iyi olacağını ııc scniıı mcs'ttt olaca-
mi yordu. _ Ben de müşteri çıkacağım ve ğını biliyorum 1.1c arzıım da budur. 

Şaşı Mustafa yukan çıkarken onu alabildiğine artıracağım. b'akat bunlara ve bu kıza karşı kal-
bıraKtığı yerde görUnce: Arka~n \"ar bimde bir soğukluk oor, ısınamıya-
============================== l roğım oo~~ııamı~~ğın0.d~~ Siz, şimdilik evlenmek işini biraz 

Sahipsiz şeylerin 
sahipliği 

Menfaati umuma ait sahipsiz şey
lerden nasıl istifade edilecek ? 

Medeni Kanunumuzun umumu 
alikadar eden bir maddesi: "Sahip
siz şeyler Ue menfaati umuma ait 
olan mallar de,·ıetin hüküm ve t a
sarrufu altındadır. Hilafı sabit ol
madık~.a. menfaati umuma ait sular 
ile ziraate eh·erişli olmı~·an ~·prler, 

kavalar , t epeler, dağlar \'e onlardan 
çıkan kaynaklar kimsenin mah de
ğildir. Sahipdz şeylerin ihraz n iş
g&li, yollar ve hay"\'&nlar, akar su
lar ile yataklan gibi menfaati umu
ma ait maJlann l~Jetilmesl \'e iıırtima
U hakkında ahkamı mahsusa ,·az'o
lunur." 

Medeni Kanun 926 yılında mer'i
yete geçti. O zamandanberi bu mad
denin taalluk ettiği hususlarda çıkan 
ihtilafla?" umumi hükümlere tabi 
olunar ak hallediliyordu. Fakat, son 
yıllarda, bilhassa şehir içinden veya 
yakınından geçen çay ve ırmaklann 
sulannd(tll istifade etmek, nehir su
larile arazinin irva ve iskası, kimse
nin malı olmıyan araziye tasarruf .. 
gibi umumun menfaatlerini ciddi su
rette alakadar eden hususlarda va
tande,şlar arasında çıkan niza ve ih
tilafların artması göze çarptı. Bu
nun için, maddenin sonunda da zik-

redildiği lizere, hususi hükiimler vü
cuda getirilmesine karar verilmiştir. 

Bunun için, girişilecek olan tetki
kata esas ittihaz edilmek üzere, Me
deni Knnunıımuzu aldığımız !sviçre
nin, bu yoldaki mevzuatı istcnmi§tir. 

Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, 
yollar ve meydanlar, akar sular ila .. 
hakkında lsviçrenin Vaud, Geneve, 
Neuchatel ve Zürich kantonlarmm 
ne gıöi mevzuatı ihtiva ettiği ve Me
deni Kanunumuzun anası olnn bu 
memleketin hususi ahval ve şeraiti 
bir yana bırakıldıktan sonra memle
ketimizde bu yolda ne gibi hükümler 
vaz'etmek icap edeceği hakkında 
Adliye Vekaleti bir nizamname hnzır
Iıyacaktır. Bu nizamnamenin tatbi
ki, devam edip giden ihtilafların önU
nü alacaktır. lsviçre. Adliy~ Veka
leti.mizin ricasını biiyük bir nezaket
le kabul etmiş ve bu vadide tatbik 
edilmekte olan bütün mevzuatının 
birer örneğini göndermiştir. lsviç
renin bu dört kantonunun mevzuatı 
tetkik edilmekle beraber memleketi· 
~i~de de bu işlerle alakadar olan 
vilayet ve belediyelerin mütaleaları 
alınacak, nizamname böylece vücu
da getirilecektir. 

Olimpiyatlara son kafile de gitti 

tehir ediniz. Esasen evleneceğiniz 
kız 15 ya§ında olduğuna göre, onun 
hiç olmazsa 18 yaşına gelmesine ka
dar beklemeniz lazım. Bu arada ktz 
kardeşiniz de evlenmiş olur ve belki 
bu vaziyet değişir. Eğer, onun arzusu 
ve kablelvuku veya tahtelşuurunda
ki hislere rağmen evlenmekte ısrar 
ederseniz, bir felaket, hiç olmazsa bir 
gc(;lmsizlik olacaktır. 

* 
Benimle kaçacak 

Bcyazıtfnıı l'. H. imzasifo: 
Yirmi ya.§mdayırıı. 28 ycı§larrnda 

bir gc11ç ile, altı aydır sevişiyoruz. 
Bıından bir haf ta evt:cl, onım iki se
nedir evli oldıtğımıı, 1Jir de çocuğu 
oldıığıorn öğrendim. O, bunu benden 
gizlemi§ti. Sebebini sorııııca "Semi 
o karlar seviyorum ki, bc11i reddedcı • 
sin .diye korktum. sustum,, dedi, ve 
benımle bcral>cr başka bir ?ilemlelw
tc kaçwığa haZ1r olduğıoıu söyledi. 
On11 seviyorum. Ne yapayım1 

. On~ scvmeğe hakkınız yok. Scvse
nız bıle bu aşkı kalbinizden koparıp 
atacaksınız. Bir aileyi bozamazsınız. 
Onu artık hiç görmeyiniz. 

'!o 

ilk aşkı 

Kadıköyündcm S. A. imzasilc: 

11 yaşındayım. Vç aydır, beıı<lı;ıı 
'3 ya§ büyiik bir gençle sevişiyorıım. 
S~n .. z~manlarda bu genç başkn.~ilc 
göruşııyor. Haberaldım. Kendisine 
söyledim. l11kar etti. Acaba tekrar 
bana avdet ederek beni eskisi gibi 
St>VCCek ve benimle evlenecek nıi1 
. ~Ie~tubunuzdan, bu münasebetin, 

sı.zın ılk aşkınız olduğu anlaşılıyor. 
~ıze ~unu acı, fakat açık olarak söy
lıyeyım ki, kaybolmuş bir aşkın geri 
dönmesi pek nadirdir. Bu size bir ders 
olsun, ve, öyle, kalbinizi her gördü
ğlinilz gence vermeyiniz. 

~ 

Frank kaç kuruta? 

1 Beyoğlımda>ı F. F. im:;asilo: 
ı Frankw, lstanbıtlda, on k:ıtru§a 
1 sat1l<iığı yerler ııar. Bunlar kiitüpJıa
ntlcrdir, Mesela 12 franklık bir kita
bı 1~0 kuruşa satıyorlar. Hoş 5 frank 
lıı: '!ıccuıuayı 60 kıo-uşa sattıkları da 
va./.."', ya. Böyle frank 12 kııruşa gel
?nl§ oluyor. Bunun sebebini izah rdc
bilir misiniz1 Ve bir çaresi yok ;nıı
dur1 

Beli bükük bir ihtiyardı . Omzun- .:;ideceğin yere vardın demektir 
da boşluğu anlaşılan soluk renkli bir gayrı .. Ve çaldığı ekmeği bitirip ya
heybe taşıyordu. Uzunca ak sakalı- }anmaya başlayan vahşi bakışlı kö
nı sanki isli bir duman sarartmış, peşini beraberine alıp.ıslıkla bir köy 
gözlerinde yaşamaktan bıktığını bel- türküsü tutturarak oradan uzak
li eden bir sönüklilk var. Hanın ka- !aştı. lhtiynr da yine heybesini o
pısmdan girerken toz içindeki çarık- muzladı. Aç karnını kırmızı kuşağı
larını uzun uzun silkeledi ve hancı- nın üzerinden sıvazlıyarak, müte
mn çırağı: "Hoş geldin ağa." diye, vekkil, :rgahzun bir halde başı önü
kerevetlerden birini gösterince çe- ne doğru eğilmiş yürümeğe başladı. 
kingen, korkak bir hareketle heybe- Biraz sonra köyü arkada bırakmış, 
sini omzundan indirip, oracığa iliııi- etrafa geniş kırlar, uzaklara doğru 
verdi. Biraz ötede toprak ocağın ba- sr :li tepeciklerle dolu olan toprak 
şında küçük siyah tenceredeki mısır bir yolda ilerlemeğe başlamıştı. e
~orbasınm daha çabuk kaynaması i- pey yüriidü. Artık mecalsizlikten ba 
çin odunları üfleyen hancı işini biti- ca' lan bükülüyor, açlıktan gözleri 
rerek dönmliştü. Yolcuyu görünce a- dumanlanıyordu. Halbuki bu akşam 
ğır ağır gelip, karşısındaki kerevet- Keçeciye muhakkak varması, kızını 
krden birine çöktü. Elile pos bıyıkla- bulması lazımdı. Çünkü ne yatacak 

Y"-i ne de yiyecek ekmeği kalmıştı. 
rım sıvazlıyarak, ihtiyara dikkatle Handan kovulmuş, son dilim ekme
süzdü ve dik bir sesle sordu: ğini de it kapınışti. Ve şimdi kızını 

-Nereden geliyon ağa?. gideceği yerde bulup, bulmayacaği-
-Boztepeden oğul. Yçl uzun pek, nı bile kat' i olarak bilmeden, kafa-

burayı bulncaya gadar can kalmadı .. sı hiçbir şey düşiinemiyecck kadar 
-Yaylıya niden binmedin ki?. ı:ıcrsem, perişan bir halde Keçeciye 
Hancı bunu sesinde sinsi bir rna· doğru ilerliyordu. 

na titreyerek sordu. Müşterinin fa. Boş heybesi ağır bir yük gibi ih
kirliğine iyice kani olmak istiyordu tiyar omuzlarını çökertiyor, açlık· 
ve ihtiyar acı bir gülümseyişle boy- tan, susuzluktan gittikçe gözlerinin 
nunu bükünce, şüphesinin hakikat feri kaçıyordu. birdenbire irkilerel: 
olduğunu görerek sualini tekrarla- durdu. Çıngırak sesleri duymuştu. 
madan sustu. Iı'akat hemen suratı a- Biraz canlanır gibi olarak, gözlerini 
sılmıştı. Bir müddet karşı karşıya merakla ctrtfta gezdirdi, ve karşı 
sessiz oturdular. Sonra hancı yerin- yamaçtan bir çobanın yedeğinde ko
den ağır ağır kalkarak, hanın arka yun sUrülcrinin indiğini görüp: "ço. 
avlusuna açılan küçük bir kapıya bandan yolu sorarım.'' diye scvine
doğnı yürüdü. lhtiyara işittirmek is- rck o tarafa doğru ilerledi. Bir kaç 
ter gibi homurdanıyordu: adım yürtiyilnce yeşil ağaçların ıu-

-Yatacak hiç odam kalmadı. Ha- tında güneşte pırıl pırıl yanarak a
sat vakti, tepenin aşağısındaki köye kan kiiçUk bir dere gördU. Sönük 
gelen yanaşmalar yatacak yer go- bakışlı gözlerine mana geldi. Ne ka
madılar. dar p·ısndığını anrak anlayordu. 

Onun iri vücudu avlu kapısında 
kaybolunca, ihtiyar yavaşça ayağa Dermansız ay"''·larına gelen son . ·r 
kalktı. O tarafa doğru mahzun bir kuv • tJc o tarafa doğru koştu ve 
nazar attıktan sonra heybesini o- derenin başına gelince secde ec'!.:!r 
muzladı, yarım çarıklarını sürükliye- giti ;···:erek, Jl <>rini serin sulara 
rek kapıdan çıktı. c1 • ırdı. Sonra berrak sularla do-

K ö Y e Y a k 1 a ş ı n c a i- ı, bu ·1; uk avuçlarım titre,, -
çeri girmeye cesareti yokmuş gibi 
birdenbire durdu. Yolunu değiştire- 'la yaı. -ıtırdı. F'..:kat birden-
rek, harman yapılmı~ ekinlerin üst tire k ~lnğına çarpan dik bir sesle 
üste yığıld ığı tarlalara doğru yürü- irkildl: 
dil. Çitlerin kena!'ına gelince yine - Ne idiyorsun buba? Içmc sakm 
durdu,sonra tarlaların önündeki kü- o ,:ı , :tesi glin ''ısıtma yapıyor" 
çük bir ml'ydanda, geniş dallarını u- di~·" gelip içine r>3u koydular. 
zatmış etrafını gölgeliyen yeşil bir İhtiyar çobana dönmüştü. Çoban 
çınarın altına ilerledi. Hemen çöme· dağılan sürüsüııii tophynrak, eliyle 
lip, heybesini kucağnıa aldı. Derin karşıki küçük tepeleri gösterdi: 
derin içi..i çekerek heybenin ağzını -H< .. ydi kalk buba, · ~ ıra
açıp, içinden kara bir kıyı ekmek dan kat, adımlık yol ki, beraber .:ol
aldı. Yazma mendilinin ucundaki lanalım dn orada bol bol içersin. 
küçük bir çıkını da çöziip, tuz çıkar- - Haydi sen git oğul ben hurda 
dı. Sonra men.dilini yere sererek, ek- kalacağım. 
meğini üzerine koyup, yemeğe ha- Çoban köye beraber dönmeleri 1-
zırlandı. Tam bu sırada karşıda ki çin on. ...ık israr etti. li'nkat sonun
tarlanın tahta kapısı aralanmı§tı. ( mma, deli ihtiyar be!" diye, 
Evvela kocaman ba§lı beyaz bir ço- ha)Tetle siltdüğU bu garip yolcuyu 
ban köpeği, arkasından genç bir ço- bir t~h·lii beraber gitmeğe razı ede
cuk göründü. Köpek ihtiyarı görün- mcdi. Sürüsünü tophyarak oradan 
ce birdenbire sahibini bırakıp kur- uza 1 : laştı ve o siirüsü ile uzaklaşın· 
şun gibi koştu ·ve.ne olduğunu §8.§I- ca ihtiyar gözlerinde hfılfı. o garip 
ran zavallının önünden ekmeğini ka- ateş yanarak acı bir tebesslimle gül
pıp, yine homurdana homurdana sa- d"1 . onra boğuk bir sesle mırıldan· 
hibinin yanına döndü. lhtiyar bir şey dı: 
söylemek,bağırmak ister gibi ayağa -Hancı: "yer yok" dedi, koğdu. 
kalkmıştı. Fakat köpeğin sahih~ o- Son Jokrr ~Jl'" ite kaptır;!·.,., Yüre
nun söylenip, şikayet etmesine mey· ğimin ateşini söndiircyim dedim. Su 
dan vermeden sert sert bağırdı: 

bulanık çıktı. Şimdi köye gitsem: 
-Şükr et hayvan seni paralamadı "gızın öldü" diyiverirler. Belli rız· 

da ekmeğini kaptı. Yabancısın da kım kalmadı gayri dünyada. 
bilmediğin yerde ne geziniyorsun? Sonra birdenbire desteği kopmuş 

- Suçumu bağışla oğul, yolcuya ç"'rük bir ağaç gibi toprağa devrile
gı·mak olmaz. Bana diyiver baka- r~k. çökük omuzlan titreye titreye, 
hm Keçeci köyü buradan ne kadar beyaz sakalını sırsıklam eden yaş-
tutar ki?.. larla ağlamaya başladı. 
-Yanın saat çekmez ağa sen bu Ertesi gün sürüsünü otlatmaya 

Bertin olimpiyadını seyretmek için 
nıuhtellf seyahat acentelerinin hazır 
ıadığı seyyah kafilelerinin sonuncusu 
dün Köstence tarikiyle ve Prensipes 
ya Marya vapurile hareket etıni§tir. 
Bu kafilede, içlerinde sehrin maruf 

bazı simalan da dahil olmak üzere, 
muhtelif acentelerin temin ettiği 
yüzden :azla seyyah bulunuyordu. 
Bunlar Kostence yoliyle gidecekler 
ve ancak 9 Ağustosta Berlinde bulu· 
nacaklardır. 

Bunun sebebini doğrudan doğru
ya o kütüphanelerden sormak zanne
dersek daha doğru olur. Herhalde 
size kitabı buraya getirtmek için bi~ 
çok masraf ettiklerinden, bu masrafı 
ka.payabilmek jçin franka yüzde yir-
ını kadar zammettiklerinden bahse • 
deceklerdir. Bunun çaresi yok mu 

tarafların yabancısısıri sanırım? Ih· çıkan çoban, bir türlü köye getire
tiyar acı acı gülümseyerek sakalını mediği garip ihtiyap yine ayni nok
okşuyordu: tad:ı buldu. Kuru buruşuk avuçlan 
-Doğru buldun oğul. Günlerdir Hakka doğru açılmış gibi iki yanı· 

yürür dururum. Yaya üç gasaba . uzanmış, heybesini başına d-.oi
geçtim, ama ne derman ne bir pu- tek yaparak topraklarda kıvrılıp 
lum galdı .. Beş ),h geçti, Keçeciye kalmıştı. Çoban onu uyandırmak
bi. gız gelin etmiştim de onu bul- tan korkar gihi yanına yaklaşınca 
maya giderim. dehşetle irkildi. lhtiyn""" nçık göı.-

diye soruyorsunuz. Var. İstediğiniz 
kitapları doğrudan doğruya ısmarla
yıp getirtmek 

Eenç yoluna ı'levam etmek için leri cam gibi parlıyordu. Çoktan 
da\Tanarak gülümsedi: ölmliştil .. 

-Eh öyleyse yolun acık olsun, Peride CEI .. AL 
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E K O N O M 
• RESMi iLANLAR 

1 1 TURK LiMiTED 

ANK1k~KEJ6MES~ 
Borsada Arttırma ve eksiltme 

muhtırası BORSA 
3 AGUSTOS P.AZAR1'RSt 

Türk eshamının yüksel
mesi devam ediyor 

Dün İstanbul borsasında Türk es
hamı üzerine yine mühim muamele
ler olmuştur. Parise Unitürkün fi
yatı, ev\'elki günkü fiyatını, yani 185 
frangı aynen muhfaza ettiği halde İs 
tanbulda Türk eshamı, yalnız mev
kiini muhafaza etmek değil, hatta bir 
çok tereffüler de kaydetmiştir. Ev -
vdki gün, 21,70 de bırakılan Onitürk 
dün 21·85 e, 47 lirada kalan bonolar 
47,50 a, obligasyonlar da 45,20 den 
45,70 şe yükselmiştir. Arslan çimen
to hisseleri ise, 10.30 dan 10,45 şe 
çıkmıştır. Evvelki gün de yazdığımız 
gibi, aylardanberi mütemadiyen te
reffü eden Merkez Bankası eshamı, 

71 liraya yakla~mıştır. Bilhassa, bu 
hlsse senetleri üzerindeki taleplerde 
büyük bir tezayüt görülmüştür. Bor
sada dünkü muamelelerin en calibi 
dikkat noktası, peşin alışların çoğal
mış olmasıdır. Türk tasarruf ashabı 
nm Türk eshamiyle daha yakından 

alakadar bulunması, şayanı memnuni 
yet bir hadisedir. 

4 Ağustoı Salı 1 Paralar 
lstanbul Levazım amirliğinde "1 .• s. 1 1' 

İpekli kumaf tipleri 
!pekli kumaş sanayii erbabının, 

mamulatı muayyen tiplere ayırmak 
için yaptıkları toplantıya dün de Ti 
caret ve Sanayi odasında devam edil
miştir. Bu husustaki konuşmalar 
kat'i bir neticeye bağlanmamış olmak 
la beraber, fabrikatörler arasında 

bir anlaşma zemini ·bulunmuş gibidir 
Karar birkaç güne kadar alınacak • 
tır. 

Pof iste 

Denizde 6 kişi 
daha boğuldu 

117500 kilo meşe kömürü, 93 ton sa
de yağı eksiltmesi. 
İstanbul Levazım amirliği satınal 

ma komisyonunda .Niğde garnizonu 
için 200 ton sömikok maden kömürü 

Askeri fabrikalar umum müdürlü 
ğü satırııılma komisyonunda Bakır -
köy barut fabrikasında bulunan ıo<ı 
ton bisUlfat satışı. Salıpazarı askeri 
fabrikalar yollamasında 120 bin tor· 
ba çimento satışı, Tophane askeri 
fırınında mevcut 1400 kilo sönmüş 

kömür ile 800 kömür kazıntı ve kırın 
tı satışı, 

İstanbul Kamutanlrğı sntmalm· 
komisyonunda nakliye ta burunda bu· 
lunan 222 çift köhne fotin satışı. 

5 Ağusto• Çarşamba 
Askeri fabrikalar satınalma komis 

yonunda Kırıkkale inşaatı. lstanbul 
vilayet muhasebe müdürlii~i.inde 20 
bin adet türkçe hutbe kitabı bastır
ması. 

Cağalo~lunda Sthhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğü Ar.ttırma ve 
Eksiltme Komisyonunda satınalına
cak zeytinyağı. zeytin. sabun, toz 
ve kesme şeker, barbunya, ayşeka
dın ve çalı fasulyesi , bamya, prasa. 
lahna, bakla. ıspanak, sırık ve yer 
domatesi, enginar, sakızkabağı, pat
lıcan. semizotu eksiltmesi. 

Bavındırlık Fen Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonunda 40 par
Ga çamaşır yıkanması. Edirne lskHn 
Müdürlüğünde Canakkale Karanlık 
limandan Tekirdağı iskcfe~ine ve Te 
kirdağ iskelesinden Muratlr is'c.ısyo
nuna kadar kereste nakliyesi. 

6 Ağustos Perşembe 
Çanakkale Tüm satmıı.lma komis 

yonundR 240 bin kilo kuru ot. Hay
darpaşa Demiryolları ve limanları iş
letme komisyonunda 500 kilo karbon 

A k d 
. . mürekkebi. 6 adet hassas oturak te

Çl ta enıze gırenler razi, ve muhtelif cins dirhemler, bir 
şiddetle cezalandırılacak adet so~k demir deıstcre tezgahı, 

hırdavat malzemesi, muhtelif !l<Ckil-
Son günlerde boğulma vakaları yi- de erte ek!'liltmf'si. ., 

ne çoğalmıştır. Dün akşam geç vak- Ankarada Nafıa Vekaleti MaJze
te kadar tesbit edilen vakalar şunlar me Eksiltme l<omiı:ıyonunda man
dır: şonluk çelik boru. 116 adet işlenmiş 

1 - Sultantepede Servilik sokağın ve 329 adet işlenmemiş çelik rekor. 
da 6 numaralı evde oturan Mehmet sekiz adet bridli. volanli vana ve bir 
Paşalimaııında yüzerken boğulmuş- adet klapentn eksiltmesi. lstanbul 
tur. Limanı Işletme idaresi Şefler Encü-

2 - Fatihte Haydar mahallesinde meninde GalatAda ·wıntırılacak hay
eski İmaret çıkmazında oturan sekiz varı bekleme ahırı inşası. 
yaşında Atıf, Yenikapıda yüzerken 7 Ağustos Cuma 
boğulmuştur. 

3 - Floryada denize giren kahveci 
Mehmet, yüzme bilmediğinden boğul
muştur. 

4 - Ortaköyde Cemalpaşa camii 
s ahilinde denize giren bir şahsın bir 
müddet sonra boğulduğu anlaşılmış
tır. Ceset bulunamadığı gibi elbisele
ri arasından da hüviyetini tesbite de
ğer birşey çıkmamıştır. 

5 - Küçükçekmecenin Dercağacı 

denen tarafında denize giren beş ar
k:ıdaştan Süleyman ile Halil yüzme 
bilmediklerinden boğulmuşlardır. 

Barı kapatmak iatemi,Ier 
Evvelki gece kunduracı İhsan, Nu 

ri ve Necati adındaki üç kişi Beyoğ
lu barlarından birine giderek: 

" - Bar sahibi nerede? Biz bu ba 
rı kapatacağız.,, 

Diye bağırmaya başlamışlardır. Gü 
rültü üzerine bar sahibi Jorj yanları· 
ııa gelmiş, bu sırada üç arkadaş arn· 
srnda da kavga çıkmıştır. Bunlardan 
İhsan, kunduracı bıcağiyle Jorju ya
ralamış, mütecavizler yakalanmıştır. 

Demirle karnından yaralamı' 
Çubukluda Muhacir mahallesinde 

oturan Sıtkı ile balıkçı Mustafa ara
larında kavgaya tutuşmuşlardır. Bu 
sırada Mustafa,Sıtkıyı eline geçirdi 
ği demirle karnından yaralamış, ya
kalanmıştır. 

Bir lira yüzünden kavga 
Fatihte Cami meydanında oturan 

kömürcU Hasan ile Ahmet bir lira 
yüzünden kavga etmişlerdir. Kavga 
kızışmış ve Ahmet, Hasanı bıçağiyle 
tehlikeli surette yaralamıştır. Yaralı 
hnstahaneye kaldırılmış, 11uçlu yaka· 
lanmı§tır. 

Fehmi adliyeye verildi 

Eski Mavnacılar cemiyeti reisi Ya
lmbu dolandırarrı k 1900 lirasını aşı
ran Fehmi Rizede yakalanarak diln 
lstanbula getirilmiş ve Adliyeye ve
rilmiştir. Sultanahmet ikinci sulh ce
H mahkeınnesinde yapılan durusma 
dıı Fehmi tevkif edilmiştir. 

Çanakkale Tüm ı:ıatınalmıı komis
\'onunda ~30 bin kilo yulaf, I~tanhul 
belediyesi dh;mi enciimeninde 209900 
litre benzht eksiltmesi 
Nafıa Vekaleti Şoseler ve Köprü

ler Reisliğinde Muğla - Köyceğiz 
yolu Uzcrinde Namnnm betonarme 
köprli inşaatı. Istanbul Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Arttırma \'e Ek
siltme Komisyonunda Tıp Talebe 
Yurdu \'e Ispitalya Hastanesi i<;in 
satınalrnacak kokkömürü ve odun 
~ksiltmesi. 

8 Ağustos Cumartesi 
Çanakkale Tüm satınalma komis· 

yonunda 320 bin kilo yulaf 

10 Ağustoı Pazartesi 
Cibalide eski GUl camii yeni KU<;iik 

:-.fustafa Paşa mahallesinde eski Fe
ner yeni Abdülezel Paşa caddesinde 
166 numaralı kargir ev İstanbul mil
li emlak müdürlüğünce satılacnktır. 

Milli saraylar müdürlüğünde Dolma
bahçe sarayı dam ve saçak kurşun. 
!arı tamiratı 

Ankarada M. M. V. St. Al. komis

yonunda Kayseride yaptırılacak ya
pılar. 

Çanakkale Ttim satınalma komis. 
yonunda 240 bin kilo kuru ot,beledi
ye daimi encümeninde muhtelif cins 
kağıt 

Ankarada M. ~r. V. St. AJ. komis 
yonunda 64650 adet kilim eksiltmesi 
Haydarpaşada Devlet Demiryolları 

ve Limanları işletme komisyonund.i 
3560 adet kuru pil. 100 adet seyyar 
telgraf makinesi pili, 155 adet demir 
levha, 10 adet yuvarlak zımpara ta
,ı. 4000 kilo üstüpü, 13500 adet Mar
silya kiremidi. 

Pniversite arttırma ve eksiltme 
komisyonunda Tıp Fakültesi iGin 
gliserin, asitfinik ve formol eksilt
mesi. 

İstanbul gümrükleri satış işlerı 
müdürlüğünde satılacak 317039 kilo 
şeker arttırması. 

Jandarma Umum Kamutanlıı?ı An 

Sterlin 
1 Dolar 

20 hvıçre tr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
l.. ı reı vesılı:ah 
Florin 
Avusturya silin 
Mark 
Zloti 
Penıtc> 
Leva 
Yen 
ı~"'"< ınıroıı.•1 
Altın 
Banknot 

Celtler 

Londra üzernie 
Paris üzerine 
Nevyork 
' iret 
Belga 
Cencvr.e 
~ofia 
Florin 
Çekos lovak 
Avu~turya 
Mark 
lsvcc kuronu 
İspanya pezeta 

~shom 

l• Bankııs ·Mil 
N 

628,-
122,-
815,-
80.-
21,-
85.-
13.-
49,-

163,-
190-
82,-
22,-
28.-
20.-
22.-
22.-
32.-

''·-969,-
243.-

• . Hıımıline 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Sirkcthayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
~ -' 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
O ~rn · ~•ı R~nkıı~ı 
$ark Merkez Eczanesi 

'~filcraılor 

Türk Borcu T 
lI 

,. • 111 
r~ıi kra7.ı cbhili 
ErırRnı A B C 
Srvas - Erzurum 1 

il 

632.-
126,-
820,-
84.-
23,-
94.-
16.-
53,-

168.-
196.-
84.-
24.
so.-
23,-
24 -
25.-
34-
3~.-

il71,-
244,-

()\2 50 
12.06 

0,79,30 
10.08,50 
4,71,25 
2,43,25 

63,49,10 
1,16.92 

19.23.46 
4.16.34 
1.97,33 
3,n?.16 
5,86,-

as.-
9 90 
o t)f'\ 

25.80 
42.-
16.-
18.-
9;30 
,, q 

10.40 
73,50 
26.-

3.70 

· -ı- .so 

20.15 
20,60 
96,50 
96.-
99.25 
99,25 

fnhvf"@rl 

1908 11 
1011 III 

Trthvilôf 

Rıhıım 
Anadolu l ve TI 

" 
Tll 

103.50 
97,-

Anadolu Mümessil 

104,50 
98.-

ın ?~ 

45.75 
47-
47.50 

kara Satınalma Komisyonunda satın 
alınacak sadeyağı. beyaz peynir. tar
hana, kuru fa!'ulye. mercimek, no
hut, kuru ı:ıo~an, patates. çny. bul
~ur. zeytin eksiltmesi. Edirne ~fer
kez Malmüdürlüğündc Edirne Jan
darma Mektebi için 120 bin kilo ek
meklik un t'ksiltmesi. De\·let Dcmir
yoll:m T!';letme Idaresinde satmah
nacak 50 adet ray biikme aleti ek
siltmPr>i. Kahatnı.tn lnhi!:;arl:ır Leva
zım Şubesindeki Alım Satım Komis
yonunda Kayseride yaptırılacak ida
re binası inşııatt ek~iltmesi. tı:ıtanbul 
7.iraat Mektebi Çiftlik lrlaresinde sa
tılacak ii.züm mah!;ulü arttırması. 
Tstan'bul Vilayeti Nafıa Miidiirliiğün
de Tiniversite Hayvanat ve Nebatat 
F,nstitülerine ait mobilye eksiltmesi. 
lstanbul Belediyesi Daimi F,ncüme
ninde Karıuığııc: müesı::NıRtı et ve iş
kembe satış salonl~rrnıfa vııptırıla
cak Gen~el tcs i atı. Ve B~ledive Mat
baAst ic:in almar.ak miirellit levazımı 
eksiltmesi. tstınıbnl .Jandarma Satm
alma Komisyonunda satını:ılınRcak 
10 bin adet kabrıra c;ivisi eksiltmeRi. 
Milli S:ırayhır MUdürlüğünde Dolma
bahc:e Sarayının hususi ve bir numa
ralı dairelerinin dam ve ı:ıac:ıı.k kur
şunları tamiratı. 

11 Ağustos Salı 
Nafıa vekaleti Demiryollar inşaat 

dairesinde Aydın demiryolu için ba
last ihzar ve nakliyesi. 

lzmitte Tümen satrnalma komisyo
nunda 417,700 kilo vulaf eksiltmesi 

Jandarma Genel Kamutanlıı;t An
kara Satınalma Komisyonunda sığır 
eti, arpa eksiltmesi. Kadıköy VakJf
lar Direktörlilğünde kiraya verile
cek arsa ve kulübe arttırması. 

12 Ağustoı Çarfamba 
Emlak ve Eytam Bankasında tak

sitle satılık arsalar arttırması. An
karada Sümer Bank Umum Mtidür
IüğUnde Bursada yapılacak merinos 
fabrikasına ait kuvvet santrali bina
sile atelye binası inşaatı. lstanbulda 
Sıhhat ve tçtimai Munvenet Müdür
lüğü Arttırma ve Eksiltme Komis -
yonunda Haydarpaşa Nlimune Has
tanesi için satınalınacak 50 - 75 bin 
kilo süt. Jandarma Genel Ka.mutan-
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RESMi iLANLAR 

TORK Ll'.MITED ŞlR
KETINDEN: 

Şirketimizin Ankara Mümes
silliğine Bilal Akba tayin olun
muştur. Ankara'da Devairden 
para ahzi.l kabzi, Şirket namına 
temas ve müzakerede bulun
mak selahiyeti yalnız mumai
leyhe tevdi edilmiştir. Keyfiyet 
bil'umum Resmi Devairin nazarı 
dikkatine vaz olunur. 
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rifo ve paratifo hastaltklarma 
tutulmamak 1<;in ağızdan alınan 
tıfo haplarıdır ·Hiç rahatsızlık 
vermez· Herkes alabilir Rutmıu 

55 kuruş 

1( UÇUK 1 LAN LAR 1 . 
Hususi Riyaziye dersleri : 
Yüksek tahsilli bir genç lise. orta 

okul ve ecnebi okul talebelerini e
min metodlarla gayet seri bir suret
te imtihanlara hazırlamaktadır. lsti
yenler gazetede N. T. runiuzuna 
mektupla müracaat etsinler. 

ih1ira ilanı 
" Sabit fişenk hazineli ve yandan 

tetikli mitralyöz vesaire gibi otoma

tik esliihai nariye için kama,, hakkın 

da alınmış olan 6 Ilkteşrin 1930 gün 

1ü ve 949 sayı ihtira beratı bu defa 

mevkii fiile konmak üzere ahere dev 

rüferağ veya icar edileceğinden talip 

olanların Galatada, iktisat hanında, 

Robcr Ferri'ye müracaatları ilan 

olun:ır. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : Terekesine mah
kemece elkonulan ölü Doktor Bintir
yan uhtesinde bulunan Beyoğlunda 
Hüseyin ağa Tuahallc$1tH1t! !'aksim 
Valide çeşme sokağında 101 numa
ralı apartımnn tamamı açık arttır

ma surctile 7-9-936 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 tc satı
lacaktır. Tamamının kıymeti 8000 
liradır. Yüzde iki buçuk dellaliye 
resmi ile ihale pulu müşterisine 
aittir. Tafsilat: Mezkür apartman üç 
katlı 11280 metro murabbaı arsa ü
zerinde mebni zemin katı büyük a
rabaltk birinci ve ikinci katlarda be
şer oda, hela, banyo ve mutbağı ve 
fevkinde büyük bir taraçası arka
kasında 67-68 metro murabbaı bah
çesi vardır. isteklilerin yukarıda 
gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk Mahkcmeı>i
ne baş vurmaları ve satış bedeli 
kıymetinin yüzde 75 şini bulduğu 
taktirde en çok arttıranın üzerine 
ihale edileceği ilan olunur. 

Deniz Yolları 
lŞLETJ\AESI 

Acenteleri: Karr ıı::öy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrrla • 

ıadc Han. Tel. 22740 -

Lapsek : ve imroz 
postaları 

9 ve 16 Ağustos tarihlerinde 
lstanbul'dan kalkacak Imroz 
yolu postaları yapılmıyacaktır. 
Buna mukabil 4, 11 ve 18 A
ğustos Salt gilnleri Istanbul
dan Ayvalığa kalkacak posta
lar gidiş ve dönüşte Lapseki ve 
1mroza da uğrayacaklardır. 

' (4408) 

lığı Ankara Satınalma Komisyonun
da satınalınacak 4.000 kilo pirinç, 

1.200 kilo zeytinyağı, 30.000 - 50.000 
kilo odun. Dahiliye Vekaleti Satın· 

alma Komisyonunda vilayetler evi 
meydanının pergola. inşaatı. Ankara 
Mektepler Muhasebeciliği Satınal
ma Komisyonunda ekmek, et, böb
rek yağı, ciğer, i§kembe, beyin, paça, 
tavuk, hindi, kesme ve toz şeker, iyi 
su, maden suyu ve buz eksiltmesi. 
Istanbul Sıhhat ve Içtimai Muavenet 
Müdürlüğü Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonunda leyli Tıp Talebe Yur
du hademesi için alınacak 94 takım 
elbise. Lüleburgazda Tümen Al. St. 
Kumandanlığında Tümen birlikleri 
için satınalınPl!ak 29.750 klio sade-
vai?ı 

lstanbul Yedinci icra 
memurluğundan 

Adviye Rabianın Uhtesinde olup Emniyet Sandığı~• 
birinci derecede ipotek olan ve tamamına yeminli uç 
ehlivukuf tarafından 4 7 5 O lira kıymet takdir edile?\ 
Tophanede Sehilbey mahallesinde Tulumba aralığı so· 
kd ğında eski 6 yeni ro, 12 N o. 1ı bir taraf 1 Şerife Ayşe 
ve Şerife Hesna Menzil ve bahçesi ve bir taraftan Kazı~ 
ve I-Iatiçe menzil bahçesi ve bir taraftan Riza vereseıerı 
mt"nzil bahcesi ve bazen Talat ile hissedarlarının bahç~
si ve bazen~ Cerife menzil bahçesi ve tarafı rabii yol 1 e 

~ . e· 
m~hdut bulunan bir bap hanenin satılmasına karar v 
rilmiştir. ç 

Zemin katında : Mermer bir antre bir kuyu, bir sarıı~r 
lmyi.ik bir taşlık iki oda diğer bir taşlık, iki kömürlük bll 
l1f'la, harap kömürlük mahalli iki harap oda, tulurnba' 
1 
~uyu. ~ 

Birinci katında : Bir sofa üc oda bir aralık mutfa. 
nıahalli diğer bir koridor üzerine beş oda harap bir hela· 

İkınci katında: Bir sofa üç oda bir aralık mutfak ma· 
halli ve bir hela ve diğer bir koridor üzerine beş oda. 

Üçüncü kat: Bir sofa, iki oda çinko bir tarasa bir rnur 
fak biı hela bahçede bir kuyu havuz, mermer fiskh··e 

1 

ve etrafı mermer diğ.er bir havuz bir ser ( elyevm inıa· 
lfıth'-ne) zemini malta tonos bir mutfak hane dahili11:. 
aync.a bir kapısı. Bir su deposu bir oda bahçenin nıs 
çakıl döşelidir. Diğer kısmında muhtelif ağaçlar vardı~~ 
Bina ahşap ve zemin katı kagir tamir edilmek üzere b~ 
cephesi açılmış ve olduğu gibi bırakılmış olup bura 
harap bir haldedir. Hane tamire mühtaçtır. 6 No. lı ıc~; 
sım: Kagir kısım olup sokaktan ayrı kapısı vardır. 1:3~, 
<.!alık bir hela ve birinci katında malta bir mutfak b~ 
oda, ikinci katında bir yük bir oda mevcuttur. urnıı e 
nıesahası 766 metre murabbaı olup bunun 353 me.tf

9 
murabbaı ahşap bina ve 46 metre murabbaı kagir bıt1 
kalan: b~hçe olan bir evin tamamı .. açık .~rtt~rmaY~ 
vazedılmış olduğundan 22-9-936 tarıhıne musadıf sal,ı 
günü saat 1 4 ten 16 ya kadar dair.ede · birinci arttırrtla 
ir ra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamm~rı~ 
ıı~n yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerı~da 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttır anın taahhll~. 
br .. ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit e ~ 
!erek 7-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat\ 
t.:.:n 1 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci aÇ~ll 
ar'·t,rmasında arttırma bedeli kıymeti muhammene111

., 

yiizde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu karttl. 
ahkamına te~fikan geri bırakılır. Satış peşindir . .A.r' 
trı maya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muh~m111bf( 
nenin yüzôe r,s nispetinde pey akçesi v~ya mıllt 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları ıazııt" 
dıi.·. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli al~ 
caklarda diğer alakadara?ın v~ irtifak ~akkı .sahiple~ 
nirı bu haklarını ve hususıle faız ve masarıfe daır olan 1 ~ 
dialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihind~1• 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairem~z~ .b.;e 
c!ıt meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sıcıllı \ 
sabit olmryanlar satış bedelinin paylaşmasından ha~, 
kal:rlar. Müterakim vergi, tenviri~e, ta~zifiyed~n tf1 ii' 
teve lli t Belediye rusumu ve Vakıf. ıcaresı ~edelı. tf1 il 
zayededen tenzil olunur. 20 senelık Vakıf ıcaresı t~V I' 
bedeli müşteriye aittir.Daha fazla malumat almak ıst ~ 
yenler 1-9-936 tarihinden itibaren herkesin görebil~~ıe 
için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesı dl 
34 - 4441 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosY~ 
nıevcut vesaiki göre bilecekleri ilan olunur. ( 4 3 9 O),,..../ 

Adana Beledıye Riyasetinden: 
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde 'kulla111~ 

mak üzre Belediye ambarında teslim (25-50) ton so\l 
asfaltın satın alınması açık eksiltmeye konmuştur~ ri' 

2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve imal ta 
1• ini bildirir vesaik ibraz edeceklerdir. rl' 

3 - Nakliye sigorta, gümrük, bilumum vergi ve 
sim ve diğer masraflar mütaahhide aittir. ıf 

4 - Yapılacak tekliflerle usulu dairesinde yatırıl~~ 
yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat akçası makb 
veya Banka mektubu gönderilmesi lazım.dır. .. .. 5~9t 5 - İhale ağustosun 1 O uncu pazartesı gunu 
on beşte Adana Belet..ye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (275) liradır. ,P 

Gümrük Muhafaza Genel 
mutanllğı lstanbul Satınalma 

t(9' 
t(O' 

misyonundan· }{g,' 
için 78 zO 
de ve a.' 

.. il~ 
kalem boya malzemesinin de 14-8-936 cuma gurı 
1 4 de açık eksiltmeleri yapılacaktır. 4 5 o' 

1 - Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları 
lem lazimenin 14-8-936 cuma günü saat 11 

2 - Tasınlanan tutarları: 78 kalem lazimenirı 
lira 60 kuruş ve 20 kalem boyanın da 2650 liradıl"· 

3 - Şartnameleri komisyondadır görülebilir· 0 tel' 

4 - isteklilerin 78 kalem lazime için 338 v.e zt 01t 
lem boya malzemesi için de 203 liralık ilk temın~rlİ~ıe 
r:ık vezne makbuzu veya banka mektublarile bt 
muayyen vakitte komisyona gelmeleri. ( 4 3 3 1 ) ,aS 

, 
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l 
l 
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c:::: 4-8-936 

ls•anbul 

TAN 

Harici Askeri Kıtaatı ilan arı 
Mıktan Tahmin Te- !hale tarihi Günü 

lstanbul Komutanlığı Sa
Saati tınalma Komisyonu ilanları 

Cinsi bedeli minatı 
Kilo Lira Lira 

Yulaf 350000 17500 1312 14-8-936 Cuma 14,30 
,, 320000 16000 1200 11-8-936 Salı 14,30 
,, 350000 17500 1312 18-8-936 Salı 14,30 
,, 320000 16000 1200 8-8-936 Cumartesi 14,30 
,, 350000 17500 1312 12-8-936 Çarşamba 14,30 
,, 330000 16500 1238 7-8-936 Cuma 14,30 
Tüm Kıt'atı Hayvanatı için kapalı zarfla alınacak 

olan Yulafın Mıktarları ve ihale tarihleri ile teminatları 
hizalarında yazılmıştır. Şartnamesi 1stanbulda ve Ça
nakkalede Satmalma Komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evvel ihale kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını Çanakkalede Tüm Satınalma Komisycmuna 
vermeleri. (124) (4254) 482 

••• 
Aşağıda cinsi yazılı erzak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

El siltnıe Sarıkamışta Askeri Satınalma Komisyonunda 
y pık caktır. Şartnameleri parasız olarak Sarıkamış 
Satınalma Ko~isyonundan alınabilir. Kapalı eksiltme
lerde isteklilerin teklif mektuplan ile istenilen vesaiki 
belli edile nihale zamanından bir saat evvel Komisyona 
vermiş•bulunacaklardır. Eksiltmeye gireceklerin yeni 
Ferıe ticaret vesikaları ve bu işe yeter ilk teminat mak
buz vepa Banka mektubu ile teklif mektuplarını belli 
edılen zamandan evvel Komisyona vermiş bulunacak
iardır. (118) (4227) 
Cinsi Mıktan M.Be- İlk Te- Ek.Şekli Ek.Tarihi Saati 

Kilo 
Kun~ 350000 
Çar.ı 0-
d..ınu 
Sığır 225000 
Eti 

deli minatı 
Lira Lira 

35000 2625 Kapalı ı 0-8-936 1 O 

22500 1687,50 ,, " 
15 

Düz 
Kırma 
Fabrika 

800000 104000 6450 ,. ,. 17 

Unu 
Sade 
Yağ 

380u0 

Arpa 800000 

24700 

24000 

1852,50 ,. 12-8-936 10 

1800 15 

576 liradır. Başkale tabu
runun sığır eti ve sade yağı 
408 ve Yüksek ova tabW"U-
nun sade yağı teminatı 416 
liradır. Van hastanesinin 
teminatı 525 ve odun temi
natı 469 lira Başkale tabu
runun odun teminatı 718 

Ordu ihtiyacı olan 1 7 
Kalem di~çi malzemesi sa
tın alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 936 çarşamba gunu 
saat 15 te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. 

Muhammen tutarı 1115 
liradır. İsteklilerin 84 lira
lık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satın alma ko
misvon una gelmeleri. 

(4157} 470 
• • • 

Ordu ihtiyacı olan 40 ka
lem kan taamülü alat ve ec
zası satın alınacaktır. İhale
si g Eylül 936 çarşamba 
günü saat 14,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 760 liradır. 
İlk teminatı 5 7 liradır. Şart 
namesi her gün komisyonu
muzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublar ile beraber bel 
li gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4158) 471 

• 
Ordu ihtiyacı olan 185 

kalem sitomatoloji alat ve 
edevatı satın alınacaktır. 
İhalesi 9 Eylül 936 çarşam
ba günü saat 14 de açık ek
siltme ile yapilacaktır. Mu 
hammen tutarı 3916 liradır 
ilk teminatı 294 liradır. 
Şartnamesi her gün kon1is
yonu-.1uzda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat mak
buz veya mektubları ile be
raber bel i giin ve saatte 
Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gel
meleri. ( 4159) 

472 

ve Çaldıran teminatı 191 ve 111_ 19 _________ 11!1 

Kazımpaşa taburu odun te
minatı 49 liradır. 2490 ka
nunun mucibince evrakı 

müsbite ve teklif mektubla
rını Komisyona vermeleri. 

{102) (4165) 476 
• • • 

'1 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 
1daremi2. mülhcı.krıtında açık ve açılacak olan me

muriyetlere jmtihanla memur alınacaktır. İmtihan 
İstanbulda ve 12-8-93 6 Çarşamba günü saat 13 te 
Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasında yapı
lacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki 
evc;;af ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1.- Laakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak 
2.- Askerliğini •'fili veya kısa hizmetli" bitirmiş 

olmak veya müeccel bulunmak, 
3 .- 21 yaşından aşağı ve 3 5 yaşından yukarı ol

mamak 
4.- Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve 

akli arızalara müptela olmamak, 
5.- Iyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu 

muhil bir cüriim veya alel'itlak ağır hapis veya o <le-
' rece cezayı müstelzim bir fiil ile mahkum olmamak 

" Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki 
gerektir''. 

lmtihan mevzuu şunlardır: 
1.- Hesap hendese " }lesap : Adadı mürekkebe, 

taksimi gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto" Hen
dese: Sa tılılar, hacimler". 

2.- Muhasebe " Usulü defteri". 
3.- Coğrafya ., Umumi ve Türkiye". 
4.- Kitabet " Orta tahsile göre ". 
İmtihana girmek isteyenlerin şimdiden bir dilek

çe ile ve evrakı miisbitelerile idaremiz Memurin Şu
besine müracaatları ilan olunur. ( 43 79) 
İHTAR : İmtihan günü vaki olacak müracaat

lar kabul edilmez. 

Sam n Valiliğinden 
Ekstilmeye konulan iş : "Tern1e ve Miliç köprüleri

nın inşası". 
· - Terme köprüsünün keşif bedeli (20895) lira 

{ 5 2) elli iki kuruş ve Miliç köprüsünün ( 15 7 00) lira 
(45) kuruş olmak üzere keşif bedelleri yckfınu (36595) 
iiıa (97) kuruştur. 

2 - J\l.luvakkat teminat ( 27 45) liradır. 
: - llıale Ağustosun (20) inci Perşembe günü saat 

( 16) da Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usu· 
Iifoclir. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - l\1ukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyec:i 
D- Fenni şartname 
E - Keşif hfüasa cedvcli 
F- Projeler 
İsteyenler bu evrakı Ankara, İstanbul ve İzmir ve Vi

layet N::ıfıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
5 - İstekliler aşağıdaki vesikaları göstcrmeğe mec

b1 rdurlar. 
A - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı oldu

g una dair vesika. 
B - Bu işleri yapa bilecekleri ne dair Nafıa Vekalet

Jcrinden alınmış ehliyet vesikası. 
6 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mu

kabilir.de Enci.imen Reisliğine teslim edilmiş olacak
tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İhale (2490) sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
~an unu hükümlerine göredir. ( 4382) 



12 ===============-===========ili~ N ===============-===========================~-~·==== '" i. 936 c: ~ 

' 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

p ... , "' 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

iş Bankasına Memur 
alınacaktır 

Türkiye iş Bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştınlmak üzere lise veya 

ticaret .liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur alınacaktır. 
Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş olan· 
lar ve yabancı lisanları iyi bilenler tecrih oluncaktır. 
Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele

rine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ONDA AN

KARA, 1STANBUL ve 1ZM1R şubelerimizde yapılacaktır. En son ya
zılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına aid izahnameyi banka
mızın Ankara, İstanbul ve lzm\rdeki ıubelerinden alabilirler. Başka 

yerlerde bulunanlar bu izahnaıneyi bankamızdan tahriren de taleb ede· 
bilirler. Ancak bütün taliblerin çok vazıh adres vermeleri lazımd1r. 

509 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

6 Ağustos Perşembe günü 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
Hcrgün Bahçeye müracaat. Tel. 41065 ---

AEVUE saatları terakkıyatı fennlyenln en 
aon lcadlarlle mücehhezdir. 

EVU 
saatının bugünkü tekamül hall 

80 senelik tecrübe neticesidir. 
Modeller en son ve zarıf ~ekildedlr, 

AEVUE aaatıarı tanınmış saatçıtarda 
satılmaktadır. 

Umumi depoıu ı latanbul BaPıçekapı , Taş Han, Birinci kat 19, Telefon :213!54 

A~ık eksiltme ilanı 

lstanbul ili Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 

20-8-936 tarih perşembe günü saat on buçukta 
1stanbul'da Vilayet Nafıa Müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında ( 4000) lira keşif bedelli Üsküdar Adliye 
binası tamiratı açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni 
şartnameleri proje, keşif hülasasile buna müteferri di
ğer evrak Nafıa Dairesinde (20) kuruş mukabilinde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğJna dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah
hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile 20-8-936 perşembe 
günü saat on buçuğa kadar İstanbul Vilayeti Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. ( 4388) 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler inhisarından: 

ilaçlarınızı 

HA AN LAVANTA RI 
if ürkiye ıtriyatmda 

Şimdiye kadar çıkanı 
büyük hıkıla6 yapmı§bl'. 

j Bahar çiçekleri, 

1 

Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 

Lale, Şipr, Divinia, 
Meagis, Viyolet, 
Milflör, Leylak, 
Güller, Revdor, 
Origan, Y ~semin, 
Krepdöşin, Neroli 
Suar dö Paris, Pompador, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri 

Cennet çiçekleri, 
Gençlik, Senkflör, 
Amorita, Çiçek demeti 

Yakında çıkacak olanlar : 

Şanel, Rumba, 
Karyoka, Kadın eli. 

HASAN Kolonyası 
ve Losyonları 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerin
den yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında 
bulunan bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, 
Menekşe, Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış ko
kuları insanı zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, 
Nesrin kolonyası Hasan kolonyasının yavrusudur. 
Liınon çiçeklerinden yapılmış 75 derecede çok 
ucuz olması itibarile harcı alemdir. Losyonları dahi 
piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir Kolonya 
ve Losyon Nesrinin güzel ve nefis kokusile ve ucuz
luğile rekabet edemez. 

SiR ETi . 

HAVRiYEDEN 
Dün ~kşam Radyo ile sayın halkımıza ilanı 

Şirketi Hayriyenin bu akJ&m tertip ve ilan eylediği mehtap alemi zengin, muhtetem 
program ile sayın halkımız için emsalsiz bir hayat yaratacaktır. Şirket bu fedakarlığı ile bü
tün İstanbul halkına ve aziz vatandaflara Cümhuriyetimizin yüksek dahiyane feyiz ve kudre
tiyle Tüıkü ... ebedi varlığı ve mülkü olan lıtaınbul Boğaziçinde tarih sahifelerinde kalan tatlı 
ve sevimli mehtap ve sazlı sandal saf al arını ihya etmif olacaktır. Programda methur :t:f tal ya, 
Sadi ve en yüksek bir saz heyeti refakat eyliyeceği gibi milli zeybek takımlarımız da cazip 
rakıslarda bulunacaklardır. Şehir Tiyatrosunun batta Hazım olduğu halde en güzide aan'at
karları vakit vakit numaralar yapacaklardır. Boğazın Bebekten ba,Iamak üzere Kanlıca, E
mirgan, Beykoz, Büyükdere koyları bu safa aleminin methuru' cihan olan seda akislerini ve 
tesirlerini halka yeniden hissettirecektir. Şirket halkımızın ittirak ve istirahatlerini temin 
için Boğazın her hattına lüzumu kadar vapur tahsis etmit ve tabeıabah devam edecek bu eğ. 
lenceler için gidip gelme yalnız 37 1/ 2 kuruttan ibaret bilet ücreti almakla iktifa edilmittir. 
Vapurlar derununda mevcut büfeler mutedil ücretlerini aynen muhafaza edeceklerdir. Sayın 
halkımıza tahsis edilen 71 numaralı vapur Köprü, Boğaziçi iskelesinden 20,30 da hareket ede. 
cektir. Gösterilecek rağbet karşısında müteakıben zuhurat postaları da kaldırılacaktır. 

Boğazdan iki sahil iskelelere uğrayarak Bebeğe gelecek olan 74 numaralı vapur Y enima. 
laalleden saat 20 de hareket edecektir. Yolcularımızın avdetleri de ayni suretle icra kılınacak. 
tır. Şirketçe hususi davetnamelerle huzurları rica edilen muhterem zevata tahıiı kılman 68 
numaralı vapur Köprüden saat 21 de hareket edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus olarak 
Lebon müessesesi tarafından mükemmel bir büfe ihzar edilmittir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Sa.tınalma Komısyonundan 

Eşyanın . . 
cıns1 

Cağ tor
bası 
Arka 
Çantası 
Kütüklü 

Mıktan Tasınla-
nan tutarı İlk teminatı 

Lira Ku. 
525 adet 787 50 60 Lira 

640 " 3200 240 ,, 

640 " 2880 216 
" 

Eksiltme nev'i Tarihi 

Pazarlık 11-8-936 

Açık Eksiltme 11-8-936 

Açık Eksiltme 12-8-936 

Günü Saati 

Sah 11 de 

,, 14 de 

Çar- 11 
şamba askı kayış

lı palaska 
1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yukarda vazıh eşyanın eksilt

meleri yapılacaktır. 
. 2 - Şartname ve evsaf! arı Komisyondadır. 

3 - İsteklilerin açık eksiltme ve pazarlık için ilk te minatlarile Banka mektubu 
veya vezne makbuzu olarak tayin edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulu -
malan ( 423 7) 459 

DAHA 

KUVVETLİ 
FAZLA 

DAYANIRLAR 

ELEKTRiK PİLLERi 
VE 

BATARYALARI 
HEA VEADS 

SATILIA 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
ZAYI - 3255 No. sandal plakasını 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es- ----------~-: 
kisinin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. Kasımpaşa sandalcılarından 
Tahir oğlu Memiş. 


