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isoanva ihtilili Dek vahim bir · Sekil 
• • 

alıvo.r 
Karşıllkh 
menfaatler 

Almanlar • 
ışe karıştılar 

S on zamanlarda memleke· 
tin istihsal merkezlerin

~en tiki.yetler duyUldu: Mahsu~ 
lü kaldırmak için ziraat amele11 
bulunamıyor ... 

DOyçland kruvazörü asilere 
. bir nezaket ziyareti yaptı 

Umumi menfaatlerdeki mana· 
nın daha iyi anlatıldıiı bir mu. 
hitte böyle bir haberin umumi 
'bir alaka ve heyecan uyandırma
•ı li.zım gelirdi. 

Moskovada Kızıl ~eydanda toplanan ameleler 
Madrit ~ükiimetine yardıma karar verdiler 

Fakat bizde acaba kaç okuyu
cu böyle bir haber üzerinde du
rur? Duranlardan bir k11mı da 
acaba töyle Clütünmez mi: 

- Bana ne? Kaldırılacak 
:triahsulüm yok ki kendimi üze. 
Yim. 

Beraberlik Juyguıu 

Ş u hakikat ben\lı: tamamiyle 
ruhumuzda yerleşememiştir: 

Bugünün ya3amak mücadelesi fer
din tek başına mUcadelesi değildir. 
lş bölümü esaslarına göre ayrı ayrı 
rıahalarda, fakat daiına biribirinin 
ınenfaati için çarpışan vatandaşların 
ortaklaşa uğraşmasıdır. 

Biribirimizin derdini kendi derdimiz 
addetmezsek hayat hepiınizle ayrı 

1tyrı çarpışır. Yalnız başımıza bizi 
zayıf bulur ve mağlCıp eder. 

Fransa ve lngiltere ispanya 
itlerine kartı tam bir bitaraflık 
gösterilmesi siyasetini takip ede· 
dursunlar, ltalyadan aonra Al
manyanın ôa iıyan İf }erine karıf 
tığı haber verilmektedir. İtalyan 
tayyarelerinin i.ıilere yaptığı yar 
dnnın doğurduğu heyecan zail 
olmadan, Alman gemilerinin Sö
taya gittikleri' ve Alm~n zabitle
rinin General Frankoya bir ne
zaket ziyareti yaptığı haberi Pa
riı ve Londrada mevcut heyeca
nı a.rttırmıttır. 

Son HaOO, muharebeainde Ha~ 
kablle reislerinin biri İtalyanlarla 
harbe tutuştuğu zaman yanındaki 
reis itli atıl beklermi, ve fÖyle dü

Bitaraflık siyasetinde Fransa ve 
Ingilterenin müttehiden hareket e -
decekleri anl~ılmakta ise de bu me
selede lWya ve Almanyanın vaziye
ti henüz tavazzuh etmemiştir. ttalya 
ve Almanyanın lapanya iç i3Jerine 
müdahalesi fagistlik lehine olduğuna 
göre, meselenin Avrupa.da bir ihtilaf 
tevlit etmeainden korkulmaktadır. Di 
ğer taraftan Moskovada Kızılmey _ Asilere mensup silahlı bir grup Madrit yolunda 

,unurmuı: 
- Benim için yapacak şey yok. Bu 

mııluıN>hı> lrnm ımmıın muharebesi ... 
ana hucum edildiği za.man beı:i de 

danda da bir toplantı yapılmış ve gelince, isyan bütün şiddetile devam [kesilmemiştir. Bu hususta fazla ma
Madrit hükiımetine yardım edilmesi etmektedir . .Asilerle hükumet kuvvet lumat ve tafsilat onuncu sayfamızda 
kararlaştırılmıştır. Dahili vazivete leri aras~nda ~ışmaların ar)tası dır. 

''azifemi yapar ve dövilftlriim. -"'------------------------------------------

Habeşisfanda hato 

Habeşler Adisababayı 
muhasara etmişler J 

t'talyanlar da rahat rahat Habe§ 
'lcUtıelerini a}TI ayrı mağlup etmişler. 
lialbuki Habeşler elbirliği yapsalar, 
içlerinden biri sıkıntıda iken diğeri 
Yardımına koşmayı bilse bütün mü

· · 1 Boğazın tahkimi 

cadelenin şekli deği§ebileock ... 

Dessie civarında şiddetli bir harp oldu. Habeşler 
bir ltalyan tayyaresini düşürdüler 

İktısadi meselelerdeki beraberlik 
duygusu bU vaziyetin aynidir. Ada
llada amele bulup mahsulünü kaldı
:ramıyan veya bu işi haddinden paha
lıya 'mal eden tarla sahibinin derdini 
.l<endinize candan dert addettiğiniz 
gün ikt.ı.sadi hayattaıki beraberce ala· 
kalar hareketli şekiller alabilecek ve 
Çalışma hayatımız hepimiz için daha Kahireden verilen ve Londra. ' 
:Verimli ve zengin bir hale gelecek... tarafından da teyit edilen bir ha-

bere ıöre, ton s\inlerde Adiıa-
lı birliğine bir nümune baba civarında fiddetli bir harp 

S enelerce evvel gözümle gördü- olmut ve tehir uzun müddet Ha. 
ğüm bir manzara, iş birliği bet)iler tarafından mahsur bir 

be.haine girince, hafızamda canlandı: halde kalmqitır. Muharebe 36 sa. 
Amerikan hayatının içyüzünü ta- at devam etmi9tir. 

>ııınak için büyük merke:zlerden ayrıl- Şehr!n .civarındaki .mühim mik 
lnı§, bu hayatı en baait fekillerinde tarda ası kuvvetleri oldukları 
.törmek için küçük kasabaları dolq- yerlerde yerlet.-ıitleıdir. 
ırrıaya çıkm.ıftım. Bir gUn yolum Kan- ])eslJieden Adisababaya giden yo
~ta, vbi bir buğday istihsal saha- lun. civarında~ arazi Ha~şlerin i~ 
lltndaki bir kuabaya dilştü. galı altındadır. 

'I'atil günü filin değildi. Böyle ol- · Habeşler bir İtalyan tayyaresi 
duğu halde kua.banm bUtün dükkln- düfürm~lerdir. 
1'-tr kapalı idi. sokaklarda tektiik İtalyanlar Ha~lerin tamamen 
~a,lı insanlar ve çocuklar dolaşıyor- pilskürtUldü~U . bildi:i~orlaraa da 
d.u. Otele gittim. Kimseler yok. Her bu haber teyıt ed~emıştır: , 
;ter gibi burada da metruk bir şehir Herhalde Ha~tandaki vaziyet 
ın'a.nıarası var. çok naziktir. 

,Sokaktan geçenlerden birine sor- Bu hususta fazla tafsilatı Uçüncü 
duın: sayfamızda bulacaksınız. ·Ras• Seyyüm 

~ - Birdenbire nıuharebe mi çılfu? 
u kasabanın halkı nereye gitti? 

k - Evet, dediler, muharebe... Fa
'13 at blldiğiniz muharebelerden değil ... 
k u !Sene buralarda mahsul iyidir. Fa
trı. at aıneıe yok. Çiftçilere yardıin edil
' e~ mahsul bozulacak. Bütün ka
~a halkı işlerini güçlerini bıraka-

telleri bof mu? ı sallıyor, mukabilinde semere alma· 
- Oteldeki misafirler de umumi dan ter döküyordu. . 

hareketi görünce: "Yaman spor eğ. İnsanın hatırına §U dü"ünceler 

Yardıma kO§tular. 
le - Demek ki orada dUkki.nlarmda 
ı lıandıkıarmdan :fazla kuan&cak-
ar. 

~ai; ·Ne diyorsunuz? Oraya paraaız 
Jı lnaya gittiler. lyi bir mahsul alı-
11 ~ Paranm bilyilk bir kıllmı bu ka.
(::kaya akacak, hepimizin yuiu gUle: 
h' · .!ılaluıul bozulursa çiftçiler yenı 

1~bır . bo ları d ne!.' ala.mıyacaklar. Eski ~-
bir a ödeyemiyecekler. Herkesın 
4rılrlUharebe cephesine gider gibi 

alarak il b' eı .. - O§masmdan tab lllJeY 
~ınu! 

- :ya ·<>teldekiler? Bu kuabanın o· 

lenceai!,, diyerek gönüllü sıfatile şe- geliyor: 
hir halkına katıldılar. Tarlalarda Ned~n kol .emeğinin kafa emeğine 
zevk ve ıpor niyetine çalı§IYorlar. mUsavı ve hürmete layık olduğu esa

sı, Anglo - Sakson menileketlerinde 
old.u~ gibi, tabii bir umde diye zihin
lenmizde yerleşmesin? Neden iş bul· 
mak,için kapı kapı dolaşanların ba
tırma, muvakkat bir zaman için ol
s~n.., kolla çalış~aya koşmak gelme
sın. Neden tatilı bo§ geçiren binlerce 
Türk gencinden birkaç yüzü olsun, 
is.tihsal. merk~zlerinde iş görmeye 
gıtmeyı, yeni bır hayat ve yeni bir ge
rait tanmı~yı, top sporu yerine mu
vakkat~ mesela pamuk toplamak 
sporunu ıkame etmeyi, ayni zamanda 
cebine ders aylan için bir kaç para 
koymayı ho3 ve cazip bulmasın? 

Kol emeğine hürmet 
B öyle bir kasaba halkı kendi 

menfaatini çiftçi·ile çok ya
kın bir mesafeden beraber görüyor 
ve faaliyete geÇiyor. Bütün bir mem
leket içinde bu yolda bir iş birliği 
beklemek.fazla olur. 

Fakat · Adanadan, İmıirden kol 
kuvveti diye feryat edildiği bir &ll'ada 
büyük gebirlerimizdeki kahvehaneler 
işsiz insanlarla dolu idi. Sonra mem
leketin her tarafında binlerce talebe 
tatil zamanını boş ve işsiz geçiriyor
du. Bunlann çoğu da spor namı al
tında ~eı altında kolunu,. bacağını :Ahmeı Emin Yalman 

kime verilecek ? 

Milli · müdafaa vekili 
" Bu askeri mehafilin 
bileceği işdi~,, diyor 
Boğazların tahkimi hakkımız 

Motnröd.e bütün devletler tara
f mdan tanındıktan sonra,' bu 
f ennt tahkimatın kimler tarafın. 
dan yapılacağı meselesi zaman 
zaman mevzuu bahsedilmi9tir. 
Muhtelif ecnebi gazeteler, bu 
huauıta bir ıürü tahminler ve 
faraziyeler ileri sürmütler, bazı
ları Almaın Krup f abrikumm, 
bazıları ise ba9ka bir kontoni
yo~un isimlerini aaymıflardır. 

Dun Ankaradan şehrimize gelen 
Milli Müdafaa Vekili General Kazını 
Özalp, bu mesele etrafında izahat ri
ca eden bir arkadaşımıza kısaca şu 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Boğazların ne suretle ve ne gi 

bi vasrtaıarla tahkim edileceği mese 
lesi ancak askeri mahafilin bileceği 
§eylerdir. Bunun haricinde yazılanlar 
tamamen şayiadan ibarettir.,, 

General Kazım Özalp, şehrimizde 
birkaç gUn istirahat ettikten sonra 
Boğazlar mmtakasıru gözden geçir -
mek üzere Çanakkaleye gidecektir. 

Danzigte halkın 
e • •• 

reyıne muracaat 
Varşova, 4 (A.A.) - Söylendiğine 

göre, Dantzig'de yeni seçimler için 
hazırlıklara b&§lanmıştır. Senatonun 
12 memuru seçim listeleri hazırla -
makla me§guldür. Sanıldığına göre, 
Senato, seri bir halk istişaresi yapa-
caktır. • 

Polonyada mahalli bir 
kargqalık 

Vartov!-, 4 (Tan) - Doğu Polon
yasmda bulunan Skole gehrinde bazı 
kargaşalıklar olmqş ve yapılan nü
mayişler esnasında, Okrayna milli -
yetperverlerinden Polonyanm teşriki 
?1~~s~ne tar~tar partilere mensup 
iki ki§i,.aopa ile öldUrülmUstür. 

Ba§11ekilimiz Haydarpa§ada kcn dilerini kar11Zayanlar arasında 

Başvekil dün geldi 
Yavuz zırhlısını 

akşam üstü 
ziyaret etti 

Batvekil ismet İnönü, refakat
lerinde Batveki.let müıtetarı Ke
mal ve hususi kalem müdürü Ve. 
dit olduğu halde Ankara ekspre-
ıine bağlanan hususi vagonla 
dün sabah tehrimize gelmitler
dir. 

Batvekil, Haydarpata istaayo-
1 nunda Riyaseticümhur yaverle
ı rinden Şükrü, Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin Üstündağ, lstan. 
bul Komutanı, Emniyet Müdürü 
Salih Kılıç, Oniveraite rektörü 
Cemil :ve diğer zevat tarafından 
kartılanmıttır. 

İsmet İnönü, Haydarpaşadan mo
töre binerek Heybeliadaya geçrnit, 
köşklerinde bir müddet istirahatten 
sonra Heybeliada plajına inerek de
niz banyosu yapmıştır. Ba..şvekiliml

zin şehrimizde bir ay kıılmaları muh
temeldir. 
İsmet İnönü dün Heybeliada ö

nünde bulunan Yavuz zırhlısına git. 
miş ve Amiral Şükrü Okan tarafın

dan karşıl~. Başvekilimiz saat 
17 de Yavuzdan aYJ;'Ilmış ve hallan 

alkışları ar~da Heybcliadaya dön

müştür. 

Güreşçilerimiz de yenildiler 

Dün Çoban bile tuşla 
yenildi, tasfiye edildi 

Dün Berlin Oilmpiyatlarında yapılan güretlerde Mersinli Ah. 
metten batka Çoban da da'1il olmak üzere gürefçilerimizin he. 
men hepsi tutla yenildiler. Ve tasfiyeye uğradılar. Şimdiye kadar 
ıerbest gürette 23 müsabaka yap tık. 9 unu sayı hesabiyle yalnız 
birini tufla yendik. 

Bu vaziyet bizimkilerin bazı oyun hataları yapmalarından ve bilhassa 
köprü kuramamalarından hasıl olmuştur. Yalnız Mersinli Ahmet şimdiki 
halde üçüncülüğü muhafaza etmektedir. 

Güreşlere dair arkadaşmuz Bürhan Feleğin telefonla verdiği malumat 
9 uncu sayfamızdadır. 

• 
(TAN) ın ilk latanbul sayfası, Falih Rıfkı Atayın çok 

güzel ve değerli bir yazısiyle bathyor. Falih Rıfkı Atay, 
lstanbulun güzelliğine, yaf&Yifına, yarınına ait dertleri 
ve ihtiyaçları ~n· derinden duyan fikir adamımızdır. Di
ğer taraftan da fehircilik mefhumunu tamamile kavra
yan 'pek mahdut Türk vatandqlarından biridir. 

lstanbul için yazdığı yazı, binlerce lstanbullunun kal
bini dolduran duyguları sihirli bir kalemle ifade etmekte 
ve göz önünde yeni bir lıtanbul ufku açmaktadır. Yarın 
bu yazıyı büyük bir zevkle okuyacağınıza 9üphemiz 
yoktur. · 

lstanbul sayfamız için bütün okuyuculardan alika ve 
yardım bekleriz. Bu sayfa her hafta Pertembe günleri 
çıkacaktır. • · 

(TAN) ın memleket aayf a11 gittikçe inkitaf edecektir. 
Aruıra da Ankara, lzmir Ye dijer büyük phirlerimia 
i ind . . 
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Şenlik programına yeni Muhasebeci " ortada bir Kaymakamlar arasında 
ilaveler yapıldı kaçakçılık yoktur,, diyor yeni değişiklikler yapıldı 

Bugün İstanbul sezonunun dördün- , . Eyüp nahiyesinin kaza haline ge-
cil ~ünüdür. Program. mucibince, ~~enlerde S~n~enuva Fra~sız lı- tiıilmesi dolayısile burada belediye 

muhar pler· 
Amerikan Üniversite talebesi arasında kurulan 

akadan bir teşekkül yarı ciddi, yarı 
gittikçe büyümektedir 

dün, Dağcılık KlUbünde tenis turnu- sesınde altı -?çı ıçınde 3ı9o lıtre ve teBkilıltı kurulması liı.zımgelecektir. 
valarma başlanılmı.~tır. Bu suretle ayrıca 311 1'•.şe. kaçak şarap bulun- Bunun için de ay sonlarına doğru E
sewnun spor haftası da açılmı~tır. m~ştu .. Bu ha~~~eden m~znun ola~ak yüpta halkın riyine müracaat edile-

. 'Maamafih, spor haftasının en mü- muddeıum~n:ıılige verilen mektep cektir. Bu reylerin neticesi, orada bir 
evyork, 20 Temmuz (Hu- j on ki şehitlikl.eri ziyarete. ;öutlerır. muh b p 1 Da buv h 

ı him hadisesini şampiyon Cim Lon- ase ecısı 0 r anuı mu a- belediye te§kilatı vücuda getirilmesi 
ıu&i Muhabirimizden)- Gecenlerde hır de gecmıR harp e~e kemeı;;ine dokuzuncu ihtısas mahke-

'Büyük buhran batlıyalı Ameri- iştirak enen askerlere verilecek bıt dosun güreşi teşkil edeceği kin tertip şeklinde tecelli ederse mesele t~rini-

k l
. ~. b' . ' d . miktar ikra miveve d:ıir yenı bir kR.- komitesi bu vadide bir hayli hazırlık- nıesinde dün başlanmıı;tır. sanide şehir meclisine bildirilecektir. 

an genç ıgı ır ıl'yan evresı ı ~. · . 1 Muhasebe. ci, bulunan "arapların . . . ı nun çıktı. Eskı muharıplcr ku\'vet- ar görmektedir. ~- Belediye teşkilatı kurulması yolunda-
geçJrıyor. Her ene Hazıranda 1. t k·ı~ 1 . • fı k 1 b" · eYvelce beyannamesi verilen miktar-b" l k k k il ı ef! ı at arı ve sıyası t' ·a arı ırı- Ktıragöz gecesi. için haz.trlık d f 

1 
d k. 1 ki karar, meclisin tasdikinden sonra 

.m erce. genç . ız ve er. e . ' ~ w ~- birine katmaları sayesinde bu neti- n· w • • i an azla 0 uşunu. depo a 1 şarap a- da Vekalete arzolunacaktır 
rınde bırer dıploma, ı~sızlıgm ce\.•i elde ettiler. Para verilen adam- !ger tar~ftan. ~yatro haftası ıç n ra derecesini azaltmak için yüzde yir- · 

k l 1 B tertıp hevetı yenilık.l yapmıl'ltır Bu Binaenaleyh, Eyüpta belediye teş-
çı m.az .. Y.o una sapıyor ar. unu ! larm li•.•akat ve ihti"vacı aranmadan · ~ er . ~ · mi beş nisbetindc su ve ~.eker karış-

k b 1 1 b 1 ı L , ' .J a d 11 A t ı;;bur kilatı ancak bu formaliteler ikmal ~e . ıy! ı .en t~ e ~er, mem eKe- dağıtılan yfüı:lerce milyon dolar. ra a · -~s ~s gecesı me.. 1 tırıldığı şeklinde izah etmL~ ve bir ka-
tın ıçtıma.ı vazıyetıne kar ı fev- Halk kızdı. Çünkü muharip diye ik- meddah 1smetın oglu :<-ad.ri~ babası- çakgılık hiı.djscsinin mevzuu bahsola- edildikten sonra, yani birinci veya i-
kaJade bir alaka göstermekte... ramive alanlın ıırsı!lında birkac glin n~n. e~ muvaffak o!.dug.u hikaye~erden mıyacağını ılave etmiştir. Mahkeme, kinci kanunda yapılabilecektir • 

Gençlik "Niçin?,, sualini o- üniforma ile Amerika şehirleıinde bın~ı onun ~neşkı u~rın~. anlatacak, bu iddianın tetkiki için , arapların Kaymakamlar arasında yeni 
tanların ön sıralarında... gezmiş ve harp me~·dı:\nlarına gön- aynı gece bır ~e Kara~oz oynatıla- tahliline ve ~araplan 'bulan inhisar değifihliklcr yapıldı 

Bu manzara bir kac sene ev- i Cı"'rilmesine hArbin bitmesi dolayı- caktır. Karag~zde ~:v:~a ~n k.ude~a- :memurlarının ifadelerine yeniden mü lstanbul vilayeti kaymakamları a-
vel Amerikad; talebe ~hayatı ya- siyle vRkit kalmamış, binlerce in· dan olan bır Karagozcumuz bıze karı racaate karar vererek celseyi talik rasında yeni tayin ve değişiklikler ya 
şayan bir ecnebinin gözlerine san vardır. kadim bir .perde önünde güzel bir etmiştir. pılmıştır. Fatih kaymakamı Haluk 
büsbütün çarpıyor. Ta 1928 e ka-I Buııu.n fü~('rin~ bıl~beler, ''Ge.lecek muhavere dinletecek, sonra işin ehli ;Nihal Ankarada yeni teşkil edilen 
dar Amerikan talebenin bütiin harplenn muharıple .. ., dıye hır ce- birkaç Karagözcünün iştfrakile Kara- p I Çankaya kaymakamlığına, Be ·iktaş 
dü ündüğü: futbol, otomobil, mi.~·e~ kurdul~r. Maksat kısmen bu göz oynaWacaktır. O İste kaymakamı Şevket münhal buluqan 
dans, içki, çabuk çabuk bir mil- suııstımaJle ugraşınak. kısmen de şa- Bütün komikler toplanıyor Adalar kaymakamlığına, Şile kayma 

k h t k k kadn. Bu geneler yarı saka, yarı z }} k B h · K al k k ı · yon azanıp seya a e çı ma , dd. I k d. l k ' ·" . d:d 12 Ağustos gecesi evvelce de yaz.. ava l ÇlffiaCl amı a rı art ayma am ıgına. 
b. k ·ı d h k cı ı o ara ıyorar ı: :;;ım ı en 
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Arap dünyasında 
galeyan , 

Hemen bütün Arap dünyd ~ 
~·an içindedir. İngiltere ile sen~:-_. 
beri dernm eden bir mil~ 
onra Mısır bugüıı ga~·elerine ;d;JI 

gibidir. lfıııır ,\·abuz Jstiklfıl~ ~_. 
ordusunu i tediği miktara t;!K»f;. 
hakkın da elde etmiştir • .Mısırda 
giliz i~gali Süvc~·6 kanalı Jlllll~ 
ııa münhasır kalacak, Sudan ve_... 
sır hakimiyeti inde edilecek. kar. 
las~·onlar da ilga edilecektir. ~ 

~lısınn a~mda ye ~olundaki __ oıııııııııııt 
memleketlerinde de bir }ia)...,.-;. 

vardır. FilisHnde mücadele dıevtl' 
diJ or. Filistin Ara plan ne 
ne de silahtan korkuvorlar. 
netice~i olarak bir iki mm·aff 
1e elde ehuislerdir: \Tazh·eti te~oııe 
·in Filistine~ bir ali hıgili.z konılt 
~öıaderileceldir. Diğer taraftallı ı! 1 

hudilerin memlekete girmeleri 
rnt"n tahdit e-dilmiı;otir . 

Ji1 akat i~·in için ka~'ııi~·nn di~ 
raı• memleketleri de Tunu", 
yir, hatta Fastır. 

'l'umısta l>e~tour i ... miui 
_geıwl<"r <·emiyeti, açıktan aı·ı~ 
nusıın hiirri~·ttirıi i temtkteditf't 111onra ır aç mı yon a a a7.an- h"k' h l')'\J\ d 1 1 k dığımız veçhile or1..a oyunu oynatıla- Sarıyer kaymakamı Rauf Fatih kay-k u ıımet er gence , "" o ar ı 

ma ··· bir ikrami\'e versin .. Oldlikten son- caktır ki bu, tiyatro festivalinin ikin- makamlığına, Silifke kaymakamı Re- • 
Bugün birdenbire dü,ünceler MI. veyaht;l kol ve bacağımızı kay- ci gecesini teşkil edecektir. Bu oyu- Vapurla iskele arasında c~i Sarıyer kaymakamlığı?a, Bolva- . Ctza,\·irdcki Arnı• hareketi ~ 

~enişlemi • derinleşmit, milyon- bE'ttikten ı.:1onr ıı. pnray:ı ne yapalım? 

1 

nun .muvaffakıyetli olması için gecelı kalarak ezildi dın kaymakamı Rıza Beşıktaş kay- f Pn :rtnidir. Bir.kaç sene e\·vel 
lar ortadan kaybolunca, cemiyet, Şimdi verirlerse hiç olmıızsa fayda- ~ündüzlü ç~lışılmaktadır. makamlığına nakil ve tayin edilmi.5- lamı. tır. Ve haıo.ında da Ben cJI 
harp, sulh, istikbal, va7.ife, ıt, sı olur!,. Bu oyun için piRekar Asım. Kavuk- ))ün sabah saat 8 de Köprünün lerdir. Yeni te:-kil edilen Eyüp .kay - mm:n bir dokt~r ,·ardır. 
gibi ciddi fikirler meydana çrk- Maksat. hedpfı:;iz harplerin aley- 1 lu Aliden başka 1stanbul tiyatrosu- Adalar iskelesine yana~an Ba;;dat va makam~ığına ?a Kuşadası kaymaka- Cezayirliltrin bir~ok ek,iklerl 
mı~. hinde bulunmak ve liltife etmek. 'ı nun bütün komik ve mukallitlerinin 1 . k l ~ " h mı Ha:ıım tayın olunm~tur, ı·ııı<la en ,,,·,·ıhı'mı·, ı·-"""'ı , .• ' k 1 ·k · .1 · puruna ıs e e veren çımacı A met, , • ......, ., 

U • · l l A yo ·sa "'enç ere 1 ramıye ven mesı iştirakleri temin edilmiştir. Bu arada .. . . '* 
mumı ış ere a aka lehinde bövle bir kanunun geçme- ...... 't b' A H 1 k ı·· .. l nıuvazenesını kaybederek VU\•arlan - M h a"'Jemı· addedilnıt>k 00\Ul haklarına rn~ 

.. ... . . . - . ~ ... aşı ' ır rap a a \'ı . ro unu a ma- • e tap · ~t Ç" k"" ı· c ir 

lrll hakkında bütün gençler ala- ~ • yı a u em~ tıı. . . . dileri, 1881 de kabul edilen O 
ll.J1 ukumetın gençhk programı 1 sun aklından "'eçıren elbette yok. k b l t . . • nuş, bu sırada iskele ile vapur ara- nuh~ ır. tın ·u me ta ,e7a~· 

'· .. • R k d Müstakbel harplerrn dulları Bundan başka eskı aıı ane nıucı- sında kalarak vücudünün muhtelif D ·· b ... d .. l 
~I\ ~o.o;tcrıyor. .ey verme yaşın a b' b' d'" ~.. l t t d'l . ·ı . . un gece ogaz a guze 
olanlar haklarını kullanıvor dııha 1 ~ rinceton Universitcsinde baş- ınce ır ııgun a ayı er 1J> e 1 mıs- ycl'lcrindcn ezı mıştır. Yaralı, hasta- b • . 
~ençlc>ri cemiyetler kuruyor.' yeni 1F Jıyan bu cereyan. alev gibi tir. Bunda N~it bek~i: komik Fahri haneye kaldırılarak tedavi altına alın ir gezıntı yapıldı 
kanunların Jayihalannı okuyor, mc- biiti.in memleketi kapladı. Kızlar da bas maballeh rollerını alacaklar ve mıştır. Şirketi Hayriyenin, eski Boğaziçi 
bu.ı:;lnra mektup yıızıyor. Jptiıfai 81• gni kıılırlıır mı? .Kız talebeler de aynca köçekler oynatılacaktır. alemlerini yeniden canlandırmak mak 
nıflarda ol:ınların bile memleketin "Gelecek harplerin dul ve anneleıi.. Tiyatro festivalinin üçüncü gece- İlacı yanlış alını'! sadile ~ertip ettiği mehtap filemi, dün 
iç ve dış siyn.setini nekadar yakın- namını taşıy:ın bir cemiyet kurdu- si tulıiata ayrılmıştır. Bu gece. 'a,;ıt. Beyoğlunda Kadirler yokuşunda 0 • gece. parlak şekilde yapılmı~tır. 
d:ın takip <>ttiklerirıi görUnce, msan lar. Onlar dıı FransRya ve Belçika- en güzide komiklerin iştirakile Nas- Saat 21 de, lstanbul Boğaziçi iske 
h d · · h · turan Hüseyin ustanın misafiri Hak-ayret e iyor. ya ı:ıımdiden bırer ~eya at istıyor- rettin Hocayı temsil edecek. 4. üncii. lesinden kalkan 68 numarah vapur, 

A mC'rikan g"ençliği ,son derece l:ır. Diyorlar ki: "Kocalarımt7., oğul- 5 inci gecelerde de Şehir Tiyatrosu kı, tanıdığı bir şe.kel'ciden aldığı ilacı şirketin hususi da vetıiıerini hamil o
ımlhperver. Amerikanın meselil .la- larırnız, ölciüktPn ~onıa, ~cyahatin ile Halk Opereti temsiller verecekler- iı;tiği sırada birdenbire sı:ı~c~lanmış- Jarak Boğaza açılmıştır. Bebek önün 
ponyayn karşı hnrbetmesini kati, _ Uıclı kalmıyacak. hi.ikumet ne olur dir. ıır. Y;ıpıla.n mu;ı~·~ned~ bu ılacın ha .. de tanınmış bir saz )lc.Y.e.ti, ye..zc...vbe.k 
yen tı:ıtemiyor. Üç senedir 22 Nisan ne olmaz bııı:i imdiden .Avnıı ya F • f . . . . 1-ıcen alınacak ııa~nıaı\ oıougu an· o •unu ov,nJvan o_,'unC'l.llar, mükem -

. b.. .. kt 1 b l . h göndersin!,. , ologra sergısı ıçın . k d talıkı' ' .J · " 
!YIJnll ut un me · ep ta e e eI'I arp F · f · il · · laşılmı~tır. Şekercı ha ·kın a · , mel suı·ette donanmıs bu"'"';k bir "al-e · 'U h · b"t'" b ~ otogra .sergıs e ugı·aşan tertıp ., ... ., 
vP fa.şizm aleyhine tezahürat yapı- :;; P esız u un u rahatsızlıgın kat yapılmaktadır. ı ak b · .: · f k 

.sebebi, yArın aç kalmak kor:kueu- heyeti d~ çalışmalarını eona erdir- da top anar u gezıntJye ış ıra 
yorlar. 25.ooo talebe ile başlıyan bu d 8 .. '"kl · k. · 1 mi tir. Sergı'de Ankara fotogr· af ser- H k ld · etmi lerdir. Şirketin iki yeni vapu -
ccrevnn bu sene 500.000 i bulmuc- u_r. uru. enn ımı ~e~çle·r·i·n· 8 • avuza dütere ö iı 

')'eui Fransız 

nt:r.i~·etin dddi~·etini anlamı~ " .. d t k k ı .z. isinde teşhir edilen ve memleketimi· ru. Boğazın emsalsiz mehtabını sey-l M kt .. d .. 1 . b d ıgı va?.ıye e r7.ıyor, ımı gu uvor. •. Çe lk" .. d H" .. 
ur. e ep mu ur en, ve a?.an ı- E w ·aa· 'dd" l · d: r zin muhtelif köşelerini, mahsulatını, nge oyun e oturan useyının re gelen halk ile dolmuştur. Boğazi • me elf'leri giirüşnıek üzere 

..,ardan davet edilen meşhur kimRe- 1 n çogu .~1 ı cı 1 
genç crı ın •· sekiz ya§ındaki oğlu Recep. bahçede · d t 1 d 11 k"kl c ıu•· · t' d ı · b"r 

1 ıh h kk d 1 b b
.. yorlar. • ıhavet mektepten cıkınca sanayiini. inkişafını göstel'en çok gü- çın e o uran ar. san a ar, ı er, Ben e ın rıJ'ase uı e u ı 

er su a. ın a vapı an ıı u- • kal k " ı b 1 . k d. oynarken havur.a ,_,uvarlanmıştır-. lk nı· kl 1 l f rd .. k •t• 1 . t' ·k d . 1 aç aca o an u gene; er en ı 7..el resimlerden başka birtakım eser- ye e ı kayı ara. vapurun e ra ı- tin P&rise gtlip bttzı istekle e 
yu mı ıngere ış ıra e ıvorar. J'tl d ~-1 '? B .. A . B d • b t 1 

• ev a arı egı mı... ugun men- ler daha bulunacaktır. Komite ser·gi- u SH"a a çocugun aııı aş ara çarp nı almışlardır. ma ına mti ·aade etmi~tir. 
E•~İ muharipler kadaki işsizlerin yekunu 1'ürkiyenin yi eski Türk mimari eserleri, Tlirk tığından derhal ölmü§lÜr. Hadise et- Vapw·lar. Kanlıca. Büyükdere. E-

bütiin nüfuım kadıır... Geneler bu ilinde eski abideler. Cümhuriyetin rafında tahkikat yapılmaktadır. mirgan koylarında, kırk be§f>r daki-

A merika hükümeli umumi 
harpte oğtıllarmı kıtybeden 

anneleri her sene Fransa ve Belçıka-

va?.iyetten m~mnun değilse. büyük- imar hareketleri. yurdun tabii güzel- ka kadar kalmş ve tekrar yollarına ı•asts ıls tuhaf bir hıwa 
ler ne ,desin? Jikleri, yurdun zirai mahsullel'i, etno- vesine çalıı;ımaktadır. Bu sergi ancak devam ederek bütün Boğazı dol~ - Orada· da ~ent> Fashlıtr C'eırıiY" 

x. )(, d . b h k 1 ik.;,t grafya olmak üzere altı kısma ayır- on gün evam edecek ondan sonra mışlardır. :Mehtap aıemı. sa a a a- çok tif\\·ler istemekte, ta ır "' 
-:-::---~:c=====-=:;;::;..:=====::-=========== m trr. Fakat komite küşat gününe ayni binada karikatür sergisi açıla- dar sürmüş davetliler ve halk, çok gü maktadırlar . c Ü r m Ü m e ş h u t k a n u n u kadar sergiye iki yeni kısım daha İla· caktır. zel oir gece geçirmişlerdir. 

için talimatname 
Zabıta suçluyu bütün delillerle bir günde 

müddeiumumiliğe verecek 
nknra, 8 Ağu .. tus ('l'AN) - Adli~-., \'ekftleti, iinümiizdPki birincitf'~

rirı a~1mla mn'l~'ct Olf"\'kiine ı::irooek oları (Jiirınlim hut Kanunundan tıtt
hika ff R hekleuiJ n verimi elde ed4'hihnek lı;iu kaıımuın tathik 11retioi ~08· 
ferir hir tallmnt:nıuııe ha7Jrlnrnnğn karar \'enniş \'P bilhR!'iSft pofü .. l(> çok ya
knıdıın nlakndnr olan hirc;ok marldcler lıakkmılıl, t<:ıııııi~·et Jiidiirltiğiinden 

lıir Jlroje ~ıırcti i!!itP.miştir. 

Zabıta, bır cürmU ikR ederken' bir vana bırAkarak, meşhut cUrüm 
''eya icrasını bitirdiği ·ıı'1lda göri.ll- suçl;ısunun davasına bakmağa mec
mUş veya halkın hassasiyet ve heyt- burdur. 
canı üzerine yakalanmış bir m;luyu, .Kanunun. bütün maddelerinde gö
\'akit geçinneden, hemen o gün. ?..e çnrpan ilk unı:;ur sür'ati temin et
cürmün :,.iİ'but delillerı ve ırbıt varsı- mek için alınan tedbirler. gaye ise 
kasilc birlikte Cümhuriyet MUddPi- adıılet makinesini çabuk işleterek 
umumisine teslim etmeğe mecbur ·uçluyu cezalandırmaktır. 
kalacaktır. 

Şahitler ihzar•ız. gelecek 
Günü gününe muhakeme Şahitlet'le ehli hibrenin. zabı\anıp 

MUddeiumumi maznunu soN"'lı."'a ·r h' d t ' ü · h' b' 'h ü ·ı:ı·" şıa ı aveı 1.crıne ıç ırı r.a:m. 
ç<.'kerek suçun vasıf ve mahiyetini zekkeresi arRmadan, mahkemeye 
tetkik ve bu kanunun şümul d ıresi- gelmeğe mecbur tutulmaları da ta
ne girıp girmedigmi lesbit eriecektir. kibat safhal;ının wmana muhtaç o
Eğer suçlunun muhakemesine ılizum 1 lan merasiminden, cemiyetin fayda
görü.rorsa, yakalandığı gUn muha- sı ehine, feragati taza.mmıın eden 
kemesi yapılmak üzere §ehir veya 1 hüklimler vardır. . . . . ı Duruşmanın bir cel:-:ede bitirilme. 
kasaba merkezlermdekı vazıfelı as- • "d f .,.,101 haz 1 . . sı, ma?.nunıın mu a a...., ır a-
Iıye veya sulh mahkemclenne tevdı mAsı için kerıd~ine en çok üç gün 
edecektir. Müddeiumumi ancak, SU· mühlet verilecektir. 
çun mahiyetini tesbit veya kanunun Dııruş.manın başka güne bırakıldı
şümulüne girip giremiyeceği husus- gr halJerde scuçlu mahkemeden ke
larında tereddüde düşerse su'.(lunun faletle veya kefaletsiz olarak tahliye 
mahkemeye sevkini ertesi giin.~ bı~ taJebinde bulunabilir. Fakat kanıı -
rıı kabilır \rnıiıiP;tımıımi'. ~at 1 h;ı 1 İf1 nt-n ~Öre<.""ği Cf>?.I! bir I! ,. vııys dıı he. 
riP bıılunı-ın mı-ıhk"'m"\ ı hıı ı ır•ırı d: - ~.\ ı.do hÜl'I İ\•ı:ıtı tahdit ed0 n bıı CP 

\et <>tmok alahh•etiııe dP ımıl :(( ır. ~H ("' bıı tı;ll'pır bıılunı.nıı.nıı·H~ gi-
Kı:rnuıı. ıııe ·lıııt (•üriirıı ucluı:;ttr1ııı1 bi. tt>\ kıt t>ctilmenıııo; buJıuıırn ı:;uı;lu:. 

durusmcı.suu bil· celsede hltiuneğe yu ımı.hkeıııe tevkif e nıeğe mecouı
mahkemeyi mecbur tutarak, sür'at dur. Ve bu kanuna göre verilecek 
hususunda, ~ok titiz davranmakta- olan tevkif kararlarına itiraz edemi
er. Mahkeme bütün diğer j&lerini 'yecektir. 

TA1<ViM 
Hele l"pan~·a hadiselerinin~ 

~inıdidt>n tesiri görülmii~ffir. 

nerıtl Fnrnkomın i~ı•anJol 

rinden ziya.de yerli Mkerlere 

oldu~unu göstt>ren bir~ıtk 

VE ~AVA 
var. Hatta bugün lsıuuıyaoJJI 
h\l' tarafından irleta ikinci bit 

Bugünkü hava 
Bugün hava. ayni karakteri muha· 

faza edecektir. F..ski takvimlere göre, 
"eyyamı bahur" i<:inde bulunuyoruz. 
Bahur günleri, senenin en sıcak gün
leridir. Bu itibarla, hararet derecesin 
de pek büyük bir tahavvül kaydedil 
mesi muhtemel de~ildir. Ancak. ha · 
vanın kısmen bulutlu geçmesi ihtima 
li vardır. 

Dünkü hava 
HaYa., dün sıcaklığını 1·0,5 derece 

kadar arttırmıştır. Sıcaklık poyraz ' 
cereyanile bir parça tahaffüf etmiş 
ve evvelki günlere niı.beUe o kadar 
fazla müessir olmamıştır. , 
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rasathane tarafından huı:ıusi cihaz 
ve aletlerle müşahede edilebilmi§, yıl 
dız, havanın bulutlu oluşu yüzünden 
iyi görülememiştir. Peltier yarın ak
~m da kendini gösterecektir. 

Avrupada hava vaziyeti 

• aat H de hararet, uami 29,7. as
gari 24,5 ğa çıkmı§tır ki bu rtı.ka m
la r, pa~artesi rasallarına göre, sı· 

caklığın yarım, yahut bir derece ka
dar yükseldiğini göstermektedir. 
Dün güneşte azami hararet 57,5 de
reseye çıkmış. rüzgar poyra7.dan sa
niyede azami 13 met re ~üratle esmiş 
tir. Rutubet Raat 14 de yüzde 65 
olarak kaydedilmiştir. Tu~yik 756.5-
758 mili met re arasında la ha vvül et- Avrupanın muhtelif yerlerinde Bal 
mi~ ir. Ha ve . bey ti umurnıyf'Pi itiba Kanfa d ... "e Akdı-nız kı ılaı ında bıs 
tilo y.,rı b ılııthı ~e~mi tıı . 'ı:ı;?mm SP.dilı,.,.ekte 0 ıl4n eıcaklµl'ln ha.la de· 

K yruklu yıld z g·örü dü 
Gece görüleceğini haber verdiği -

miz Peltier kuyruklu yıldızı, ancak 

\ am ettığı het>PI Vı>l'Jliyoı·. [\ıt.rad0ni 
~~ sahil ohm meın1eketle1de neıQı.!eı 

hararet bir par~a tenezzül göstermiş
se de sıkıcı bava henüz hükmünü sUr 
mektedir. Sıcaklardan en ziyade mü-

teessir olan yerler ltalya ve Yuna
nistandır. Dün geç vakit alınan ha
berlere göre. Orta Avl'upada hava 
bululludur'. Almanya ve şimali Fran
sa hafif yağışlıdır, 

Türkiyede orta Anadoluda sıcaklık 
hır iki derece daha artmıstır. Ege 
mıntaak~ında bulutlu bir ha\'a var -
dır. 

Geçen sene bugün 
~çen sene bug:ün, ha\•ada çok az 

bulut görülmüş. yağmur ya~ma · 
nu3tır. Derecei hararet bir parça 
d\işmÜ§, gölgede azami 26.5 asgari 
J .7 olarak kaydedlimiştir. Güneşte 

azami 61.2 derecedir. Rutubet \"a<ıa · 
tisi. yilzde 65 dir. 'fuyiki ncsımı, 

761,5 milımetrc görülmüş. rüzgar 
poyra1.dan saniyede va::ıati be§ metre 
~ur~tle esmiştir. · 

• 
1 - Silezyada Yahudilerle ah~ve

ri§ yapmak yasak edildi. 
2 - Madritlc bir komünist ı;'l'llpu 

caddelerde tezahürat yaptılar. 'l'ehli· 
keli ihtilalcileı'den 34 kİ§i tevkif edil
ıii. 

3 - Lavonycv~ki kutbü aşarken 
•a'f~ ar l""l ı:akatland1. Şım;ıl rt"nt'1.ın • 
ctPzı g"'ı'ı dnndü. _ 

1 - Bı .r ka.rik~tür yü~iind-:n J~ · ı l!a.Ht ~eııwklPr: Terf.'~·a~il 
po.nycı.nın \' cı.t>in~toıı cl~ısi A.lneı·ıka.,yı \iİ}Ale lıo}al.l ,ı 
protesto etti. Ağırca yemekler: ıtu'ba 

5 - Galatasaray, Ujpe~t amatör- lü, barbunya fasuı~·e~i (:te 

lerini 2 - 1 yendi· ıneyva. 



. ~ .... ==========================T'AN 1 

SC>:N I-l.Al3E~ 
Habeşistanda harp 

Habeşler Adisababayı 
muhasara etmişler! 

Kahire 4 (TAN)' -- Buraya '.Asiler tamamen pü.skürtUlmüş ve 
gelen ve doğruluğuna itimat edi· vaziyet düzelmiş değildir. Bu halin u. 
len haberlere göre 90n günlerde zun müddet devam e~e.sinden. kor
Adiaababa etrafında hakiki mu- kulma.ktadır. Ha.be§lilerm Adısaba
lıarebeler olmuf ve tehir uzun baya kal'§ı yaptıkları taarruz Habe.s 
1nüddet Habefliler tarafından cengaverlerinin Saint Georges yortu
lnahıur bir halde kalmıttır. Adi· su münasebetile yapılmıştır. 

~blaba, ~ ~h.~elif nokta~an Habeı BQfpapazı kurpzna 
uın erce aıının uoumuna ugra- d · ilJ · 
bııtt:ır. Muharebe 28 'le 29 Tem· ız 1 

lbttizarumda 36 aa.at kadar sür· ortsait, 4 (TAN) - Habeş asile-
fniift:ijr. Şehri_n iıile~en ~~: riyle birlikte çalı§maktan suçlu Ha
~n temizlenıp temızlenmedııı beş Başpapazı Petras, kısa bir muha
lıakkında henüz ka.t'i malUnıat kemeden sonra. kurşuna dizilmiştir. 
"11b8.mamıftır. Bununla beraber Bu hadise asabiyeti arttirmıfbr, 1tal
~a.lya hükfunet mehaf.ili vaziye- yan hilklımeti, Adisababada. ahalinin 
te ha.kim olduklannı aöylemekte- evlerinden çıkmasını yasak etmiş, şe
~ler. hirde harp hali hüküm süriiyor, so-

llabe§Ier püskürtilldilkten sonra kaklarde. silihlı devriyeler dolaşıyor. 

Deniz yollarının 
yeni vapurları 

Krup fabrikasiyala alh 
vapur için anlaşıldı -

Ankara, 4 (A.A.) - Denizyolları 

idaresi için yaptırılacak yeni vapur -
lardan altısının Almanyaya siparişi
ne ait ön mukavele bugün lktısat 

Vekili Celal ~ayar ile Krup mües
sesesi arasında imza edilmi§tir. Bun
lardan Uçil Mersin hattı içindir. Her 
biri 2600 ton hacminde ve 13,5 mil 
süratindedir. Kamaralannda yatak 
ve akar soğuk ve sıcak su ve soğuk 
ve sıcak hava cereyanları tertibatla
rı vardır. Vasati hesapla 1200 ton 
yük alrr. Bu vapurlarla bu hattın ti
cari ihtiyacı temin edilıni§ olacaktır. 
Diğer üç vapur marmara dahilindeki 
tteferlerde ve ~Uıassa Mudanya ve 
Bandırma hatlarınd8. çatışmak için -
dir. 1350 ton hacminde ve 18 mil sü
ratinde olan bu vapurlar 500 kişi is
tiap eder büyük salonlardan mürek
keptir. Ve hastalar ve deniz tutan-

top, tüfek sesleri devam etmiş, 
~ civa.rnidalrl milhim miktarda 
~ kuvvetleri olduklan yerlere 

7'.ıana gölü etralcnıtla harekat lar i~in mahdut mikdarda hususi 
btqldı! kamaraları da vardır. Bu vap,urlarla 

tekrar- yerleşmi§lerdir,, 
Dessieden '.A.disahabaya giden yo

ltaı civarındaki arazi Decaz '.Aberra.
l\uı kumandası altında bulunan ehem 
tttiyetli Ha be3 !kuvvetlerin.in işgali al
tındadır. Bunlar ltalya.nlara. tu.rruz 
etınişler, fakat, İtalyan menahilnin 
:\!erdiği habere göre, bin kadar ölU 
bırllkaralt çekilminlerdir. 
Diğer taraftan Habealiler de iki 

)Üz kadar yerli İtalyan askerini öl
~iirmü§ler ve 60 kamyon tahrip et
lhi§lerdir. Ayni zamanda Direduadan 
gelen Uç motörlü İtalyan bombardı
tnan tayyarelerlnden birini düşür

lnüşlerdir .. 

Yunahistanda 
Amele federasyonla~ 
umumi grev yapıyorlar 

, Atina, 4 (TAN) --Amele· fe
Üeraayonları Yunaniıtanda umu
mi grev ilanına karar verrııitler
dir. Greve bu gece yanıı bütün 
i\' unanistanda baılanacaitır, F e
de~aayonlar grevcilerin .tafkınlrk 
Yapmıyacakları hakkında hükU • 
lllete teminat vermi ferdir. Bu
nun üzerine Dahiliye Nazırı da 
~abıta.nın grevcilere mülayim 
davranacaklarını r.öylemittir. 
.Anıeıe federe.syonu nC§?'ettiği bir 

beyannamede grevin siyasi maksat • 
larıa tertip edildiği hakkındaki iddi
aiarı reddctınig ve bu §8.yianm dik· 
taf.örlük ilanına vesile aramak mak· 

<li}e uydurulduğunu bildirmiştir. 
~llhı-kliyat nezaretinin aldığı habere 
re, grevde siyasi maksatlar takip 

::lınektedir. Hüh"\ı.met ciddi tedbir 
alınaktadır. 

'7 
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;: ekaletlerin s 
Resmi 
Dairelerin = 

~ Nazarıdikkatinei ::: .. 
lharit cemiyeti, resmi ilinla· 5 ?1 neşrine tavassut için, Heye- : 

1 Vekiteden aldığı karıırda ay- ,. 
ben: " ••• nınıarm neşri hiç bir = 
suretle teahhilre uğramamak • 
"~ hazinece bu tarzda verilen i- : 
1lıııardan daha fazla ücret ita· : 
11lt1a mecbur kalmmamak ve is- 5 
lenüdiği zaman bu şekilde ilin E 
"ernıek şıkkına nihayet ver- ; 
l:l:ıek..... şartlarmı Uz:erlne al- : 
:tı:ııştır. = -Şu hale göre ilanları- ~ 

~ ~ gazetemizde netret- .. 
... ~ tı--..... •oek ve taahhura uğ-
§ ratınamak isteyen rea- 5 
::: illi daireler bu ilinlarmı 5 :::: . .. 
... t1linhaaıran " Resmi • İ· E 
§ kanlar Türk limitet ıır- S 

t. ,, eli -
:::: ~ 1 ne gönderm • 5 
~ dirler. : 
~ AııŞirketin adresi: lııtanbulda S 

h kara caddesi KaramanZ8.de : 
anı UçüncU kai. 5 

••ıuıı Telefon : 20960 : 
11111 nı11111111111111111111 1111 r, 

Londra 4 (Ta.n) _ Habeşistanda ' Bandırma ve Mudanya seferleri -
' nin ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. 

vaziyet tekrar kıı.rışDll§tır. Bütün tek Vapur bedelleri fabrikalara kliring 
ziplere rağmen. İtalyanlar çok mil§- yolu ile yani mukabilinde Türk malt 
kül mevkide bulunuyorlar alıp ihraç etmek üzere Türk parasile 

Bu defa, oldukça. kuvvetli Habe3 ödenecektir. Vapurlar 19-29 ay zar
kıtaİan Tsana gölü ve Gondar mınta fında teslim olunacaktır. Karadeniz 
kam civann.d.a çok mühim askeri ha- hattı için yaptırılacak üç büyük va. 
rekata ·geçmişlerdir. purla Akay ve tzmir körfez id~releri 

Vuku b\ılan kanlı çarp~malar ne- için yaptırılması mukarrer dort va
ticesinde,1 her iki tarafta hayli zayi- pur için tktıeat VekAletince teşeb
ata uğr3.lll1Ştır. büs ve temaslara devam olunmakta-

Bu harekatı idare eden, Habeşis -
ta.nm ıeaki Pa.ria elçisi Tekle Havari· dır. 

~---------------------yattı r. Tekle Havariyat ::Moskova er 
k&niharbiye mektebinden mezun kıy
metli bir askerdir. 

Menşe 
Şehadetnameleri 

Malın sevkinden evvel 
ticaret odasıne müra-

caat edilecek 
Ankara, 4: (Hususi muhabirimiz

den) - Yabancı ülkelere sevltedile· 
cek ticari mahiyetteki malların men
~einin tetkik ve tahkikine imkan 
vermek için istenilen men§e şahadet 
namesi etrafında İktısat Vekaleti Ti· 
caret odalarına bir emir vermi§tir. 
Bu emre göre, tüccar malın scvkjn
den evvel alakadar odaya müracaat 
ederek herhangi bir ekspertif için 
malını ha.zır bulunduracaktır. GUm • 
rük idareleri, odanın menşe §ahadet
namesi verileceğine dair olan muva
f p.kat beyanını gÖrcrek malın ihra
cına müsaade edecektir. Ancak tüc
carın bu takdirde lüzum gösterilecek 
vesikaları gümrilk ihracat muamele
sinin tekemmül ettiği tarihten itiba
ren 15 gün zarfında alakadar odaya 
tevdi etmesi ve §8.hadetnameyi ikma-
lı Ii.zımgelmektedir. · 

Jnıiliz Kralınm Akdeniz 
seyahati 

Londra, 4.: (Tan) - Adriyatik kı
yılarında bir tenezzüh yapacak olan 
kral Edvart, Londrada.n tayyare ile 
Parise gittikten sonra yoluna trenle 
devam ederek Lozan, Millno, Vene. 
dik, Triyeste ve Sarajevo §ehirlerin
den geçecektir • 

Kralın istirahatini temin için, bu
ralarda, şimdiden lizımgelen terti -
bat alm~tır. 

İkhsat ve inhisarlar 
vekilleri geliyorlar 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Ekonomi Bakanı Celil Ba
yar ve Gümrük ve hıhisarlar Bakanı 
Rana. Tar1ıan ou ak§amki trenle 
btanbula hareekt etmi§lerdir. Cel6.l 
Bayar, lsta.nbuldan ~meye gide -
rek bir müddet orada istirahat ede -
cektir. Bugün Adliye Vekili Şükrü 

Saraçoğlu da hmire gitmi§tir. 

Sıhhiye Vekili tetkika çıkıyor 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - Sağlık ve Soysal Yardım 

Bakanı Dr. Refik Saydam, gö~men iş.. 
!erini tetkiJc etmek üzere Anadolıtda 
ki tetkik fieya.hatma yarın çıkacak
tır. Bakan, ilk defa Yerköye gidecek· 
tir. Kendisine lakin um.um müdürü 
Cevdet :refakat edecektir. 

lzmir telefonunµn aatıt projeaı 
Ankara, 4: (Husust muhabirimiz' -

den) - lzmir Telefon Şirketinin mü 
bayaası etrafında Bayındırlık Bakan 
lığınca teşkil olupan heyetle rsirket 
arasında yapılan müzakereler netice 
sinde hazırlanmı§ olan İzmir tele· 
fonu satış mukavele proje!i, Finans 
Bakanlığınca gözden geçirilmektedir. 

Dahiliye Vekaletinin bir tamimi 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz • 

~en) - Dahiliye Vekaleti, bütün 
ıdare merke~lerine bir tamim yapa· 
rak ancak en mühim hadiselerde tel· 
~~a muhabere yapılmasını bildir· 
mıştir. 

lıtanbul gümrük kadrosu 
An'kara, 4 (Husust muhabirimiz-

den) - İstanbul gu··m .. v.. ü n1 
t k

.
1
• rugun n ye 

eş 1 at kadrosu Gümrük ve İnhisar
lar Bakanı tarafından tas . d'l ·ıı . vıp e ı mı,.. 

tır. Yakında tebliğ oluna kt ca ır. 

Reslrx=ıll 

,. 

Ne~kadar 
Şek.er.· 

ylyor.uz? 

Mcdenı d~~·ada nufu --:_ • ld ,. .... ,ına )ı a 
~rfedllen ,eker ıniktarr • 

li' 
,:!.)..j(J_ kilo -::! 

Tlirki~ ede 11üf "' • " us INl§ına yucr. • ııart9. 
dlleo eker <rıilrtan : 

8-10 kllQ. 

Çocuklarla mülakat 
Küçük "Şirin,, in emeli 

• •• 
ıyı Istanbulun en 

kızı olmaktır ..• 
Y .a.zan: Suat DerlJİf 

Kii.ciik Sirin mııharririmiz Su at Dervise emellerini anlatt.:.ıor 

Türk parası 
Koruma kuramamesine 

bir fıkra eklendi 
Ankara, 4 (Hususi muhablrimb • 

elen) - Türk parasının ~metini ko 
nıma hakkmdald 11 numaralı ka • 
rarnamenla 27 lncl maddesine bir fık 
ra eıldNHDfllli Bakular Heyetince ka 
bul olunmuştur. 
Fıkrayı aynen bUdlriyonnn: 
1 - 11 numaralı kararnamede ya-

11b hlilrilmlere aylan harekette bu • 
lunualara 156'7 numaralı kanun mu· 
elbince muamele yapdaeak, para ce
ulan malıkemelel'ce tecile tabi tutul 
doğu ve fakat kaçınbrken tutulan pa 
ra, esham ve tahvllitın miisaderesi
le irat kaydedllmMlne mahkemeler
ce karar verildiği takdirde müsadere 
ılne karar verilen para, esham ,.e 
tahvllit laymetlerlnden azami msfı. 
na kadar otan kısmım ikramiye ola.
nk muhbirlerine ,·ermeye maliye , • ., 
idil mezundur. 

2 - Bu karamame neşri tarihin· 
den itibaren muteberdirler. 

S - Bu kararnamenin lcJ'UIDa 
MUlye Ve.idil memurdur. 

İnönü uçuş kampında 
lnönü, 4: (A.A.) - Türk Hava Ku

rumu Başkanı Çoruh saylavı Fuat 
Bulca ile Asba§kan Erzurum saylavı 
ŞükrU Koçak ve Milli Müdafaa VekB. 
leti Hava Müsteşarı Celil ile birlikte 
dün Ankaradan askeri bir tayyare 
ile lnönü kampına gelmişler ve üyele 
rin ve Sovyet Rusya.dan gelen mual
limlerin çalışmalarını gözden geçire· 
rek çok iyi bir intiba ile buradan ıı.v.· 
rılmı§lardır. .., 

var mı? 
- Hiç yok. Tahrirde çok zaY.Jfım, 

Bana hiç bir fikir gelmez. 
- Okur musun? 
- Pek az .. Bir iki çocuk kitabı 

Küçük §iritı bebekleri ara..' ında muharririmizle beraber ama, okumasını severim. 
- Gazete okur musun! 

Kapıyı bana kendisi açıyor. Hi~ - Bir kere Cemal Re§idi radyoda - Okurum. Ama politika h rafla .. 
görmediğim halde onu tanıY.orum ve: dinledim. rmı değil , cinayet haberlerini... 

- Senin için geldim. - Nasıl buldun ?.. - Demek politika ile alakadar de--
Diyorum. - Çok güzel, çok iyi. F akat fazla ğilsin? 
- Biliyorum efendim, buyur>Jnuz. santim~ntal. . w · - Çok alakadarım ama okumuını 

diyerek elini uzatıyor ve dizini bil- - Dünyada en çok eevdıgın Jıı.san değil mUn&ka§a etmesini çok seviyo-
kerek bir seliım veriyor. Terbiyeli, kimdir? nım.' 
sonra çok mi~firperver bir evkadı- - Annemle, babam. Sonra karde§- - En çok sevdiğin millet haQgi 
nı nezaketile beni salona götürüyor. lerim, ninem... millettir? 

Salonda ablası ve mürebbiyesi var. - Babanın yazılarını hiç okudun - Türkler ... 
Onlarla selamlaştıktan sonra, salo - mu? - O malüm, ondan sonra t 
nun bir tarafındaki geni§ koltukların - Biraz okudum. Ama pek az... Fr 
üstünde karşı karşıya oturuyoruz. Se:-mede başlamı§tım. Elimden aldı. 

Üzerinde i§lemeli önlüğü, cici bir - Nasıl buldun? 
elbisesi var, şeytan gibi bakan göz- - Çok güzel... Böyle Bosfordan 
!eri ve tatlı gülümsemelerile canlı filan bahsediyor ... Çok santimantal 
bir bebek gibi... birşey ... 

- İsmin nedir diye soruyorum. Birden minimini -ellerile ağzını ka-
- Şirin, Şirin İzzet Melih... patıyor: 
- Ne güzel ismin var senin .. Han- - Bunu yazacak mısınız? diyor. 

gi mektebe gidiyorsun? Sakın santimantal dedim. d iye ba -
- Mektebe gitmiyorum, evde oku bl.Jll kızmasın! 

yorum, mürebbiyem var. 
1 

- Yok, diyorum. Zannetmem. Hid 
- Büyüyünce bir meslek sahibi ol- detlenecek birşey değil... Bir de gunu 

mak istiyor musun? Mesela doktor, anint bakayım bana: Baban vazıları-
avukat filan gibi birşey? nı nasıl yazar? ~ 

- Hayır .. Doktor, avukat filan - Bilmem ben hiç görmedim. Ya-
olmak islemiyorum. Ben müzi8):en ol tıhanede yazar galiba ... Bir kere gör 
mak istiyorum. düm. Ak§am yemeğinden sonra yazdı 

- Müzisyen mi? .. Ne çalıyorsun?. Ba5ka görmedim. Ama kitapları var 
- Piyano dersi alıyorum. biliyorum. 
- Çok küçükten beri mi müziğe is - Babanın iyilikleri ve lmsurları 

tidadın var?.. nedir bana söyler misin? 
- Her .zaman müziği seviyorum, - İyilikleri, bizi çok sevmesi, kusu 

ama yeni çalmağa başladım. Oç ay runa ge1ince ... 
konserva.tuarda idim ... Şimdi hususi Birdenbire susuyor. Edip İzzet Me 
ders alıyorum. lihin tenkidini minimini kızından din 

- Neden konservatuarı terket - iemek merakı içerisindeyim: 
• ? • 

tın · - Yine sustun ? 
-"' Orada bir tek talebe ile fazla - Söylersem babam darılmaz mı? 

me§gul olamıyorlardı. nerilemiyor - - Darılmaz. 
dum. Onun için. Ama şimdi yeni ho- - O halde söyliyeyim; Kusuru 
camdan çok istüade ettim. kendisile biraz fazla. me§gul olması • 

- Bizim Türk müzisyenlerini tanı- dır. 
yor nıusun? 

.,. eker •rfl)atı bır milleti• refah mık 
tannı gösterir. Bir miDet nekadar 
~ok ,eker yi)oı::ısa o kadar; refah için· 
de demektir. 

- Senin yazı yazmağa merakın 

.. ....... ....... 
Hükumet şeker 'Sarflyatııu artırmak 
için rlatleri ucuzlattı. Otıatrajme• 
şeker ve şekerU maddeler bizde hili 
ihtilaç dtğU, lillt~ N ~ılır. ~ek~rt lh-' 
tiyaç hallr.c ıı;etlrdiğimiz \e bu iht~4 
~arı tatmin edeuk ha le~ ı;ekliginm 
ı;ılıa ke~lmiı.1 babti)ar.tayab•uırıı&......o• 

- ansa .. 
- Neden Fransayı seviyorsun? 
- Çünkü bana her zaman Fraıısıı 

tarın iyiliklerinden bahsettiler. On • 
lar iyi adamlardır. dediler. Onlardan 
ba§ka bir de Rusları seviyorum. Çün 
kil Ruslar bizimle arkada§... Bir de 
Habe§lileri seviyorum. Çünkü zavallı 
lar çok fenalık gördüler. 

- MağlUp oldukları için Habe§!e· 
rin kabahati yok mu? Onlar daha 
medeni olsaydılar, belki !talY-anlar, 
galip gelirlerdi. 

- Evet amma onlar kendilerinin 
zayıf !olduklarını biliyorlardı. ltal -
yanlara, birçok §eyler vererek harbin 
önüne geçmek ist~iler. İngilizler 
biz size yardım edeceğiz diye onları 
aldattılar. Sonra da ortada bıraktı .. 
lar. 

Gülüyor: 
- Bir İtalyan ve İngiliz okursa 

bunu kızar değil mi? .• Ama ne Y.apa
ymı, böyle dil§Unüyorum. 

- Hi~r hakkında ne dü§ünUror• 
sun? · 

- Hitler kendi memleketini kur • 
tardığı için hO§uma gidiyor. Fakat 
Matmazelim Yahudidir. Ben Mattna
zelimi çok severim. Yahudilere fena .. 
lık yaptığını da unutamıyorum. 

- Sence İstanbulun en zarif, ele .. 
gant kadını kimdir? 

- Bayan Kılınç Ali, Bayan Sunul-
lah, Bayan Naziftir. · 

- Sence elegant bir kadın nasıl 
giyinir?. 

- Benim elegant dediğim ka.dm vu .. 
cudüne herşeyi yakıştıran, jnce olan 
ve giydiği §eyleri biribirine uyduran 
kadındır. Öy)e renk renk giyinen, ~ok 
mücevher takan kadınları elegant 
saymam. 

- Büyüyünce sen elegant olmak 
ister misin? Herkes İstanbulun en ele 
gant kadını desin ister misin? 

- İsterim ama asıl isted iğim §eYı 
bana herkes lstanbulun en iyi kızı 
demesini, erkek kardeşimin de meş
hur bir §air olmasını isterdim. Ama 
onun istidadı yok. Şair oJamıyacaJıt 
ama belki ben iri bir kız olurum. 

SUtDEB 
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'o. 5 Ziya Şoltır 

Sallık 
Oğütlerl 

Sıcaklar uzun sürerse ... 

.Saray, bolşevik kelimesinin uyan· 
dırdığı korku içinde titriyordu 

İnsan miitemadiyen ve pek çok 
terler. Hi<: hareket etmediği vakit 
bile vücudu daİmfl terli olur. FakRt 
o kadu terlediği halde yine, vücudu
nun inti1.ammı temin edemez. Çünki 
bizim mutedil iklimlerimizin sıcağa 
karşı mukavemet cihazımız da mute
dil eicıı.klara göre kurulmuştur. 

~onra .. sefil ve peri$an bir halde 
JstantSula yayılan beyu Rusların, 
('Kızılordu) hakkında naklettikleri 
mübalağalı hikayeler·. 111t.anbulun 
muhtelif köşelerinde. muhtelif §ekil
de tesirler hut'lule getirmışti. 

Saray. BabıUi, muhalif fırkalar, i
tilıif devletlerinin karargihla rı; 
(Bolşevik) kelime.tıinin uyandırdığı 

korku içinde titre§mektelerdi. 
Bu müşterek korku karşmnda, Js

tanbulun muhtelif istihbarat un~ur-• ları birleşmi§ti. Entellijenııı 1ervis, 
biiyük mikya~ta faaliyete geçmişti... 
Tünelin .Bçyoğlu kapıın karşısındaki 
pasajdan çıkınca ~ol koldaki sokafın 
b~ındaki hanın birinci katında bu . 
hınan entelijens servisin gizli mer
kezi. t~la§ içinde idi.. Polis mUdiirü 
umumi!!i Tahsin beyle btanbul zabı· 
tasının mühim erkanı gizlice bura a 
davet edilerek r.:ühim ve endi§eli mü
F.akf'reler cerey~n ıetme'kteydi. 

J<orkulan hneketlerin önün alın
mak için - ittihatçılar taklit edile
ı·<'k - Türklerden mürekkep bir 
<Teşkilatı mahııusa) yapılmasına ka 
rar verilmişti ... Bu teşkilat görünlişte 
polis mUdiriyetinin bir şube11i adde
dilecekti. Fakat t~şkillltı gizlice, biz-
7.at (yüzbaşı Benetl idare edecek -
ti. 

J)erhal i'e giri.plmiş, çemberlitaş 
ilcriP-inde. ( Difs.rbekir kıraathane
si) nin bulunduğu ~okağın icinde 
- ~ol köşede - etrafı bahçe ile mu
hat hir ev isticar editmi.,ti. Ve. (si
vasi u bt-) namı verilen bu teşkila
tın - resmi ve zahiri - riyasetine, 
ı yiizbaşı Şeref bey) isminde biri 
gcciriJmişti. ( l) 

Te.şkilat efradı, kimilen en cahil 
ve en azıh muhalifler aruından se· 
<;ilmişti. Ve bunların ekst"risi de.meş 
bur katillerden Romanyalı lörahim, 
J<afkasyah Çerkes Zaver, Bulgaris
tanlı muhacir Şaban. Romanyalı 
Süleyman Bun. Vanh Aptullab, 
'Mustafa, EyUplU Abdülkadir ve llll· 

Jre gibi birtakım şerirlerle bunlarla 
ayni ayarda bulunan arkadaşların -
dan miirekkepti. 

Bunlar, lstanbulda yapılacak o -
lan tedhiş siyasetinin en !'efil ;ı lı>l
leri idi. Va7.ifeleri, ele geçir:ilecek 
olan (millici) lerle 1 bol vVık 1 ICl'l 

dövmek, işkence etmek. ırkadaflll
rını :söyletmek ve sonra da, onu öl
diirmekten ibaretti. 

.Ayni 7.amanda bunlar, her gf>ce 
muhtelif 11emtlerde, - bilhassa Be
yoğlu cihetinde - (ahvali ,üpheli) 
olan bir iki kişi öld\irecekler .. ı Fai
li meçhul) kalın bu cinayetlerle 
hRlka vt bahuıımı gizli siyaset işle
riyle meşgul olanlara korku ve deh
şet vereceklerdi. 
~on ra. bu :sıu~tle tecrübelerden 

geçirilen v~ bu ocakta pitirilen lfe
dafl !erin bazıları Anadoluya gön • 
derilecek, Büyük Millet Meclisi er
kanına suikastler tertip ettirilcc:ekti. 

Bu ıe,killt, ayni zamanda ermeni 
fedaile:rle de iştirak ctmi,ti. O !ıra
da, tKuvayı inzıbatiyel ye mü1.ahe
r~t ic;in lzmit ve havaliıine gönde
rilmiş olan !Ermeni komiteleri milt
tehit fedai teşkilatı heyeti reisi, Tor
kum) Jstanbula gelmi.f; bu gizli ,u. 
bey!P. tf'masa giri§miftİ. Bunun ne
tice11i olarak - itıimlerini ve deruhte 
ettikleri işleri 11ırası geldikçe arze -
deceği01iz - birtakım ermeni fedai 
ve komitecilerinin bu teşkillta illi· 
hak etmelerini temin eylemi,ti. 

(Teşkilltı mahsusa) veyahut (si· 
ya8i fUbe) ve: bu fedailerden maa
da, ermeni ve Azerbaycanblardan 
mi.irekkep kuvvetli bir cuuı •ebe -
ke1'i de te,ekkUl etmi,ti. 

nın alt kat odalarında en !'iifli şe
~illerde içki ve kumar masaları lrn
ruluy9r, bir müddet sonra da, bu 
hayvan ruhlu insanlanp' kavgaları, 
gürültüleri, sille ve tokat sesleri 
duyulmıya ba~lıyor ... türlU behane
l~rle buraya getinhkleri gençlere 
ahllk ve vicdanı titreten taadiler 
yapılıyor, bu genç çocukların fer
yatJan, ciğt"rleri parçalıyordu. 

Padi•ah Vahdettin, (çarı lığın p4" 

ri,an enkuını çiğniyen Kmlordu
n ı,.ın uf erlerini itittikçe, tiril tiril 
titriyor; farktan gelecek kadir ve 
ka.bir bir silindirin. kendi taç, taht 
ve hayatını da ezip, kırıp, mahvede
bileceğini düşündükçe, göılerine uy
ku atirmiyordu. 

Ve fimdi onun dimağının merke -
zinde: udece, tek bir ıııual dönüp 
dolaşıyordu: 

- Acaba, Anadoludakiler de, 
Bolşe,•ik oluyorlar mı? .. 

Maamafih, bu sualin endişesi, yal 
nı,.; padişah vıh.hdettine münhasır 
kalrnıyordu. Hükümel~ erkanı ile, 
ikbal ve istikballerini saltanat ma -
kamına bağlı görenlerin kafalarında 
da. ayni cümle dönüp dolaıuyordu. 

Bu sırada, c:ok nuarı dikkati cel
betmesi lazımgelen bir hadise ol -
muştu .. Tam bir buçuk ay evvel Is
tanbulda telgraf makinesi bllşmda 
( Leon elendi 1 isminde bir telgraf 
memuruflun deliletiyle,Ankarada bu 
lunan Muıtafa Kemal paşa ile mu
ha.bere eden - ve o ZRman lstanbul 
ile Anadolu arasında bir (barışma) 
teminine bir hRyli gayret sarfeyli -
yen - Nureddin paşa, Ankaraya 
gelm4ıti. 

Diyarbekirli Kazım paşa gibi cid
di ve düriist bir zatın refakatinde 
Ankaraya gelmesine nazaran; Nu -
rf>dd.in paşa, Büyük Millet Mer.·
lisi hUkumetine biat edecek, ve bu 
hükiımetin gösterecP.ği bir vu:ifeyi 
deruhte edecekti. Nelekim, izhar 
ettiii arım da. bu '.merkezdeydi. 

Amma ve llkin, Nureddin pıışa; 

BUyUk Millet Meclisi hükfımetinin 
tabiiyetini kabul ile işe girişmeden 
~vvel, üç mesele hakkında, hükumet 
ricalinin noklai nazarlannı öğren -
mek istemişti. 

Bu zat, Ankaraya muvasalatının 

ilk gece11i; - karargah ittihaz edi
len Ankara :r:iraat mektebinin bir 

Ondan dolayı çok ve devamlı sıca
ğın tesirile. mukavemet kmldığına 
ılk alamet evvela baş ağrısı gelir. A
ğır bir yorgunluk buar. Yorgunlu
ğun böylf' fazla olması da güneş vur
masını kolaylaştmr: hele insırn doğ
rudan doğruya güoeşe karşı gelirse .. 

Zihin gittikçe uyuşur. Sıcaklar 

dıha pek çok artmadığı ve ur.un :4Ür
mediği vakıl bile çalışma km•vetimi
ıin azaldığını hepimiz biliriz. ÇaJış. 
makta ısrar edilince yorgunlukla be
raber baş ağfısı <;oğalır. 

lşrete alışık olanlar. alkolsiiz kuv
vet buhı.mıyacaklarını Umid eder-ek' 
içkinin miktarını arttırırlar. Halbuki 
bu da büyük sıcakların zararlı tesir
lerini ;r,iyadeleştirir. 

Kalbin faaliyeti azalır, iştah düşer, 
huım gittikçe güçleşir. Mikroplu 
hastalıklara karşı mukavemet de çok 
devamlı sıcakların tesirile ualır. iş
ret edenlerde bu muka vemetsizlik <.la.
ha ziyade gö1.e çarpacak derecededir. 

ln11anın huyu da değişir. Sıcaklar
dan önce akıllı, uslu ol,.n adamlar 
çok sıcaklarda kavgacı olurlar. Her 
kes birbirini tenkid eder, Konuştuğu 
vakit daima karşısındakinin aksi -
ni söylemeye çalışır. İçtimai ha -
yat - sıcaklar uzun !Ürerse - ade
ta imkansız olur. 

Zaten sinirli olanlar devamlı sıcak
larda - tabiri mazur görünüz - büsbü 
tün azıtırlar. Hele isteri ve sara gibi 
gibi bayıltıcı bir sinir hastalığı bulu
nanlarda sinir buhranları gittikçe sık 
laşır. 

Sinirli olsun, olmasın herkeste ha
raret derecesi artmaya pek ziyade 
müstait olur. Yarım saat bir çalış -
madan sonra hararetin bir \'eya iki 
derece arttığı tecrübeyle sabittir. 

Devamlı sıcaklara karşı ~n ~iyade 

mukavemet edecekler yirmi ile kırk 
yaş arasında bulunanlardır. Onlar -
dan aşağı ve yukArı yaştakilerin ha!i 
yaman olur. Çocuk düı:ıürmeler çoğa
lır, çocuk emziren kadınlar sütlerini 
kaybederler • 

Uykusuzulk pek ziyade sıkıntı ve
rir. insan uyuyamayınca da damarla-

odasında - Mustafa Kemal paşa rındaki tansiyon artar ... 
tarafından mülakata kabul edilrniş- Bereket vnsin ki, bizim ı~tanbulu 
ti. Ve bu mlilikat esnasında da, ~r- mu7.da bunların hiç biri olmaT.. Çiln

ki.nıharbiyei umumiye reisi miralay 

bmet beyle. milli müdafaa. vekili 
Fev.zi paşaya yol arkada.şlığı eden 
Diyarbekirli ~azım paşa da bulun
maktaydr. 

Bu mülakatın. hususiyete ait 
cihetlerinden sarfınazar: esası teş
kil eden kısım, <Cidden mühimdi. 

Nureddin pa.şa,Büyük Millet MPc
lisi hUkümetinin bu Uç büyük rük
nüne, 9u üç ~ıuali irat etmişti: 

1 - Makamı hillfet ve saltanata 
karşl tasavvur ve noktainazarınız, 

nedir? .. 
2 - Bolşeviklik hakkında da nok

tai nazarınız ne merkezdedir? .. 
3 - ltilıi! devletlerine ve bilhas

sa lngillzlere kan,ı muharebe edip 
etmemeye karar verdiniz mi? .. 

Hiç ,uphe etmemek lizımdır ki; 
padiJab Vahdettin, veyahut Damat 
Ferit pa,a da Ankaraya gel!!eydi; 
Büyük Millet Meclisinin bu üç rük
nünden ayni ,eyleri öğrenmek isti -
yecekti. 

kü boğaz havası en devamlı sıcakla
rı bile serinle~tirir. 

Onun için sıcaklar art.<ıa ve uwn 
siirse bile korkmayınız, hemen Boğa
zic;ine gidini7.. Gideme1~eni?.:, sık sık 

soğuk su dökününii7.. Soğuk su dö -
kiinmek devamlı sıcaklara karı:ıı en 
iyi ilaçtır. 

Lokma n H t;KlM 

iRTiHAL 
Muharrir Arkadaşlarımızdan ga

ıetemiı Jstihbarat. Şefi Tevfik Ne
<'.ati Ko;r,ol'un, Kayseri Mensucat 
Fabrika8ı Ustabaşılarından Vefik 
Koıolun. bmir .Kı7. Muallim Mekte
bi Tabiiye Muallimi Aliye Akın'm 
babaları ve 17.mir Kız lisesi Tabiiye 
Muallimi Tahsin Ak1n'ın kayınpede
ri Müderris AyaJ!!ofya Dersiamlann· 
dan Ahmf't Necati Ko7.ol vefat et
miştir. Merhumun cenazesi Cerrah
pasadaki evinden kaldırılarak Mer
kezef endlye defnolunmuştur. Allah 
rahmet eyliye. Arkadaşımız Tevfik 
Necati Ko7.ol'un ve kederli aileJ''inin 
teeseilrlerine samimıyelle iştirak 
ederiz. 

OLUM 

l_ ___ H __ A_Y __ ~~l ___ i ....#> Ç~"-=-- i N D E 

Permanant yasagı 

Doktorlar,· Berberler ve Bayanlar 
bu iş için neler düşünüyorlar? 

S.lıhtye Y Pkil~tinin f'ntri mtlt'İhin
ee iliçh J>f'rnıaııat orfadan kahhrıl • 
nıı hr. 

ık ha~ anlar Jı:in (.'tık ıniihim olan 
bu ~·asaiı ba~ arılar nasıl telakki edi
yor, d9ktorla r \'f' bf'rh~rler ne di~ii-
nii~·or! 

/fin reami taralı 
]lk ÖnJ.!<:- işin as.ıl ciddi \ıe ilmi {·ihe-

tini öğrenmek iize~ İstanbul Sıhhat 

Alt Rıw 

ve lçtimai Mua,
vcnet müdüı·ü Ali 
Rııayst mür:waat 
ettik. Meşgul ol
duğu ıçin bir iki 
kelime ile vaziye
ti anlattı: 
"~ Sıhhiyf': Ve

kaleti gördüğü 1ü 
7.tım üzerine kul
lanılan ilaçları 

muayene ettirmif 
"e neticede Perfa 

fasit deniJf'n ilaçta JOO 4 süblime bul
muş \'C ilacı yapanları mahkemf'ye 
vermiştir. Şimdilik belediye heyeti 
fenniyesinin tas\•ibi ile iki türlü on
dülasyona müsaade ediliyor. 

Gaye saçların yanmamasına takay 
yüt ve itinadan ibarettir ... 

Doktorca görü1 
'.J4::mrar.ı cildiye mütehassıs doktor 

Hayri Ömer şöyle düşünüyor : 

Berberlerin Jüıünce•i 
BcyoğlundJ kadın berbel'i Jorja 

gelince diyor ki: 
"- Permanant 

kadın için kolay 
lık. temizlik \'e 
rahatlıktır. Yal • 
nı?. yapmasını bıl 

mek ,.e Mçtaıı 

anlamak lazım -
dır ... 

0
- Permcnan

tın tehlikesine ge 
lince ona ne der 
siniz? .. 

JORJ "-Tehlike vok 
tıır. Jliıçlar muayene edilmiştir. ı;ini 
bilen berberin elinden kaza çıkmaz ... 

Berberler Cemı 
yeti reisi İsmail 
Hakkı da Jorjıl:n 

fikrine iştirak e
diyor. O da, per
ma nt ın yapılma • 
~ında meha ret gö 
zetiyor. 
"- Her kadm 

permant yaptın

yor. Ve hiç kaza 
olmuyor. Elverir 
ki. berber, 53 çta n 
anlamalı,. diyor. 

hmwil Hııkkı 

:t. 

Bayanlar cepheıi 
Zerafeti. §ıklığı ve zevki selimi ile 

meşhur Bayan (A ı biz.zat yapttğı 

tecrübelerin neticesini anlatıyor: 

Sinemalar f iyatrolat• 
fay dalı adresler 

ve telefon numaralatl 
~ HALK OPERETİ : T-kııim ~ 

de bu akıam 21.45 te (Florya), ~ 
operet 3 perdt>.Pck yakında (9S~ 
Puarteııi ak3amı Kadıköy 

Bahtesinde (Florya). 

• 0SK0DAR HALE : (Ai!k Ban~ 
• Rai1arba$• Hile 6-hçcsı : (Setof' 

Kaplan Kız) 

l tfai, .. Tel~tonıan 

latanbul 1ttaıyeaı 
Kadıköy Jtfaiye"ı 
Y "'l!ilko1, Balı:ırkqy. Bu,.ukderc: 

5
otf! 

Oıkudar hfaiye•ı 4~ 
Beyoilu itfaiyesi .:i.'41 
Rıiyukada. Heybeli, Burgu !Cııt~ 

takaları ic:in telefon Hntrıilmdalı:1 
yancın demek kiridir. 

Müraeaat yerlett 

Denız yo~uı acf'ntcsi Telefon ~sf 
Akay (Kadıko1 iıkclesı) zJ9 
Sark Demıryollırı Sirkeci 4ıl 
Devlet Demiryollan Hıydarpıt• 

~bek 111hh l ~nn t.etkilil:I 

Ru numaradan ımdat otomo .Iİ 
bili istenir 

. .. ' . .... ı .. :::..::.:.:::.. "l. 
Cerarhpaıa baatanesi ~ 
Gureba hutanesl Yenibııhçe 21 
HHeki tuıdmlar haııtancıd fil 
Z~nep Klmil haııtaneııi Uıkudar ,sı 
Kuduz haııtaneıi Çapa 
Be1oilu Zükiir haııtanetıi 1 
Giilhane hutaneıi Gülhane • lfl 
Haydarpaea Nümune haııtanuı 
Etfal haıtıneıi Siıli 
Bakırlı:ôy Akıl haataneııi ı 

A s k erlik i•leri 

F•tih Aakerlik Şubeaindu ı ~ 
1 - 316 : 328 ıayri Mutlim 

bekay111ile 329 ore 330 lu bekaye . 
ııyri Muslim Sanıtkirlar sevkcd 

2 - Sanatkirlar 3unl11rdır: 

betoncu. demirci, maranıoı:, dulıeC'• 
lı:ed ve sıvacı. 

3 - Subede toplanıp ve aevk e~ 
nü 15. B. 936 saat 9 dur. :d 

4 - Bu unatklrbrm b":!eli 
14. B. 936 akşamma kadar lı:abul 
tir. 

' '- Moda per
menantı kabul e· 
derek bizleri bii· 
yük bir derde sok 
tu. Kullanılan i . 
lac;ların hep~i fe· 

"-Ben altı defa permenant yaptıı· 5 - Kanunun hu bartaki aiır c";l 
• · c;arpmımak ic;in sanatklrlıırm vakii"' 

dım. Saçlarım bozulacak yerde dRha 
nadır. Saçların. 
kl;k ''c Dap1nı.,,ıu 

tahrip ~der. Za . 
raı111?. ilaç yoktur 
Kadınlar güzelleş 

mek için herşeyi 

beye murac~atları bildırilir. 

parlak,'daha yağsız ve daha güzel ol- KADIKO:Y HAı.x:ı.:vıl'l!nJ 
au. ı~cl'm.an-c yaptırmax Dfr'"aa.1ia oer . ._._.__ x o N s E R 

göze alıyorlar. 
Dr. Ht1yri Ônıcr 

Kaşlarını tıraş eden kadınlar ek7.ema 
oluyorlar ve bana ~eliyorlar. Sıhhiye 
\'el-aletinin bu emri pek hayırlı bir 
emirdir.,, 

= ====== 

bere uğramamak değildir. Raft.nda 

bir her yıkandıktan sonra berbere gi 

dip saçlarımı su ile düzelttiririm. 

Yalnız maşa ile yanmaktan s.a(!l<ırı
mı kurtardım. '.Birçok arkadaı,la rım 

rermenanttan çok memnun kaldılar. 

Hiç bir 1.arar göreni görmedim. Bi
lakis .... ,. 

JAtanbul Dördlincil icra Memıır- 1 r luğundan : Yeminli Uç f'hli vukuf 
tarafından tarnanuna 4695 JirR kıv- : 
mel takdir edilen Galatada Sult~ıı 1 

Bayazit ml\hallesinin kavden Arap 
oğlu ve mahallen Kara oğlan soka
ğında eski 9,9 mükerrer yeni 9, 11 
numaralı sağı Naim hanesi solu ls
t~pan hane11i arkası .Aya yani kilise- ı 
si oteli cephesi tariki am ile mahdut 
olup altında 9 numaralı mazayı havi 
e.sası kıirgir ve birinci kattan sonra 
merdiven ve döşemeleri ahşap 11 nu 
maralı bir bap otel olup bodrum ve 
taraça katı ile ceman beş kattan i
baret zemini malta döşeli ve demir 
kepenkli ve bodrum ve demir iska
rayi havi kömürcü dükkanı : Bi
rinci kat zemini renkli çini ufak bir 
an.tr.e ve malta verdivcnle çıkılıp 7.e
mını renkli bir ımfa üzerinde iiç o-

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLAR! 

1'ürlriye 
için 

Dıean 
IÇID 

da bir ha!Rdır. tkinci kat: birincinin 
a~·n.idir. Uçiincü kat birincinin ay
nıdır. Ust kat ;r,emini renkli cini dö
şemeli ve kirgir duvar korkulukli 
ve bir kısmı harap matbah olup o
cak yeri kırık çinilerdir. Aydınlık 
yerinin üstü camekanla kapalıdır. 
Elektrik ve terkos tf':sisatı vardır. 
Heyeti umumiyesi 8~ metro mu
rabbaı olup bundan 76 metro mu
rabbaı bina mütchakisi avdınlık ve
ridir. Mezkur otc1in nı~ır his;esi 

Bir aylık • , , , 
3 - • • • • 
6 " • • • • 
ı rıllık • , , , 

1 50 
4-
7 50 

14 -

ı-
14 -
28 -

nın u;ın llincılık Şırketlerine aıt• 
racaaı edilmelidir. 

Kuc;uk ılinlar dotrudan doiruya 
ıdaremızce almabılir. 

Kilc;ilk illnlarm 5 ıııtırlıi1 bir 
dela\ık 30 lrurustur. 5 aatırdın lu 
lası kin 11tu bışını S kurut ılmn 
Bir defadan fazlı ic;in rek6ndaı:ı 
% 10 kuru, indırilır. 
GUniJ ıec:miı aliıhalar 5 kurustur 

Kadıköy icra Dairesinden : Bir 

borcun ödenmesinin temini için mab 

cuz olup satılarak paraya çevrilme-

si mukarrer bulunan muhtelif cins 

ev eşya151 11-8-936 !alı günü !laat 15 

).·,adıkör Hall.nintlen : 
1 Aiustoı 936 cumarteai ıkfltll' _. 

20 d~ evimiz Koralı ıarafmdao rıd"7-' 
konıe.· verilecektir. Proıram ıtudtJ~ 

1 - lstiklll mar,ı, Zeki: 2 - 51 
tur (Halk türküıu). M. Huhisİ ~ 
3 - Şu ıelen kimin kızı (Urfa ~ 
küıu): (~onservatuar urijinalle~iıl 
ıH için armonileyen M. Hulüıı ~ 
4 - Yayla; 5 - Baharın ıeli~ ( 
kıııı) lppohtov lvıınof; 6 - Çob•"~ 
Schuherı; 7 - lluyiık önder, SchP 

Y atklüpte Kızıla)' 
bu seneki balo•" 

Kızılayın Adalar şubesi bU 
balosunu 15 ağustos cumarttt' 
mı Yatklüpte Yerecektir. 1'1l 
Jstanbulda yaz mevsiminin 
bir içtimai hadisesidir. BU j 
haıırhklar çok itinalı bir ,ekil 
vam ediyor. Bu meyanda .klil 
çesine geniş bir dans yeri Y1

-_. 

tır. Yatklübün balolarındtı 
yük mahzur kapalı ve iıc~.;. 
de dans etmek mecburiyeti 1 

çede yapılan dans yeri bU 

kaldırmı§tır. 

Jstanbul Aslive Birinci 
.Mahkemesi Ti;aret Kıt r 
Sergis Gesary•na merbun °111 

kemeee aaWmuına karar 
Değirmencilik Sebat TUr~ 
Şirketine ait 19000 adet h' 
lerj ikinci artırma ile 20 10 
936 per,embe günü saat 
tanbul Kambiyo borsalJll~ 
icra edileceği~den, tayin~ 
ve salta talip olanların Jll ~ 
kürde bulunmaları ilan olu;' 

Pofüı mtididyetinde lttibatçllar 
hakkında tutulu listeler ve dos~ll
Jar; kimiletı buraya nakledilmi9ti. 
Bunlardan alınan fikirlerle J~tanbu
hın her köfeainde yeniden tarassu· 
dala. giıişilmi,ti. Güya bu tarassut 
neticesinde; Ottihatçılar - lılillicil~r 
ve, bolşevikler) den mürekkep te
fekküller keşfedilecek; korkulan o 
büyük tehlikenin önüne geçilecekti. 

Yüzbaşı Benet, ıık sık buraya. ge
lerek görülen ifleri tetti.f etmekte 
idi. Fakat her geli§inde de büyük 
bir ho,nutımzluk cöetermekteydi. 
Çünkü; (Sar•Y - Babıali • ve itillf 
kuvvetlerinin İstanbul asayif aiya
Beti) ni tedvire memur ohm bu (te,,
kilatı mahıusa), müspet bir i• JÖre
bilmek şu tarafa dunun; te,kilit 
bina!!ı, en sefil ve rezil bir sefahat 
köşe8ine çevrilmitti. 

Birinci ve ikinci ıuallere gayet. ta
bii ve tabii .olduğu kadar da kısa ve 
dürüst cevaplar verilmişti. Fakat, 
bu cevaplann; Nureddin paşayı tat
min etmediii hiuedilmifti.. Böyle 
olmakla veraber, bunlar üzerinde 
fula durmıyadak üçüncü sualin ce
vabına ge<:ilmişti. Ve işte o 7.aman, 
hararetli bir münakaf& ba' göeter
mltti. 

Çünkü .. Nurettin paşanın ii~iincü 
ıualine. ev ell IJU cevap verilmisti: 

- Makaadımız: milli hudutları -
mıa dahilinde: milletin tam i!tikla
lini, ve kurduğumuz hUkfımetin ta
mamiyeti mUlkiyeıini temin etmek
tir. Buna mlni olmak için karfımı
,.,.. çıkacak kuvvet,kim ve ne olu~a 
olJun; behemehal _çarpifacağaz. Ve 
neticede de, muvaffak olacağız. Bu 
hu!uataki karar ve kanaatimiz, kat
idir. 

Suriye Valisi merhum Naşit P11o
şa hafiydi ve Divanı '.Muhasebat a.
zuından merhum Fuad'ın oğlu Bah
riye Kolağalığından mütekaid Fe
nerler idaresi Kontrollarından Bay 
KEMAL EMEN vefat etmiştir. Ce
naze!i bugün saat 11 de Kadıköy 
Sakıza.ğacı Ruşen Bokağı 1 numaralı 
hanesinden kaldırılarak Karaca- Ah
met Şehitliğine defnolunacaktır. 
Mevla rahmet eyliye. 

dairemizce açık artırmaya çıkarıl
mıs olup şartname~i 1-9-936 günün

ten l 6 ya kadar Kadıköy eJya pa

zarında açık arttırma ile satılacağın

dan yüzde ikibuçuk dellaliye retımi 

müşterl!!ine ait olmak iizere taliple
rin mezkur gün ve saatta mahallin-

den itibaren herkesin görmesine a- de bulunacak memura müracaat ey 
çık bulundurularak 16-9-936 tarihi- lemeleri ilan olunur. 
ne tesadüf eden çarsamba giinü 
saat ondörtten 16 va kadar daire
mizde satılacaktır.~ Artırmaya gire
cek <'o 75 pey akçesi veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu vatırmak 
lazımdır. ArtırmRda gayri menku
le biçilen kıymetin yüzde yetmiş be· 
şini bulmak şart olup aksi halde en 
son artıranın taahhüdü yerinde kal
mak ü1.ere artırma 15 gün daha u
?.:atılarak 1-10-396 tarihine rastlayan 

diğer alakadarların ve .irtifak hakkı 
sahiplerinin ayni gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair bulunan iddialarını 

müsbit evrakile birlikte ve 20 gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazım 
olup aksi halde hakları tapu eidlle
rite sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç kalırlar a
li.kadarlann işbu kanunun maddesi
ne uygun surette hareket etmeleri 
\'e daha fazla maliımat almak iste
yenlerin 3i/:>583 dosya numarasile 
dairemize müracaatları ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü sı.ı~jJl· 
Mahkemesinden : Tereke ııto! 
kemece elkonulan ölü po 
tiryan uhtesinde bulu~~,ı>4' 
Hüseyin ağa mah&llell abf'I 
me sokak 99 numaralı 
nin tamamı açık arttırtıld 
14-9-936 tarihine mUs& 
si gUnü aaat 14 te aatıl•c 
mamının kıymeti 4000 ;ıoJ 
de iki buçuk delli.liye. r . 
le pulu müşterisine aı~;, 
mezkur ev yedi odalı ' 
bahçeli ve 77 ,22 metro o;, 
sa üzerinde mebni ah~;;.ı 
Satıt bedeli yilzde 75 ~ 
taktirde en çok arttır ~ 
ihale edilecektir. tsteklll l)rtalık kararır kararmaz, blna-

(1) $eref beJ Qlli nmaacla, poliı nrilcti.. 
Nureddin paşa, bu kanaati J<abul 

etmemi9, ve bir turlü de rıza gös
terememişti. On un ilzerine kendiıi
ne netice bildirilmif: 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruoemaniye ead .. No. 30 

(Cağaloğlu ecaaneei bitifiği). 

perşembe gUnU ayni yer ve ayni 
saatta satılacak ve bu seferde de· 
ğcrinş yüzde 75 ini bulmazsa satış 
2280 numaralı kanun hükümlerine 
göre geri bırakılacaktır. 2004 numa
rıh kanunun 126 ıncı maddesi mu
d t Mhftll afat:akhlarla (2{807) 

da gösterilen gµn v::ı:.e d 
lu DördUncU Sulq su 
sine baı, vurmaları 
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.. n elik gaz..e e 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, ıamimi 
olmak, kariin ıazelesi olmaya 

çalıtmaktır. 

Günün meseleleri 

Olimpiyatlarda 
yen itmişiz! 

Olımpıyadlarda serbest güreşçile
J'lmiz yenilmişler. Herkes müteessir 

ve hayrette. 
- Atletlerimiz kazanmasa pek a

la, futbolcularımız kaybetse l'les çı

karouyacağız. 1''akat cihana "Türk 
gıbi kuvvetli,. darbı meselini söyleten 
TUrk pchlh·anlarınrn ka~•betmesi,bu 
kabul ,.e affedilir ey değildir, diyor

lar. 
Bu satırları yazdığımız dakikada 

henüz Çoban Mehmedin güreş neli· 
cesi hakkında malfJmat almış deği
lızdir. Maamafıh alınacak haber ne 
olurl'la olsun neticeyi değistırmez. 

Evveli ~unu bilelim ki biz olimpı
yatlara yenmek veya yenilmek niye
tile gıtmedik, oğrenmck a:rzusile iş
tirak ettik. 

Sonf'a sunu unutm11.nıa1ıyız kı spor 
teknıği bakımından biz daha acemi 
ıayılmz. 

Fakat bizçe t'n mlihim nokta ~u
dur: Beynelmilel sahada ilmimiz de, 
fennimiz de, ııanAtimiz de, sporu· 
nıuz da henüı çocukluk devrinde sa
ytlabihrler. Nasıl beynelmilel bir tıp 
kongresinde bir Türk aliminindeıı 

pek büytik bir eser beklemiyorsak, 
aporculanmızdan da beynelmilel sa
hada hnikalar bekliyemeyi,;. 

Çünkü bir cemiyetin bütUn mties
l!t'leri sevıyece biribirlne yakın olur. 
Birinin diğerine nhıpetle fazla inki
,af göstermel!i anormal birşey olur. 

Binaenaleyh, pPhlivanlarımız da 
ahil ı:Muğ_ Jınlde lim_l!İ\•atlarda 
1enITmemız.ı ilin gon - g re tır. 
imdılık fE'n ve ilım lcongrelf'rınde 

oldugu gibi spor yarıf)armda da bi· 
~im vuifemiz sadece öğrenmekten 
lbarettır. 

• • • 

lıtanbul eğleniyor 
Eeki masallarda olduğu gıbi ls

tıı.nbul dünden itibaren bayram ya
pıyor. Kırk gün kırk gece eğlence 
•ar. Maksat İırtJı,nbulu bir turist şeh
ri yapmak, ve lstanbula ecnebi sey
yah çekmekmiş. 

Bu kırk gi.in kırk gece eğlencele
rinP. gelmek istiytcek ecnebi varsa, 
onların da böyle bir eğlenceden ha· 
~rleri yok. Çilnkiı dıl(!arda bu hu· 
•usta kili derece rekli.ın yapılmış 
değildir. 

Bu yabancılar gell!!eler bile nerele· 
re yerl~ecek. hangi otellerde yatıp 
1uı lkacaklardır? 

Kırk gün kırk gece bayramı baş
lamış bulunuyor. Şimdiye kadar bu 
"il~nc~lerin razibesine kıtpılarak İs· 
tanbula gelmı, kaç ecnebi gösterile· 
bilir. 

1 Avrupalılardan var.geçtik, yau 
ltomanya ve Bulgaril!!t.anda gec;iren 
M1111rlılıı.rdan :kRc; kı,i lıttanbulu ter· 
~ih etti ? 

Kaldı ki doviz mii~kUliıtı, para
•ızlık, hudut ve gümrüklerde rasge
lintn güçllıkler yalnız TUrkiyeyP 
dt"iil ba,kıı. memleketlere de seyyah 
•kınını durdurdu. FranHya evvelce 
1\ci rnilyon fteyyah giderken, şimdi i
ki yUı bin kiı;ıi gitmiyı)r. 

O halde biz kendi kendimize eğ -
leniyoruz, demek. 

• • • 

Boğulanları kurtaralım 
Sıcaklar herket!İ dPnidere sığın

"1ağa mecbur ediyor. Plajlar tıklım 
tıklım. Fakat karada sıcaktan ôl-
1ttt"mek için l!!ahile kaçanlar bu defa 
denııde boğuluyorlar. 

Pazar gUnU Kilyosta dört, Florya
da ,bır, Yedikulede bir, yanı altı kışi 
boğulup gılmişlerdir. Bunların bo
iulmalarına 1ıebep plljlarda ntuvaz
hf anlo •ll\'1"1 11 .. lnıllanrlmıımıı~ı
dr• 

""011 hı<nııımlıırırıın pııalıgını. ıp· 
1ıdıulıgını, noksanlannı hir taıafa 
'bırakalım, fakat Belediye hamamcı
ları birer muvazzaf cankurtarıcı bu
lundurmağa mecbur edemez mi. Bu 
da Ptta ı.ı mıdir ., 

;r A N 

Dunyaııuı rıı y rcl tuıı tik tt c11ılckcilcı indrn bi ı •J/cm h,.,_ ır eden 'bo ,,1 an;:aıa: Leman yolu sa1ııllcri ... 

isviçre mektuplan 

Minimini isvicre neden 
bukadar çok 

turist celbedebiliyor? 
Zürih, 30 Temmu~ 

1RRk~amları Js, iC'l'f'nin 41295 kilo
metro murabbaı bli,\'iiklüğünde oldu
ğunu hıthrlıyarak okıı~·uınıı: 

En l üksf'k irtifa Monte Ro.,a'da 
4688, f'n alçak irtifa ago Maggiore 
sahill~rlnd .. J97 mfltro. 

;?fJS ti ,·uz 'at.akhdan fazla olmak 
ib.erP. 7606 otel ( panui~onlar, ko~ ler
dr mlMaflr l(abııl ~t"n f'\ ler, kıs 'az 
t4porları it;ln dağlarda ~·apılıuı kıılii

belf'r harl(,') 211215H yatak. 
3~4i ~ ntaklı ~5 aırntor~ om. lşbn

mclıı 4~01 doktor. 
~.,ı,; .. ı ..... ı,., ı;<'t.lrll'.rk ti) fj~·dl' , 

kö~ ler 'f' dailar ar1U11nda K•~ rt mun 
tuam l 8SM kflometro uf alt -'ol. 

3804,5 u tabii gtınişHkt~ 248.S ti 
dl il n fonlkiil4-r, 470,7 i tramny 
olmak iizert> :i~M.~ kllomet ro demir
yolu. 

J 654 kilom.-t ro yol iiıf'riııdf' yoku 
''*' 4'Şya nakli' atı ~ apan lmti~ aı.lı ()
tohii" "f'n·lswrl. 

lS hü~"iik :ıı:ölde (60 ı yandan c;arh
lı) IOl YftJıur. 

69744 otomohil (46 niifusa bir ta
nf') u~; ofohli , 188'?R kam~on, 
84514 mofo iklet. 987,12!l bi"lklt-t. 

4(Hli po§fa mP.\'kil 16086 posta nıe
nrnnı. 

46,4U hrktan de\·lrte 6788;')5 i ko
mlinlett ait olmak lb:er.- J ,OOS,561 
hf'ktar ornıaıı, 11150,7 kilometro ~ıı.-

·' ır. 
J 24695 ki"llik 822 !iıhıPma. 
]Riitiin l!WW;re ha pl!iıhanel.-rindt 

• ~nebiler dahil • 5S!i 1 kadın olmak 
H7.ere 4%!'19 nıahkllm. 1'alan !\Öylemi • 
~ f'.n, hınuıhk yapmıyan aldatmıyan, 
raban('J~ a :raban<'ıhj!"ım. kanaatl.-rl -
nl. ~rri n~·· •"'" itiyatlantu hir a
np ~ibi yib:üııt> Yıınnayan. ~ilrültü 
rapmadan konusaıı, ;\Bnırıdakinl ra
hat~H7. rtmedPn yliriiyen, inen ,.~ hi
'Mll, "okaitt kirl.-tmlyen \'e l'""" Pn 
ı.?:H: ıo;aat 1 J de .uıtağına giren 4148000 

ı '~reli. 

* 
laviçrenin güzelliği 

lıviçrede turizm bir mem
leket ıan'ati halindedir. 
Köylü, tehirli, memur, ka
dın, erkek herkeı bu İften 
anlar ve elinden geldiği ka
dar bu ite yardım eder. 1s-
viçrede yabancının fevkaL

kan denecek muafiyetleri 

vardır. İsviçrelilere göre o, 

pek l\Z auç yapar. Aylun

lıklarr, mazeretleridir. 

• 
Hayat pahalılığı 

mur. kadın, f'rkek, herkes bu i'.)frn 
anlar u f'lindrn ~eldl~i kadnr bu i .. e 
l ardım t'df'r. 1 'icrcde rabancının 
fr\·kalkıuıun ıh•ıu•c·ck ınunfi~·etıeri 

urdır. 
1 ,.İ!:reJilerP ı;ôre, o pek az suc· ~·a

par. a~·kınlıklnrı ma1.cretlerldir. 
llir ;;;Un lıir 1 \'kre köylüsiiıır fo

nikiilerdrrı rı<'kndnr u1.nktrı ohlııt;unıu 

Zil ordııl. ! isini hırnl\tı. rwn ~olu 
biziınlr lırrnlıı•r l Urüdii. Ali'ıkıular -
larm ıınsıl oluıı hl orıııtHı yollarma 
tafsilatlı me,.nfe İsl\rctlf'rl ko~ ma<lık 
lamın tın~ ret ettl~iııi ö~ ledl. Ye san
ki riir\ııncmizdt'ıı mes'ul 1 cnclisi iınis 
ı;:ibi ozürlf'r cliliJ f'I rk hb.deıı a~·rıldı. 

* 
hviçredc hayat 

1 1'abırncı"'ı her nıe\sinıde bol olan 
Yabırneılar b\'lçrede ancak nnıka- ıs,·içrNlf' ha) at sokRktadır. Mağaza-

y..selerle ha~·at pahalılığından ika • 
yet edebilirler. f<·akat J \'İçrede hiçbir lar, gazhıtılar, oteller, rğlt>ncf' 'erle-
şey • tabii yab8nr.t1ar i~in _ bi:ıde ol- ri ~iiniiıı her saatinde kalabalıktır. 0-
duku kadar pahalı değildir. 11 1111 için, en hUrüğüniin niifuıııı iki 

En lüks me,·sim otellf"rlndr en ) ıik iiz hini geçınİ)'f'n ıs, içre şehirleri 
sek flat - ı;ıalonhı haııyohı odat.rda - - hiraz da mimarisinin , .e tabiatinin 
pan i.' on komı>le :rn lsviçre fran~ın- 1 )•ardunlle • Uk bakı!;ita insana birktl!' 
dRn(1)1a7.ladeğildir. A\lıİ otelin\i'•l' k''llk ı· t ı· 
~·anında birinci ıııınır bir ot~lde 12-l 5. • ız ıın ·ışı . se ıır e rı yapıyor. 
lkiMİ sınıf otellerde 8-12 ı>anı;lyon - Is\ içrf' ,.ehlrleri bahı:elidir. E' ler, 
!arda 6·8 f'hnk ile ya,.anabilir. oteJler, resmi husu i lıiııalnr hrı> -kü-. ~ 

t ,·ı~rf'df' gıda maddeleri maliyeti cıik hü, iik - fakat dikkatle yetiştlril-

\'e satı ı bi7Aı nazaran ı.:ok yüksektlr. mlş bahçt'Jrr klnr ycrlcstlrilıni~tir. 

Bir kilo et 5-i, bir kllo trre)ağ 7-81 - ls,·içrt>d.- ~ehlr tabiati kli,· kadar 
,.l(;re frangına atılır. Buna rağmf'D ~fü.rl \ 'c dinlendiricidir. 

1 ,·i~rede bol ,.e İ) i yenir. 'r"'et Halil A'.l'Al' 
lsv~rede ha) al pahalı detildir. \'a 

(1) Bir Jı;viGrc frankı 41-42 kuruştur. Şl\ma se' i~ f'Sİ ~·iik .-ktlr. l ,·it: rede 
nıuan en kazançtan &7. (5-6 frank) 
para ilr ya,anftmıu.. Onun için hiçbir 
işte iMi "e miıtern sıt kR7.aucı Htsa~ Gümrük büroluının nakli iti 

tinin altında değildir. Bir fol<>ğraf fU 
mini banyo ettinnek ic:hı iki frank, 

bir bardak slit i~lıı ~·etnıi h~ san -
tim ödf"nlr. 1 ,·içrelinln sefahat telik 

ki ettiği umumi ,\·erlerde bir kadeh 'is 
kinin flatı da iki franktır. 

lıwiçrt-dr paraıun kıvmPfi 'ardır. 
Kolay kazanmıyan, ihtb açları r,.o0k o
lan ve ancak m(>cbur olduğu zanıan 
sadeden J 'l~ttli aşırı fiat1f'n , ... cö
mert tf'dİ)'eden hoşlannıa7.. J,iiıuın"uz. 
tedl,·P. lsviçr~r kıınıar kadar jtiilünı,: 
,·e 8) ıptır \'e hlr iptidailik ,·asfıclır. 

* 

Bir A' ruııa rnPmlekf'tindf' otellf"r, 
ı>anııh·onlar, nrntbak. yollar, binalar. 
kôylr~. bahc;eler, umumi hu"ıı'4İ nakil 
,·asıtaları Jıı,·lçredf' olduğu kadar ra
hat w~ temiz değildir n hiçbir mf'm
lt>ket Jıwlçrf' kadar gü1.el tanzim edil
m.-mlştir. lnlç~ yalnıt ağaçlanmı~ 
ddil, c;İÇf'klMmlstlr. llaj;lar, ~·oJlıı.r, lıviçreliler 
Jtftrklar. biiyiik mP~·dıınlar birer ~i-
çek bah~..-sl glbl(lir. ı~n-i«,·reJUpr meıulekrtlf'rlrıf' grlcn 

GümrUk bürolarının Çmili rıhtım 

hanında yerleşebilmeleri içın handa 
esaslı tadilat yapmak icap etmekte

dir. Nafıa milhendısleri dUndcn iti · 
baren hanın dahili kısımlarını tetki
ke ba~lamışlardır. Bu mUhendıslerın 
\'ereccğ'i rapordan sonra bır proje ha 

zırlanacak ''e handa degişıklikler ya

pılacaktır. Yeni gümrük binasında ko 

misyoncular için de bir merkez bü
rosu tesisi takarrür etmiştir. Bu bil· 
m, muamelelerin takibini kolaylaştı
racağı gıbl. komısyoncularla biiro 
şefleri arasında her nevi miişkülatt.au 
t:; haddUr. cdP-bılcc<'k tem aslan da da· 
ha seri, bir hale sokacaktır. 

lıwlçredr lıı\içrPIUl"r r<ırla, ) a- ) abanc>ılann ara ına Jtek 87. karı~ır-
hancılar dile<Ukleri ,;tıı f'ğl~nirler. lar. Umumi eğlence yerJrriıı<le, bar- Elektrik Şirketi Direktörü 
~n küçük ı 'it;rf' şehlrlerlndr hile larda kadın. erkrk ıs, lçreli3 i, bilhft!ll· İki aydanbcri mezunen Brükselde 
• hazan resmi ) ardrmlarla • açık bu- .a yerli ~~wwreliyi parmakla ayabi· ı ~ulunan J<~lektr!k şırketi umum mü-
lundunılan eğlencr 'f' oyun yerleri lırsiniz. Fakat bu; ls\•lt,;re içinde tıı . 1 dtirii H h · · . Ü 
\"ardır. l'abanc·ı - hıtşkalanna 7.aran ,·l(rt'Jiler J:f'7. • k ansens şc rımızc donm § ve 

. . :rnf'z, f'~lf",nmeı: denıe vazıfesine b lamıştır 
olmamak ı.artllf' • IMtedlk!nl istf'dlği değıldır. Bllaklıı ls\'İçredP. ı~n-içreli- aş · 
~rrde \'e lsf Pdiği dakikada yapahi - lf'r yabancılardan çok geı:erlt>r. kf'n· 
lir. di ta 17Jarında • a~·ık havada da~lar • 

111\·çrede da~dıı. ""Y• kö) de ~asa - ila - helki onlardan far.la da eğlenlr
mıt k hlr nr,·I lhth açlardırn r~ıtki' r- ler. Fakat '\ aban<'ılar ,ı:ltıi ödemedl\r. 
lıL .ur•m•\. tlf'mf'I. itf'&rilıtir, Hf'r otel J934 tr IJn İ«'rf' hf'nlnintt,. .. Pulıat 
olıırı ·' f'rdf' hir hırnkw 'f' hirkMC: of,.. ,.d,.n 188.21 il,ı.l(;tı ki,.jfi,.n 11 '?,;.,ı=.·?.ooo i 
lio bir r~da bulııııduwu , erde bir i- liı•ııuı·ıı me\ ki bileti Rh111 ... t11. 'e 'ine 
Wı& varwr. l>oldol', te ~uu, balıyo, 19Si·3.'i me~slıuleriude lı\l!,;J'e otel -

lsvi~re köylerinde köy demirbaşlan lerinde 2 ,00S,000 kvi~reli 1,27%,756 
yahncr kaıtnı,tır 

arasanda sayıhr. 4888 - 197 aruıacJa. l11viçnde nutsn. bir ...;mleket..., 
ki kö,ı.-,.. şehlrlftr, dajlar, &öller ka- .uü iM"' w 

Maarif Vekili bekleniyor 

;Eskişehirde bulunan MAArif Vekıli 
~ıı rfı-t rrltRn '" kıniia ehrimi1e ı?e
ı .. ""k ır. 

Tarif c komiayonla.rı toplanıyor 
Elektrik, tramvay ve havagazinin 

yeni üç aylık ücret tarif el erini tan
zim etmek üzere bu aym onuna ka
dar kom.ıs o 

Çayırlarda, bayırlarda 
1 

Araba kmldıktan sonra yol göste-
i'en Mk olur derler. }'akat Noı vcçli
lerle yaptığımız maçta daha araba 
kırılmadan yol gösterenler fazla idi. 

Buna rağmen Olimpiyatta araba -
• nuz degilsc de burnumuz kırıldı. 

'Mazeret olarak bırkaç §CY ileri 
sürüyorlar: 

"- Saha ~amuılu ıdi. Çayırlıktı, 
ondaıı yenıldik ... 

Peki ayni mazeret Nor\'eç için de 
\'arit değil miydi? Onlar da çayırda 
çamurda oynamadılar mı? 

Ama diyeceksiniz ki onlar çayırda, 
çamurda oynamasa alışıktırlar. Peki 
oyleyse biz niGip alışmadık? Bu tek
nik bir kusuı· değil mi? 

Herhangi bir iec ba5Iarkcn onun 
bütün pil! noktalannı hesap etmek 
;;erektir. Kaldı ki ekser memleketler
de futbol !;;ayırda oynanır. Hatta bu
nun için fabrikatörler bile ayn ayak 
kabı yapını !ardır. Sanayicileı ln bıl
diği bu tekniği bizim bılmcnıcklıği -
miz gaı·lp oluyor: 

Misal biraz tuhaf oluyor anıma, 

aklıma geldi de yazn)1ım: 
ltalyanlar, bız yağmur mevsınıinde 

lıİı.rbcdcmeyız dcsclcı di netice neye 
varııdı? 

Yabancılarla 

FutbolcUlcrin yeniin1csindc bt'ncc 
en mühim amil görgüı:ıüzlüktiır. Bi
z.ım çoculdar hep kcndı arR.larında 

oynamağa alışmışlardır. Yabancı 

karşısına çıktılar mı af allayn cı iyor
lar. 
Kcııdımden mısal bi •eyim: Beıı şnı 

ranç oynnrım. A~sı yukarı da iyi 
oynarım. Hep tanıdıklarla oynadığım 
içın onların bütiln oyuıılal'ını. hal'c
kellel'ini bilıı·ım. Ezkaza biı· yabanc.ı 

ile karz:ılnşsnm. ııfallıırmı. 
Onun i<-ın bizim fulboll'iileri de 

böyle miihim maclaı o sokmadan ('\'· 
ve!, beyııelmılel teml:lslara alışlırm:llı 
dır. 

Kadın bokaörler 
Evvel yof idi i§bu rl\ Ayet yeııi 

çıktı! 

Bizim de kadın boksbrleıımiz \•aı
mış ta haberimiz yok. Gazetelerde re
.!imlcrini görüyoruz. Kermes münas" 
betile 'l'aksimdc dovüşcccklermİ§ ! .. 
Çene i§lemeden, küfür ea \'J ulmadan, 
sessiz sadasız kadınların dögüştü
ğilnü seyrelmek hoş bir'§ y olacak. 
.F'akal. hır nokta var: 

Kadınlar acaba. bu buı un kcmıgı· 

m kırnn. yüzU yamyassı eden ve go
ğüs adalclermı doğen boks yerme 
ba§ka bir spora nm't\k alsalar daha 
ıyi etmezler mi' 

Sonra bu boksun atısı ne olal ak? .. 
Bana kalırsa kadın1aı da boks. istık

bal içın iyi kaynana ycliştitır. Jştc 
v kadar! 

Kuyruklular 
Mahlfıkların kuyruklusu, kuyı uk

euzu olduğu gibi yıldızlarııı da kuy
ruklusu. kuyruksuzu var'dır. Mııhlfı'< 

ların kuyruklusu. kuyı ııksuzuna na
zaran pek makbµl değildir. l<'akat ne 
dense. yıldızların kuyruklusu ~ok 

gözdedir. \'e insanlar, bu ku~ ruklu 
~ıldızı bulmak içın hayatta çok ugra· 
şırlar ... 

- 1''lama mı".' d('J lcı. Ona bır ku) 

Bilginizi yoklayınız 
Sorular 

8 - Araıılar, eki Ywıaniler, Uo
oıaltlar, lttilyanlar, ~·raıısıılar, İngi
lizler, Almanlar, Çinlller, kar~ıla~tık 
lan nkit nasıl elimla!)ırlar Ne söy 
l~rler! 

- Bütün düııyada doğau !:OCUk 

ların 'ef1yat nisbeti nedir! 
S - Amerikada her dakika zar

fında kaç ki 1 doğu~·or, kaç ki~i ve
fa t edi~·or~ 

- l:'ainıurıı müteakiıı &!Jık ha\& 
!arda ur.aktaki e~ya ni~in daha ~·akın 

göziikür! 

Dünkü soruların ccuaplan 
S - Balı1.; döğüştürmck mera1.ı cu 

ocla nerede ba§lamı.Jlırt ~'a~ılt 
C - Blribirln,. ha~ m cins bahkla

rı ıı dolu bir ka,·anoı i ·ine koya -
rak do\·ü hirmek nırrakı eneli Si· 
.nnıda görühnüshir. Bu merak oaıra 
A\·rup8ya da ı.;lrayet etmi~tlr. 

S - Dunyamrı c11 u<i.si mabedi 1ıa11-
gıstdir. Kaç kisi alırt Ayaso/ya ];a. 

( mc:ı gcliı ' Digc;r 'buyuk mubctkr 
],ang'1C1 idir '· 

C - Dün~ auııı en ' 'a i mabedi ~it 
lan kiliseı;ldir. 87 lıin kl~i alır. Aya
of~ a ;.!3 bin kl'i lıo;tiap eder u dün~ a 

da 6 ıııc•ı hiiy\ik mabettir. Bunlardan 
ba~ka, ~2 bin ki~lik Roma Sen Pol 
kilisesi lkind, SO bin ki::Ulk Kolonya 
Kaladralı üçüncii, 2a bin kl~ilik Lon· 
dra Sen l'ol klllıo;esi dördiincil \ 'C Po
lonya kilisesi ı)e beşlnc•i gelen mabet 
lerdendlr. 
S- Sıitu dbtımck suıctilc yağ ts· 

tt1ıs<ıl etmek w:ıtılıl tHı c<1ldt ve kim· 
lcr laro/mdaıı bııluıımu§tıırf 

C - SiitU döi'nek suretile yaf i"
tihsali, çok eski 1.amanlarda e' nla 
ilindi tanıla göriilmii-,tiir. Ru mnıl, 

oııradıııı Aralı! hıı;n ~eı:miş, \'ıınan

lılar ,.c Romalılara da intikal etmi!O· 

tir. ilk ynyıkht ilk yn~ı atanlar Gnl
\'a\ılanlır. 

S - lltttra bC11cıtı t culruk bü~çıı 
ıcat edoılcrc 'Jtak 'bah~cdümeai tıatıltt 
uc vakit, ftt:redc kabul olunmUffwrf 

C - ihtira fleratı nrmek usalü 
J 623 senesinde 1ngiltrrf'de ihdu .,_ 
dilınl~Ur~ 

ı uklu yıldız doğdu ki sorma ... l<'c~me
kiı.nın kızını aidı!. Kuyruğun bu ifa· 
dedeki kullanıs tarzı hayli gariptir. 
r'akat yıne kullanırız. Kuyı uklu yıl
dızı birşey zanncdcriı. 

Bu söz belki mimecchnbaşıhk za • 
manından kalmadır. !<'alanla yıldızım 
barıştı. filanla barışmadı sozil de 
böyledil' amma, yine dılimızc giımiş
tır. Konuşurken soyl~nz. 

Neyse uzun 18.fm kısası. biz sade
de gelelim: lstanbulda ':>ir kuyruk
lu )•ıldız gorunccckmiş. Hasatlıane 

direktörü iifltat Falın anlatıyoı ... 

Kuyruklu yıldızı gorUp te biz ne 
y ·ııacağız:". ı<•akat yine hcpımiz ou 
kuyrukluyu gorml'k irın kafamızı 

gece yarısından Hu uat önce hava
ya c,Hkeceğfz. Aman yıldız dünyamıza 
f'arpmasııı! ... l<'akat üzerimize kuy • 

rııklu yıldız doğsun! ... 

Merak ediyorum. a~ ba l'• -llııdcki 
Olimpiyatların yapıldığı stadyomdan 

bu kuyruklu ) ıldız görünecek mi! 

Ne gezer dt'S<'nlzc oraya kuyruğu 

<:arptı: 

Halde ıcrgi itleri 1 ba~kasına lerkumck za.ı uı ctı ık kar 

"Halde yapılan bostatı sergisı ışı §ılaşıı sam. gcl<'cek yıl bugünkü istıh 
ılc alakadar olanların miiracaat et - salitıınm yaı ısını toplamak için ser· 
meleri gazetelerle ilin edılmişti. Köy. maycm kalmıvacaktır. Bu me el · d b - . . . .J s e ıçın 

e ulundugum ıçın ilandan \'akit \•iliyete de 350 numaralı istida ile 
zamanında haberdar olamadım. Ha •. . 
bcr aldıktan sonra mUracaatta bu _ mUracaatta bulundum. Alakadarların 
lundum. Vf-kti geciktirdiğimi ileri sü bir defa da gazelcni·'1c nazarı dıkka
rerek kabul etmediler. On be§ gün- tini celbetmenizl rica ederim. 

denbcri bostan eker. istihsalatımı kcn ilivrinin Ccla1iyc kövündc bostancı 
dim satarım. Halbuki, hal mtidürliiğü N. Irmak 

sergi alanlarla ortak olmamı tavsiye 

"ltı. Bıı suı Ptlı- kı-ndı malııııı ba ka 

~Ilı-de ııttıı mıo:ı olaf•agım Bu ı~ tıız 

la kaııı.ıw lemın eden bu i dcöıldıı. 

Kaldı ki, kenôl malımı satmak için 

bir bqkasına. malımdan pay ayırmak 
mecburiyeti ~ çok aaraacaldır. 

* 
Bir ,ikiy,.t hakkındı 

~'ankııJlı Ahmet \'C aıKa.dulaıı im 
ıaıule ı.ııektup goudeıcıı okuyucuları· 

mıza: 

"Şikayetinizi mahallin en bUyU'k 
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Boksör lerimiZ tehlikeli 
• 1 

hasımlara hazırlanıyor 
1 

Radyo 
lugüllkü Program 

lst.anbtıl · 

Avı vurmadan derisini düşünmek hastalığı 
16,- Oda muıikiıi (plik), 19,- Haber• 

ler, 19,15 Muhtelif pllklar. 20,- San: Dia• 
konof (Pariton), 20,30 Stüdyo orkestra• 
larL 21,30 Son haberler, Saat 22 den sonra 
Anadolu ajanmım rahtelere mahsus ha• 
vadiı servisi verilecektir, Futboldeki mağliibiyetimiz Viyana 

tevillere imkin 
20: Haberler ve Bertin otimpiyadmdall 

reportaj; 20,40: Neş3eli musiki; 22: Salı· 
burrdan nakli: Paumrartner'in idaresind• 
orkestra ile ıerenadlar; 23,25: Bertin olin1-
piyat haberleri; 23,50: Şrammel musi.kis.İi 
24,50: Danı. 

vermiyecek kadar ağırdır Moskova 

• 18,0: Faal musiki; 19,0: Panünyoniıt ko
ral konseri; 22: Yabana dillerle neıriyat. 

Sporun bir teknik ve bilgi işi olduğunu kabul 
etmedikçe bu acılar devam edecektir 

Bükret 
13,30 • 15: Plik ve haberler; 19,30: Or· 

kcstra; 20: Konferans; 20,20: Plik; 21.25: 
Keman konıeri; 22: Aktüalite; 22,05: Şar· 
kılar; 22,30: Haberler, spor ; 22,45: Rad)IO 
orkutrası; 23,45: Alm. ve Fr. haberler. 

v &l"f0\'11 ' 
Olimpiyat futbol kurasında ilk 

maçta Norveçe düştüğümüze sevinen 
ler çok olmuftU. Oyundan evvelki tah 
minleri okuyanlar adeta Tiirk takımı 
nın muhakkak galibiyetini küçülte -
cek hislere bile kapıldılar. Öyle ya, 
Norveç takımının aksamryan bır ta. 
rafını bırakmamıştık. Guya, Norveç
liler ağır oynarlarmış .. Onlara muka
bil biz filanca günkü ateşli oyunumu 
zu tutturursak şimal oyununun me· 
kanizmasını Hallacı Mansur gibi a
tarmışız ... Ve guya şu oyuncuyu takı 
mın bu yerinde oynatmak şartile bi
zim ekibin kudreti beş misli olurnn•ş .. 

Bunlara benzer yazıları okuyucu -
lara sundukça futbol mera!dıiarmm 

ümitlerini muhakkak galibiyetimizi 
tabii görecek hale getir~tik. 

Norveçi şu veya bu şartlarla ka
zanacağımızı şavullıyanlara,Girit se
ferine çıkan donanmaya alman Uç 
marif etlinin hikayesıni bu sütunlar • 
da hatırlatmıştım. 

O hikayeyi kısaca bir daha tek • 
rarlıyayım: 

İlk Girit seferine çıkılırken kadir • 
galarclan blrinln reisine üç marifetli 
müracaat etmiş. Biri pek uzaktan 

gördüğünü. ikincisi ~ok uzaktan işit
tiğini ü~ün<'üsü de pek maktan koku 
aJdığuu lddJa etmbler. Marifetliler 
kadirgaya. alınarak denize açdmmış. 

Girit adaM uzaklarda. ancak fark 
olunduğu zaman, uzaktan gördüğünü 
iddia eden martf etli elini gözlerinin 
üstüne siper ettikten sonra. bağır -
mış: 

- Gördüm! Gördüm! B9' şövalye
nin kızı kalenin dördüncü mazgalı 

üstüne oturmuş taranıyor! .• 
Uzaktan ı,ıten marifetli: 
- Evet doğnıdur, ~imdi tarağını 

elinden dü!}Urdü. Sesinl ı,ıtttm. 
Uzaklardan koku alan burnunu u

fuklara diktikten sonra: 
- Şövalyenin kıznun s&(ma sür -

düğü ıtnyatın mis gibi kokulannı a.
lıyonım. 

Ha)Tetle üç ma.rlfetliyi clin.Hyen 
bir tayfa reise selimoıı çakıp ilave 
etıni,: 

- Reisim benim de bir hünerim 
va.r. Ben de ba kadar uzaktan göreni, 
bu derece uzaktan ses alanı ve bu ka. 
dar uzaktan koklayanı iyi patakla -
nm ... 
Şu Girit seferine i§tirak eden Uç 

marif etlinin hikayesi spor işlerimizde 
ne zaman tekrarlanmamıştır acaba? 

Gizlemeye, boş tevile hiç lüzum 
yok. Asıkça söyliyelim: 

Biz spor tekniğinde çok yaya ve 
pek alaylıyız. Her şeyi basit görmek 
ve her ölçünün bir tesadüfle kıymeti
ne kani olmak hastalığını bırakaca -
ğımız güne kadar şu çorba halimiz 
devam edecektir. 
· 4-0 gibi bir neticeden sonra dahi 
yazılanlara insafla bakan bir adamın 
içinin bir kat daha kanamamasına 

imkin yoktur . 
Çayırda ve yağmurlu bir havada 

oynadığımız için Norveçe daha kolay 
yenildiğimi~ bildiriyorlar. İkinci dev 
rede kesildiğimizden rakiplerimiz sa
yılarını dörde kadar çıkarmışlarmış .. 

Mazeret ve tevil olarak ileri sürül
m~ bu iki noktada hatalarımızı ve 
alaylılığımızı apaçık gösteren işaret
ler olduğunu farkedemiyor muyuz? 

Dünya birinciliklerine çıkacak eh
liyeti kendinde görüp, üniformalar 
yaptırarak yola çıkan bir heyet na
sıl olur da çayırda ve yağmurda da 
oyniyacak kemale gelmemiş oldukla
rını mazeret diye sunmaya gayret 
eder? İtalyanın da ekseri sabalan 
çayırsızdır. Çayırlı sahalarda oyna -
dıklan Avrupa kupa.sında sahanın çi 
men olduğunu tekrarladıkları vlki 
midir? .• 

İkinci devreye nefesimiz ve takati 
miz yetişmediğinden gollerin dörde
kadar çıktığını itiraf ise en büyük 
ayıplardan biridir. Nasıl olur da, bey 
nelmilel maçlara çıkan bir takımın 

iki devrelik nefesi ve takati olmaz? 
Bunlan evvelden hesaplayamayıp 

sonradan bir şeyler keşfetmiş gibi 
bulunanlara spor tekniğinde halis 
muhlis alaylı derler. 
Yukarıda da yazdığım gibi biz bu 

alaylılık ve avı vurmadan derisini dü 
şünmek illeti yüzünden hep geriliyo
ruz. 

Maçtan sonra Norveç kafile reisi 
bir gazeteci arkadaşa mağlubiyetimi 
zin ağırlığını ve sebeplerini şu etim -
lelerle anlatmı3 : 

- Ben talmmnzı Amsterdam oliın
pfyadmda. da gördtim, O günden bu
güne kadar hiç llerlememlşsinlz. Bu
günkü netice iki futbol al'Umdakl 
farkı gösterdJ. 

Bir Norveçli sporda ve her yerde 

Gece Yarısı 
No. 5 

Kapının önünde durdu; bilek saa
tine baktı, üç buçuğu geçiyordu: ' 

- Evdelerse, uyumanuşlardır. Ev 
öe değillerse f eli.ket. .. 

Kulak kabarttı; içerden kapı gı· 
crrtıları; tabak, çatal tıkırtıları, in -
celi kalınlı, yüksek sesle konuşma
lar duyuhıyordu. 

Böyle bir gecede Fofôyu yalnız 
bırakırlar mıydı? 

- 2-

Mahmut YESA.RJ 

hep birden -ayağa kalktılar: 
- Olur adam değilsin! 
- Tayyare postalarıyla mı geldin? 
Ve, hepsinin ellerini sıkarken ay

rı ayrı cevap veriyordu: 
- Usküdardan kayıkla geçtim ... 
Kendi aleıiııerine daldıkları için, 

vakti, zamanı unutmuşlardı. Celil 
Mahirin kayıkla Istanbula. geçişini 
duyunca, saate bakmak akıllarına 
gelnii,ti: 

Fofonun kadın, erkek arkadaŞla- _ Uç buçuk .. Epey geç olmuş .. 
rı, arka taraftaki, hem yemek odası, 
hem salon olarak kullanılan, aparlı- Celil Mahir, Fotonun elini sıktı: 
manın en geniş odasını bulmuşlar- - Başın sağ olsun! .. 
dı. Yüzü, yasla kararmıştı. Genç ka-

Geceyarısından sonra, sabaha kar- dm, birden hıçkırmağa başlamıştı. 
!II, kapının ~alınışına, misafir gelişi- Ortadaki masanın kenarına dirsek
ne, içlerinden bir kişi olsun şaşma- lerini dayıyarak oturan Bilal, kaşı-
mıştı. Fakat kapıyı açan lda: nı, gözünü, dudaklarını oynatarak, 

- Celil geldi! ... Celil Mahir! . Celil Mahire: 
Diye bağınnca, kimse inanmak - Biz unutturmak, avutmak isti-

lstemedi: yoruz ; sen, şimdi dert tazeleme! 
- Kadıköyde idi yahu! Demek istiyor gibiydi. 
- Dönemez mi? Fakat Celil Mahirin oraya geli-
~ • , odaya ~ zaman, vermesi, bir müddet için, unutulan, 

~----,.ı...........-- -

centilmendir. Büyük farkla kazanıl -
mış bir maçtan sonra mağlubun kıy
metini alçaltmak ise, idareci diraye 
tine uymaz. Bu itibarla Norveç ida
recisinin söylediklerini samimi ola -
rak kabul etmeye mecburuz. 

Norveç kafile reisinin sözlerinden 
bir şey daha anlamış oluyoruz. O da 
Amsterdamda bizimle karşılaşmadık 
!arı halde oraya giden takımlara bir 
Avrupalı gözile dikkat etmiş olması
nı ... Halbuki bizim gazeteciler ve ida 
reciler orada gördükleri Norveç fut
bolünün gölgesinden haberdar olma
dıklarını son tahminlerile isbat etti
ler. 

Daha açıkça yazayım: Bizim bura 

da kazandığımız bazı maçlar da Av

rupa sabalan için yanölçü bile teşkil 
etmez.Buraya çağırdığımız ecnebi ta 

kımlarınm birçoğu herkesçe mallım. 

olan sebepler yüzünden kendi kıy-
metleri içinde 
yorlar. 

kat'iyyen bulunmı-

omanyadax gelecek yar• orta ve orta siklet boksör'lerle çarptfmağa 1ıazn:
lanan M elihle Yorgos 

Bertin olimpiyadına gitmeyip bu
rada sıkı maçlar yapmağı tercih e • 
den boks şubemiz çok heyecanlı ve 
tehlikeli maçlara hazırlanmaktadır. 
En tecrübeli boksörlerimizden Kü
çük Kemalin sabık Avrupa şampiyo
nu Romanyalı Lusyen Popesko ile 
döğüşeceğini geçen gün haber ver • 
miştik. Kat'iyetle haber aldığımıza 
göre Küçük Kemalin döğüştüğü gün 
memleketimizin en iyi boksörlerin -
den olan Melihle Yorgos da kendile
ri için getirtilen çok tehlikeli hasım
larla karşılaşacaklardır. 

Profesyonel boksta Avruha şam
piyonluğuna. kadar çıkmış bir bok
söriin nekadar çetin ve ne derece 
kudretli bir döğüşçü olacağını oku
yucularımız anlarlar. Melihle Yorgo' 
sa getirtilen hasımların da dünyanın 
en ileri profesyonel şampiyonların -

çetin döğüşlerde şimdiye kadar te
sadüf etmedikleri mtişküllerle kar
şılaşacaklarını zannediyoruz. 

Çünkü Avrupa ~ampiyonluğuna 
kadar yükselmiş ve profesyonel dö
ğüşlerde birinci -:Bınıflara çıkmış ec
nebi boksörlerin amatör kalmışlar 
tarafından pek kolay haklanamıya
caklarını biliriz. Bu itibarla boksör
lerimize döğüş ,g"Ünilne kadar çok 
dikatli hazırlanmalarını candan tav
siye ederiz. 
Eğer bu birinci derecedeki pro

fesyonel boksörler karşısında bizim 
amatörlerimiz beraberliğe yakın ne
ticeler alabilirlerse amatörlükte 
dünya birinc;ıeri derecesinde olduk
larını Türklere göstermiş ve bu su
retle yüzümüzü ağartmış olacaklar
dır. 

18: Şarkılar: 18,20: Muhtelif; 20: Şarkı
lar; 21: Plak: 21,30: Muhtelif; 22: Şope
nin eserlerinden pllklar; 22,30: Piyano • 
ıarkı; 23: Berlin olimpiyadmdan nakilJ 
23,35: Leh musikisi; 24: Danı muıikisi. 

Prag 

20,20: Karqık musiki; 21,45: Musiki, b\r 
hi11i lisan adlı ınuıikili kompoı:iıyon: 
22,45: Olimpiyat haberleri; 23,15: Dan• 
musilı:iıi; 23,45: Fransızca haberler. 

Buda~ • 

' 19,55: Georr Sandor tarafmdan piyano: 
20,25: Konferanı; 20,45: Caruıo ve Şalya• 
pin'iıı ıeılerile plildar; 21,10: Pllklar: 
21,40: Hayvanat bahçesinden reportaj; ZJ. 
20: Haberler; 24: Cazbant. 

Belgrat 

20,SO : Bayan Mıja Rapiç tarafmdan ka• 
rııık havalar; 21,20: Plik; 21,30: .Mizalll 
22,30: Lyübliyana'dan nakil; 23: Bedin o
limpiyadmdan; 23,30: Pllk. 

Ankara tenvir, teıhin aletleri 
ıerıiıi 

Ankara, 4 (Husu.si muhabirimtı'• 
den) - Ankarada açılacak yaka!l 

vesait ve teshin aletleri ve tesisatı 
beynelmilel sergisine yabancı me.nı .. Burada büyük farklarla. bekledi

ğimiz bazı takımlardan daha çok a -
şağı takmllara seyahatlerde nasıl 

mağlup olduğumuzu bilenler iyi bilir 

dan olduğunu işitiyoruz. 8 k ş 1 
Amatör bokaörlerimi&in dQğüf 0 tör me ine -wrıw.ıl.J ıA11uvs ~A µu:>!.t u1ıan~3 

k:urdu olmuş proresyoneıı~ ~ı - ....:....Beı:Ii.n. LJ.T&DJ - Me8JJlit.lı~~~dM1~~~P.n AVA 1ıA:u.f. -:h• 
w b'l k1 . h k" 'Maka Şmeling, yarın, ·ımncıen " tinde geleceklere '""-..llava uı"ze veril # smda nasıl dögüşe ı ece erı a ı· uÇU y 

balonu ile Amerikaya gidecektir. 
ler. kalen heyecanlı bir merak noktası- mesi ve bu serginin açılmasından e'f 

dı. Şmeling Amerikaya v8.11§mdan 
Son söz olarak diyorlar ki: r. . sonra, Bradok ile yap .. c .. g""ı mara ha- vel . ittirak_ edeıllerin tesisatlarıııt 

Doğrusunu açıkça söyleme1c lazım a. a. 'll 

gelirse, biz boksörlerimizin bu çok zırlanacaktır. yapmaları ve sergi kapandıktan soO Oyuncularımız biribirine alışık ol

madıklarından takım oyunu aksamış 
tır. Ben de son söz olarak 'lliyeceğim 
ki: 

===== ======== = = ================ ra arz ueden firmaların mamuli.tıarf 
Reımi dairelerin ücretsiz 

telefonları 
- Bizim bugünkü idare ve nizam- A k 4 (H • h b' · · n ara, ususı mu a ırımız -

naınemizin tatbik §eklile Türkiyede den) _ Bakanlar Heyeti, tstanbu! 
hakiki ve istikrari tam bir milli ta- resmi dairelerine verilecek ücretsiz 
kınım çıkma.ama imkan yoktur. İn- telefon mikdarlarını tesbit ve kabul 
gilterenin Arsenal takımını muvaz - etmiştir. ücretsiz telefon mikdarları 
zaf olarak getirtsek bu zihniyet ve şunlardır: 
bu bilgisizlik içinde onlar da iki üç Cümhurreisliiğne 3, Ba';bakanlığa 
senede kuşa dönerler.. . 2, Dış Bakanlığına 1, Ziraat Bakanlı-

Eşref ŞEFİK ğına 4, Adliye, Dahiliye, Maarif, Ma 
liye, lktısat, Sıhhiye ve Gümrükler 
vekaletlerine be§er telefon. Ankaragücü Macariıtana 

gidiyor 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz -

den) - Ankara şampiyonu Ankara 
Gücü klUbU üç maç yapmak üzere 

cumartesi günü Macaristana hare • 

ket edecektir. 16 kişilik olan kafile, 
dönüşte Romanyaya da uğrayarak 

Uç maç daha yapacaktır. 

daha doğrusu, hep ayni şey düşü
nüldüğü; gözlerde ayni hayalin, ay
ni hatıraların izleri okunduğu hal
de, unutulmuş görünen derdi, mu
hakkak tazeliyecekti. Celil Mahir, 
sormağa cesaret edemiyordu. Fofo -
nun yanına oturmuştu. Biribirini 
tutmıyan kelimelerle, anlaşılmaz bir 
mırıltı ile, genç kadını teselliye çalı
şıyordu. Göz ucuyla da, odadakileri 
süzüyordu. Aralarında Ozdemir ek
sik; hemen tam kadro ile bütün kum 
panya oradaydı. 

Celil Mahir, onların Kadıköyde 
kalmayıp, Beyoğlunda eksiksiz top
lanışlarını, kendi için, pek hayra. 
yormadı. Masaya, rakı sofrası ku
rulmuştu: Celil Mahir, bunun, "fev
kalade bir hadise,, olmadığını bili
yordu. Hemen her gece, oyundan 
sonra, bir bara, bir gazinoya git
mezse, gidemezlerse, biribirlerinin 
evlerinde, apartım.anlarmda, hatta 
odalarında toplanır, ve içerek sabah
larlardı. Bu, yeni bir şey değildi. 

Fakat bu toplantılarda, daima 
"tam kadro,, ile bulunmazlardı. Ce
lil Mahir; vaziyeti şöyle kestiriyor
du: 

- lçip içip sabahlıyacaklar.. Sa
bahleyin vapura binecekler.. Va
purda uyuyacaklar ... 

Beynelmilel Selanik ıergiıi 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz · · 

den} - Hükumetimiz, Selanikte açı
lacak olan beynelmilel sergiye iştira· 
ke karar vermiştir. lktısat Vekaleti 
bunun için icap eden hazırlıkları ik
mal etmek üzeredir. Broşürler ve a
fişler hazırlanmıştır. 

Oyuncuların hayatı, geceyarısı 
başlardı. l:lalk, evlerine dağılıp raha
ta kavuştukları, uyudukları zaman, 
onlar, kafalarını dinlemeğe, eğlen
ıneğe hak kazanıyorlardı. Halkı, 
güldürdükten, ağlattıktan, eğlendir
dikten sonra, onlar, gülebiliyor, eğ
lenebiliyordu ve ağlıyab!liyorlardL 

Onların geceleri gündüzdü; sa
bahları akşam: ve gündüzleri de ge
ceyarısıydı. 

Bilal bir kadeh doldurup Celil Ma
hire uzattı: 

- Çak bakalım. 
Bilalin bir düziye vaziyeti kol . 

lıy!ln halinin tersine, biraz çakırkeyf 
olanlar, kapanan yarayı kurcalıyor, 
deşiyorlardı: 

- Celil, be! Nasıl, çok acıdın mı? 
Onun cevap vermesine de valdt: 

bırakmıyorlardı: 

- Yandık ... Dağ gibi delikanlıy
dı! 

- ölecek adam değildi ... 
- Kendi öleceğime inanırdım; 

Ozdeınirin öleceğine inanmazdım. 
- lnsanm canı, vücuduna pamuk 

ipliği ile bağlıymış ... 
Bilal, kendi kadehini doldurdu, 

içti: . 
- Amma gevezesiniz, be! .. A.ğzt

nız durmaz mı sizin ? 

Muhasebe direktörleri 
araımdaki tayinler 

Ankara, 4 (Hususi 1n:uhabirimiz • 
detı} - Münhal bulunan Kamutay 
kanunlar kalemi direktörlüğüne bütçe 
encümeni aşkitip muavini, eski Mali 
ye kalemi mahsus direktörü Rifat ta 
yin edilmi§tir. Milli Müdafaa Vekile 
ti Hava müsteşarlığı muhasebe di -
rektörlüğüne Bakanlık bütçe direk -
tör muavini Naim, Deniz muhasebe 
direktörü Rüştü, askeri fabrikalar mu 
hasebe direktörlüğüne Tapu kadastro 
muhasebe direktörü Turhan tayin o
Iunmuşlaraır. Diyanet işleri muhase
be direktörü Rasim, muhasebe direk 
törü Müeyyet, Harita umum müdür 
lüğü muha.sebe direktörü Rasim, as
keri fabrikalar muhasebe direktörü 
Neşet, Jandarma umum kumandan· 
lığı muhasebe direktörü Recai başka 
vazifelere tayin edilmek üzere açık

ta kalmışlardır. 

Söztlnü dinletemediğini, dinlete
miyeceğini gördüğü, anladığı için, 
o da lakırdıya karışmalltan başka 
çare bulamamıştı: 

- Tövbe, yarabbim, tövbe ... Hani, 
hiç isteği yokken, insanı güldürüyor 
lar ... Hemen, amcasına haber ver
miştik ... Tabii, çok müteessir oldu; 
olmaz mı ya ?. Ozdemire, son zaman
larda bir merak arız olmuştu; şiş

manlamamak için, yemek yemiyor, 
perhiz ediyordu. Yediği domatesli ... 
Amcası, baktı baktı da; sanki du
yuracak, işittirecekmiş gibi: Nasıl, 
vitamin, vitamin! diye sade doma
tes,· yer misin? Domatesle beslenen 
can, bu kadar dayanır! demez mi?. 
Sen ol da, gülme... Halini; söyleyişi
ni bir görsen ... 

Sun'ullah, Celil Mahire sordu: 
-: Sen, kimden öğrendpı. 
Celil Mahir, kısaca anlattı. Oda

dakiler, başlarını sallıyarak dinli
yorlardı: 

- Demek, onu, motörde sanıyor-
dun? 

- Tiyatroya kadar gittin ha? 
- Gördün, değil mi? 
Bilal, bir kadeh daha içmişti: 
- Bizim Asaf Beyin "Perde ar

kası,, nı oynuyorduk... Sözüm ona, 
halka. tiyatronun içyüzünü. dekor-

nJ şimendifer güzergahındaki şehir 

!erde göstermeleri için bu· gibileriJI 

Tiirkiye dahilinde 4 aY, kalabilmele" 

rine Bakanlar Heyetince müsaad• 

olunması kabul edilmiştir. 

Meyvalar üzerinde tetkikler 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimil ' 

den) - TUrkofis meyveler seksi1"" 
nu şefi Zeki Doğanın reisliğind~ 
heyet, Karadeniz havali.sinde kur' 

kayısı, portakal, yaı ve kuru elll" 
istihsal mahallerini tetkik etmi' -.e 
Karadeniz Atinasında bir kuru eloı' 
fabrikası açılması kararlaşm13tı. J1t' 
yet, Celil Bay~rm emriyle ve ynO
larında. standardizaııyon müteha_,. 
Doktor Bade olduğu halde yaş eııo" 
yaş üzüm, kavun, karpuz ve doı:ıı•• 
tes vaziyetini tetkik. etmek üzere 1r 

zun bir yolculuğa sıkacaktır. 

tarın tersini, sahnenin içini, ıculi' 
aralarmı gösterecektik... O y u ;; 
oyundur, be! Doğruyu da yal~c. 1 
tan ovnuvorduk ... Sen, Allalun ı~ 
bak .. Bu gece, "Perde arkası,, nı ~~ 
narken, asıl oyun, gene perde ar 
smdaydı... t' 

Odadakilerin yüzlerine bakJY0 

du: 
- Ozdemirin ölüşünü de bal; 

gösterseydik ya.. Asıl perde arl< .... 
o, idi ... Ahaliden duyanlar oldu; 11

et' 
lahi, bizden çok acıdılar; kadıP,gQr 
kek, birkaç ki~inin ağladığıJll 
düm. 

Celil Mahir, !Ordu: 

- Peki, na.sıl oldu? . • eJJl' 
Sun'ullah, söyliyecekti; BiJil, 

işaret ederek susturdu: aııl'' 
- Sun'ullah bey, bırak, ben if 

tayım... Ben, hepinizden dab• 
biliyorum. 

Sun'ullah, onu dinlemedi: 
~Bizden fazla, ne biliyorsull·· • ..11: 

- ili.le b•.ıı."" Fofo, yaşlı gözlerle B ıı'' 
- Bilal, bırak, Sun'ullab aD 

sm ... Sen, li.fı uzatırsın. 
Bilal, sinirlenmişti: ıtl' 

- Uzatmak için değil, k!9ftrdııd" 
mek için, ben anlatmak fsti~ar 1 

r Ar!· ' 
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dikkat edilmezse cilt ve güzellik harap 
neş'e ve sihhat ortadan .kaybolur 

Bunlara 
olur, 

A çık hava, bol su ve gline, ... 
~ Yazın bu üç hazineden tam 
bir istifade temin ediyor musunuz? 
'.Açık havada yaşamak hayatı uzatır! 
neş'e ve sıhhat verir. Fakat aynı 
~anıanq_a yine insan için pek kı~
nıetıi olan cildinin taravet ve tazeh
l1ini de bozar. Cildi bozarak sıh
hati kazanmak işimize gelmez. Bu
ııun için iki gayeyi de koruyacak bir 
~ol bulmak lazımdır. 
Eğer dikkat ve itina edilmiyeeek 

«>lursa deniz kenarında deniz üze· . ' 
ı:nde açık hava ve güneşte yaı:ı g~-
c;:ırenlerin cildi mahvolabilir. Şimdı
ki gerek kadın ve gerek erkek, şim· 
d~ki gençlik yazın adeta ancak de· 
:tı.1z. kurtlarının geçirdiği bayatı ge
~ırıyorlar. Fakat tuzlu rüzgarlardan 
}Tanınış, adeta köseleleşmiş bir cilt 
•thibi olmak doğru ve güzel değil ... 

Bunun için cildin muhafazası ve 
~l bol yağlanması lazımdır. Sıhha
ın bu Uç dostu, yani hava, su . ve 

rne,, cildin en büyük düfmanları
lr. Bütün günlerini sabahtan ak

tarna kadar deniz kenarında geçiren 
abt.iyardan maada bir de arasıra 

~i.jlarda veya deni% Uzerinde kala· 
(l lenler vardır. Bunlar daha çok .ve 
it~a fena tarzda yanabilirler. Daha 
ına etmeleri lazımdır. Sabahleyin 

~\'Vela denüı:e girmeden bol tatlı su 
e sabunla vücudunu yıkamaktan 

;:kinrnemeli. Eski kafalılar denize 
l'ı ltenlerin artık aynca tatlı su ile 
d ~anrnalanna ihtiyaç ve lUzum ol
' Ugunu zannederler. Fakat deniz 
<brunun temizlemek hassası olma • 
?ı gı için denizden, havadan ve gü
t etten azami istifade için vücudun 
l e.rtenıiz, mesamatm açık olması li-
ltlıdır. · 

., V~Ucudu yıkadıktan sonra bqtan 
ı:a.gıy~ kadar, plijlar ~ç~n kullanılan 
~t:elif yağlardan bın ile, meseli 
~·t· dıstan cevizi yağı veya daha ba
dı 1 ha.dem veya zeytinyağı ile vücud! baştan &fağıya yağlamak. Ii.zı_m
h · Bunun fçin pehlivan gUre,ıne 
d~~rla.ıur gibi yağa bulanmak fart 
''etil ·?~akis sürülen yağı içirm:k 
fid~erının kuruluğunu gidermek ka· 

~arin içi ile iyi bir masaj yaparak 
tlb· 1 i~irdikten sonra beş on dakika 
ft :ıerı giyrnemek ve vücudun ya
"•t'dı llılaettneaini beklemekte fayda 

r. Bu ıureUe elbisenin veya 

. 
mayonun yağlanma.mıa mini olu
nur. Denize girerken giyilen basit 
elbisenin veya yün mayonun leke
lenmesi ve kirlenmesi derilerin so
yulup yanmaııına her halde mürec
cahtır. 
Güneş banyosuna yatarken güne

şe fazla maruz yerleri, omuz ba.Şla
rını ,sıri.ı ve ytizU tekrar yağlamak
ta mahzur değil, fayda vardır. Yağ
lanmıf bir vücudun derisi soyulmak
tan, lekelenmekten muhafaza. edilir. 
Denizden çıktıktan sonra yine yağ 
sürmek iyidir. Çünkü deniz suyu 
deriyi kurutur, çatlatır. 
Akşam eve gelince tekrar sabun

lu su ile bütUn vücudu yıkamalıdır. 
Kumdan, tozdan kirlenmif olan 

deriyi bütUn gece o şekilde bırak
mak iyi değildir. Bu yıkanmaktan 
sonra tekrar en yanmış yerlere krem 
sürmelidir. Bu kadar yağ ile me,gul 
olmada. biraz mübaliğa var diyecek
siniz belki .•. FaJCat böyle hareket et
mediğiniz zaman omuz başlannın 

Sığınaklar daimi hazır 
vaziyette bulunacak 

· Şehrimizde yeniden yapılacak bi
nalara sığınaklar inŞa edilmesi la-

zımdır. 
Halbuki, yapılan kontrollerde sığı-

nak olarak ayrılan kısımların ~ama
şırhane ve uJak dairesi olarak kul
lanildığı göriilmüşt.Ur. Bu gibiler 
hakkında kanunI takibat yapılacak
tır. 

Antrepolardaki etya üç ayda 

devredilecek 
Gümrük antrepolarının devrine ait 

hazırlıklar tamamlanmı§tır. Vekalet
ten gelecek tebligata intizar edilmek
tedir. Devir muamelesinin üç ay ka
dar devam edeceği tahmin olunuyor. 
Antrepolardaki ticari eşya birer bi
rer elden geçirilecek, sayılacak, yeni
den antrepoya girmesi için icap eden 
bütün muam.cleler tekrar edilecektir. 
Liman idaresi, bu i§ için, kadrosun· 
daki memurlan kullanacak, yeniden 
muvakkat mahiyette memur almıya
caktır. 

soyulup derilerin döküldüğünü gö
rünce keşki yağlansaydım derseniz 
iş işten geçmiş olur. Zeytin veya ba
dem yağı nedir? Tatil sonunda bu 
şekilde hareket etmiş olan bayanla
rm cildi kışa kadar taravet ve gü
zelliğini muhafaza eder. Tatlı bir 
esmerlikle kararır. 

Hava, güneş ve su ile yaşadığınız 
bu tatil günlerinde gülmeği de unut
mamalı. Yanmış bir yilze, kararmış 
adaleli bir vücuda bir de tatlı gülüş 
ilave ederseniz nekadar gilzel olur -
sunuz. Çocuktan görmUyor musu
nuz? Oynarken hep gülerler. Siz de 
şehir hayatından, gıehir kaygu ve 
Uzüntülerinden kurtulup deniz kena
rına gittiğiniz zaman kendinizi mes
ut bir çocuk gibi hissetmez misiniz? 
Ç9cuklar gibi siz de gülüp neş'eli 
olunuz. Maddi yorgunluklar bu üç 
amil ile azalır, sizden kaçar. Gülmek 
ve net'e ile de manevi üzüntülerini
zi giderebilirsiniz. 

Denizde, havada ve suda neş~'li 
olunuz. 

IIkmekteplerde tatbik 
edilecek kadrolar 

Bu tedris yılından itibaren ilkmek
teplerde tatbik olunacak kadroyu ha
zırlamak üzere maarif müdürlüğünde 
toplantılar yapılmaktadır. 

Kadro, g~enlerde başmuallimlerin 
iştirakile yapılan bir toplantıda tes
bit edilen krokilere göre hazırlan· 
maktadır. Bu krokilerle muallimler 
de talebeler gibi mıntakalara ayrıl
makta ve her mmtakaya o mmtaka 

içinde oturan muallimler nakil ve ta
yin edilmektedirler. Kadro bu ayın 
on beşine kadar ikmal edilecektir. 

Şirketi Hayriyenin gemileri 
Şirketi Hayriyenin kendi tezgah

larında yaptıracağı iki gemiden birin
cisine·ait olan inJa malzemesi ta
mainıaiımıştır. Yeniden dökillecek 
aksama ait kalıplar da hazırdır. Ya· 
pılacak gemiler ayni tipte olduğu 
için, dökülecek kısımlar çift olarak 
yapılacaktır. 

Münferid hakim usulü 
mü lizım geliyor? 

:A.nkaradan aldıiımız bir tel. 
graf haberinde, davaların sür'at
le neticdendirilmeai için Adliye 
V &:iletince bazı kararlar alındı
ğı bildirilmekte idi. Dünkü aayı. 
m12da çıkan bu haber etrafında 
dün, alakadar mehafilde temu
lar yaptık. 
Edindiğimiz kanaate göre, 

mahkemelerin, kııa bir zamanda 
itlerini bitiremiyerek birçok da. 
vaları sürüncemede bırakması, 
bugünkü muhakeme usullerinin 
icabı<lrr. 

Bilhassa aıliye ceza mahke-
melerinde bergün asgari 50 - 60 
davaya birden bakmak zarureti 
vardır. Bu davaların bepıine ay. 
ni günde yetitebi}~ek içi~ ha. 
kimler, bunların ıçiınden bırçok
larmı yakın veya uzak günlere 
talik ~ecburiyetinde kalmakta
dırlar. 

İstanbul mahkemelerinde müstacel 
mahiyeti bal% olmıyan bazı davala -
rm, üç ay sonraya kadar bırakıldığı 

Ya.ıan: Stelfan ZWELIG Ç61Jircn: Rezzan A. E. YALMAN 

Yedi senelik zafiyet Kralın mane
viyah Üzerine çok tesir etmişti 

vikidir. Bu tarzda hareket; iş güç sa (Dönldl tefrllrunn.da bir yanlıt 
hiplerinin ve mahkemelerle herhan- yapdmı,tır. Dk sütununun sonlanna 
gi şekilde ilişiği olanların §Üphe yok doğru: "biçare kızcağız kocumın 
ki, boşu· bo3una birçok vakit kaybet- kudretsizliği hakkında dolaşan riva
melerine sebep oluyor. Ancak, bize yetlerden müteessir oluyordu.,, Ofun. 
temin edildiğine göre, başka suretle lesinen sonra birkaç sütun atlana -
hareket etmeJ<, yani duru3ma günle- rak yanlı~ bir yerden bahse devam 
rini çok kısa tarihlere atarak, bir da edilmiştir. 
vayı, üç be§ gün içinde neticeye bai- Yazdığımız cUmleden dünkti tefrl
lamak, işlerin nisbetsiz derecede ço- kanın sonuna kadar olan yazıyı hl~ 
ğaldığı bazı büyük adliye merkezleri namn dikkate almayınm. Kesilen 
için imkansızdır. yerden başlıyan:k aşağıda bahH de-

kabiliyette görmeğe alı§DU§, çekin
gen bir adam olmugtu. 

Umumi hayatı, hususi hayatı bu 
duygunun tesiri altında kalmıştı. 
Herkes tarafından kusurunun bilin • 
diğini bilmek onu utandınyordu. 

İn.sanlardan kaçıyordu. Bilhassa. 
kadınlar arasına girmekten çekini -
yordu. Arasıra §iddet gösterip kuv
vetli olduğunu isbat etmek istiyor, 
fakat hududu aşarak kaba ve adeta 
terbiyesiz oluyordu. Hiç bir zaman 
hal ve hareketleri tabii ve serbeat 
olmamı§tır. Hususi hayatındaki ku • 

Mesela 1stanbulda, bundan evvel vam edilmekted r.] z 
beş asJiye ceza mahkemesi vazife gö
rürken, bugün asliye ceza mahkeme
lerinin adedi üçe inm~ bulunmakta
dır. 

Her mahkeme bazı giinler; elli, alt 
mış davaya birden bakmaya mecbur 
olur. Bu davaların hepsine muayyen 
saatler içinde bakmak; dinlenen şa • 
bitlerin çok olması, okunacak evra -
kın fazlalığı, ve daha bir takım se
bepler yüzünden; mümkün olamıyor 
ve İflerfni takip için gelenler, mahke 
me korfdorlarmda beklemeye mec -
bur oluyorlar. 

Salahiyettar adliye mehafilinin 
kanaatine göre, bugünkü §erait altın 
da İstanbul mahkemelerinde, münfe
rit hakim usulilnU kabul etmek zaru
reti vardır. 

Bu takdirde, işler, münferit hi • 
kimler arasında taksim olunacağı i
çin istenilen süratin temini kolaydır. 

Bundan başka, münferit hakim u
sulünün tesisi, bizde iyi hakim yeti~ 
mesinde başlıca rolü oynıyacak ve 
her hakim, bulunduğu mahkemenin 
bizzat reisi olacağına göre mütema -
di bir faaliyet sarfedecektir. 

Şimdilik, beş miinferit hikinı, İs -
tanbul halkının adli ihtiyaçlarını te
mine kafi görülmektedir. Münferit 
h8.kimlerle idare olunacak mahke -
melerde, yalnız iddia makamının bir 
mümessili bulunacak; ve her hakime 
bir de muavin verilecektir. 

Nihayet annesi i§e mUdahale etti. suru yilzilnden krallığın zevkine va· 
Sarayın doktorunu çağırtarak Pren- ramamıştır. 
sin bu garip soğukluğu hakkında ma Fakat sevgi meselesi bir tarafa bı
lfımat istedi. Doktor omuz silkerek: rakıhrsa On altıncı Lui'nin zcvklcriı 
"Bu kadar güzel bir kız eğer Prensi erkek zevkleri idi. Ava gitmesini, de 
alakadar etmemişse hiç bir ilaç mircilik işlerile me§gul olmasını pek ' 

. ,,, rd severdi. Esasen kendisini tam bir er· 
ona tesır etmez. cevabını verlyo u. k k h" t nl ·· 1 ·· ·· - 1 . . . . e ısse meye er, oy e gorunmeg 
lmparatorıçe On beşınci Lmye de bır severler. Kral at üzerinde ve saatler 
mektup yazıp vaziyeti anlattı. Bu hu ce ko§maktan, yorulmaktan zevk du 
sustf çok tçcrüb~li ve ihtisas sahibi )'Uyordu. Sonra saraya dönünce sok 
oJan Kral torununu çağırtarak ciddi zayıf ve cüretsiz oluyordu. Yüzil· 
yetle sordu, soru§turdu. Fransız sa- nfin gilldilftl nadirdi. Dalma mahzun-

d kt l d w rtıl or ve du. KansiJe olan münasebet tarzında 
rayının o or an a çagı ıy hiç tabiilik yoktu. Marle Antuanctto 
şuna karar veriliyor ki genç Pren- in birçok hal ve hareketleri hiç ho • 
sin soğuk davranmasının sebebi mA- şuna gibnezdi. Onun görüştüğü in • 
ne\•i sebeplere müstenit değildir, vü- sanlardan ho§lanmazdı. Mütemadi 
cudündeki bir arızadan ileri geliyor. eğlence ve sefahat fllemlerine kanı-

. maktan zevk almazdı. 
Birçok doktorlar ~~pl~nı;or ~e. rı~- Hakiki bir erkek olmuş olsaydı zev 

hayct Prense erkeklığinın ıadesı ıçın ccsinin bu sevmediği hareketlerine 
bir ameliyata ihtiyaç gösteriyorlar. mani olabilirdi. Fakat her gece knr
Muhiti tarafından tenvir edilen Ma- §Isında mahcup ve perişan görilndü
rie Antuanette de kocasını ameliyab ğü bir kadına nasıl tahakküm ed.iP, 
va tırması İ"İn tesvik ediyor. Evlen- istediğini ~apbrtabilirdi? Bu vaziyet 
· p 1' ,. devam ettıkçe karısının tnhakkilml 
mesinden be§ sene son.ra Kral ~lmuş altına girip ideta esiri oluyordu. 
bulunan On altıncı Luı bu teşvıklere Genç Kraliçe her istediğini yaptırı -
rağmen hali Marie Antııannette'in yor, Kral bu suretle her emrine itaat 
tc.m manasile kocası olmamıştı. ed.erek kendi kusurlarını örtmeye ça 

Ameliyata bir karar veriyor, bir ca 
yıyor. Bu gülUnç ve garip hale bir ni 
bayet vermek lazım geldiğini kendisi 
de anlıyor, fakat bir türlü cesaret e· 

!ışıyordu. .. 
Halbuki bu genç ve havai kadının 

demiyordu. 
Bu usul tatbik edilmediği halde, · Bu kararsızlık iki sene devam etti. 

bilhassa İstanbul mahkemelerinde, da 

hayatına hakim olmak, yaptığı çılgın 
lıkların önUne geçmek Uizımdı. On 
altıncı Lui bu kuvveti kendinde hls
setmed.iği için maddi ve mlnevi ba
kımdan zayıf ve beceriksiz kaldı. 

valarnı stiratle neticelendirilmesi, iş
lerin çokluğu yüzünden hemen de im
kinsızdır. 

Yabancı diller mektebinde yeni 
metot ve kitaplar 

Üniversitenin Yabancı diller mek· 
tebinden iyi randıman alınmadığı göz 
önünde tutularak tetkikatta bulun • 
muş, sebepleri araştırılmış, netice
de kitaplann fena olduğu anla.~ıl

mıştır. Bu yıl için yeni metot ve ki
tap hazırlatılmaktadır .. 

Pazar ruhıatiyeıi almıyanlar 
Belediye tarafından §ehrin muhte

lif yerlerinde yapılan kontroller,bir 
çok dükkan ve mağaza sahiplerinin 
pazar ruhsatiycsi almadıklarını gös 
termi§tir. Bu gibiler hakkında zabıt
lar ·tutulmu§tur. 

T arıus maliye memuru tevkif 
edildi 

Mezuniyetini geçirmek üzere ls
tanbula gelen Tarsus maliye evrak 
memurlarından Talit, Tarsus müd
deiumumUiğinden gelen bir haber ü
zerine sulh ceza mahkemesi kararile 
tevkif edilmiŞtir. 

Talatın bir ihtilas işiyle alikadar 
olduğu söyleniyor. Mevkuf evrak 
memuru, bugünlerde mahfuzen Tar
suaa gönderilecektir. 

Mari Antuanette'e bUtün saray halkı 
acıyoı'Clu. Bu hal genç kadını hem öf
kelendiriyor, hem de müteessir edi
yordu. On altıncı Lui ile de herkes 
alay ediyordu. ' 

Nihayet Avustıırya. İmparatoru Jo 
seph biizat Parise gelerek koı kak 
kaimbiraderini ameliyat yaptırması 
için ikna etti. Bunun üzerine Kral iz 
divacından tam yedi sene sonra ame
liyat yaptırdı. Fakat bu yedi senelik 
mücadele genç Kraliçenin kadınlık gu 
rurunu, izzeti nefsini perişan eyle -
miş ve maneviyatını bozmuştu. 

Bu meseleden tarihler bahsetti. 
Çünkü o zaman bir Kralın kuvvetli 
veya zayıf olması, bir Kraliçenin ço
cuk yapmaya muktedir olup olmama 
sı ailevi bir mesele değil, bir devlet 
meselesi addedilirdi. Yirminci asnn 
hayat ve izdivaç telakkileri on seki
zinci asırda yoktu. 

Yalnız ailesi değil, bütün saray hal 
kı ve bütün Avrupa hükumetleri bu 
mesele ile alaka.dardı. Buri>on Hane
danına varis yetişip yetişmemesi 

bütün Avrupa siyasetini deği§tirebi
lirdi. 

Bu mesele ile halk ta alakadardı. 
Sokaklarda ahali Kralın bu hususu 
ile alay eder, şarkı söylerdi. Fakat 
meselenin güIUnç tarafı bir tarafa bı 
rakılacak olursa bu yedi senelik za. 
fiyet KTalın maneviyatı üzerine çok 
tesir etmigti. On altıncı Lui kendisi
ni normal bir ialllıdıuı daha clwa bir 

Bir müddet sonra kocalık vazifele
rini ifaya başladı. Fakat İ§ işten geç 
ruişti. Bir ailede tefevvuk ilk günden 
hangi tarafta ise öyle devam ed.ip 
gider. 

On altıncı Lui bir koca ve bir ba
ba oldu. ·Fakat Fransaya hakim ola
madı. Marie Antuanette'in muti bir 
esiri olarak kaldı. Buna sebep te mil 
nasip vakit ve zamanında hakiki bir 
koca olamayıeıdır. 

Çocuklukta olduğu gibi izdivaçta 
da ilk hadiseler kat'i ve derin izler 
bırakır. Ruhun pek hassas olan ince
liği bir kere incinirse onu tamir et· 
mek imkinsızdır. En göze görünme
yen his yaralan bazan pek derin ve 
unutulmaz olur. 

Bütün kilitli kapıların, kapalı per

delerin arkasında birçok böyle elim 
hldiseler olur, birçok aileler bundan 
muztarip olur. Fakat dünya bunun
la alaka.dar olmaz, bilmez bile... Bu
rada zevç ~ zevce bir Kral ve Kra
liçe oldukları için herkesin gözü Uzer 
lerindedir. Herkes onları tenkit edip 
bahseder. Versailles sarayında o ka
dar çok fena ve dedikoducu insanlar 
var ki onlar Marie Antuanette'in ba
şına gelen aksiliği ne ile telafi ettiği
ni mütemadiyen merak ederler ve hi
kayeler uydururlardı. 
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MEMLEKETTE 

Yeni tedbirler alınıyor 

Dahili ticaret eşyası 

"TAN ,, İngiliz - Mısır 
anlaşması 

Yeni itilafnamenin belli 
başlı esasları 

Yeni mahsul 
tahminleri 

Nıthire, 4 - Yeni Tngilİ7. - MrRır 
anlıışma.sının başlıca eı:ıaslarr şun -

mın takasında vazi- ıardrr: Ege 

sür'atle ki d•ı k yet çok iyi ve ümitli na e 1 ece 1 . famir, CHuıı.usi muhabirimiz bil~i-
rıyor) - Yenı yılın mahgul tahmın-

1 - tngi!İ7. işgılli aflkerisi Süveyş 
kıı.nalına münhasır kıı.lacaktır. An -
cak, Kahire yanında bir Jngilir. tay
yare kıırargahının bulunduru\maaı
na mÜRaade edilmiştir. 

İzmir Ticaret odası, bu iş hakkında 
mühim bir rapor hazırladı 

.. 

l:::mirdeıı gi(zef bir giiıilııiı§ 

lzmir. (Tan) - Dahili tıcaret eş. 
yaınızın bir limandan diğerine nakle
dihrken ne gıbi müşkülata uğradığı. 
bu yüzden kaybedilen zaman ve pa
ranın nelerden ibaret olduğu ticaret 
odasından sorulmuştur. 

Bu gibi eşyanın ticaret depp ve 1 
mağazalarına daha siiratle girmesini 
l<>mine matuf olan bu suallere, tica
ret odası şu cevapları vermiştir: 

lzmir limanuıda faaliyet 

leri hakkında Eğe puntakaı:ıından 
çok ümitli haberler gelmektedir. Bu
na na1.aran birçok mahsullerimizın 
yeni yıl rekolteleri <,.'Ok verimli ola
caktır. Bu hususta toplanan mah1ma
tı aynen bildiriyorum: 

"Bu sene muhtelif mah~;ullerinıizin 
istihsal vaziyetleri çok iyi göriilmek-

1 
tedir. üzüm mahsulü fe,·kalade sı • 
cak devam eden ha,·alar dolayrsi!e 
ııüratle kemale gelmekte ve sergilere 
serilmektedir, lJ7.üm mmtaJcalar'inda 
ki ı:ıergilerde mühim miktarda tizünı 
vardır. Bu sene üzlimlerin evvelce ha 

1 
vaların yağışlı devamından dolıtyı iti 

•taneli olacakları anlaşılmaktadır. 

incir mahıulü 
j Jncir mahsulil de iyidir. lncir n~~n
ı takalarmdan gelen haberlere g.11 e 
'fevkalade sıcaklar yiiziinden e\'veke 
incir bahçelerinde görülen ballr bal-

ı sare hastalığından eser kalmamıştır. 
fıH'irler havaların sıcaklığı ı::ebebıyle 
çok ballı ve nefis ola ra.k yetişmekte
dir. 

BuğJay vaziyeti 
Buğday mahsulüne gelinc:e: bu .Yd 

ov1t-Juda istihsal edilen huğda vlnr 
fa:r.la samanlı ve kfü;ük tanelidir. 

Fakst buna mukabil Alaşehirden 
itibaren de\•ama bıuılıyan .)'Ayla kıs
mında ve bütün orta Anadol•J ~·ayla
sında yetişen buğdaylar iri taneli ve 
çok iyidir ve yayla kısımlarda yeti
şen buğdaylar daha çoktur. 

Zeytin bu yıl a:ı: 
ZPytin mahsulü bu sene zeytin mııı 

lakalarında ar. görülmektedir. Sıçak 
ha va la rın zeytin mahsulüne de fay· 
daıu dokunmu~tur. Bilhastiıt Mene -
men havalisinde :r.eytin taneleri bir
denbire irilesmiştir. Diğer zeytin mın 
ta kalarında da bu iyi vaziyet b klen
mektedir. 

Pamuk iıtihıaliıtı da iyi. 
Bu sene Eğe mıntakasında ekilme

sine en çok ehemmiyet \'erilen mah · 
sul pamuktur . 

2 - lngiltere. ırnlh zamanında. 
MısırdRki a~kerinin azami 10 bin o
larak lesbitini kabul etmiştir. 

3 - Muharebe tehlikesi me\·cut 
olduğu 7.A ma nlardll J ngilterenin Mı
sırdaki askerlerinin miktarını <;oğıı.lt 
ması kabul edilmi~tir. Ancıık, bu
nun için evvelden Mısır hükiımeti
nin muvafakatinin alınması meşrut
tur. 

4 - Mum· • lngiliz ittifakının 
müddeti 2: senedir. 

5 - Yirmi seneden sonrıt Mısırın 
milli ordu tarafından müdafaasL)rn
bil olup olmadığı iki hükümetçe tet
kik edilecek ve ihtilaf xuhurunda 
mesele. Milletler cemiyetine havale 
olunacaktır. ' 

6 Anlaşmanın akli tarihinden 
itibaren Mısır ordusunu istediği mik 
tara çıkara bilecektir. 

.Kapitülasyonlar ve Sudan mese
tı-ı,.-: hakkında ·•b:akereler henüz 

devam etmektedir. Son hıı,berlere gö 
r~ Sudanda müşterek bir lugiliz • 
Mısır idaresinin tesisi mukarrerdir .. 

'Not: Malumdur ki. 1925 senesin

de Serda Tiştak'm bir Mısırlı va • 
tanperver tarafından katline kadar 
Sudan • doğrudan doğruya Mısırın 

idaresindeydi. 1925 len sonra da fii
len lngiliz işgali askerisi altında 

bulunuyordu. 
Yukarda olrnn:ı n şu vaziyetten 

sonrıı. ~örülü.Yor ki, lngiltere, Mısıra 
büyi.ik müsaadelerde bulunmakta • 
dır. Bunun en biiyük amili. Italya -
Habeş harbi ve J<ral Fuad in ölümü
dür. Tabiidir ki, lngilterenin son bir 
kaç ay zarfında gösterdiği zaaflar. 
Mıaır. alannerv,t:rlerinin. ifliedikle • 
rin6e iddctle 1srsr etrne~rtne im
kan ve fm~at vermiştir. 

Amaıyada hararet 36 derece 
Amasya, 4 (A.A.) - lki gündür 

Yazan: Ml'fHAT CEMAL 

,, Kadınlar kızınca hep biribirlerine 
benziyorlardı 

Hastanın ~chreı;;ine öllimün kan11- ı Bu kadın di.in akşama k::ı.dar !A· Ş 
fündan bazan kalın bir karanlık kindi. Bugün buna ne oluyordu 1 
düşiiyordu,bazRn esmer bir gölge .. Ve lşler dün akşama kadaı: hep yolun· 
en btiyiik sanatkar olan ölüm sah- daydı: Cevad hekimlecle sokak ı.ıı· 
ne tertibatını alıyor, hastanın yü- pısında konuşuyol'du: hekimler d9 

zünde bütun boyalan deniyordu. Raşele karnındaki "kaza,, dan kUt"" 

Bu gece iki taraflı zatiirrienin tutabileceğini söylüyorlardı: Raşel 
son gecesiydi. Adnan bu gece ya Ö· seviniyordu; hatta yemeklerde Ge
lecekti; yahut gene yaşamıya başlı- vadın tabağına. beş altr barbunyıı)1 

ya<'aktı. eliyle dolduruyordu. Bugünkü alt• 
Ciğerlerinin tırnaklarından hasla, sılik neydi o halde? 

s~baha do~ru, kan terler içinde, bir Cevad bilmiyordu: Dün akşafll 
deıı hi. e k ıırtuldu. Göz kapaklarmm kendi evde yokken Raşelin uşak Ah· 
altındıı iki damla şuur titredi. Baş melle çağırttığı yabancı hekim,çocıl 
ltf!i.ll'l.Jr biı hıçkırık duydu. Gözleri· ğun d ii ş ii r U 1 e m i ye c eğ i ıı 1 
ı i a<;+ığr zaman pembe bir sabahın Ra.şcle 5nylemişti. Bu sabah Ceva~ 
ortuında bir kadın duruyordu: gene evde değilken çağrılan ikinr; 
Malı:· ıınırının kızı Süheyla. yabancı hekim, o da ayni fikirdeydı. 

oridorlarda ~-inandan kaçan Ve bu evde bir "efendi,, bir "hantrfl" 
~olge yanağında bir damla yaşla a- bulamıyan ilk doktor. Raşelin feti· 
~ .ıktaydı. ketten niçin kurtulamıyacağını ıP' 

Heıap meıelcıi 
Cevad - Ya \·aş bağır diyorum. 

Ayıp. 

Raşel - Yavaş mı b~ğırayım? 
"Yavaş bağır,, ha? Sen işin alayın
dasın demek? 

Cevad - Cıınım bu koca.c;ı olmı· 
yırn kadınlar için bir tehlike! Sen 
öyle misin·:.. 'enin resmen bir ko-

kak kapısında uşak Ahmede f1sdd•• 
mıştı: "Kadının (felaket) i 5 aylı!<• 
tı. Raşelde verem de başlamıstı. \'t' 
remli ve gebe kadına tababetin eJiıı• 
den bir şey gelmezdi. Madam. ıınn• 
olmıya mahkumdu.,, 

Ra şclin verem olduğunu dııyduğıı 
saattenberi uşak Ahmedin ikidebir' 
de gözleri doluyordu. 

Ra{lcl aynanın karşısında dudak ' 
can var. larını nihayet kıpkırmızı yaptr. c~ 

Raşe!, bu sefer ~on sesiyle hay- vad bi· -ıenbire telaş etti: - "Senıll 
krrdı: jşin uzun ... .Ben bari gideyim de ht" Ilı-

- Var ama, Jtalyada! 14 aydan· kimi meşgul edeyim . ., Odadan çılc•' 
lx>ri Romada olan adamdan çocü- caktı. Raşe} ayaklarını yere vurcltJj ~e 
ğ-um olunıa ben ne yaparım? Hay- bırakmadı. Cevad bozuldu: "Bu yeıı 
van! Bu kadar şeyi bilmiyor mu- hckım Raşelin "!eli.ket,, ten kurttı• 
sun? ,lamıyacağını ağzından kaçıraca1<tJ. 

Kadın, Cevada, bir erke!iin keli- Sonra da kimbilir ne kıyametler ~O' 
meleriyle sövdü. Sonra yastığa ka- pacaktı !.. isr 
pandı: Oda dolusu ağlıyordu. Fakat Cevadın korktuğu şeyi bt" 

Bu. bugün 7 nci patırtı ve 4 üncii kim Raşele söylediği halde CevadJtl 
göz yaşıydı. beklediği kıyamet kopmadı. Kadtl" ~a 

Cevad diişün iiyordu: "Ne tuhaftı: iş adamı zekisiyle birdenbire akıll•' 
insanın güleceği geliyordu: Kadın- .ı 
lar, kızınce, hep biribirlerine benzi- narak, Cevadla dizdize karnmds 
yorlardı: Onun Pariate parasını .ı;o- "mesele .. yi konuştu: Karar yeı§; 
rabfndQ ~ğı ~m ~~. --·--.... 1H1'.,eJ, 'mel'lele,, yl -ıtocasil 
sın da gerdanhğınr çaldığı Belkis; 5 bir mektupla itiraf edecekti:· ••Ç'c 
ay ev\'el divanda başına bu "kaza,, buk, gel!,. diyecekti. Ve kocası ~ 
yı getirdiği Raşe!... Ü~ kadın, lınce çok kalabalık bir çay verece 
üçü de hep ayni yüzle, ayni seşle kı- lerdi. Bütün Beyoğlu doğacak g4 
zıyorlardı. cuğun babasını göl'ecekti. Fakat 4' 

"1 - Ticareti dahiliye eşyası bir 
limandan dığer hır limana mı ki inde 
mahreç gUmrüklerine girmeden gi
der. Girdiği liman ~ümrüklerinde e~
yıının gümrük anbarına girmeden ve 
diğer bir kısım eşyanın da herhalde 
gi.\mrük anbarına girmek suletile mu 
amele yapılması glımriik talimatna
mesı ahkiımındandır. Tiiccar, malın 
ihracında olduğu gibi ithalinde de 
gümrüklere uğramamasını i~ter ve 
eşyasını gümrük ambarına koymak 
mecburiyetim hiçbir vakit hisset -
mez. 

Tüccarın Jile.ki eri 
2 Ticareti dahiliye eşyası diğer 

bir limanrı gitmek için girmeden mu· 

nmelc goıiir. Eşyanın ithalınde ise 
yukarda yazıldığı gibi bir kısım eşya 

ihracında gümriik ambalarına gir
meden muamele yapılır. 

ne geçidp piyasaya sevketmek isle
diği için malın gümrüğe girip çıkma
~! vakit ve zamanı kaybettireceği gi
bi bir misli kadar fazla hamaliye ver 
nıek mecburiyeti karşısında kalır. 

Büyük nehirlerin suladığı ovala!'- şehriimzde şiddetli ~ıcaklar hüküm 

da geniş pamuk tarlaları vardır ve sürmektedir. Hararet, dün" gölgede 

müstahı-iller pamuk bakımını çok iyi ~ıfırın üstünde 35 - 36 idi. 

Beş dakika biribirlerine susarak ğan çocuk gizlenecek ti.; Moi7:in Jtl. 
baktılar. yadan Şişliye gelişi 8 ay 10 gUII 

Ce\"Ad - Hekimler "mesele,, nin 
çaresini bulacaklar. 

doldurunca çocuk da meydana çı~ 
ca1<tı. 

Moiz, ıtrtık hundRn sonra ka'ıf 
·yok diye sevindi: t ürkçe: 

Diğer bir kıRım eşya da gümriik 
anbarlarına girerek muamele yapılır. 
Ru her iki sureti{' giren eşyayı güm
rük talimatnamesınin gümriik amir· 
lerinP verdiği salahiyet dairesinde is 
tPdikleri kapıları açtırıp muayene 
yaptırmak suretıle muameleye tabi 
tutarlar. muameleleri birdir. Yalnız 
gümrUk anbarına giren eşyanın güm-

rUklcre girdiği için bir hamaliye üc
reti fazladır. 

Bu hamaliye iicreti, giimrük hari
cinden eşya alındığı takdirde VPrile
c~k hamaliye iicretinin bir misli fa?.
la olarak ödenmektedir. 

Kaybedilen vakit ve para 
3 - Tüccar malını biran e\"Vel eli-

Kezzap atmışlar 

Nazillide bir gencin 
gözleri yandı 

ıazilli, (Tan) - Bu gece kasaba· 

mızda çok feci bir hadise olmuş, bir 
gencin gözlerine kezzap atılmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
l<,abrika inşaatında vazife gören 

Sümer Bank fen memuru Orhan. gece 
geç vakit penceresinin vurulduğunu 

duyarak uyanmıştır. Orhan, pencere

yi açıp dısıırıya eğildiği zaman meç
hul bir şahıs, bir bardak kez.zab su
yunu yüzüne çarparak kaçmıştır. 
Genç derhal can ac1sr ile yüzünü yı· 
kamışsa da zchirin acıları gözlerini 
berbat C'tmiştir. Orhan, derhal Aydı
na nakledilmiştir. Hadise, bütün mu· 
hittc çok ff'na akisler bırakmıştır. Za 
bıta, ehemmiyetle tahkikat yapmak -
tadır. 

Antep belediye reiıi 
Antep. (Tan) - Şarbay HAmdi 

Kutlar Ş('hır su teıdsatının ihale.sin* bulunmak ve sair beledıye işlerini 

4 -- Tüccar bu yfü:dPn hem vakiı 
kaybeder ve hem de hamaliye ücreti 

f37·Ja vermiş olur. 
5 - Çabuk bm:ulacak esyaların 

gümrük ıımbarJarına alınmadan doğ
rudan doğruya hariçte muamelesi ya 
pılmaktadır, 

Esasen bu husuR hakkında güm
rük idaresi de çabuk muamele yap
maktadır . 

6 - Ticareti dahiliye eşyasının ih 

racında masraf ve mııamelece hiçbir 
fark yoktur. 1thalinde yalnrz giim
riiğe girdiği zaman o mal için hariçte 
muamele yapmış olsaydı hamaliye 
ma.c;ra fr olarak vererPği yüz kuruş 
yerine giimrük anharına getirdiği i
çin 200 kuruş vermek mecburiyetin
de kalır.,, 

Gizli nüfus 

Antepte şimdiye kadar 
7 bin kişi yazıldı 

Gaziantep. ('fan) - Son sııyımdan 
beri kayıtlan yapılan gizli nüfug mik 
darı yedi bini geçmiştir. Gizli nüfu· 
sa daha ziyade hudut köylerinde 
rastgelinmektedir. Kertil mıntakasın 
dan dört köyde seksen ailenin nüfu
sa kaydedilmedikleri göriilmüş ve 
seksen kadar köydeki gizli nüfusla
rın kaydı bitirilmiştir. 

Vilayetin nüfusu 38.'3 bin küımr -
dur. Gizli nüfusa lazımgelen ehemmi 
yet verilmektedir. Ancak kadrorla 

iki katip bıılunıışu, işleri müşkül bir 
safhaya sokmaktadır. Antep niit\115 
idaresine hiç olmusa daha iki katıp 

ilavesi 1.aruri görülmektedir. 

Şehirde kaldırım yolları 
lzmit, (Tan) - Belediye mahalle 

aralarındaki kaldırım yollarını tamir 
ettirmiye başlamıştır. lzmit, rrıabal -
le yolları yavaş yavAş düzeltilecek • 
tir. Demiryolunun ufalttı kısmı da 

öğrenmişlerdir. Geçen hııftıı. devam 
eden poyraz rüzgarının bur yerler • 
de pamuk çiçeklerini döktüğü söyle
niyor. Bundan dolayr 7.arar olsa bile 
pek azdır. Pamuk mahsulü ikinci teş 
rin ayında piyasaya çıkarılacaktır. 

lyi pamuk yetiştiren müstahsillere 
vilayetler bütçelerinden ikramiye ve
rilecektir. 

Ege mıntakasında yetişen pamuk
lar bu sene yerli Mnayi fabrikaları
mı7.ın mlihim bir ihtiyacını kan;nlıya
cak derecededir .. 

Halk evi 
çalışmaları 

Diyarbekir, (Tan) - tik açılan 
Halkevinden biriei olan Diyarbekir 
Halkevi sürekli faaliyet i<;indedir. 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi, yfü:ü 
miitecaviz konferans ve bir o ka -
dar da nutuk verdirmiş, folkloru 
tetkik ederek (Halkiyat) adlı kitabı 
çıkarmış, Diyarbekir tarihini yazmış 
Türk Dili Tetkik Cemiyetince açı
lan dil ve .sentaks anketlerine yedi 
ylh: fiş yollamış. tarama dergisi ü
zerinde ~alışmış, çarsaf ve peçe 
mticadelel!linde muvaffak olmuş. 
tren resmikii.,Rdında Diyarbekire bir 
bakış adlı kitabı tabettirerek para -
sız dağıtmıştır. Lic:e kazasına gidi
lerek ııeyh Said ip.yanında orada ııı*"
hit edilen ve maarif vekaletinin fa
zilet miikafatını kazanan Dündar 
Alpın mezarında ihtifal yapmış ve 
halk mMallarını toplamıştır. 

Güzel sanatlar şubesi faaliyetini 
da ha ziyade müzik kısmına hıısret
miştir. •re.şkil edilen on beş kişilik 
orke11tra takımı şimdiye kadar elli
ve vakın konser vermiştir. 
• Köycülük ve lçtimai yardım ko
hı, beş yüzden far.la yetim çocuğu 
giydirmiş, halkevinde göz muayene 
şubesi açmı~. fakirlere mahrukRt 
ve para dağıtmış ve 1.,si?.lere iış bul
muştur. Ayrıca, köylerdeki hastalar 
tedavi edilmiş, bin köy çocuğuna 
çiçek aşısı tatbik edilmiş, üç örnek 
köylere faydalı ifler görülmüş. köy
lUnün bilgisini arttırmak ve lehçe -
terini düzeltmek makaadiyle müka· 
fath millıabakalar ac:ılm~. köylüye 

et 

Utak Halkevinİn faaliyeti 
Uşak, 4. lA.A.), - Hal.ltevi yöne 

Raı;el cevap verecekti. Oda kapı
sı vuruldu. Uşak Ahmet, gözyaşları
nı ~·üziine içirdikten sonrn. ,kapıyı 

limkurulu evin kültür faaliyeti üze- açtı: odaya girmekten korkan göz· 
lerle kapının çerçe\'esinde durdu. 

rinde görüşmeler · yapmış ve bu hu· 
- Doktor geldi efendim. 

susta kararla:- alınarak tatbik!ne ~e~ Raşel demin <;a~ırttrğr hekimin 
miştir. 24 Ağustosta toplanacak ii • şimdi ''neden geldiğine,, kızdı: hay· 
Güncü T\irk dili kurultayına delege kırdı: 

olarak Halk evi ba~kanr seçilmi~tir. - lsteıuiyorum: gitsin; şimdi git-
sin. 

U tak ıtadyomu tanzim ediliyor 
Uşak. 4 fA.A.l - Uşak stadyomu-

1ı11n eksiklerinin tamamlanmasına 

başlanmıştır. Yakında. koşu pisti. 
futbol sahası ve diğer tesisat yapıla 
caktır. Bu işleri takip etmek ifaere 
beş kişilik bir heyet ayrılmıştır. 

L_ Küçük Hab~~ 
• Antep, (Tan) - Halkevimi7.İ!1 

Gösteriş kolu gençleri Kilis, Nezip, 
Birecik ve Urfaya temsil için gitmek 
üzere hazırlıklara girişmiştir. 

• Antep, (Tanı - Çocuk Esirge
me Kurumu Halkevi bahçesinde 
bi.iyük bir garden parti tertip etmiş
tir. Elli kuruş mukabilinde verilen 
ro?.etler hemen kami!Pn satılmıştır. 

• ' lzmit, (Tanı - Öteden beri ses

ı-iı ve fakat verimli çalı§maları ile 
tanınmış olan Gökük Anneler Birliği 
ayın on beşitıde bir kız balosu vere
cektir. Balo için başlıyan hazırlıklar 
devam etmektedir. 

• lzmit, (Tanı - lzmitte bunaltı
cı sıcaklar olanca hızı ile devam et
mektedir. Günlük hayat durmuş ~bi
dir. Hararetin derecesi gölgede ~7 
dir. 

merkezce de takdir oluı •••. . ~··r. 
Müze ve 11ergi tarafından iki ipek 

ve koza, bir hububııt. bir meyve, üç 
gül ve <;İ<;ek ıııergisi a<;ılmıış, surlar· 
la camiler üzerindeki kitabeler ha -
sılmak üzere, tercüme ettirilmiş, Ar· 
tık oğullarıyle Ak ve Karakoyunlu
lara. ait eski paralar toplanmış ve 
2000 sene evvel ceylan deri
si üzerine yuılmış olarak bulunan 
kıymetli bir Tevrat müzeye konmuş 
tur. 

Cevad keskin iki acı dudakla ses-
siz glildü; ıslık çalarak odada dolaş
mağa başladı. Uşak Ahmed, soran 
gözlerle Cevada bakıyordu. Raşel 

birdenbire yataktan kalktı; kızara-

rak: 
- "Söyle doktora. Geliyorum.,, 

dedi. Aynaya gitti. Havada bir ku
cak pudra uçtu. Kadın güzel olınıya 
başladı. 

Fakat biliyordu: Bıı sinirli kadın 
yataktayken erkekten, giyinirken 
aynadan en uı 2 saat evvel ayrıl

mazdı. Kızdı. Kalın sesle: 
- "Hey! Biraz ~abuk ol ... Bekli

yen uşak Ahmed değil; doktor! He
rifi bekletme. Ayıptır yani! .. dedi .. 
Kadının başına getirdiği ','kaza,. yı 

Ce,·ad yapma bir öfkeyle küçültmek 
istiyordu. Raşel aynada hiddetinden 
şaftrdı; sürm eyi dudağına çekti; Ce
vada büsbütün kızdı: Çünkü oraya 
bunu Cevad sürmüştü: çünkü Ce
vad kızmasaydı Raşe! sürmeyi du
dağına çekmiyecekti. Haykırdı: 

- "Sen susacak mısın? yoksa ... ., 
dedi. Sonra gözledni süzdü: 

- Hem sen bana ne karışıyor

sun': Kimsin sen? Bir de senin bu 
evde işin ne? Sen benim nemsin': 
Söyle bakayım? 

Fakat tarı ağır buldu. Ofkcsini 
haklı göstermek için: 

- Senin bana yaptığını kocam 
bil~ yapmadr. 

Dedi. lçini <;.ekerek bu sefer tatlr 
yüzle sessiz ağlamağa başladı. Ba
ğırmıyordu: Sahiden ağlıyordu. De
minden beri yüzüne verdiği emekler 
gözyaşiyle, bir anda mahvolmuştu. 

Pudra, ruj, sürme karmakarışık· 
tı. Yü7.Undeki Uç renk ıslanın,ca Uç 
boyaydı. Cevad düşünüyordu· 

- Zekisin karı! Isırırım seni Jel' 
rı! 

Dedi. Kafası kadının iistüne dilf 
tü. 

Fakat kadın, Cevadın sandıl"' 
dan çok zekiydi. Kocasına "k•ı1; 
yı "Cevaddan.. diye ya.zmı):ac• ' 
"Sefaret katibinden!,. diyecekti. ~ 
liyordu ki kor diplomatikden geUıı , 
''kaza,, kocasına çok ağır görUnJll~ 
yecekti. Hatta bunu Beyoğlund . 
levantin kadınlar duvabilirlerdi d.,t· 
Kıskançlıklarından bitmek jçiıı!·• 
Raı;ml mektubunu vıı.zarken gUtdO· 

M" . ~ 111lıl• 
ustRtıl zarflı, kırmızr mu O' 

16 sayfalı mektup bir hariciye .11tJd 
tası gibi ağır başlıydı. TaahbU 6' 
kağıt postaya. verildikten sonrt'_A.ı 
Raşel gene rahat etmedi: KoC', 
ltalyadan döniince, evde namu&ll~ 
dokunulan kocanın öfke edebi~11111 
başına "kaza,. gelen kadının sa~ 
utangaçlığı başlıyacaktı. Her.~~ 
birkaç saat biri kızacak, biri aılw 
caktı. c'1! 

Raşel yemekte bugiin artık '<I 
öfkelendi "Bu Cevad ne hay\'&D ıl• 
landı: ''KR;ı:a11 dan sonra iştahı aY,, 
mıştr. 6 barbunyR. yiyor, malcatfl 
dan 3 defa alıyordu!., ' 
Cevdın tabağındaki dorrıııt1',-

"rezalet .. e kadının canı sı~ıl~el ı 
hizmetçi ı:ıevinerek tepside bır 
grııf getirdi: 
"- ltalyadan madam!,, ttl' 
ltalyadan kağıt gctirdik~c .,at 

zumımz yere sevinen hb:metc:;•Y~ / 
defa Raşe! - niçin bilmiyere it · 
kızmadı. Cevad güldü; ~ti ~ 

- Galiba kocan gene telgP" . 
gözle·· ien öpüyor. Jfı~ hı~ 

Dedi. Fakat Raşcl telgrafı aÇ 
bir çığlık kopardı: ~ 

Arka8,;/ 

Yunaniıtandaki müthit aıc . .JJ~ 
Atina, 4 (Tan) - Dün bütUOrt,Jf. 

nani!ltanda, mülhiş sıcakla.Tı ot. 'İ tiı
ğı kasıp ka\'urmuştur. Harare to'if 
ile 40 derece arasında tebaJUf ;.1' \ 
tir. Dün Atinada 36, Pirgost• aııi~ \ 
risada 37 idi. Bu suretle, Yun 
Avrupanın en sıcak mmtakal' 
almı;tır. 
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Dert ortağı 
Kunturatrm var, fakat 

Fatihten L. M. imzasile: 

( -..:;.ııır 1 Köyde kıskanc;:hk J. 
"'----~---·----------------------------

- Yazan: Kcıdircan Kaflı -?\'o, 5 ,, 
- Sizi İz.landaya götüreyim .. Limanlarında üçer be

şer gemi yatar. Kıyılarında vızır vızır gemiler gezer ••. ,, 
- O kadar çok paran var mı? 
- Eh.. .Belli olmaz. Belki bu akın · 

V ç senedir bir evde kiracı ola.rak 
oturuyorum. Evsahibi benden olduğu 
gibi ben de ondan ınemmrnum. Bun
dan' iki bllçuk ay evvel, bir 8ene için 
yeni bir kontu rat yaptı.k. Fakat bir 
ay evvel, bulımdugum '§ten çıkardı- , 
Zar. Mali vaz~yeti!n bozuldu. Ayni etJ· 
de oturmak ,mkanı kalm.adt. paha 
ucuz bir eı:e çılı."1Mtn Uizım. Kontura
tım da var. Ne yapabilirim1 

~aha verinıU olur. Sağ olsunlar, e§ • 

bt n dosttan da ~cı on kuruş alırız el
t. .. 
- Oyle ya, Nasrettin Hoca gı"bi 

~lda bir nal buldum diye se!1 de 
Yraın ediyorsun. Uç nalla bır ata 

tnı kaldı. Süvari oldun demektir. 
Şıt§ı Mustafa yine teli§ ediyordu, ' 
'Yukarı çıkınca, Recep reise, kar§l

dan karşrya, gördüklerini anlattı. 
liasan sö1&e karıetr: 

,., - Bu kızı herhalde alalım, reis. 
~k .. 

guzeı ... 
lleig §a§ı Mustafaya sordu: 
- Doğtıu mu söylüyor • 

~ - Evet ... Şimdiden müşterisi de 
lt, 

-Iürnmiş o. • 
- Kendisi ... Dertli Ha.san .. ; 

~~ecep reis babacan babacan gül • 

' O halde getirin buraya.,, 
ti. l)ertli Hasan hemen a,ağı inmi§-

~lkat kız gelmiyordu. Hasan da 
türlü onu zorlamıyordu. 

~trsan reisi, kızdığını belli etme -
s.ı_ istediği halde gizliyemiyordu. 
"ill'J Omer sinirlendi: 

!iı-' Oyle getirilmez, böyle getiri -... 
ı, İ:>iyerek kızı kucakladı ve güverte 
fe tıkardr. 
Jıınl'.'ukarı çıkarken aşağıda bağlı bu
' an genç adam Sarı Omerin arka-
ll:ı.dan seslendi: 
~t:- Bana bak sana bir gey söylemek 

'Yorum. 

Bir tek yapılacak şey vardır. Evsa 
hibinize müracaat eder, vaı:iyetinizi 
anlatırsınız. Mademki üç senedir bi
ribirinizden memnunsunuz, zanneder
sek size dostluk eder, konturatı fes
heder. Aksi takdirde, konturatın hü
kümleri kanunen baki kalır. Dediği
miz gibi, meseleyi dostça halletmek
ten başka çare yoktur. 

. * 
yoksulluktan evlendim 

lzmirde~ı N. V. imzasile: . 
Bundan ôir sene evvel evlendınt. 

Fakat beni evlcnmeğe sevkeden se
bep, aileme yiik ol1~aktan kurtulmak 
tr. Bir sene /evkaliUle kaba olan ko
cama tahammül edebildim. Şimdi ar
tık tahammülüm kalmadı. Bii.tfüı dün 
ya gözüme ::indan gibi görünüyor. E· 
Hmden bir 'ka:a çı'km.asındatı kor. 
kuyorum. Allah ~krna bana bir na
sihat veriniz. 

Kenarda direğe bağlı, baeaklarmda biraz dar ve uzun pantalon, sırtında Hüli.sa olarak okuduğumuz mek
ceketi, parlak tokalı ve geni11 pelerini, uzun ve düzgün taranm14 sarı saç- tubunuzda, kocanızın kaba olmakla 

zarı uard& beraber, sizinle iftihar ettiğinizi söy-
lüyorsunuz. Diğer taraftan, sinirli ol. 

yahut Cezayir şehirlerinden birinin j Onu dümende duran Kara Mahmu maruz, izdivaçtan birçok şeyler bek-
pazarmda kimbilir hangi herife sa - dun yanına verdi: ! temeniz vaziyeti müşkülleştiriyor. 
tılmaktan kurtulursun. - Sana rotayı göstersın! Ehemmiyetsiz, hatti ehemmiyetli me 
Danimarkalı genç adam Recep re- Dedi. . . . seleler üzerinde lüzumsuz yere dura-

isin ayaklarına kapandı. Sonra Anskara dönerek ilave etti: cağmıza, biraz uysal olsanız, ve ko-
Recep Reis ona sordu: - Sakın kaçmıyasın! . canızı, biraz daha müsamahakar bir 
- Adın ne?. • Anskar geminin küpeBtes~den a - gözle görseniz emin olunuz ki ıztırap 
- A.nskar... şağıya baktı. Denizde k~ra bırer ~- )arınız azalır. Şunu da unutmayınız 
-.Ne dedin'! dırnn gıl>i dolaşan, hatta tekney: hı- ki, o, sizi sefaletten kurtarmıştır. o. 
- Ans .. kar!.. le saldıran azgın ve kocaman kopek na karşı hiç olmazsa minnettar olu. 
- Her ne ise, biz sana kısaca Sa- balıklarını gösterdi: nuz. Küfranı nimet etmeyiniz. Vakıa 

kar diyelim. Yürü arkamdan... Arkası var bir lokma için insanın birçok şeyle-
- Kaptana söyle ... 
- Çok mühimdir. Onun i§ine yara 

' ============~==================· re katlanması makul değilse de, bunu 

llıaz. 1''akat sizin için çok karlıdır. 
- Söyle ... 
- Beni de buradan alın. Sizi bir 

Güreşçilerimiz de yenildiler daha evvel düşünmeli değil miydiniz. 
Haydi .. biraz hüsnü niyet ile, kocanı· 
zı sevmeğe çalışınız. Onun kusurları 
varsa, ve siz bunları görüyorsanız, 

onları düzeltmek sizin vazifenizdir. 

Köyün geniş meydanında küftlk 
tahta kahvenin önünde, yeşil çarda· 
ğın altında bir tı\hta masaya karşı
lıklı oturmuşlardı. Koca Memi§ bir· 
denbire: "Ganırida gözün var senin." 
diye kocaman nasırlı yumruğunu 
tahta masaya şiddetle vurdu. Kar
§ısmda hırslı gözlerle kendisine ba
karak bıyıklarını çiğneyen kardeşi 
Tosun dişlerinin arasından cevap 
verdi: 

-Ulen donuzun oğlu, garda_şımm 
garısına yan bakacak kadar soysuz
mu sandın beni ? . 

Yerinden kalkıp, gitmeye davra
narak ilave etti: 

-Bir daha beni damında gorur
sen iki olsun ulen, meğer ne kötü yü-
reğin varmı§ senin be!. · 

Sonra ba§ını önüne eğmiş, elindeki 
uzun çubukla somurtarak oynayan 
Koce Memi§'e kızgın bir nazar fırlat
tı, sür' atli adımlarla oradan uzak
laştı. 

Tosunun kızmakta hakkı vardı. 

Koca Memiş müthi!;! kıskanç bir a
damdı. Karısı Fatmayı kurttan kuş-

tan esirger, köyde kimseyi ona yan 

baktırmazdı. Fatma pek güzel değil
di. Fakat kızlığında biraz oynak söy
lenmiş, sonra Koca Meml§ onu da-

~aya götüreyim ki, orada ağ§,Çtan 
'tınut toplar gibi itiz toplarsınız. Hep 

de böyle sarışın ve güzeldir. 
~~ baştan sa vulacak bir teklif de

ı. 

~ ~ıt§r Mustafa genç kızı Türk ka -
'largasrnın güvertesine çıkardığı sıra 

Bün Çoban bile tuşla 
yenildi tasfiyeye uğradı 

Sadece tenkit etmek değil. 

* Kimseye söylemeyinız 
Kadıköyünden L. M. imzasile: 

l 
mma kaçırıp, kendisine karı edince 
çoluk çocuğa karşıp uslanmıştı. Fa
kat Koca Memiş yaradıh§ta hel'§ey
den şüphe eden bir adamdı, Fatmayı 

Sarı Omerin hfili korsan gemisin
l!eki esirle konuştuğunu görmüştü: 
.ı - liaydi, ne çene çalıyorsun ora
"il? 

Sarı Omer anlattı: j 
~ llecep reis kızı pek beğenmiş ve 
Orsan reisine: 
b Sizden başka §ey istemiyonım. 
erni~ti. 

l'ıl.~atı Omerin anlattı1darmr Recep 
·tııe tekrarladılar. 
llecep reis şöyle dü§Ündü : la;- Cezayirde ve Fasta sarI§lD kır· 

~ak ç~~ para ediyor. Mademki wra
ı..._ tuccar· gemisi, alacak mal bula
··ıı~oruz 8o , kız avlarız. 

nra emretti: 
i;' Getirin o herifi de .. ı 
lf etı:ıen getirdiler. 

erir heyecanla a.nlatıyordu-: 
~~ Sizi lzlandaya götüreyim. Li -
~nı arında üçer b~er gemi yatar. 
>~t arında vızır vızır gemiler ge • 
~i~ Şill'ldi Amerikadan Avrupaya 
aıııı~gelen gemilerin de uğrağıdır. 
dô~ arı sessiz ve usludur. Kavga, 
l'i4tı bilmezler. :Kaleleri ve ı;ehirle
dar ~.as~erler yoktur. Şimdiye k~ • 
~/!?~ korsan gemisi oraya gıt -
bir ~~ ıçın pek :r;engindir. Buralarda 
":ter dolll§maktaruıa oraya bir tek 
~a •. ~aPrnak, beş on gün kalmak da 

İt atlıdır. 
iti k~e~ reise bunları söylerken ken-

......_ ~dine de şöyle dü3ünüyordu: 
lıyehu· Unları lzlindaya kadar sürük
!llaca .. 1rsern bir taşla iki kuf vurmuş 
ltot'sa&'ırn. Bir defa §U serseri lngiliz 
.-İai, ~~arından kurtulacağım. İkin -
~ :zeı Eetrid'in arkasını bırak -
~l<Jık rnryacağım. Onu gözden kaçır
~kta lan ve beraber Iılandaya var -
~ltı tı sonra elbet bir kolaymr bulur 
ll tını. 

le ~ep... u· -
1'lııde 4.~ıs onun bu bar~. ı soz-

4. bıuı n ŞUphelenmemiş değildı. Hat-
h· ":' 

13 
un için birdenbire sordu: . 

1~ b Unda Benin kazancın nedır ki, 
h· ~adar kışkırtıyorsun"! . 
"ıı- der arkalı, Recep reisi saygı ile 
t.rqi: a daha seliunlıyarak cevap 

~ ~n sizin bu kadar işinize yarar 
~~ ~ de elbet bu hizmetimi kar§l

......_ rraktnazs 
~ l" an. mız ... 

lltiyj 1 kızı sana veririz de salrve
' h ı sanıyorsun? 

IJltı •• 
~ ........ o arını. 
lri~lel'i;~ı ~lli olmaz ama, eğer de
~j't'e ){ ogru olurs:. bu gemiye ö • 

adar zincirleıunis olmaktan 

Çoban Mehmet !stanbulda Alman güreşçiyi yenerke~ı 

[Sureti mahsusada Berline 
giden arkadaşımız Burhan 
Felek telefonla bildiriyor] 

Berlin, 4 - Kendilerine Ber
lin Olimpiyatlarında en çok bel 
bağlanan güre9çilerimiz de bu
gün ağır bir hezi.m~e uğradı.~ar. 
Bu netice herkesı . cıdden mute-
esair etti. 

Güretlerin neticelerini bildiri-
yorum: 

Evvela Ankaralı Hüseyin, ln
ıilizle güretti. . Ve ken:disine sa· 
yı hesabile galı~ gel.~ı. . fakat 
sonra Amerikalı ıle gure9tı. Ve 
bet dakika 43 saniyede tu•la 
mağlup oldu. Tasfiyeye uğradı. 

Küçük Ahmet evvela lngilizl.~ 
güreşti. Kendisinden umulan enerJi 
yi gösterdi. Hasmını beş dakikada 
tuşla yendi. Fakat o da sonra Macar
la yaptığı güreşten tıpkı Ankaralı 
HWıeyin gibi beş dakika 35 saniyede 
tuşla maglfıp oldu. Tasfiye edildi. 

Büyilk Mustafa İsviçreli bir peh 
livanla güreşti. Ancak dört dakika 
40 saniye dayanabildi. Kendi yaptığr 
bir oyunla beli incindi. Minderde ba 
yıldı. Tuşla mağlup oldu. Bu vaziyet
te Estonyalı güreşçiye karşı çıkma 

dı. Hükmen mağlftp addedildi. O da 
tasfiyeye uğradı. 
Sadık Finlandiyalı ile güreşti. Ne 

yazık ki o da 5 dakika l~ !aniyed~ 
tuşla maglup olarak tasfıyeye tabı 

tutuldu. 

Yaşar yine Finlandiyalı bir peh
livanla güreşti. 2 dakika 40 saniye
de tuşla mağlup oldu. O da tasfiye
ye tabi tutuldu. 

Sıra Çobana gelmişti. Herkes Ço 
ban! Çoban diyordu. Fakat o da ken
di yaptığı bir oyun neticesinde Alma 
na 3 dakika 30 saniyede tuşla mağ • 
lüp oldu. 

Bundan sonra Estonyalı ile güreşti 
Sayı hesabile mağlup addedildi, tas
fiyeye uğradı. 

Dünkü güre§lerin en kı~etli peh· 
livanı Mersinli Ahmetti. İsveçliye, 
İtalyana, ve İsviçreliye sayı hesabile 
galip geldi. 

önünde bulunan Çekoslovak tas· 
fiyeye uğradı. Finlandiyalı güreşten 
çekildiği için hükmen mağlüp edildi. 
Bu vaziyet dahilindeMersinliAhmedin 
şimdiki derecesi üçüncillüktür. Bun
dan sonra göstereceği muvaffakıyet~ 
ve önünde gürqenlerin vaziyetine 
göre ikinci olması çok muhtemeldir. 

Güreşlerin bilançosu şudur: 

Serbest gilre3te 23 müsabaka yap 
tık. 9 unu sayı hesabile, yalnız biri 
ni tu§la kazandık. 

Güreşçilerimizin gösterdikleri o • 
yunlara göre mağhlbiyetlerinin se • 
bcbi şudur: Bizim güreşçiler köprü 
kuramıyorlar ve onun için yeniliyor
lardı. 

B. FELEK 
Gülle ve Halter 

Berlin, 4 (A.A.) - Gülle ve hal • 

Sizden :mühim bir sual soracağım. 
Vereceğiniz cevap bir ailenin mahvol 
masına sebep' olabilir. Onıoı için iyi 
düşününüz. 19 yaşındayım. Benden 
iki yaş büyük bir ktz kardc§im uar. 
Uç senedir evli. Eniştem, onu, o e1t~
temi çok wuiyor. Fakat eniştem çap
kın. Hiç fırsat kaçırmak istemez. Bu 
yüzden ablamla sı:. sık münaka§alar 
ederler. Fakat soıı iki ay içiııdc, ab
lam, etıi§temin bir metresi olduğunu 
iddia edi.yordu ve beni, bu meseleyi 
tahkike memur etti. Ben reddedecek 
oldum. O ısrar etti. Nihayet, üç gün 
evvel eniştemi Büyükderede genç bir 
kadınla gördiim. O, beni görmedi. 
Beıı takip ettim. Vapura binerken 
biribirlerfoin ellerini sıktılar. Ayrıldı 
Zar. Halbuki ikisi de vapıml binmiş
lerdi. Biribirlerinc yabancı gibi ayrı 
ayrı yerde oturdular. Köprüye yalda 
şırken, eniştem beni gördü. Yanıma 
geldi. Beraberce eve 'löndük. Şimdi, 

ter fin8.ıi: 

Yarı ağır siklet; 

Birinci: Hoston Fransa, Develope, 
110 kilo, A.rraşe, l 17,50 kilo, epole 
145 kilo yekun 372,5 kilo. 

İkinci: Deutsch Almanya, Deve -
lope, 105 kilo, Arraşe 110 kilo, Epole 

150 kilo, yekun 365 kilo. 

Üçüncü: Vasıf İbrahim MISır, De 
velope, 100 kilo. Arraşe, 110 kilo, e

pole, 150 kilo. Yeklın 360 kilo. 

Kayık yarı,Iarı 

Kiel, 4 (A.A.) - Olimpiyat kayık 

yarışlarının başlaması milnasebetiy -
le evvelki gece Kiel limanı fevkalade 

donanmış idi. Berlinden gelmi3 olan 
olimpiyat me§alesi, Hanse adındaki 
eski bir geminin çanaklığmda yanı • 
yordu. Ondine ve Naiade vapurları. 

nın direklerine 26 milletin mürette -
batı, Alman amirallerinin ve birçok 
ata§enavallerinin huzuru ile olimpiyat 
bayrağı çekilmi§tir. 

Neptune ismindeki lngiliz kuruva
zörü, Kiel limanında· demirlemiştir. 
Bu kruvazör, Scapa Flov'd

0

a batmış 
olan Hindenburg ismindeki Alman 
mhlısınm çanını getirmiş olup AI • 

man donanmasına iade edecektir. 

öyle müthiş kıskanıyordu ki, komşu
lar onun bu kötü huyu yüzünden her 
gün çıkardığı gürültüleri birbirlerine 
yaka silkeliyerek anlatır, "Garıyı ye
di bitirdi.." diye, Fatmaya acırlardı. 

İşte Koca Memiş şimdi de günler
dir içine atıp, dışarı vurmadığı bir 
şeyi bu gün açıkça söylemiş, beş ay
danberi askerliğini bitirip, yanlarına 
gelen kardeşi Tosuna: "Garımda gö
zün var .. " diye, bağırmaktan çekin
memişti. Tosun çok mert delikanlıy
dı ve kardeşinin huyunu bildiği için 

bu meseleyi kardeşime söyliycyim 
mi, söylemiycyim mi 1 

Katiyen birşey söylemeyiniz. Bel
ki de enişteniz, alelade bir tanıdık ile 
görüşmüş olabilir. Hem, böyle bir va 
zifeyi üzerinize almanız doğru değil. 
Mademki biribirle.·ini seviyorlar, a
ralarındaki me~elcleri bırakınız ken
dileri halletsinler. 

Bir İtalyan kruvazörünün gelmesi 
beklenilmektedir . 

200 metre 
Berlin, 4 (A.A.) - 200 metro ko

şu seçim müsabaka1an: 

Amerikalı Ovens ile Packart, 21 
2-10 saniye ile yeni bir olimpiyat re

koru tesis etm~lerdir ı 

Futbol müıabakaları 
Berlin, 4 (A.A.) - Futbol müsa

bakasında Japon takımı, 3·2 İsveç ta 
kllmnı yenmiştir. 

Bu netice, büyük bir heyecan uyan 
drrmıştır. Çünkü birinci haftaymm 

sonunda vaziyet şöyle idi~ 

!sveç, 2 Japonya, O. 

Hokey müıabakaları 
Berlin, 4 (A.A.) - Hokey müsa-

bakasında Belçika 12 puana k&r§ı 

22 puanla Felemenge galip gelmiş
tir. 

Uz:un atlama 
Berlin, 4 (A.A.) - Uzun atlama: 
Birinci Ovens Amerika, 8,06 met

re, 
!kinci: Lutzlong Almanya, 7,87 

metro, 

Üçüncü: Tajima JE:ponya, 7,74 met 
ro 

o gün pek sesini çıkarmamış, fakat 
için iç.in de ona müthiş bir hiddet 
duymuştu. 

Günler geçti köyde bir dedikodu 
yayıldı: Koca Memi§ karısını karde
şinden kıskanmış, •rosun da başını 
alıp gitmişti .. 

Koca Memişin yüzU artık hiç gül
müyor, karısı Fatma bol r;ıalvarının 
içinde bacaklarını yay gibi gererek 
ellerini kalçasına dayayıp, avaz avaz 
bağırıyordu: 

-Ulen sen nası gardeşine öyle §CYı 
gondurdu? Yüzün galmadı köylüye 
görünecek, ele gune kepaze ettin be
ni herif. Boyumca gızalanm durur 
ken gocamın gardeşine gülerim san· 
dm beni ha! .. 

Koca Meıniş susuyor, fakat için 
için yine kendini suçlu bulmuyordu. 
Tosunun mintanlarını hevesle ya· 
malayan Fatma değilmiydi, ona aı 
verirken neş' esinden kulakları ağzı
na varmıyormuydu ? Tosun da "yen• 
gem yengem" diye, niçin onun pe~in· 
den gidiyordu? Hep bunları düşüne
rek kardeşine çok kötü davrandığını 
unutacak kadar kendini haklı bulu .. 
Y,OrdU. 

• 
Aradan bir kaç ay geçmişti. Bir 

ak§8m üzeri idi. Koca Memiş kasaba· 
ya indiği için eve biraz geç geldi. A· 
tını damın kapısına bağlayıp, e\'e gi• 
rince çocuklar analarının çeşmeye, 

su almaya gittiğini söylediler. Ko-. 
ca MeIİı.i§ biraz oturup, bekledikten 
sonra meraklanarak evden çıktı. 

Sokaklar tenha idi, herkes damı· 
na çekilmişti. Koca l'emi§ ağır ağır 
yürüyerek çeşmeye sapan sokağın 
başına gelince durakladı. Karısını 
görmüştü. çeşmenin başında duruyor 
yavaş yavaş bir erkekli) konuşuyor· 
du. Koca Memişin ka..ı beynine sıçra• 
dı, gözlerini kısarak dikkatle baktı 
V.) hemen kardeşi Tosunıı tanıdr. Ka· 
ranlık olmasına rağmen bakraçlarm 
üzerinde · i beyaz köpüklerden belliy:
di ki, sular çoktan taşmış ve onlar 
hiç bir §eyin fafrkında olmayacak 
kadar hararetli, gizli bir konuşmaya 
dalmışlardı. Onları böyle birbirlerine 
bu kadar yakın, gizli gizli fısıldaşır 
bir halde yakalryınca Koca Memişin 
duyduğu şaşkınlıktan evveli. bacak
ları titreme~~ başlamıştı. Fakat bir
denbire ~m·:vetini toplayıp, sert bir 
hareketle ba§ını ka.Jırdı. Gözlerinde 
vahşi pırıltılar yanarak, !:.eşme başı
na doğru bir ok gibi fırladı. Bir sani
ye geçmeden acı s •. · h sesleri ortalı
ğı inletti. 

Evlerinden çılgın gibi heyecanl& 
fırlayan köylüler, çeşme başında To
sunla Fatmanın ölilsilnU yanyana 
buldular. · 
Dolu bakraçları kamçılayan sular ta
§8rak iki ölünün üzerine ıııçrıyor, gö
ğüslerinden durmadan süzülen kan
larla beraber camurlara karı§ıyordu. 
Koca Memiş ortalarda yoktu, kaç
mı§tı. 

Ertesi gün jandarmalar Koca Me
mişi köyden yarım saatlik uzakta ki 
bağ yolunda, peri§811 bir halde yaka
layıp, kasabaye, hapishaneye götür· 
düler. ve çeşme başından geçerken 
yengesini görilnce, jandarmaya gö
nüllil yazıldığını, artI!t köyden uzak
lara gideceğini söylemek için Tosu
nun önce Fatınaya yaklaşıp, konuş· 
tuğunu bilmeyen, delikanlının: "Ko
ca Memişe söyle, ona yüreğim çok 
kırık ama,ne de olsa kardeş; hakkını 
helal etsin." diye, nasıl ağlandığını 
işitmeyen köylüler, eskiden: "kötü 
yürekli herif" diye, kızdıkları Koca. 
Memişe bu sefer ilk defa hak verdi
ler: "Meğer herif hakir davranırmış, 
kaygusu bosuna değilmi3, gördilnmü 
hayırsız gardeşle, oynak garıyı! 
Hem kendileri yandılar, hem herif 
yandı, çoluk çocuk ta ziyan zcbll ol
du." diye, söylenip, iki ölüyü llnetle 
andılar ... 
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EKONOMi 
~----------------..-.------------------------------~-' 
Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 

5 Aiuıtoı ÇarJamba 
• Askeri fabrikılu 11tmalm-. Jromi•

,.onundıt Krrılı:kale inıntı, lstanbıd vılfıy,.t 

muhasebe mııdurluiunde 20 bin adet türk
çe hutbe kitabı baııurm111. 

• C•blotlunda Sıhhat ve tçtimat Mua
''enet Mudurluıu Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonunda 11tınalınuık Pe.rtin1ııı. 

reytın. sabun. toz: "' lı;eamı ıeker. bır
bunya, ıı11elı:ıdm ve çalı faaulyeai. baınyı, 
pran. llhnı, bakla, JSpan111r, ıınlı: ve 7er 
rlomıteai, enıinır. aaludı:aba.iı, patlıcan, 

ıcmizotu eksihmui 
• Bp.ymdırhlı:: Fen Mektebi Arttırma 

'"~ Elı:ıtilme Komiııyonundı 40 parr:a c;ı
muır 71kınm1St. Edirne Jskin Müdıirlü

ğıinde Çanakkale. Karanlık limıından Te
lı:irdaiı iılı:elesine \'t. Tekirdat iıkcles.inct~n 
Muratlı istasyonuna kad;ır kereste nakli

yesi. 
• lııtanbul Jtcledı7,.Rİ daimi encum,.n;n

de umumi baiçelcr ic;in ntm alm11cıık fi
fü: 7ailı boya teolin fıli'I. boya, demir ayak. 
'halkı demiri. cıvıt;ı, ko ebent, perçin çivısı. 
m11cıın ve ııa:ı: ekgiltmc~i. 

• Uslİ'udar vapur it!rc),.!İ yanında kir;ı.vıı 
verilecelı: denb:dcn. dolma yerin ve bıiyiik 
çe,mede btanbul caddesindeki mektep bi
naııınm ırttırma~t. 

• 'Van 'Hudut utınalma lromısyonunda 
n\ ve ~ıtır etı elı:ııltme.ııi . 

6 Ağustos P ertem be 
• Çanılı:kale Tüm utrnılma Jı:omisyo

n•ında 2.tO bin lı:ilo lı:uru ot. Haydarpı,a 
Demiryollarr ve lımanlırı i•letme komiıı
yonunda 500 k;lo lı:arbon murekkcbi. 6 11rl .. t 

hn11as oturalı: terui. ve muhtelif cins d;r. 
hemler. bir adet ıo(ulc demir drııtere tu
dhı. hırdavat malzemui, muhtelıf ıelı:ilde 

efe. ekııiltmeııi 
• Ankaradı Nafıa Vekile.tt Malum .. 

J.:ksittme Komisyonunda mın•onluk C'"lik 
boru. ll6 ııdet i~Jenmis ve 329 ad.-t i~len· 
meınİ$ çelik rekor, ııeki'l ad~t bridli, vo
lıınli vana ve bır adet ldaı>enin elı:l'iltil'csi. 
lııtınbul Lımını lşletme ldaresi Sctlf'r En
cumeninde Galuıda yaptırılacak hayvan 
\\ekleme ahırı inoııı. 

• Kabataet11 inhisarlar lt:vuım vr mıı
h11yut eııbeııi alım ntım komi•yonunda 
ı 3A50 lı:ilo manaal lri)mi\rü ektiltmeııi. 

• Kadıkoy Vakıflar Dir. nde İmrahor 

mahallcııinde ııııtılık han,. rttırmur. 

• Yulı:sclc Deniz Ticaret melı:tehi Dr.nde 

elcmelı: , teytin ve 1ade1aiı elı:ııiltm~i. 
"' Univerıite ıtlım satım Jı:omisyonunda 

865 ton krible komur eksiltmesi. 
• Van Hudut satrnıılma lı:omisyonund:ı 

ottun. ıııfır eti, Tophan"de Jevıınm ııatrnal
ma komi~yonunda aııkeri fırınlar icin 60 
pası, tahtası. 12 mnd11n~. 3 nmba. iki m.ı
u. tuıı:Sh ve Harbiye m~kı~bi icin 2100 
'ne fildekos faniti eksiltme~. 

7 Ağuıtoa Cuma 
• Çınıkltale Tiım 11tınalma lı:omisyo-

---- -

Afyon mahsulü BORSA 
Mahsul doğrudan doğ

ruya müstahsilden 
alınacak 

_........, ........... 
4 AG USTOS SAU 

Afyon m:ıhsulünün. doğrudan doğ 
ruya yetiıştiıiciden almmaımn temin 
i\'in Uyu§turucu Maddeler İnhisarile 
Ziraat Bankası arasında bir anlaşma 
yapılıru§tt. Bu ıınlaımanm tatbikına 
ait teferrUatt.a da mutabakat hasıl 
olmuı ve anlaşma bu suretle tama
nıen tekemmül etmiştir. Hazırlanan 
eaaııa göre. afyon istihsal ~abaları 
muhtelif mıntakalara ayrılmıştır .. 
Bu mıntaaklar şunlardır: 

Ak§ehir - Afyonkarahir-ıar - Aydın
Balıke~ir - Çorum - Gümfü;hacı köy -
Konya - Kütahya • Malatya - Tokat, 

l'ara/ar 

Steri'" 
l Dolar 

20 hvicrr ır. 
20 Rclçıka fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
zo ı ... , 
20 Dınar 
Fransız fr. 
ı. reı ~eaılı:alı 
Florin 
Avu~turY,a tı•I·" 
Mıırk 
Zloti 
P.-nıto 

l."Vi!! 
V.-n 
l •v,..c turon•ı 

Al 11 

626.-
123.-
815.-

80,-
21,-
15.-
13.-
.. 9.-

163,-
100-
82.-
22.-
zs . .....;• 
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Bu merkezden yetıştiricilere he • Banknot 243.-

men avans t.ev~iine başlanacak ve C • le ı e r 
mahsul idrak edilır "ilmez. hiç biri 
muta vaı;sıta mahal kalmadan. müba- Londra ,ıiz .. rıne 

Parıs lir.erine yaat yaprlacaktJr. 
Nevyork 

halyanm ticaret anlatmuı 
pr0Je11 

Ankara. 1 !Hususi ınuhabiı'İnıİ7. -
d~n 1 - İtalya tarafından yerJ til'a
ret ve klcring anla~~asına C!'il:lıl ol -
nıak üzere hükiımetimize teklif eni -
len projenin tetkikine Dıı; Bakanlığın 
da bugün de devam edilmi~tir. 

nunda 330 bin kilo yulaf. lstanbul beledi-

7eıi daimi encllmeninde 209900 litre benzin 

ekııiltmcııi, 

• NafıR V ekiletı ~o~elcr ve Korıriılcr 

Rei liiinde Mufla - Koyccri" yc-lu uzerin. 
de Namnıım betonarme koı,lrıi inşaatı. lıı
tıınbul Sıhhat ve Tctimai Muavenet Arttır
ma ve Eksiltme Komi:ıye>nunda Tırı Ta
lebe Yurrlu ve lspitalya l-{ast11n.-si için sa
tın alınacak lı:ok lı:omiıru ve odun eksilt
mni 

• Kııdıkoy Vakıflar Dr. nıle ldraya vr
rilecek Atik Valdc tekkesi semahanesi art
hunaaı. 

• Ankara Yıiksdt· Zirııat enstıııı~ıi rck
torliiiünde 50 battaniye ve Van Hudut l'll· 
tma lmı komisyonunda me~e odunu eksilt
mesi. 

8 Ağuıtoı Cumartesi 
• Çanakkale Tlim utınalma komisyo

nunda 320 bın kilo yulaf. 
• lnhisarlar Başmudurluğundc K2.bııtR, 

bıışmlidürliıiii b;nasmda yaptırılacak tadi
lit ve tamirat eksiltmesi. 

• Kutamoni Villveti daimi ~ncümcnin
dc Villyet merkezinde yarılacak '40 ya
talclı kiıir hutanenin inşaatı. 
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Almanlar • 
ıse karıştllar 

Doyçland kruvazörü asilere 
bir nezaket ziya re.ti yaptı 

Pariı, 4 .<TA.N) - İıpanyol iı- J dır. 
~anı, dahıJt bır harp olmakla Almanların asilere ıempatiıi 
beraber son ıünlerde Avrupa Paris 4 fTan ı - Sötada Alman 

d.evlet~lri aras.m~a yeni bir i~~İ· harp g;milerinin bulunmasının yeni 
laf dogu~ak ııhdadını da ıoı- bir agadir meselesi olmadığını beyan 
termektedır. . • . edilmektedir. ~ununla beraber bu ?.İ 

hal yan tayyarelermın f atııtle- yaret lspanyol işlerine miidahale ma 
re ve iıilere yaptıkları yardımın hlyetinde olma.sa bile herhalde Al -
F ranıa ve lnıilterede doiurdu. manlarm Jspanyol asilerine karşı bir 
iu heyecan henüz aail olmadan, sempati. gösterdiklerini delalet et -

bazı Alman harp ıemilerinin mektedır. 
Alman zabitl,.dnin ~eneral Fran

Söta•ya geldiii ve Alman zabit· koyu ziyareti Alman tebaasının nak-
Jerinin i•i General Frankoya bir li meselesinden mi, yoksa bir nezR • 

nezaket ziyareti yapmak makıa- ket ziyaretinden mi ileri geldiği he -
diyle karaya çıktıkları haberi a- nüz malôm değildir. 

1

51 için bir itilaf akdi 7.ımnrndıı ınlİ

:,1\kPrelere ~İl'İ§meği kabul etmiş oldt• 
ğunu öğrenmiştir. 

Pariıe l ıpanyol altım gelmif 
Parir-ı. 4 ıTan ı - İtalyan gazetel<:! 

ri Parise .lspanyol altını gelmiı::ı ol· 
duğunu ehemmiyetle kayıt ,.e Fran
sayı 1:-panyaya l'lilıih vermiş olmakla 
atiham etmektedir. İtalyan matbua
tı, lspanyol 1''asına göndcrilmış o
lan İtalyan tayyarelerinden de hiç 
bahsetmemektedir. 

Hükumet kuvvetleri Saragoıe 
ilerliyor 

Pııris, ·1 !Tanı .....- Hııva~ Ajansı 

(fümhuriyetçi kuvvetlerin ~Rl'R gosa 
hnmıttır. Bu haber Pariıte meY- Bu, eğer bir nezaket ;ı;iyareti ise bu 

doğru ilerlemekte olduğunu ve Sarıı
cut heyecanı arttırmıt ve beyne(. nun büyük manası vardır. Çünkü bu 

AN 5 - 8 - 9~6 

Çanakkale Muharebesi 

Düşman 

şiddet1e 
mevzi!erimizı topçuları 

bomhardıman edivordu 
1 

x. 
Paşa dedı ki: 4 ıı.gustostan 6 ağus ' arruzu tclC'fat ile. püskül'tüldü.ogie- mış. Bu ateş oglcden ~onra saat 

tosa geçeceğim. Hatta isterseniz 8 dt-n sonra 4 le 4,30 raddelerinde tah le büsbütün kesbi .şiddet etmiş. 
ağustosa geçeceğim. O gün yani 8 minen bir fırka kadar düşman kuv - gemi topçuları da iştirak est 
ağustosta. sabahtan itibaren dtisma vetinin biribirini müteakip birkaç ka imiş. Mustafa Kemnl Paşa, d 
nın bir taraftan diğer tarafa asker dame olan "Liletepe,, den ilerlemek nın o cepheye bir taarruz h 
sevketmekten ve gemilerden bazı kı~ le olduğu görüldü. Bu düşman kuv - makta olduğuna kat'f bir surett& 
t.alar çıkarmakta olduğu görülüyor- Vl"ti de topçularımızın şiddetli ateşi metmiş. Oradaki fırk.ıı kuma 
du. Bununla bE>raber cephede sükü- ıtltına alındı. Bu düşman kuvvetleri na. böyle bir taarruza mukabele 
net vardı. Oğlcden evvel küçük Ana "Mestan tepe., ve "Kayacık ağılı,. na sa.dile hazırlanması için icap cd 
Cartalar garbinde bulunan kıtalar doğru yanaşıncaya kadar pek tele - ri vermiş. Ayni zamand.IJ mümk 
nezdine gittim. Tertibatta bazı tadi- fat verdi. Ve birçok defa tavakkufa lan tekmil 1op«ularma da o ist 
ıat yaptım. Karargaha avdetimde mecbur oldu. Bazı aksamı darına da- mette ateş açtn·mr"'. Iht.'yat fır 
vaziyeti daha meşkük görüyordum. ğmık bir hale geldi. Fakat herhalde rından birine de hazırlık emri 
Onun için, ihtiyatta bulundurduğum ilk taarruzu yapan düşman kıtaatı miş. Pilhakika dü".lman nıer.kiır 
fırkalara derhal silah başına etmele takviye olundu. Ve ikinci defa ola - heye tılarruı etmi~. Muııtllfa 
rini telefonla emrettim. Bu esnada 1'11.k tekrar taarruza kR.lktı. Bu defa paşa oradaki fırka kumanda 
idi ki, gittikçe mütezayit top seslerile da Yuımfçuk tepesine karRı vaki o - vazih haber alamadığı icin ke 
beraber dü§rnanın taarruza geçtiği lan hücum defedildi. telefonla şu emri veriyor: 
anlaşıldı. ''llerideki kuvvetleri kulla 

)Bu taarruzu. küçük Anafarta kö- Süngü hücumu kim:-enin orada bulunmadığını 
vünün sureti umumiyede garbinde Yalnız bir jandarma bolüıfümür.i.in yarak müteessir oluyorum. He 
bulunan fırkalarımıza "Yusufçuk te geriye ç'ekilmesi üzerine derhal tak- birinci hatlar teksif edilmeli. 
pesi,, • "lsmail oğlu tepesi.. ve "Az- viye olunarak bır süngii hücumile manın hücumu halinde derakap 
mak,, ile "Kayacık ağılı .. arasındaki düşman o noktadan atıldı. Düşmıın güyle karışrlanacak surette ihtiy 
sahaya idi. taarruz olunan cepheye saat 6 sonra.ya doğru taanıızunu fa- ;>urları birinci hatta takrip ed' 
sevk olunabilecek kuvvetle "Turı;rnn,, ik ku\·vetlerle ve efradı lngiliz asil- Bunun böyle yapıldı~ından ben 
köyü şimali garbisindeki ... inci fır- zadelf'rinden mürekkep ikinci ~üvari olmalıyım. Rica ederim 
kıl ile "~iyoli .. k?yü civarında bu - yaya fırkaı>ile iiçüncü defa olarak hPmen bildiriniı ... 
lunan ... inci fırka ve ... fırkalann ih lekrıır ederek "Yusufçuk tepe .. ~ine Ayni ?.amanda demin bahset 
tiyat kuvvetleriydi, ... fırka evvela girdi. Tarafımızdan birinci hatlar tiyat fırkasını da o cepheye h 
tahrik olundu ..... fırkayı ''Sülicik ve takviye olunarak icra ettiğimi?. ta - ettiriyor. Erkiı.ni harbiyesind~n 
Ismııil oğlu., tepesi mıntakalarında ıı.rru7.la düşmanı o tepeden :ıttık. lU- tev beyi de haber zabiti olarak 
takviye etmesini, diğer bir fırkanın kimiyet bizde kaldı. Diişmanm ''Az- göndenni§. Almakta olduğu ha 
küçük Ana.farta iizerine yürümesini man., cenubıında yaptığı taarruzlar- natamammış. Bununla beraber 
diaer fırkalarda. düşmanın topçuları da püskürtüldü. Ru ~uretle 8 ağ11s- manın siperlerimi?.e girmiş old 
le taarruz etmekte olduğu i~tika - tosta dü~manın liı.aka.l biri taze ol - kanaat getirmiş. 
metleri ateş altına almalarını. hülaı;;a mak iizere iiç fırka ile yaptığı tııar- "Fırka kumandanmın verdi 
bütün cephede icap eden tedbirlerin ruz neticeı:ıinde on beş yirmi bin ka - bederle vaziyet tenevvlir et mi 
alınmasını emrettim. Ancak. düşma- dar ?.ayiatı oldu. Diismanın makl'a- dedi. O kadar ki. bu fırka ku 
nın hücum ettiği cepheye gönderdi - dı bPnce KRyacık ağrlr, lsmail o~lu nına muğber oluyordum. Saat 
iim ihtiyıü kuvvetleri müvasalat e• ve Yusufçuk tepelerini zaptederek sonrada kendisine bu emri ,. 
debilmek için zamıın geGecekti. O zıı cephemizi yarmaktı. Ve bu hat dahi- - Mümkünse lutfen okur 
manı ka?.anmak" lazımgeliyordu. E - tinde şarka ilerliyecekti. Filhakika nuz? 
!imde bir süvari liva.•ıı da ,·ardı. Bu pek 'büvük ar.im ve inat ile mütead - - &on şu habere intizar '° 
süvari kıtasının mevcudiyeti bende dit taarruzlar yaptı. Kıtalarımızın nım: ~iperlerimize giren d 
föylcı bir hatıra uyandırdı: FransıJ. - -l'C baslar.ında bulunan 'kUmaif!an mahı.•ediloıiş, dil.ypı:.ı.n .ıı.ipe.ded 
lar SeddUlbahir cephesinde piyadele larlıı. 7.abitlerimizin metanetten, fe- kerimiz girmiştir. Bundan başlı 
rinin hi.icum hatları önünde bir sü- dakarhkları ı:ıayesindP. düşmanın hü- bir haber bence haizi ehemmiy 
vari kıt'asını, yayılmış olduğu halde cumları göğüs ~öğüse, süngü ~iingü- ğildir ... işte bu emri verdim. 
bizim hatbmıza saldırmışlardı. Bu ye karşılanarak imha edildi. Neticei - Netice ne oldu efendim! 
Franı:1ız süvarinin ateş karşısında bi- muvaffakıyet te bizde kaldı. - Bu emirden ~onra gelen 
mehaya ölüme koşmaları hoşuma Paşa. General Hamiltonun raporun !arda da vlizuh yoktur.Bunlar 
gitmişti. Bu hareketi cidden ı:ıövale- d,ıı., ayni güne tet1adüf eden vakayii reketin iyice hava karardıktan 
rel!!k bulmuştum. Piyadenin önündo haki sıwfahtrı yüksek sesle okudu ve ya talikine müsaade etme)ll t 
bir perde yapıyorlar. ve ötesi yok iR- bana dedi ki: de bulunuyordu. 
te ölüme kucak açıyorlar, arkaların 
dııki piyadE>)i korumak için kendile
rini feda ediyorlardı.Bu ne tasvir e
dilt>cek cesaret ve fedak~rlık ıe,·ha -
sıdır. 

Tıopçu ateşleri 
Binaenaleyh derhal bizim süvari 

~ılavı kumandanını vanıma çağır
dırh. "Jsmail oğlu te~i .. ne taarruz 
eden düşma.nı 'ayni larz.da bir hare
ketle ta vakkuf etmesini kendisine 
emrettim. Pek kıymetli bir süvari 
kumandanı olan bu arkadaşımız bü 
tün cesareti necibanesini bu münase
betle ithıır etti. Bana arzıı ettiğim 
Zllmanı kaıandırdı. Düşmanın deniz 
ve kııra topçuları "lsmı:ıil oğlu tepe
~i .. ile "Azman .. deresinin şimal ve 
cenubundaki mevzilerimizi ~iddetle 
bombardıman ediyordu. Henüz nah~
mam ol:ın siperlerimiz öarınılmaz bir 
hale geliyordu. Bilhar-ısa "Yu~uf -
çuk .. tepesine birçok dtiş.man batar
yaları ateslerini temerküz ettirmiş • 
lerdi. Bütün cephe üzerine piyadesi
Je de taarruz ediyordu. Topçularımı
r.ın. piyadelerimizin kemali metanE>t 
le icra ettikleri ateş sayesinde bü
tiin bu cephelerdeki düşmanın ilk ta-

nıiştir. Peskoposun kız kardeşlerinin 

üzerinde 9 milyon peçete bulunmuş -

tur. Peskopos. iı.ııiler tarafından teş -

kil edilecek hükfımete girmeği kabul 
etmekten suçludur. 

Düşmanın tardı 
Bunun üzerine yeni bir en 

dedim ki: "Düşmanın tardr iç 
cenin huhilünü bekliyerek bir 
le kaybetmek kat'iyyen cai'- d 
Düşman da karanlıktan bili. 
fazla takviye kıtaları alır. F 
hareket ederek düşmanı heme 
detmeniz matluptur. Gönde 
takviye kıtaatile irtibat peyda. 
niz. Onları cephe gerisine yakl 
nız ve bana bildiriniz.,, 

Bu fırka cephesinde o giin 
tiin gece t4abaha kadar müt 
defalar kanlı boğazlaşmalar 
Netıcede düşman maksadını el 
mekten mahrum kalını~. Bund 
ka bi:ıo;im için parlak bir muvll 
yet denecek derecede de fazla. 
ata uğramış. H - 15 gece yarı 
~onra düşman "Mestan tepe, 
"Yusufçuk tepe., sine taarruz• 
büs etmişse de piyade ateşi 
bu da bertaraf edilmiş. 

- J.şte bu Kayacık Ağılı Jl1 

besinden sonra nihayete kadar 
ciddi hiçbir muharebe vuku 
mıştır. Bu u?.un müddet zarfı~ 
rek biz. gerekse düşman ta 
ve tertibatla iştigal ettik. Bilt 
sil ettiğimiz bu muharebelerde 
man pek büyük zayiata duçar 
ve bizim tahtı hiı.kimiyetiıniıg 
mıı.ktan kurtulamadığı için b 
mitleri kırıldı. 

- Firar h;ı berini nerede 

milel vaziyette ıeri bir teıevvÜf ziyaret hiçbir er.nebi hükümetin tanı-

huıule getirmek korkuıu uyan. mamış olduğu bir asiler reisine yapıl 

go1'a 47 kilometre me~afede Lazaida Londra, 4 (Tanı - Akdenizdeki 
kasabasını işgııl ettiklerini bildirmek İngiliz donanmasının kumandanı, 

tedir. Hlikumet kuvvetlerile asiler l "Kuin Blizabet" gemisine rakip oldu 

ara~ında diin sabah saat beşte muha ğu halde Barçelona limanına gelmiş

- Görüyorsunuz iı,te; o da bu 
mağlubiyeti kabul ediyor. Yalnız ta

sa nur etmediği m Uşkülatı bu rnağ
liıbiyete sebep gösteriyor. Halbuki 

benim ve kıtalarımın içinde bulundu

ğumuz nıüş)<Ulit, muhakkak kt, on
larınkinden da.ha az degild.i. Ve biz. 
kendi ifadesine nazaran ilç fırkadan 
fazla olduğu anlaşılan ve bahusus da 
marlarında bir damla lnğiliz kanı ce
velirn eden her bir ferdi :rtiharından 
lerzedar eyliyecek de!"e ... ede ulvi bir 
manzara,, arzettiğinı söyl2di~i Ingi
liz asilzad~lf'r fırkasmı mağlfıp et -
mek için kııllandığ"ım kuvvetlerin 
miktarını Hı1milton tarihi harpte o
kuyacağı zaman Türk aı:ıkedni. Türk 
ıabit ve kumandanlarını herhalde bu 
Jngiliz fırkasının Ulviyetinden daha 
ali bulacaktır. Bundan eminım. Sir 
Hamilton mezkitr fırka efrcıciı için di 
yor ki: "Bu derece güzide efrada 7.a 
manı ha7.ır muharebatında pek ender 
tesadüf olunur ... "Bunu böyle l:abul e
dersek o halde bizim 31. ünc:ü ve 64 
iincü alaylarımızın - ki onlan mag
liıp etmiştir - efradına dünyanm niç
bir ordusunda tesadüf etmek ıhtima 
li olmadığı itiraf olunmahdıı·. Y11J -
nız Sir Hamiltonu parlak gay<'sine 
mu va ffa k olmR ktan menettikleri için 
lngiliz kumandanının (Türkler ikin
ci yaya süvari fırka~ının, kendileri -
nin gırthıklarına yapışıp bir haddi te 
dip yemekten kendilerini kurtarllık· 
!arı için pek talili imişler) sozunu 
pek bayağı bulurum. Ve buna muka
bil şu cümleyi kullanmaya k~ndimı 

meıı:un addederim: lngilterenin bais: 
iftiharı olan ikinci Mavnt yaya ~ii

vari fırkası efradının temiz kanlı ,.e 
mert Türk kahramanları karşısınıia 
dayanamadıkları bence bizim için da 
ha şayanı iftihardır. Hakikaten Türk 
ler takati beşerin fevkinde bir kud 
ret göstermişlerdir . 

efendim? 
- Zannederim o gün sonrll· 

!izlerle Fransızların topr~~ı:j 
dan kaçtığını lstanbulda ışıt. 
lahare erkanıharbiye rei::ıirıı 1~ 
dair verdiği rapora istinaden 
lerin bu hareketini izah içiO···v 
kelime aramaya lüzum ~ö;Jll~il 
bu tabirin bütiin vür.ati TYl 11 rııt·l< 
tılar. kaçtılar divecefrim. BU· cı 
!erince muvaffakıyetli bir 1<

3 

dırmıttır. mı§tır. 

Londradan verılen bir habere gö- F ran•anrn yeni. tefebbü•ü 
re Alman 7.abit.lerlnin bu ziyaretleri Londra, i (Tan) - Fransız sefiri, 

lspanyol bilerile bazı ecnebi devlet- İspanyol İ§leıine karışılmarnuı i<:in 

)er arasında sıkı münaşebetler bulun bir anlaıma imza edilmesine dair o
duğuna bir d~lil addedilmektedir. Sö ~an Fransız teklıfine. lngiltereniıı a
tadp.n alınan haberlerde Almanları cele cevap vermesini istemiştir. Bıı -
yerle§tirmek için fimdiden odalar nun sebebi. Alman gemilerinin ~;J -

hazırlanmı~ olduğu bildirilmekte . taya gitmeleri ve Alman :ı:abillerinin 
karaya çıkmalarıdır. 1ngiltere bu tek dir. 

Doçlantl ıemi•i Söta' Je lıfe muYafakat cevabı verecektir. 

Cebelütlarik, ~ (A.A.) - Söta tel Almanyanın fartı 
ıiz istasyonunun haber verdiğine gö Berlin,4(A.A.l-Yarı resmi mabafil. 

re, DOçland adındaki Alman harp lyapılacak itilafnam~yi So~·yet Rusya. 
~ müreUebat ve zabitleri bu nın da kabul etmeıu şartıyle Alman-

• ., •, -·· f'.,.,,~· ,_ -

rebeye başlanmış ve asiler 300 ölü ve 

yaralı bırakarak kaçmışlardır. 

Alman, ltalyan, Fran,.z. 
gönüllüleri 

J..,izbon, 4 ~A.A.l - Barselondan 
alınan bir t~lgrafa göre birçok Alman 
İtalyan Ye I<~ransız göniillüleri asilere 
kuşı milislerle birlikte muharebe et
mek için dUn akşam Barselon'a gel -
mişlerdir. 

Bir Pi•kopo• yakalandı 
:Madrit. 4 (Tan) - Sol cenahçılar 

.Jean şehri peııkopoau ile firar etmek 

~Jlllhm•n,. t\i"'•i . t 

tir. 

Moşkovada Halkçı cephe 
lehine toplantı 

Londra, 4 (TAN) - Dün, 
Moıkovanın Kızı) meydanında 
binlerce itçinin i,tirakile muaz· 
zam bir miting yapılmıt ve la. 
panyadaki "H a l k ç ı Cephe 
hükumetine yardım etmek mese
lesi kararlafhrılmıfbr. 

Mitingde hilzır bulunan bütün 
İfçiler, ıündeliklerinden muay
yen bir kıaım İspanyadaki arka
datlarına ıöndermeyi teahhüt 
~..-.... 

13 Ağustos Ve gülümsedi. h 
Şimdi gelelim 13 aıtustos muhare- Bu kadar zaman bana R~ ıJcl 

be::ıine. Anlıyorsunuz ki, sekizden on larr vermek iııin vorul _ t d 
dörde kadar olan günlerin hadisatın- c;in teı;ıekkiirler ettim. 1~1~5t 
dan bahse lüzum görmüyorum. karşı derin bir hürme~. b~;kr1lıl 

14 Ağustos "Kayacık Ağılı muha- c;ocuğu ruhilc derin bır ş~dıfl1· 
rebesi. - O gün düşman kesif topçu ~uğıı halde '"anından ayrı~ 
atet}ile Kayacık Ağılı cephesinde bu-! Şişli: 28 M~ 
lunan !ırkamızı ateş altına alarak o
radaki aiperlerimizi dövmeye batla· 
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lstanbul Komutanlığı Sa-ı 
fraalma Komisyonu ilSnlorı 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 
20.000 metre bez tülbend 
satın alınacaktır. İhalesi 11 
Eylül 936 Cuma günü saat 
15 de açık eksiltme ile ya~ı
lacaktır.Şartnamesi her gu~ 
komisyonumuzda görülebı
lir. Muhammen tutan 2.000 
liradır. İsteklilerin 150 li
ralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklı
da Komutanlık Satmalma 
R:omisyonuna gelmeleri. 

(4IM) 434 

il.• , 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 
ıo,ooo metre kembrik bezi 
satın alınacaktır. İhalesi 
11 Eylül 936 Cuma günü 
saat 14,30 da açık eksiltme 
ile yapılacaktır. Şartname
si her gün komisyonumuz
da görülebilir. Muhammen 
tutarı 2200 lirayadır. İs
teklilerin 16 5 liralık ilk te
rnina t makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Sa6nalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 415 5) 

485 
.y. 

Ordu ihtiyacı olan 10,000 
metre sargılık amerikan be
zi satın alınacaktır. İhale
si 11 Eylül 936 Cuma günü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. Muhammen 
tutarı 2.000 liradır. İstek
lilerin 1 5 O liralık ilk temi-
nat makl5uz veya meıt o
larile beraber belli cün ve 
saatte Fındıklıda Komutan
lık Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 415 6) ı 

486 

• • • 
Ordu ihtiyacı olan 20.000 

dane aşı şişesi satın alına
caktır. İhalesi 14 Eylül 936 
pazartesi günü saat 15 de a
çık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 915 lira
dır. İlk teminatı 69 liradır. 
Şartnamesi her &ün komis
Yon um uzda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat mak
buzlarile veya mcktublarile 
hera her belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutan1ık Sa
bnalma komisyonuna gel
ltıeleri. ( 415 1 ) 

Gümü~suyu hastanesin
de bulunan 19 dane mikros
kop tamir edilecektir. İha
si 14 Eylül 936 saat 14,50 
:Dazartesi gününde açık ek
•iltnıe ile yapılacaktır. Şart
nanıesi her gün komisyonu
tnuzda ıörülebilir. Muham
?nen tutarı 650 liradır. İs-
teklilerin 49 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubla
rile bera her Fındıklıda Ko
l?ıutanlık Satmalma Ko
?nisyonuna gelıveleri. 

(4\ft) 488 

• 
Ordu ihtiyacı olan 7 çeşit 
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Üsküdar l cra Memurlıığunda_n : 
Mıhcuz ve utıımaıııına :karar verılen 
Dosya dolabı maroken koltuk ve a : 
merikan yazıhane 10-8-936 pazartcsı 

.. ti aat JO dan 12 ye kadar Gala-
gun s . . k tt 
tadil Aslan hanın~ be~ıncı.. 8 . a 
8 No. lu yazıhanede bil muzayıde 

•·tacag·ındarı talip olanların ma-
88ı.ı ·1· 1 
hallinde haıır bulunmaları ı an o u-
our. (24810) 

İlaç satın alınacaktır. İhale
si 14 Eylül 936 pazartesi 
tünü saat 14 te açık eksilt- -ls-t-an_b_u_ı -A-lt-ın-cı_l_c-ra-M-em_u_r_lu_ğ_u-n-
ll'ıe ile yapılacaktır. ~artna- dan : Bir borçtan dolayi haczedilen 
llıesi her gün kornısyonu-
ho. M h ve satılamuına karar Yerilen Bey-
·•ıUzda görülebilir. u am 
llıen tutarı 793 liradır. 1~- oğlunda lstiklU caddesinde 126 No. 

teklilerin 60 liralık ilk temı- h SUmer ııinemaeında bulunan bir 

nat tnektublarile veya mak- adet büfe açık arttırma ile 7-8-936 
b 1 d kl d cuma günü saat 16 dR:n 17 ye kadar 

Uz arilc beraber Fırı 1 1 a kr-. le K satılacağından isteklilerin mez ur 
?tnutanlık Satınalma o- gUn ve saatte yerinde bulunacak me 
11Yonuna gelmeleri. m 

Kayseri Tyyaare fabri
kası Direktörlüğünden 

1 -- Bu sene fabrikamıza bir baş muhasebeci, iki 
muavin muhasebeci, bir baş ressam bir ressam ve iki 
tercüman imtihanla alınacaktır. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 baş 
ressama 200 ressama 98 tercümanlara 126 liı·a ücret 
verilecektir. 

3 -· - Muhasebeciler yüksek ticaret veya muadili mek
tepten mezun en az iki sene her hangi bir fabrikada 
n1alzeme muhasebeciliği yapmış, malzeme cins ye eb"a
dma ıstılahatı fenniye, malzeme usulü muhasebesine ve 
fiyatlandırmasına ve bu işleri alakadar eden kanun ve 
talimatlara vakıf olması lazımdır. (Lisan bilenler tercih 
edilir). 

4 - Baş ressam ve ressam en az lise tahsili görmüş. 
Fransızca. İngilizce, Almanca lisanlarından birine vakıf 
ve resmi sinainin bütün inceliklerini bilir. ıstılahatr fen
niyeden anlar bulunması şarttır. (Yüksek tahsil gören
lerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

5 - Tercümanlar: Almanca, Fransızca , İngilizce li
sanlarından birini tcmamen okur ve yazar ve anlar ol
ması, ıstılahatı fenniye ve malzeme cins ve eh 'adına va
kıf ve en az lise tahsili görmüş olması lazımdır. (Yük
sek tahsil görenlerle birden fazla lisan bilenler tercih e
diE r.) 

6 - İmtihanlar Kayseri tayyare fabrikasında müte
şekkil bir hey'et tarafından ı Eylül 936 tarihinde yapı· 
lacaktır . 

7 - İmtihanlara gireceklerden aşağıdaki ~erait ara-
nılacaktır. 

A - Türk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunma-
mak. 

B - Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş ve 45 yaşın-
dan y"ukarı olmamak, 

C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mah
kum veya devlet için muzur teşkilatlara mensup olma-
mak, .. 

D - Eyi alak eshabından olmak ve haysiyet ve na
musu muhil fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o derece 
cezayı müstelzem bir fiille mahkum olmamak. 

E - Sari hastalıklara müptela olmamak ve vazifesini 
muntazaman ifaya mani akli, bedeni arıza ve hastalık
larla malul bulunm amak, 

F - Kadro icabı veya ihtiyacın zevalile hi2metine 
nihayet verilmesi halinde hiç bir hak talebinde bulun
mayacağına dair noterden musaddak taahhüt senedi 
vermek. 

8 - İsteklilerin 20 ağustos 936 tarihine kadar istida 
ile fabrika direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur. ( 4344) :l18 

M·. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerirıe talebe almıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

mekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun· 
lan alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şarthu1 askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakIJlı tamamlamış olmaları lch:rm-
d l r. ( 1 3 6 ) ( 4 3 4 9 ) 5tH) 

lzmir Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinden: 
İzmir Ceza evinin 936 mali yılı sonuna kadar yirmi 

bir bin sekiz yüz lira muhammen bedelli mahk.u~ ve 
mevkufların ikinci nevi 960 gramdan ekmek ıhtıyacı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşsada yapılan tek
lifler komisyonca haddi }ayıkta görülmediğinden artır
ma ve eksiltme ihale kanununun 40 ıncı maddesi muci
bince yeniden eksiltme yapılmasına karar verilmiştir. 

1 - Eksiltme 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de 
Cczaevind~ Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Teklif mektublarımn bir saat önce Müdüriyet 
makamında komisyon başkanlığına t eslim edilecektir. 

3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankara, İs
tanbul Cumhuriyet Müddeiwnumiliklerile Cezaevi l'.1ü-
diiriyetinden alıp okuyabilirler. ( 4342) ~6 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları 1 

Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan i 2000 kilo Bronz 
tel 6 Ağustos 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
14 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup şartnamesi hergün 
Komisyondan parasız verilir. 

İ~t~klilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklıf ı muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 
evvele kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Baş-
1' 

ıı -

Istanbul Telef on 
Direktörlüğünden; 

Hususi telefonunu para mukabili halkın konuşmasın& 
açık bulundurmak suretile telefonu bir kar vasıtası ola
rak j{ullarıan dükkan, yazıhane, otel ev ne olursa olsun 
bu kabil yerlerden yaptırılacak beher konuşma umumi 
merkezlerde olduğ:ı gibi 7 ,5 kuruştur. Hilafında hareket 
ederek halk dan fazla para aldığı sabit olan bu telefon 
Rahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan ta-
kibata nıaruz kalacaklardır. ( 4358) 317 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Üç boyda cem·an 20 bin adet dikişsiz torba 25-8-936 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 te pazarlık suretile 
:-;atın alınacaktır. İsteklilerin şeraitini anlamak üzere 
muhasebemize müracaatları. ( 4316) 461 

lstanbul Beşinci ıcra Memur
luğundan 

Rasim ve Emine ve Rukiyenin Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve temamına ( 5 9 5 2) lira kıymet taktir edilen 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Zerren yeni 
Çekiç sokağında eski ve yeni 1 2 numaralı sağ tarafı Pet" 
ro eskici veresesi hanesi sol tarafı Madam Vartan hanesi 
arkası Dimitraki Lamirodis hanesi cephesi tarikiam ile 
mahduttur. Beden dıvarları kagir iç kısımları ahşap ve 
zemin katında: altında iki göz bodrum kömürlüğü ol
mak üzere sokaktan altı basamakla zemini mermer dö
şeli bir taşlık sağda. solda iki oda ve bud
ruma i n i 1 e n iki m e r d i v e n ve bir camekan 
kapıdan girildikte mermer döşeli diğer taşlık merdiven 
altı ve arkada mermer tekneli maltız ocaklı kiler ve heli 
ve arkadaki aydınlığa çıkılan içinde sarniçi bir matbah 
aydınlıkta tulumbalı susuz bir kuyuyu ve birinci katın
da: bir sofa üzerinde iki oda bir musluk mahali ve i
kinci katında: Bir sofa üzerinde ile oda, bir matbah bir 
helayi ve üçüncü katında: Bir sofa iizerinde karşılıklı · 
ikisinde yük ve dolabı olan dört odayı ve çatı katında ; 
Basık tavanlı bir sofa üzerinde bir çatı altı zemini çi
mento döşeli üstü ve yanları kapalı pencereleri çerçeve
siz saç ve deposu olan kapalı taras ve elektrik terkos te-
sisa tı cephede birinci kattan itibaren üstü kısmen ah
şap çıkma arka cephede zemin ve bodrum pencereleri 
demir parmaklıklı olan ve arka pencereleri kısmen pan
corlu ve yan cephede küçük bir aydınlığı havi umum 
mesahası 12 7 ,4 7 metre murabbaı olup bundan 1O7 met
re murabbaı bina zemini ve geri kalanı aydınlık olan 
tevsili bir evin tamamı, açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri~ 
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
1-9-936 tarihine müsadif sah günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 22-9-936 
tarihine müsadif salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edi
lerek 7-10-936 tarihine müsadif çarşamba ~ünü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde ' bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipb
tekli alacaklarla diğer alakadaraqın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelnin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifjyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi de mü~te
riye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
5.934/ 6590 numaralı dosyada nievcut evrak ve mahal
len haciz ve takdiri kıymet raporunu aörüp anlayacak
ları ilan olunur. (4416) 

Ereğli Havzai Fahmiyesi Sağlık 
Komisyonu Başkanhğından: . 

Gelik ve Kandilli Mıntakalarımızdaki dispanserleri
miz için 250 lira aylık_ ücretle. iki operatöre ~htiyacım!z 
vardır. Taliplerin, İhtısas v~sıkasının suretı, kısa bır 
tercfü:nci hali ve bir kıt'a fotoğraflarını Zonıuldakta 
sağlık Komisyonu Başkanlığına göndermeleri ilan olu
nur. ( 4412) 



1 

/ 

5 • 8 .. 936 s:ı ==$::::1 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman t'eıa<lüf edilemiyecek derecede büyük muvaffalöyet kazanan Hasan tıra§ 

bıçakları yeni ve kat'iyyen paılanmaz nevini piyaıadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan brq makinelerile birlikte 
Haaan tıraı bıçaklan tıra§ olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktu;. Ve bu tıraş bıçağı hiç 
bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neı'e içinde yüz defa tırat eder. Dünyanın hiçJ?ir tırat bıçağında bu 
meziyet yoktur. Ve buna ancak Haıan tıraı bıçağı muvaffak olmuttur. Marka ama ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 
adedi 50 kuruttur. Hasan Tıra§ sabunu· Hasan Tıraı kremi· Hasan Tıra§ pudra ıı - Hasan Tıraş kolonyası· da çok 
zevk ve nq'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Haıan depc>ıu: lSTANBUI:., BEYOGLU, ANKARA • 

., - . 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre ... 

muhammen K. ...... 

1326 Kadıköy Caferağa Orta 3 Kagir hanenin 1440 K. zarf 
.. • 45/128 His. 

1555 ~ 
Beyoğlu Hacı Mimi Camcı E. 21 Y. 19 Arsanın 1/ 8 His. 30 A. art-

tırma 

2047 Beyoğlu Hüseyinağa Valde çeşmesi E.165-167-2 Ahşap iki hane ve 170 .. 
ve Kılburnu · Y.201-203-2 bir dükkanın 1/ 8 His. 

2993 Tophane Hoca Ali Çıkmaz Dibek E.ve Y.26-28 Arsa 810 ,, 
3340 Feriköy E.Rum kilisesi arka E. 64 143,50 metre arsa 300 ,, 

Y. Lala Şahin Y. 44 
3573 Burgazadası Manastır Cad. E. 17-19 1157 metre arsa 2300 K. zarf 

3856 Ortaköy Ayazma Pişmiş oğlu 76 lçinde kulubesi o- 200 A. art-
mahallen 124: lan 145 metre arsa tırma 

4123 - Eminönü Ahi Çelebi Limoncular E. 37 Ustünde odaları o- 550 " Y. 34: lan kagir dükkanın 
900/ 4800 His. 

7201ı . Samatya Mirahor E. Hacı Manol 71 Ahşap hanenin 350 " 
~ 

llyasbey Y. Hacı Manav 18/ 64 His. 

.7468 -"' Feriköy . E.Rum kilisesi arka E. 66 143,50 metre arsa 300 ,, 
Y. Lala Şahin Y. 46 

7501 •' Eminönü Zindankapı Zindankapı Cad. E.409 Kagir dükkanın 1190 K. zarf 
Y.109 350/ 480 His. 

8290 Kurtuluş Mumcu Mumcu E. 4-6 Y.4: 54 metre arsa 100 A. art-
• tırma 

8290 Y edikule Mirahor Kuyulu E. 47 .Ahşap baraka ve 70 
" nyasbey Y. 49 arsanın 1/ 6 His. 

8261 Altı mermer Hacı Ti- E. Kilise çıkmazı 14 Ki.gir hane 710 
" mur Y. Taşköprülü 

8323 Feriköy E. Marya E. 5 Mü. - 500,50 metre arsa 310 
" Y .Adsız Nefer '· 

Yukarda evsafı yazılı gıı.yrimen kuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 17-8-936 tarihi
ne tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcı ıncaklarda nhat nefes almak n alnlrlerl teskin etmek i~ln 

I 

Losyonunu 
, kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün şlfai tesirlerini haizdir. 
Çam losyonlle banyo yapmız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. AMÜ>i zafiyetleri geçirir. Ferahhk ve 11eşe uyandmr. 

RESMi iLANLAR 
TURK LiMiTED 

SlRKETl 
ANKARA MOMES

SILLICl. 

Şiteıi 60 kuruştur. - Büyük eczanelerde bulunur. ......................................... 

RESMi iLANLAR 
TORK LiM iTED ŞiR
KETiNDEN: 

Şirketimizin Ankara Mümes
silliğine Bil8.I Akba tayin olun
muştur. Ankara'da Devairden 
para ahzü kabzi, Şirket namııia 
temas ve müzakerede bulun
mak selahiyeti yalnız mumai
leyhe tevdi edilmiştir. Keyfiyet 
bil'umum Resmi Devairin nazarı 
dikkatine vaz olunur . 

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

~ğer takımlarını almaya talip Firmanların teklifler ile 
birlikte şartname müzakeresi için 15 Ağustos 9 3 6 gü

. nüne kadar M. M. V. fen ve sanat umum Md. ne müra-

. caat etmeleri. ( 4208) . ~.~... 477 54:6 

Yalnız 
' ' 

ENO'S, 
h·aklka~en 

müessirdir. 

ENO 11Früi(Salt'' . "Sel de 
' . Frulf' ye "Mey va Tuzu' 

kellnıeleri fabrika markası 

olarak tescil efilıni,tır. 

.-:- ~ - -
ENO'S. 60 seneden fazla 
bir zamandanberi, sıhha
tı n muhafızı olarak ta
nınmıştır. 

ENO'S da i hiçbir zararlı 
madde ve mushil maden 
tuzu olmadığı gibi ne şe
ker, ne de ~ e k e r 1 i bir 
madde vardır. Şeker has
talığı olanlar bile ENO'S u 
alırlar. Tereddüd edile
cek ve alışmak korkusu 
yoktur. 

Bugünden bir şişe ENO'S 
alınız; o vakit kanaat 
kesbedeceksi niz. 

" 

' tı....... . ' 
. '-,.,,/i). • 
~. ~ 

E 
Her göz yaradılışta cazibeli ola

maz. BakışJan tesirsiz, nice güzel ka
dınların kendileri için iyi bir istikbal 
hazırlayamamaları, göz ve kirpik tu 
valetine ehemmiyet vermemekten zi
yade, bu tuvalet için kullanılan mal
zemeyi iyi seçememekten ileri geli
yor. 

Her genç kadının çantasında mut
la.k& bir VENUS KlRPlK SURMESI 
bulunmalıdır. Bu sürme yalnız emsa 
ti arasında değiLAvrupanın en yük
sek markalı sürmeleri arasında da 
birinciliği kazanmıştır.VENUS KIR
PIK SUSMESILE Harelenmiş bir 
göz, bakışlarındaki harikuladelik ve 
hususiyetle derhal, herkesin dikkati 
ni kendi üzerine çeker. 

Deposu : NUREDDIN EVL!YA 
ZADE, Kimyevi Ecza ve Alat ve 
Itriyat Ticarethanesi. 

lstanbul - Bahçekapı. 

lst anbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Safranbolu piyade alayı 
ihtiyacı için 182 ton un ka
palı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. Unun be
her kilosu 15 kuruş olup 
muvakkat teminatı 2048 li
radır. 8 Ağustos 936 Cu
martesi günü saat 10 da iha
lesi Safranboluda Alay Sa
tınalma komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin belli 
saatten bir saat evvel teklif 
!erini komisvona vermeleri. 

(107) (4169) 47S 
.\' 

Bursa için 99000 Mudan
ya için 70000 ve Bandırma 

Afyon yetiştiricilerin 
nazarı dikk8tirie: 
Uyuş t u rucu Ma 

inhisarından: 
Afyon yetiştiricilerin menfaatlerini göz önünde 

tutan İdaremiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat 
Bankası vasıtasile doğrudan doğruya müstahsilden 
alacaktır. Aşağıda gösterilel{ şehir ve kasatialar 
alJJ.ll merkezi ittihaz edildiğinden afyon yetiştirici
lerin kendilerine en yakın· olan mezkur ·şehir ve ka
sa bal ardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına 
müracaatla icap eden tafsilatı almalrı lüzumu ehem
miyetle ilan olunur . 

Ahm Merkezleri: 
için ·s2000 kilo sığır eti sa- Amasya, " Aktehir • ti~ ·" , Afyoiıkarahisar, 
tın alınacaktır. Tahmin e-
dilen bedeli 44200 liradır. Aydm, Balıkesir, Çorum, " Eıkitehir .• Bilec;ik '' 
Muhtelif garnizonlara ait Gümüıhacıköy, Konya, · Kütahya, . ~' · Isparta"' 
sığır eti ayrı ayrı taliplere Burdur " Malatya, Tokat, Zile. (4423) 
de ihale olunabilir. Şar~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mesi Satınalma komisyon
dadır. Eksiltme 1 O Ağustos 
936 pazartesi günü saat 16 
da Bursada Satınalma Ko
misyonunda olacaktır. Ek
siltme kapalı zarf usuliledir. 
İlk teminat 3 315 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edecek
lerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesi
kaları göstermeleri lazım
drr. Teklif mektubları 1 O 
Ağustos 936 saat 15 e ka
dar satmalma komisyonu
na verilmiş olacaktır. ( 11 O) 

(4172) 47• 
• • • 

Harp okulu için beher ta
nesine biçilen ederi 5 8 lira 
olup 5 5 O tane gardirop ka. -
palı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesini 160 
kuruşa almak ve örneğini 
göt-mek istiyenler her gün 

DiPLOMALI ECZACI 
ARANIYOR 

Karadeniz sahilinde bir şehirdedir. 
Arzu edenlerin Yeni postane arka
sında 47 No. da MAZON VE BOT
TON ecza deposuna müracaatleri. 
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Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan 
ölU Doktor Hintiryan uhtesinde bu
lunan Beyoğlunda. Hüseyin ağa ma
hallesinde Feridiye sokak 79 numa
ralı 79, 93 metro murabbaı bahçeli 
40,12 metro zemin üzerine bir bap 
barakanın açık arttırma suretile 
14-9-936 pazartesi günü saat 14 te 
saWacakt;ır.Tamamının kıymeti:1000 
liradır. Dellaliye resmi ile ihale pulu 
müşterisine aittir. Satış bedeli yüzde 
75 şi bulduğu taktirde en çok arttı
ranm üzerine ihale edilecektir. ls
teklilerin yukarıda gösterilen gün ve 
saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu-· 
kuk Mahkemesine baş vurmaları i-
18.n olunur. 

komisyona uğramaları iha - le kanuni teminatlarını havi 
lesi 14 Ağustos 936 cuma gü teklif mektuplarını ihale sa
nü saat 11 dedir. Ilk teminat atinden en az bir saat evvel 
2392 lira 50 kuruştur. Ek - Ankarada M .. M. V. Satı~al
siltmeye girecekler 2490 sa- ma Komisyonuna vermele -
yılı kanunun 2 ve 3 üncü ri. ( 132) ( 4298) 
maddelerinde yazılı belgeler 1 494 

1 -· 

Juvantin 

· S~ç· Boyaları 

.., . tJJt 
Kumral ve aiyah olarak sa_,,. 

ve tabi! renk verir. Ter ve ~~ 
makla çıkmaz. Yeglne zar->;,.. 
ve tanmmı§ sıhht saç bO~~.sJ 
INGILIZ KANZUK E~....--

Beyoğlu - I.sta.nbul 

Sahibi:Ahmet Emin Y~~
Umumt Ne§riyatı tdare 'fJd 

S. SALIM ·t,ı 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk ~~ 
Şirketi-Basıldığı yer TAN ııı• 


