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5 KURUŞ 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Yunanistanda sUkOn! 

la ir gün oturuP ..... ~eıap et-
19 ıek: Türklugun servet 
namına neai var; neai yok ... 

Rejimi devirmek istiyen bir çok 
ihtililci komünistler yakalandı 

Başbakan Metaksas şimdiye kadar alınan tedbirlerin 
haddi asgaride olduğunu söylüyor 

2 incide : Maliye Vekili ile müUkat - Takvim - Siyaset 

~emi -
3 üncüde : Son haberler - Reportaj - Resimli makale 
4 üncüde : Acı Hakikatler - Sailık Öğütleri - Hayat içinden 
5 incide ı Günün meseleleri - Günün içinden. 
6 ıncıda ı Spor - Radyo - Yesarinin romanı: Gece yanaı 
7 incide : Haftalık: radyo programı - Mari Antuvanet 
8 incide ı Memleket - 3 İtsanbul. 

Vergilerde prensiplerimiz 

_Fuat Ağralı mali 
siyasetimizi anlatıyor 

Devlet varidahnın teksirini vergileri artırmakta 
· değil bir matrahın inkişafına edeceğimiz 
yardımdan hasıl o~acak fazlalıklarda arıyoruz 

Hesabımızı nekadar maddi 
tutanak tutalım, böyle bir milli 
varlık hesabında lıtanbula çok 
mühim bir yer ayırmak lazım 
gelir. 

En mütenevvi güzellikler 

O ünya yüzünde çok güzel yer
ler bulunabilir. Fakat en mü

tenevvi güzellikler, dünyanın hiçbir 
yerinde lstanbulda olduğu kadar kü
çük bir saha içinde toplanmış değil
dir. iklimler bile 1stanbuldaki tenev
Vliü arttırmak için hizmete koşmuş
lardır. Boğazın yukarı kısmında ve 
Karadeniz sahilinde tamamile Şimal 
iklimi var. Serin rüzgarlar hiç eksik 
olmaz. Adalarda ve Marmara sahilin
de Cenup memleketine mahsus şart
lar bulursunuz. Yirmi beş kilometre
lik bir mesafe içinde pek çok zaman
lar birkaç derece de sıcaklık farkına 
tesadüf edilir. 

Yunan Batvekili Metakıasın 
meclisi f eıhetmesinden ve ida
rei örfiye ilan etmesinden sonra 
Yunanistanda sükun tamamen 
avdet ebnittir. İçtimai rejimi de
virmek maksadile hareket eden 
bir çok ihtilalci komünist yaka. 
lanmıttır. Bunların serian muha
kemelerine bakılacaktır. Sansür 
devam etmektedir. Hatlar hala 
kesiktir. Hudut kapalıdır. Bir ih
tilal neticesine varacağı bildiri
len umumi grev akim kalmı•tır. 

Ankaradaki arkadaşımız Mecdi Say 
man, Maliye Vekili Fuat Ağralı ile 
şayanı dikkat bir mülakat yapmış· 

. · tır. Maliye Vekili arkadaşımıza ez
cümle demiştir ki: 

Başbakan Metaksas komünistler 

"-Devlet varidatının teksirini, ver 
gileri arttırmakta değil, herhangi 
bir matrahın inkişafına edeceğimiz 

· yardımdan dolayı hasıl olacak fazla
lıkta. aramaktayız. Prensip, hedef bu 
dur. Bütçenin tatbikatına göre her 
hangi vergide aksak bulursak bu 
prensipi tatbik edeceğiz." 

Fuat Ağralı bundan sonra ye
ııi barem kanunu projesinden 
başka bankalar için hazırlanan ba
rem projesinin de ikinci teşrinde ka. 
mutaya verileceğini söylemiştir. 

Tabiatin bu kadar nimete boğduğu 
güzel şehir, ayni zamanda tarihin en 
hareketli merkezlerinden biri olmuş
tur. Eskiler burada güzel eserler bı
rakmışlardır. Türklük en mühim 
medeni abidelerini lstanbulda kur
muştur. Dünyanın en zengin müzele
rinden biri 1stanbuldadır. 

hakkında şimdiye kadar alınan ted
birlerin haddi asgaride olduğunu 
söylemiş ve bir beyanname neşrede
rek son meclisin vazifesini ifadan 
aciz olduğunu onun için feshedildi -
ğini bildirmiştir. Ordu kumandanları 
hükf.tmetle beraberdir. Dün her türlü 
kargaşalık ihtimaline karşı Selanik 
limanına birkaç harp gemisi gönde
rilmiştir. 

Yımanistanda feshedilen Meclisin ilk toplanttsı 

Kazanç ve muamele vergileri ka
nunlarında da esaslı değişiklikler ya 
pılacaktır. Kazanç projesi, sayinin ira 
dile geçinen gezginci satıcılarla bazı 
işçiler için mevcut vergi nisbetleri
ni hafifleştirmekte, tahsilat hususun-

Zıt istikamete akın 

B öyle bir merkeze dünyanın her 
tarafından akın halinde insan 

gelmesi beklenir, değil mi? Hal
buki hakikat hiç te öyle değil ... Otel
ler bomboş ... Seyahatin bu kadar ba
sitleştiği bir devirde 1stanbı.da seya
hat etmek, bir ecnebi seyyahın gö-

•u,. u t:1,,;u u!e auunu.K, .çeun mace-
rahıra gögiis vermek manasına ge.. 
lir. 

İş bu kadarla da kalmıyor. lstan
bulun içinde bulunanlar için en bü
yük emel, zevk, eğlence, istirahat 
namına harice gitmektir. Uzak yer
lere seyahatleri bir tarafa bırakalım, 
zevke ve istirahate ayıracakları pa
ra mahdut olan vatandaşlar bile kışın 
iYunanistana, yazın Romanya, Bul
gar sahillerine can atarlar. Bu zıt is
tikametteki akının sebebi, mutlaka 
nıemleket haricine çıkmak endişesi 
değildir. Ayni ucuzluk, ayni istirahat 
esbabı, ayni nevi eğlenceler memle
kette bulunsa harice gidenlerden 
çoğu bu güzel lstanbulda. kalmayı 
elbette tercih ederler. 

İstanbul Türkiye için en tabii döviz 
kaynağı olduğu halde bugünkü haller 
Ve §artlar altında döviz getirmiyor, 
bilakis zıt istikametteki akın, harice 
bilvasıta az, çok döviz akmasına se
bep oluyor. 

Çare: Bilmeyiz deme/ti 

B u derde çare nedir? Bizce en 
tesirli çare, bilmeyiz demek 

Cesaretine malik olmaktır. 
Memleketimizde bu gibi dertlerin 

Çok candan bir dertlisi vardır: Falih 
lııfkı Atay ..• 

. Falih dünkü İstanbul sayfamızda 
Ç~kan güzel yazısında parmağını, der
dın en can alacak yerine koymuştur: 
~esela doktorluğa, riyaziyeciliğe, 

•1rnyagerliğe ait bir ihtısas mesele-
11ltlde bilmeyiz demek kimseye ağır 
telrnez. Fakat bir şehrin yaşayışına, 
~ehir planına, turizm meselelerine da
ır b' .. ır bahis açılsa bunların doktorlu-
g~, riyaziyeciliğe ait meselelerden 
l'lizierce kat muğlak içtimai ve ikti
l!a~~ . 

\41 ıhtısas meselelerine dokunduğu-
~~ bir türlü kabul edemeyiz. Hepi
h 1zde her derde deva temin edecek 
~r ·ua.çıar vardır. Böyle ilaçları 

ilansızca tecrübe etmek suretile za
k.e_,n. çok mahdut olan vasıta ve im-
atıları heba eder gideriz. 

lle ~etnleketimizde bulunınıyan bir 
da~ rn~~ineyi hariçten al~~~ nek~
tıl ~ tabu görürsek, şebirciligın, şehır 
h a~ının, turizmin mütehassıslarını 

al'içten getirtmeyi .okadar tabii 
'd~etnıeliyiz. Fakat bunları bir defa 
ttetırttikten sonra kendi fikirlerimizi 
aiıt d 

Başbakan Metaksas, gazetecile - metin dış siyasasında h~çbir değişik-
rin, dış siyasa hakkında kendilerine lik olmıyacağmı eski s.ıy~sette de -
sordukları bir suale cevaben hükfı - vam edileceğini söylemıştır. 

ispanyadaki ihtilal 

Asiler de kralı tekrar 
' getirmek istemiyorlar 

Devletler ispanya işlerine kanşılmaması için 
Fransanın yaptığı teklife müsbet cevap veriyor 

Asiler bir binanın merdi venini siper gibi kullanıyorlar 

fıpanya iıyam, A ..-rupa dev
letleri araıında birçok ihtilaflara 
yol açmak istidadını gösterdiğin
den günden güne ehemmiyet kea 
betmekted ir. 
Franıanın İspanya itlerine ka. 

rıtılmamuı hakkında devletler 
arasında bir ittifak yapılması et
rafındaki teklifi Sovyet Rusya, 
İtalya, Çekoslovakya, Belçika .ve 
Hollanda tarafından kabul edıl -
mittir. 

Sovyet hükfuneti bu teklife 
verdiii cevapta Portekizin de bu 
ittifaka girmesini ve bilhasaa ha.. 
zı devletleriın İspanyadaki met
ru hükUmet aleyhine olarak yap
makta oldukları yardımlara niha 
yet verilmesini istemittir. 

Dün gelen haberlerin arasında. en 
şayanı dikkat olanı şudur: 

lspanyol isileri, isyanda muvaf • 

rini bağlamamalıyız. 

Doğru hareket edersek, başka men
faatlerden başka, lstanbul Türkiye
nin en zengin döviz kaynağı olabilir. 
Fakat böyle yapmadıktan başka yan 

fak oldukları taktirde !spanyada 
krallığın yeniden tesisi mümkün ol 
madığını bildirmiştir. Hatta sabık 
İspanya veliahti olan Don Juant, 
Fran~ız hududunu geçerek Burgosa 
~e~mış ve Guodarrama cephesinde 
asıle~le beraber muharebeye gir -
mek ıstemiş ise de General Molanın 
emri üzerine tekrar hududa gönderil
miştir. 

Asiler mahafili, bu haberi kayde
derken, asilerin muvaffakiyeti tak
dirinde lspanyada askeri bir dikta • 
törlilk kurulması muhtemel olduğu 
bildirilmektedir,. 

Hükumet kuvvetleri asileri bir
çok yerlerde püskürtmüşlerdir. Vu
ku bulan muharebelerde esir top ve 
mühimmat bırakmışlar ve ' telefat 
vermişlerdir. 

İspanya ahvali hakkında dUn \al· 
dığımız haberler onuncu sayfamız
dadır. 

güzelliklerini, hem de abideleri boza
cak olursak hem büyük bir fırsat ka-
çırmış hem de TU·rkl·· v .. b .. ··k • ugun en uyu 
bir servet kaynağını baltalamış olu
ruz. 

[Yunanistanda son vaziyetin huli.- da mükellefe kolaylık temin olun
sası budur. Mufassal telgraflanmızı maktadır. 
dokuzuncu sayfamızda bulacaksınız.] 
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Serbest güreşte 
11 inci olduk! 

Alafranga güreşlerde 
~ kere ,aalip aeldik 

4 kere mağliip olduk 
[Sureti mahsusada Berline 
giden a.rkiıdaştmız Bürhatf 
Felek tele/cmla bildiriyor:] 

Berlin - Alafranga yani Greko 
Romen güreşlere bugün başlandı. 

Evvel Yaşar güreşti. Güreş esna
sında Danimarkahmn kaburgası kı 
nldığmdan Yaşar galip Din edlldL 

Saim Belçikalı ile karşılaştı ve sa 
yı hesabiyle galip geldi 

Büyük Mustafa .Macara sayı he
sabiyle galip geldi. Bu öç gallbiy:et 
yüzümüzü güldürmüştü. Fa.kat ma
aalesef bundan sonraki güreşler 

hep aleyhimize neticelendi. 
Küc;ük Hüseyin Flnlindiyalıya 

sayı hesabiyle mağlup oldu. 
Nuri Çekoslovakyahya sayı he-

sabiyle mağlftp oldu. . 
Adnan, Mısırlıya sayı hesabiyle 

mağlôp oldu • 
Ve nihayet Çoban Mehmet te t:'" 

talyana sayı De mağlUp oldu. 
Bu suretle bugün yaptağmıız ye

di gilre,ten üçünü kazandık ve dör 
dünü kaybettik. 

Greko Romen güreşlere yann 
da devam edilecektir. 
Şimdi serbest güreşlerin netice

sini bildireyim: Serbest güreşte 
puvan alan 14 millet arasında 11 
inci olduk. Bu milletler şunlardır: 
l inci Amerika, 2 inci İsveç. 3 ün
cü Finlandiya, 4 üncü Macaristan, 
5 inci Almanya, 6 ıncı Fransa, 7 in 
ci Estonya, 8 inci İsviçre, 9 uncu 
Kanada, 10 uncu Çekoslovakya 11 
inci Türkiye. 

Kiel'den alman haberlere göre 
yelkencilerimiz, yapılan yelken ya 
rI§larından birinde 21 inci, diğerin 
de 6 mcı olmuşlardır. Bu hususta 
her nedense kafileden malfımat al 
tnak kabil olamamıştır. 
· ·Eskrim müsabak&larma gelince 
Bayan Halet ilk de~e, Bayan Su 
at · te ikinci devrede tasfiyeye uğ
ranu§}ardır. 

Bttrhan Felek 
[Diln Olimpiyatlarda yapılan muh 
telif müsabakalara, yelken yarış
larına, atlamalara, koşulara ve atış 
lara ait mütemmim tafsilat altıncı 
sayfamızdadır J 

(Maliye Vekilile yapılan mtllaka
tm metni 2 inci sayfamızdadır.) Maliye Vekili Fuat A.ğrals 

Şark demiryollorı 

Hissedarlar heyeti dün 
satış kararı verdi 

Dünkü toplantıda bulunanlar 

Şark demiryollan hissedarla'!" he
yeti dün şirketin nıerk~z binasında 
fevkalade bir toplantı yapınışlar ve 
şirketin hükumete sattlnıasma karar 
vermişlerdir. Satış miUakerelerlD:e 

yakında başlanacaktır. Mt!murlar a
rasında esaslı bir d~J'işiklik yapılma
sı mevzuubahs değildir. Bu hususta 
fazla tafsilat 3 üçüncü sayf am.ızda, 
6 mcı sütunda.dır. 

·Cim Londosla Rus pehlivanı 
Kola Kuvaryani dün geldiler 

Serbest güreş şampiyonu Cim Londos 

~ a dederek: "Şöyle plan yapın, 
U hedef bilin!,, gibi talimatla elle- lış umran düşüncelerile hem tabiatin ~hmet Emin Yalman '- rııı""'"" i&i&hhiNWMl11l!lllftl ______ ,., 

Cim Londoı dün Pireden şeh. 
rimize gelmittir. Dünya serbest 
güret fampiyonu yakrnda Rus 
Deblivaını Kola Kuvaryan ile gü-

Rus pehlivan Kola Kvanya" 

reşecektir. Dün bir muharririmiz 
ayrı ayrı iki pehlivanla da görüt
müştür. Bu mülakata ait tafeilatı 
3 üncü ıayf amızda bulacakıımz. 



2 lAN 

İşaretleme işi Rakı içip evde 
kansını vurmuş! Çivi çakma usulü tercih 

Bebek sergisi 
yann açılıyor 

7 - 8 - 936 

Siyaset alemi Vergilerde prensiplerimiz 

Fuat Ağralı mali 
siyasetimizi anlahyor 

d·ı· \' unan hadiselerinin Suçlu "şimdi banşhk, e 1 ıyor Kermesin son hazırlığı . .. .. 
Halkın, caddelerde muayyen bir is- ıçyuzu 

bir aradarız ,, diyor tikamette gidip gelmeleri ve karşıdan da tamamlanıyor Dün Yunanistandan gelen ..... 
Hikim BUrhaneddin, §ahit polis karşıya muayyen yerlerden geçmele- Kızılay Cemiyeti Eminönü Şubesi ler, komşu memlekette çok vahim 

memuru Ahmede döndü: ri için aeyriaefer müdürlüğü tarafın- tarafmdan hazırlanan Kermes eğlen- neticeler doğurabllecek lst.iclatta oıaa 
:Ankara, 6 Ağustos (Telefonla) 

lsmet Inönünün Kamutaydaki son 
nutkunda tebarüz ettirdiği veçhile, 
Mantrö mukavelesi imzalanır imza
lanmaz; her tarafta bu mukavele 
tatbikatının esaslı masrafa lüzum 
göster.eceği idrak olunmuştu. Bu 
münasebetle maksatlı ve maksatsız 
ç!karılan yeni vergi şayiaları, Mali
ye Vekilinin evveli. gazetemize yap
tığı beyanat, daha sonra parti gru
punda verdiği izahat ve Başbakan~n 
Kamutay kürsüsünden Millet vekıl
lerine tarihi hitabı ile; bir sabun 
köpüğü gibi sönüp gitti. 

gide imkia bulunak; bu premipl tat
bik edeceğlZ." 

"-Bu Arap Seyfi kendini bilmiye- dan yapılan tetkikat bitirilmiştir. celeri yarm akpm Taksim B&hçe- bir hareketin çabuk sezllerek butı· 
cek derecede sarhoe olmuş, kansını Bu meseleler hakkında kat'i karar sinde bB.§lıyacaktır. nldığını ve hükômetin timdi vazlye-

Kamutaya verilen projeler dövmilf, polisi yumruktaml§ ve birta verilmek üzere bugünlerde belediye- Muhtelif pavyonlarda atraksiyon te hikiın olduğunu göstermektedir. 
knn rezaletler yapmq diyorlar, ne bi de bir komiayon toplanacak, ae)'l'iae; oyunlan ,sihirli balık ve ıpk eğlence- Muhtelif membalardan sızan ına-

Ka.mutaya verilmiş bulunan yeni llyorsan &öyle! ... ,, fer müdürlil~nün raporunu tetkike- leri, danslar, konserler, kli.sik bale, Jümata göre tamamen askeri ışpl 
barem kanunu projesinden batka Ahmet, ağır ağır anlattı: decektir. Raporda karşıdan karşıya lünapark oyunları, ve daha birçok altında bulunan Atinada ve bütilD 
bankalar için hazırlanan barem p.ro- "- Efendim, vakit gece yan8mJ geçmek için yapılacak işaret husu- müsabakalar hazırlanınıştır. Yunanistanda timdi tam bir sükfUI 
jeeinin de ikinci teşrinde Kamutaya gec;mifti. Karakolun önünde bir fer- sunda en iyi mıul olarak çivileme ter. Burada 8por mUsabakalan ve res- 1 ardır 
verileceğini iıJaret eden Fuat Ağralı yat koptu; bir kadın sesi: cih edilmi.ıir. Komisyo~ da bunu~: mi geçidi de yapılacaktır. Yarın ak- v Gre~ te§ebbüsleri hUkfunetin ciddi 
bu her iki projenin gelecek içtimada - Yetiıliı, öldürdüler! Ablamı öl- bul ~erse hemen tatbıkata geç ıaın sabaha kadar sürecek olan eğ- müdahalesi sayesinde tamamen aka-
müzakere olunacağını ifade ederek: dilrdtller! cektir. lenoelere pazar günü saat 10 da tek- mete uğramış ve Metaksas bil-

- VeUletlml alilwlar edell Od Diye bağınyordu. Ben hemen koş- rar b8.flanacaktır. Eğlenceler, ayni tün otoriteslnl ~ok Jıusas bir §ekll-
proje daha vardır ki, onlar da Ka- tum. Böyle sokak ortasında haykıran Oniverıitede kayıt hazırhiı akşam aaat 21 buçuktan sonra tek- de kullaamağa ~ştır. 
muta.ya takdim edilmiş bulunuyor, kadının üstübaıı paramparça idi. Üniversitenin muhtelif fakültele - rar devam edecektir. Yann gündüz Bugünkü vaziyeti bu !}ekllde h.., 

Vaziyet sarihtir: 
Beynelmilel vaziyet f evkali.de bir 

rnecburiyet göstermezse, Boğazların 
tahkimi için bazırlanmlf bulunan 
planın tatbikinde v~tandaflara • . Ye.ni 
külfetler tahmil edilecek degıldır. 
Hükumet, memleketin ümitli ve ta
bii inkişafının diğer ihtiyaçlara oldu 
ğu gibi, Milli Müdafaa ihtiyacma da 
kafi geleceği kanaatini muhafaza et 
mektedir. Hatti. kulağımıza gelen 
haber doğru ise, parti grupunda bir 
mebusumuzun )teni vergi ihdası hak 
kında vaptığı bir teklif müzakere 
mevzu~ addolunmamış ve reye dahi 
konmamıştır. 

dedi. Kuanç ve muamele vergileri -Ablan nerede! Oldtlren kim! di- rinde kayıt ve kabul muamelesine Ey açılacak olan bebek sergisi on bet li8a ettikten sonra ıtlmdl hüldimet:I 
kanunlannda yapllaeak delltlldlkler ye IOl'dum. Bu Arap Seyfiyi pter- lfilün birinde baeianacalrtır. Kayıt ve gün ıUrecektir. ldarel örfiye Ubına ve meclW f.-
her biri ehemmiyetlidir. Kuanç pro- di. Biru ileride, keneli kanaı olduğu kabul itleri için mevcut talimatname- Kermese iştirak edecek artistler hetmeğe &evkedea amilleri bundl 
jest dylnin lracllle ~· ~od nu IODradan anladığımD bir başka de bul tadlllt ~pılmaktadır. ıerefine dün ak§am Suadiye Pli.jm- kısaca tabWe çalıplım: 
satıcdarla bazı işçiler için meıveut ver- kadın, kanlar içinde yerde yatıyordu. Anivereltelllenn Romanyaya yapa- da bir ziyafet verilmi§tir. Ziyafet ~ 9fllle kiaunmanlde yaprJ.
gl nisbetlerlni hallflettlnnekt.edlr. Ba Seyfiyi alıp karakola götürmek iste- ca~~ 11eyahat bu ayın 12 sine tehir gece yansma kadar sürmU§ ve bir- intihabat, mecliste hiçbir puttye 
• mliMAMeleri tazyik eden kayıtlana dim. Fakat, Seyfi müthiı surette iç- edilnııttir. çok ecnebi artistlerile Şehir Tiyat- tam bir ekseriyet temin edememlt*L 
kaldınlmuı teklif olunmakta, tahsl- mişti. Kutilrler ederek üstüme yürU- Celil Bayann tetkikleri rosu artistleri hazır bulunmuılardır. Onun Jçin meclis eklerlyetlne da,.. 
Jlt hn09unda mükellefe kolaylık te- dU Göğsüm bir k rd re Dün gündüz plajda san'atki.rlar ara- nan bir kabine kurulamamqtı. MuJa-
mln edilmektedir. Bunlardan I>aa,ka · 1 ~ N ~ vu ~d y~ _ lktısat Vekili Celll Bayar, dün bir amda muhtelif müsabakalar yapıl- telif partller ne diğerlerlle anlefl"9" 
vurtuız vergDerdekl esub httkttm- ~v~~d · ~ ~yıln va be:_, müddet İt Bankaamda mqgul olmuş, mıştır. Yüzme müsabakasında Bel- .ı.... van-rvorlar, ne de kablnenlıl . ı-ı nın, ~ ızınm ,,-.. ımıy e •r ...,_, oradan yeni kunılan Ankara Sigorta A• .,--r., 
lenn te\·hldl için bir kanun pro.F> yakalayıp karakola getirdik. Fakat . . . gratlı muganniye Bahriye Haçiç bi- mes'ullyetlni iberlerlne alatimyorlar-
hazırlam.ktayız K ......... ve ha""Van- ıırketine gıtı;ııittlr. CeW Bayar, bdn- . cil'gı·· İ Galip ilrinciligı·· almı•lar dı a... kil n-•--'- bir ... ıı~ . · -~k nJ., d Arap Seyfi orada da rahat durmadı. dan sonra Heybeliadaya giderek Baıı nn 1 • • ~ - • .uagoVe .u'OlllU-..m m~ 
tar vergisi gibı vergi anu arm • İk' . d f UstU yUrU rek bend ~ dır. Dans müsabakasında da Bedia - istişareler içinde devam eden ba _.. 

19&> yılı bütçesi fazla varidatla 
kapanlnlf bulunuyor. Henüz iki ayı 
nı geçirdiğimiz 1936 mali yılı aynı 

hayırlı neticeyi vaadeder görUnmek
tedir. Şu noktayı bilhassa tebarüz 
ettirmek lazımdır ki 1936 bütçesi 
geçen yıla nazaran 13 milyon liraya 
yakın bir fazlalık arzediyoraa da, 
bütt;e muvazenesi hakikt ve müıbet 
ölçülere göre . temin edil~~; ziraat 
mahsullerimizın bu yıl goatereceği 
inkişaf ve bunun vergi tahsili.tında 
yapacağı tesir hesaba katılmamış

tır. 

müruru zaman, teblli ,.e itiraz şekli- ni=~ar:.a teeeb~:. ettl.~e e- v.~kil lamet lnönünU ziyaret etmiş - Münir Nurettin çifti birinci, Kordi- npk vasiyet içinde 
0 

uman ba§veldl 
lerl ayn ayn hüldlmlere t&bldlr. Bun . tır. namula - 1. Galip çifti ikinci gelmif- muavini olan Metaksu'la berabel 
lan tek kanunda birleştireceğiz. Bu ~ıa s~çluya sordu: .,_... Dahiliye Vekili ŞUkril Kaya da dün lerdir. mevkii lktldan adeta vekiletaı .,_,. 
arzuyu Kamutaydald arkada.tlar' Ue- - Dov~~ kadın nı-.hlı karm Heybeliadaya giderek Batvekil İsmet 

·· •- dl Haklı "rdtt.ı..•-Uz bu dı deffl mı." İnönUnU ziyaret etmlftir itfaiye 'enlilıleri yaNdlhaevamy~ :1e~:.'!~~ bOftD L.....L..1--a.ı ri sunntişft'r . go ~..... - Evet!.. . "" aa - ..uuıaa-
taleplerini yerine getlnneye çalışı - I İstanbul sezonu münasebeWe ter- başına geldL 

0 
zaman Yananı.taS 

yoruz. 
Tahsili Emval Kanunu da es

kidir. Clbayetin tanzimi ~in yeni bir 
kanun projesi hazırlıyoruz. • 

-Şimdi banttmız mı! nhiaarlara alınacak memurlar tip edilen itfaiye tenlikleri, 22 ağul- clahBf Od mllhlm meeele ~ 
Arap Seyfi önüne bakarak cevap İnhisarlar İdaresinde yapılan son tos cumartesi günü saat 15 te T&k-

verdi: tasfiyeler münasebetile münhallere sim Stadyomunda yapılacaktır. İt-
- Ban§tık. Yine bir aradayız. yeniden memur alınacaktır. İnhisar faiye müdürlüğü, Fatih ve Şişhane-

İdaresi, bu aym on ikisinde bir mü- deki grup merkezlerinde istiyenlere Bundan sonra, dinlenen phit, po -
sabaka imtihanı açmıştır. İmtihana bilet t,evzüne b8.f}amıştır. 

Gün geçtikçe eskimekte olan ve il- lis memurlanndan Mustafa; gece ya girmek için askerliğini bitirmiş ol- Şenliklerde halka şehrimizde yan-
zerlerinde yeni harflerin görülmesi namdan sonra, bir kadının: "İmdııt! mak ve yaşı 31 den kUçUk olmak gın söndürme teşkili.tının iki asırlık 
yalnız gönüllerin bir arzusu değil, in- Polis öldürüyorlar!.. Orada li.\şka şarttır. tarihine ait birçok canlı örnekler göa-

Fuat Ağralı ile kılabm bir icabı halini al~. k~~ pa: polis yok mu?,, diye haykırdığını du- terilecek .bu meyanda eski mahalle 
Maliye koltuğunu ifgal ettiği gUn ralamnızın yenllerile degı_ştirilm~~ı yarak koştuğunu anlattıktan sonra Vifiyetin yeni kadroıu tulumbacılığına ait bazı hatıralar da 

denberi aldığı yerinde tetb.ir~erl.e tasavvurunun mevcut oldugunu bılı- Vilayet idare heyetinde ve evrak canlandınlacaktır. Bunun için tstan-
mesut neticelerini elde etmesmı bı- yordum. Maliye Vekilinden bu husua- ıu izahatı verdi: kalemlerinde ihdas edilen mümeyiz- bulun en meşhur dört mahalle tu-
len Fuat Ağralıyı dün makamında ta izahat rica ettim ve IU cevabı al- - Yerde bir kadın kanlar ic,;inde liklerle villyet mektupçuluk kalemine lumbası, Mevli.nekapılılar, Kadirga -
zi ·aret ettim. Mühim ve acele ifle- yatıyordu. Suçlunun karıSI olduğu- aJt kaClro vilayete gelmiftir. Vilayet "klül EyU 

1 

Paralann tebdili 

rln vaziyetini halletmek. 
Amele meselelerini halletmek • 

kadar kolay değlldl. Çttnld1 Ka 

ela, Serezde, Selinlkte ve daha ~ 
QC>k yerlerde yüz blnleree tütün aane!. 
lesi vardı. Yunan ttttttn tlearetl 
diğer lth~ memleıket.lerin ko ., i l dım: .ı-- ... da • .A.- _a....JL c.... .!i., hl-.r. KaragUmru er ve psu -rini tamamlayarak kısa b r yaz 1- _ Evrakı nalldiymln tab'ı iti btt- nu sonra~ 4t""1 "'' ıı;nn.p ~.,.~, ~ >MllfiiMtılii~löemi Mllinetizi İ'bf'!-- .__...._

1 
.. ~. -•w 

tt•,,_..,~tıle mllldUM..JıWı 'llankUlu na .... ~h~tu. .D\IJ'm.\llw IL~.-ıı "' ıılllF' ~cı ~ m~ ~4'-' il~ ~ ... ••et dalalllade 
hterem vekil bana, yeni maliye ~ mı! Bunu huıtuk' möş&\irleiiiiiize tet yor, arkada~ Ahmedtn üstöne~- tef'fl ettfiıŞtrr. rile iştirak edeceklerdir. 
kilit kanununun tatbikmdan sonı:a kik ettirdik. Merkez Bankasına alt dınyor, bir yandan da karısını d~ Vilayet İdare Heyeti Başkatibi Ce-
buğün bazı aksaklıklar gösteren_ f ı- olduğuna karar verildi. Banka bu lıt- vüyordu.. . . mal bo ki.lem ınUmeyizliğine, Villyet 
nans makinasmda sali.ha dogru le galdtir Yapdaeak muamele, Mahkeme, Seyfının kansı, ve bal - Evrak Kalemi Şefi Hüseyin vilayet İstanbul sezonu mUnaaebetile açı -
esaslı bir ~ atılmış ol~ğmığ' . :.;; ..::ı evrakı nakdiye)i but.mla • dızınm phit olarak çağınlmaaı iı:in evrak kalemi dosya mümeyizliğine lacak halı sergisi için hazırlıklar il~r 
bu hususta iyı ümitler bea mı eak olu ,..uerue mömdeledea lba- duru§mayı başka güne bıraktı. tayin edilmiştir. !emiştir. Topkapı Sarayı ile eski 11:1 -

Halı •ergİ•İ 

1~M.u 8.__.........._ bir Od defa mi- rettir. ~......nyoram ki, buab b11 işi Bir memur beraet etti lam eserleri müzesinde bulunan kıy-
..,_,- bini cJe&n tedrlel nrette yapacak Boiu yollannın tamiri metli halılar, dUn mtlseler idares! ta-ısallnl •öeterdlğimls gibi, mevcut ver- en .,... Kahveci Cemalin kahveeinrle gece · ts k · · 

" ttt,e. tır Yeni paralann daha iyi kiğıda Arnavutköyü ile Rumelihisarı ara- rafından tanbul sezonu omıtesıne 
gtlerden bazılanm indirmeye m • yarısından sonra a8ılsız araştırma · · K 'te bu-" ... d ..wıa. diyen aziz tefmin bu de ............. taklidi kabD o'nwnMI ve r sındaki nhtım ve yol, epeyce bozul- tellim edılmiıtir. omı e"'" en 
~;-:;:.:~esi U~rinde duran Maliye belld ele eb'at itibarile blru daba kti yapmaktan suc;lu, Bakırköy po ıs me muotur. Belediye, buraların derhal itibaren bu eeerleri taanif ~e ter.ip 

çwuu olmMlaa ltlDa ec1Uecekttr murlarmdan thaanın duruşmam dün tamiri için dün keoif yaptırm11tır. etmeğe bqlayacaktır. Bakam illve etti: ~ ~aynlacaktmı. Deferli ve neticelendi. Suçlunun o tarihte diğer İnpata bu ay içinde bqlanacak ve 
- Devlet variclatmm tektıllrln~ = ldHrıan~a8!entiğl llOll haber 111 oldu: polis ınemurlarile birlikte mühim bir mewim bitmeden tamirat tamamla-

gDerl arttırmakta değil, hen: Yeal ............ blrlllde llerllaJ- vazife almıı olduğuna ve han, beki.r nacaktır. 
matnlua lnldp.fma eclecei:.. .a1:: ele~ Bopmml auh bir ftJ8 odası, kahve gibi yerlerde Blvil kıya-
dandan dolayı hiaıl 0~ ~ mlal göreeeilL fetle araştırma yapmafl mezun bu -
anmaldaya. Premlp, han-' · Meedl s. SAYllAN lunduğuna dair, emniyet müdirivetin 
B6t(lellill tatMkatm& gire, &" ver- den gelen tezkere okundu. Tezkere 

ı k ı d muhteviyatı, auçlunun mUdafaasmı 

Deniz işleri Jkme tep er e teyit eder mahiyette giSril~dUğUnden 
mahkeme İhsanın beraetıne karar 

Şehir TI)'atrosu lzmire ıitmiyor 
hmirde açılacak olan beynelmilel 

sergi heyeti ile Şehir Tlyatroeu ar
tistleri &raamda anl•fl"a yapmak 
mUınktln olamadıjmdan Şehir Tt
yatroeu artiatleri lmı.ire gitmiyecek
lerdir. Vapurlann liman içinde Müfredat pro2:"a!11.ı _baş- verdi. 

temidenmderimemnu tanbaşa de~şbnhyor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.. d larmda yapılacak taıiılitı tee ı e -

Çubukluda kunalan yeni pz 
depolan •• tanklar 

Çubukluda yeni gaz deposu ve fab-
rikaaı te.ı.l ifini Userine alan Sovyet 
kumpanyuı fimcliye kadar on depo 
ve Uç tank m.,. et.mittir. Fabrikanın 
ın.aatı da bir aya kadar tamamlana
cak ~• büttln tesisat yirmi beş sene 
~"11'& olduğu gibi belediyeye devredi
lecektir. 

. 1 bazı gemilerin nkmekteplerin müf ıedat program- :r.:~ l<V. M Limanımıza ge en · b't t ı 
burada temizlendikleri ve bu yuz en k U u--rif Veki.letinde topla-

• n-+Ur Ge- me zere .ı.uao. 
limanı kirlettikleri görillm..... . nan komisyon işini bitirmiş ve rapo- ~ ~~:A 
çen sene de bir Romen gemisi lima- runu Veki.lete vermiştir. Bu komis - v f!!!!: 
nı ma.zotıa kirletmit, ve deniz banyo- b r.. 

yonda İstanbul mıntakası namına u 
su yapanların keyfini kaçırmıştır. lunan ilk tedrisat müfettiılerinden 

Deniz banyoeuııa k&r11 halkın ae- Feyzi, Mansur ve Şevki dün §Chrimi
neden seneye artan rağbetini nuan 
dikkate alan Belediye, Deniz Ticaret R dönmUtlerdir. 
DirektörltlğUne gönderdiği bir emir- Komisyon tarafmdan huıt"latılan 
de her nevi vapurlann liman içeri- raporda ilk olnıllarm hedefleri ,.e pe-

uak t,. daeojlk hareketler madde madde ya. 
sinde temizlik yapmalarını Y e b M.rain hedefi de 

"tir sılm~ayrıca er 
Dlll · hWba edllmiftlr. ( Bundan bqka ra-

Dış bakanlıkta Boğazlar por, pedagojik direktifler ve dere va 

için bir kısım sıtaıan ~da da bul kayıtlar ih 

Ankara, 6 (Husuıt muhabirimiz - tiva etmektedir. 

liugünkü hava 
Bugün hava bulutlu geçecektir. 

Rüzgar şimalden mütevaseıt derece
de esecektir. lstanbulda yağmur gö
rUlmüyorsa da millhakatta yağıf 

muhtemeldir. 

Dünkü hava 

19361 rini takip etmektedir. Yıldız cenup 
l'!!'!!"!!!!!!J!l!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!~i!!'!'!!!!!!-~ ufkumuza doğru seyretmektedir. Bir 

Salı <,: 1 ' ~ ~ C. er iki güne kadar memleketimizden ar-

Geçen sene bugün hava açık geç. 

ı 1 
1 tık gözle görülmesi kabil olamı~ 

caktır. 

4 5 87 8 a 
Geçen sene bugün -

10 11 12 18 14 16 

Evvelki güne göre, hararet, iki de- 18 17 1818 20 21 29 miştir. Azami hararet derecesi 26,9, 
rece artmıştır. Gölgede içeride 81,5 asgari 18,5 tur. Rüzgar ıimalden es-
ve d11arda 33,5 u bulm°'tur. DUn 23 24 28 28 27

1

2 8 2 9 mittir. Vasati IUr'ati 5,1 metredir. 
alqamlri ucaklık derecem hle, bu M- 1 ı 1 - Anadoluda bir tetkik aeyaha· 
ne yu meniminde hi~ kaydedilme- 30 81 tine çıkan Bqvekil İsmet 1nönU, 
-ı- derece-' butm111 ve gtilgede 21 ~ 1;;ı;;;;,...liiiim--. ...... -. .. _.ıaı-.. ı Samlundan ayrıldı. 1

IU9 ,,. 1 inci •1' Gfln: 20 Hınr: 94 2 1..a..' ' • harbe "Ik---. lJ55 R · u - Ha ..... vıstan ımparatoru 

dlllp tekrar orduya algmehn, 

orduda fena bir teılir 
Attedllmeae, o zaman meellste 

eksertyetl hab olan V enbel _...., 
yani liberal parti müteeealr ol11P"""".:.:i 

MecU. te bu tekilde bir tef 
cak kudrette değildi. 

İşte bütün bu möşktlller, 
edm amele grevleri blrlblri 
yığılarak nihayet münferit 
dayanan ve kuvveti taksime 
mecllain zi.fım meyclaaa koyd11< 
tetik buna umumi bir komb)lt 
reketi ve bir de taklibi b~ 
mrbğl inzimam edlnee. Metaktl' 
kfiınetl bu gen.it c1emokiulyl IJll 
nl 6rflye ve bir feslh kanrlk' 
rak yerine höldimetln tam •• 
lak otoritesini kurdu. ,j 

Bu vaziyet nekaclar de\'8111 
oektirf Bunu &imdiden kes 
Fakat temenni ettlğlmls ~ 
muz ve dostumuz Yunan ~ 
zor ve 11ttkônun bir an evvel 
etmesldlr • _,,il( 

~ı;wEME 
LİST'' den) _ Montrö mu~aveleeile ilga e- Bu rapoııa pn ilk tAJclriat mllfre 

dilen Boğazlar komisyonunun vutfe dat programlan mevaucll,.te ~ -
ve sali.hiyetlerl hUk\iınetimize lntl - ran hemen hemen baftuabe .. detit
kal etmiı bulunduğundan ayni muka· mekteclir. Yeni pqra.mm 'bu tedri• 
vele ile deruhte edilen iılerl ldare· l- yılmdan tlbarell tatbiki mukarrer -

~ ll&09t.U ICTı 1.,.,)& ...... ,, •• 
Saat on yedi buçukta fldlietıi bir Oema.ıiyeleweı Temmu.ı hamlamyor. ltaıyada yeniden iki 

8
., 

lfmal rt1zgln fJllDIİf, flrtma halini 19 !5 fırka ıeferber edildi. §ilnenlere yardım tçındır.~ 

çin Dq Bakanlıpda bir daire tetkll dlr. 

olunmuftur. Bu daire tefiiğine Ba - --A-t-in_a_O_n_i_v_e_n_i_te_l_il_e_n_· -
kanlık umumt sekreterlik bürosun -
dan orta elçi Esat tayin edilmiştir. Şehrimizde bulunan Atlna Ontver
Boğazlar komisyonu umumi sekrete- sitesine me111up talebe kafilesi dün, 
ri Salih te ayni dairede vazife a.lmJt- tehrin temapya değer yerlerile mll-

tır. ııeleri panlelerdtr. 

almıfbr. Rbglrm 8ftr'att ıaatte 40 GBnet: 5,02 - Öfte: 12,20 - ikindi: 16,13 3 _ Giritte 8llr'atle alman tedbir- t11.eğe aU ritunlanmtma 
kilometreyi, l&Dlyede 10 metreyi bul- Akpm: 19.20 - Yatıı: 21.06 - lmak:S.03 tarifleri bu.laoakatnız.] 

ler uyeıüııde tayanın bllyUmeelnln ö- Hafif yemekler _ Kase 
mllftUr. doluda biraz bulutlu. cenubi A.nado- nüne geçilmittir. lıluhuara edilen lmtlMafı et ve çiğ 90pıa, bol 

Memlekette hava Juda açık: earld Anadoluda iae bulut- bir kıa1111 grevcilerin ıillhlan elle- ıe.ıe, kuşhane bamye, eıtlı 
• • lu ve y&gnıurlu reçzııiftir. ~ 

vazıyeti rinden alIDJlllltır. Tevkifler, sorgular t.osu. k8P"""",.,. 
Dftn memlekette hava vaziyeti ~Y-r kuyrukluyıldız :vam etmektedtr. Örfi ldare kiıldı- llv~ ~;:.. ~ 

ıe tesbit edilmietir. Simali~arbt Ana- Peltlyer kuyrulduyıldm, tabii •Y- m1'Ur. 
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Halk hizmetlerinde 
sistem ve plin 

Vilayetlerdeki bütün bayındırlık hareketleri 
tam bir · kontrol albna alınıyor 

Ankara, 6 Ağustos (TAN) - }lütün yulmrttaki. b~yınl dbırakldc 1h~-rek tin. · · t ı-tirilmesi ve planlqtırı ası ıçın ç a n ıgı 
e ın $IS em -... d. s· Şükrü" .• K b .. 

t dh. ı ı akta devam etmekte ır. ızzat ayanın u-
::~k hı~ erh a m · etle takip ettigw i bu mühim mesele hakkında ve-
J... ır aasa.aıy ·ı A 1 b. ld. . . kAl . ..h. b' karar vermiş ve bunu vı ayet ere ı ırmıftir. 

a et mu un ır . 1 . . b ··c b d Irk . 1 . 
Bu karara göre halk hızmet erıne aıt u u~ ay.;:;ed~ v·İ! er:, 

nıe.,kezin tam ve f&rl.'IZ bir kontrolu altına gırme. ır.b ı 1ay; ~ ı ·ı d' ktifte bakanlrk bu karann mucıp ae ep ermı ere ven en ıre 

töyle anlatmaktadır: 
' ı _Vilayet hususi idarelerile b~u 
mum belediyelerin yol, 31.l, elektrık, 
lıarita, plan, lağım ve 'Uun~~a benzer 
işler üzerinde taahhüde gırı.şmezden 
evveı merkeze malumat vermeleri 
tıe bun1ara ait proje ve keşif evrakını 
tJekaZete göndermeleri. 

A - Bu işlerden bir lct.!mmın mer 
lcezde müteşekkil bekdiyeler imar he 
ltletinin vazife ve salahiyeti kududu
tıa girmiş olmasından, 

O - Bir kısmım n imtiyaz ve inhi
sar mahiyetini. arzetmesinden lüzum
l!I. ve faydalı görülmüştür. 

~ - Bu. mevzııTara taallük eden. 
herhangi bir mukavelenin tadil veya 
feshi yahut müzeyyel hiıkümler ila -
vesi halinde ayni merasime t<ibi tıı

tulmas1 zaruridir. 

3 - Bu husus1ara ait m.ukavele 
asıl, tadil. ve zeyillerinin merkezce 
tetkik ve tasdikinden evvel meriyete 
konm.ama.M ve 'Uu hususun ehemmi
yetle nazarı dikkate alınarak §artna
me ve ildnlann da gösterilmesi rica 

B - Elektrik işleri gibi bazılan
tııtı devletin sanayi programına. giren 
tıe umumi santrallarla idare edilme
tbıde fayda görülen işlerden bulun -
bıa.tından, olıunur.~ 

M taksas diyor ki ltalya, Hab~ş hü.cumla-
e rını tekzıp edıyor 

Yunan adalan tahkim 
edilmedi 

'.A.tina., 6 ,(Hususi muhabirimiz
aen) - Yunan Başvekili Metaksas 

bugün gazetecileri kabul ettiği sıra
da Yunan adalarının tahkimi ve Lim
lli adasına. asker çıkarıldığı hakkın

da deveran eden şayialar hakkında 
ll<>rulan bir suale cevaben demiştir 

ki :ı 

Roma, 6 (A.A) .- Müstemleke 
Bakanlığı Ras !mm ordusunun yeni
den teşekkül ettiği ve Dessie ile Adi
sababaya hücumlarda bulunduğu ha
berlerini yalanlamaktadır. Bu bakan
lığın bildirdiğine göre, Habeşistanda 
ki İtalyan kuvvetlerinin vaziyeti t:ı
mamen sağlamdır ve halen geniş mik 
tarda temizleme hareketlerinin yapıl
masına yalnız yağmurlar mümanaat 
etmektedir. 

Filistinde sulh müzakeratı 
n eticesiz kaldı 

Kudüs, 6 (A.A.) - Yüksek Arap 

- Hf,ç bir M°ke1' ihracı 1uUisesi ol
tnam~tır. Türk dev'let adamlarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
.,..,,:! .....,...._ Wv ... vv .. ıır~ ll«r ıwwu"c.a L anı !rn...,it.oai ~ .. ..,anıAa" 1-t;i~in~ afl,..tıı "C":1 :,. 

aıırette hakk·mız ·--dır. tin sulhü meselesine ait olan ve Emir: 
• ..,.,., Lüzumlu AbdulJah tarafından Arnman'da ter-

gördüğii.müz zaman bu hakkı iatinıal tip edilmiş bulunan müzakereler hiç 

edeceğiz. bir netice vermemiştir. 

Cim Londosla Rus pehlivanı 
Kola Kuvaryani dün geldiler 

Dün dünya serbest güreş şampiyo
ttu Cim Londos Pireden Romanya 
~apuriJc.ı şehrimize gelmiştir. 

Kendisini Gala.ta rıhtımında Bele
Giye Turizm Müdürü Kemal Ragıp ile 
t8.zeteciler ka.r§ılamıştır. Cim Lon -
dos kendisi ile görüşen bir a.rkadaşı
lnıza şunları söylemiştir: 

-lstanbula geldiğimden çok mem
!tlınunı. Burada yalnız bir tek maç 
~aPaca.ğmı. Kendimi çok iyi hisse
~orunı. Tam formumdayım. 
- Geçenlerde Dinarlı ile olan ma

~ız hakkında ne düşünüyorsunuz? 
. - Bu maç güreş hayatı:mm en ç~ 

titı. nıaçı olmuştur. Çok yoruldum. 
~tek hasmını ve gerekse ben çok iyi 
~reştik. 

'O-: Bu maçın danışıklı olduğunu 
Ylıyenler oldu. Siz ne dersiniz? 

ta!Urada. Cim Londos'un gözleri fa.l-
gibi açıldr ve hiddetle~ 

, 0 - Yal~ onu söyliyene benden 

111 Yleı Bilmediği şeylere dil uzatma
lb-~ Böyle bir yalanı kim söyliyebi-

l.Y 
ltı. 1llarlıya gelince o da hemen he-
~rı. ~Yni şeyleri söylemektedir. Yal
etlll l:>Uıarlı mağlübiyetini şöyle izah 

Eık:tedir= 

~~ Bitaraf olmıyan bir hakem, ve 
a halknun çılgınca tezahüratı. 

~· * tlı.ı ını Londos'la karşılaşacak olan 
teı s l_>ehlivanı Kola Kuvaryani düşün-

ertlli §Öyle anlatıyor: 
l<'a'i; lstaııbuta ilk olare.k geliyorum. 
~~ ~~ burasının methini çok işittim. 
~ tllrkiin. hayranıyım. Şehir çok 
~o:ı. l!eıe Türk yemekleri- Dört 
tıa t gı,ırubu bekliyorum. Çünkü ba
biritı~tanbuıun en güzel şeylerinden 
Ciu.~ de lialiç üzerinde gurup ol-

-...... u .. söylediler. 
~' 'l'ü.rk sparcularmı tanır mısı -., 

-....... t:'eıc fazla değil. Yalnız Dinar-

lıyı şahsan tanırnn. Bir de Çobanm 
methi.ni işittim. Sizin çok iyi fut
bolcüleriniz varmış, değil mi? 

Burada gayriihtiyari Rusun yüzü
ne baktım. Acaba alay mı ediyordu? 
Fakat samimi idi. Çarnaçar hafif -
ten bir "Evet!" diyebildim. 

- Cim Londos hakknıda ne düşü
nüyorsunuz? 

- Çok iyi bir pehlivan! Maçımız 
çetin olacaktır. Fakat elimden geleni 
yapacağım. · 

- Kendisile bir kere daha karşı
laştınız mı ? 

- Evet, 1933 te. O zaman mağ
lup oldum, buna sebep te aha.linin 
bağırıp çağırması idi. Bu sefer böy
le olmıyacağmı ümit ediyorum. Yen
meğe çalışacağım. 

Fransız saylavlarından bir heyet 
Sovyet Rusyaya gidiyor 

Atina, 6 (Tan) - Saylıvlar kuru
lu havacılık encümeni azasından tay
yareci saylav Bassoutrot'nun başkan 
lığı altında bulunan bir heyet Sovyet 
Rusya.ya gidecektir. Bu heyet Sovyet 
ler Birliğin.de tayyarecilikte yapılan 
terakkileri tetkik edecektir. 

Yaş meyve 

ihracatını 

arttıf malıyız 

TAN 

[-ç·~ ~ c u k 1 a r 1 a m Ü 1 a k a t] ş_ark demiry~lları 
L---~-'., _'. _ _________ ~---.. ------- -- Hıssedarlar heyetı satı-

Başvekil yakında 
İzinite gidecek 

Küçük Atillanın fikri şa karar verdiler 
Şark Demiryolları hissedarlar he-

• • yeti, dün, şirketin merkez binasında 

AS k e r O 1 m a k ı Çın fevkalade bir toplantı yapmışlardır. 

Kağıt Fabrikası merasim 
ile işlemeğe açılıyor 

Bu toplantıya Nafia Vekaleti namına 
umum müdürlerden Naki ve Şirket • d •• k ı A f merkezindeki daimi komiser Salahat 

ınsan a yure azım e tin iştirak etmişlerdir. Ayrıca Dövi-

Kadınların etekleri uzun, ökçeleri uzun saçları 
uzun, onun için asker olamazlar 

sin başkanlığı altında Paristen ge
len Obanel, Saseriye, Pruaran, Fores 
tier, Laser ve Garilyan'da 51,000 his 
se mümessili olarak toplantıda hazır 
bulunmuşlardır. Kısa bir müzakere -

İzmit, 6 (Tan) - Başvekil İsmet 
İnönilnün bu ay içinde lzmite gele
rek Kağıt Fabrikasmm açılış mera. 
siminde bulunacakları haber veril
mektedir. Başyekil, bu arada sellü
loz fabrikasının temel atma merasi
mine de riyaset edeceklerdir. Bu 
maksatla, fabrika birkaç gündenberi 
faaliyetini durdurmuş, makinelerin 
temizlik işleri başlamıştır. 

Yazan: Suat Dervif den sonra, heyeti umumiye hükumeti 

Müdür Mehmet Ali Kağıtçı, Baş
vekili fabrikanın açılış merasimine 
davet etmek üzere evvelki gün lstan
bula gitmiştir. Başvekille beraber 
!ktısat Vekili Celal Bayar, Sümer 
Bank Umum Müdürü Nurullah Esat 
Sümer, bazı meb'uslar ve gazeteciler 
de geleceklerdir. 

Gümrük tayinleri 
Ankara, 6 (Tan) - Alsancak ida

re memurluğuna eski Foça idare me
murlarından Mirza terfian, eski Fo
ça idare memurluğuna. lzmir ithalat 
ambar memuru Hüseyin terfian, 
Fethiye gümrüğü muhasebe memur
luğuna Küllük gümrüğü katibi Mus
tafa, Küllük gümrük muhase~e me
murluğuna Fethiye gümrük katibi 
Recep, Fethiye gümrük ambar me
murluğuna Sirkeci güınrüğü eski am
bar memuru Hulusi, Samsun gümrü
ğü manüesto meznurluğ~a ~yni 
gümrük katiplerinden A vnı ter~ıan, 
:Antalya gümrüğü ~~urlugu~a 
Korkuteli muallimi Husnu, Mersın 
ithalat gümrüğü manifesto memur
luğuna açıktan Ahmet Muhtar tayin 
edilmişlerdir. 

Su.at Derviş eski ahbabı Atilla ile konU§Uyor 

Yüzbaşı Sezai Atillanm altı yaşın
daki afacan oğlu Küçük Atilla be
nim eski bir dostumdur. Onunla bir 
çok kereler beraber oynadık. Onun 
için kendisi beni ziyarete gelmiş. Ya 
zı masasının üstünde oturuyor. Ben 
de karşısına bir iskemle çektim otur
duın. Gülüşüyor, şakalaşıyor, ve ko
nuşuyoruz. 

_ Kuzun Atilla. Baban sana bu 
Atilla ismini nereden bulmuş? 

- Bulmuş işte .. Ne bileyim ben .. 
- Ben senden başka bir Atilla ta-

nımıyorum, sen başka bir Atilla bi
liyor musun? 

- Evet biliyorum. Ama o ben doğ 
Mekteplilerin soyadları madan evvel ölmüş. Onu görmedim. 

Ankara, 6 (Tan) - Kültür Bakan- - Kimmiş bu acaba? .. 
lığı direktörlüklerine bir tamim ya. - Büyük bir erkekmiş. Bir Türk .. 
parak evvelce almış oldukları tahsil Bir Türk padişahı. 
şehadetnamelerine yeni soyadları- - Peki ismin Atilla diye sen de bü 
nm ilave edilmesi hakkında. mektep yüyünce padişah mı olacaksın'? 
ıaareıenne murauaıaue owu.nacall. ...ı Hayır, ilen paşa olacağrrn. Şim-
eski mezunların, soyadlarını resmen di padişalını itibarı yok. ki.. 
tescil ettirmiş oldukları tesbit edildi- - Atilla, şimdi paşa da kaldı mı? 
ği takdirde bu soyadlarını diplomala- - Nasıl kalmadı, general yok mu? 
rın bir tarafına şerh olarak yazıl - - General var tabil .. 
masmı ve mektep idaresince mühür- - lşte onun eski türkçesi paşa.. 
lenerek diploma defterine kaydedil- Anlaşılsın diye öyle söyledim. 
mesini bildirmiştir. - Neden sen askerliği seviyor-

İzmirde hava postalan 
İzmir 6, (Hususi muhabirimizden) 

Hava postaları ayın on beşinden iti
baren 1znure de teşmil edilecektir. 
Halkapınardaki meydanın ihzarına 

hummalı bir faaliyetle devam olun
maktadır. Meydanın küşat resmi bu 
ayın on beşinde yapılacaktır. 

Felemenk Kraliçesi saltanattan 
çekilmiyor 

Amsterdam, 6 (A.A.) - Kraliçe 
Vilhelmine'in saltanattan feragati ve 
Prenses Juliana ile İsveç prenslerin· 
den Charles'in nişanlanacaklarma mü 
teallik olan haberler tekzip edilmek
tedir. 

Yağmurlar üzümlere çok 
zarar verdi 

İzmir, 6 (Hususi muhabirimizden) 
Türkofis evvelki akşam havanın bu
lutlanması üzerine telgrafla üzüın 
nımtakalarından yağmur hakkında 
~~funat istedi. Gelen cevaplardan 
uzum nııntakalarmm hepsinde yağ
mur yağdığı, olgun halde bulunan 
üzümlerin kısnıen zarara uğradığı, 
sergilerde bulunan üzümlerin de 
mahvolduğu bildirilmiştir. 

t@SQJ €©8(§3 ~ 
6§QJJ ~ ti(liti§ 
BuJ1tarl~nı• Ona Avrupaya gon• 
derdlif y~ 11'e VVL 
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sun? 
- Bir, babam asker olduğu için, 

iki askerler milleti kurtarır onun i
çin .. 

- Sen hangi millettensin? 
- Türküm bilmiyor musun? 
- Emin misin? .. 
- Elbette eminim ..• 
- Neden eminsin? 
- Bütün yabancı çocukları ben-

den korkuyorlar da. ondan .. 
- Türk olmak iyi şey midir?. 
- Tabii iyidir. Türklerden herkes 

korkar sana dedim ya. Benden bü. 
yük yabancı çocukları var, ben on· 
1arı kovalıyorum.. "Mama. diye,, ba
ğırarak kaçıyorlar. 

- Neden onları kovalıyorsun ayıp 
değil mi? 

- Ayıp değil, çünkü onlar beni al 
datıyorlar. Hele bir tanesi var. Onun 
'balonu var, ben leblebi alıyorum. Ba 
na azıcık leblebi ver, sana. balonu ve
ririm, diyor. Ben ona azıcık azıcık 
leblebi veriyorum. Leblebi bitiyor, 
beni aldatıyor balonu vermiyor, o za 
man ben kızıyorum, üstüne yürUyo
ru.nı "mama,, diye bağırarak kaçı
yor. 

- Atilla büyük general olduğun 

zaman muharebe edecek misin? 

- Edeceğim elbette ..• 
- Başka memleketlere gidip Türk 

ler için onları fethedecek misin? 
- Ben başka memleket e gidemem. 
- Neden? 
- Ben memleketimi bırakamam. 

Başka memlekette işim ne? 
- Canım memleketini 'brrakmıya

caksın. O memleketi de bizim mem
lekete ekliyeceksin .. 

- Alay mı ediyorsun benimle .. 
İki memleketi birden Türkler ne ya
pacak. Kendi memleketimiz var ya, 
o bize yetmiyor mu? .. 

- Peki o halde niçin muharebe 
edeceksin? 

- Muharebe etmek ıtzrmgelecek 
edeceğim. 

- Bu yakınlarda muharebe ola • 
cak mı? Ne dersin? 

Çok iyi bildiği bir şeyden bahse
der gibi b8.§lllı sallıyor : 

- Olur .. Olur. Bu yakında muhare 
be olur. YabancrJar azttıHır .. 

- Kim kiminle muharebe eder? 
Gülüyor: 
- Elbette Türklerle muharebe 

ederler. 
- Biribirelriyle muharebe etmez

ler mi? 
- Hayır, onlar biribirleriyle mu

harebe etmezler. Yalnız aralarında 
ağız kavgası ederler. Türklerin de 
canı sıkılır, artık çok oldunuz der, 
gider, onlarla harbeder. Gene azdı
lar öyle olacak, çünkü Türkler kıza
cak ... 

Ben de gülüyorum .. 
- Dünyada en fena şey nedir? 
- Hırsızlık. 

- En iyi şey nedir? .. 
- Kavgacı olmamak, herkesle iyi 

görüşmek. 

- Senin en çok nede hevesin var? 
- Eğlencede ... Cazband dinlemek-

te, düğüne gitmekte hevesim var. 
- Büyüyünce evlenecek misin? 
- Evet, evleneceğim. Bir de kı· 

zmı olacak .. 
- Allah bağışlasın. 
- İsmini Göksel koyacağım ve on 

ları iyi yaşatmak için çalışacağım .. 
- Karın çalışmıyacak mı senin? 
- !sterse çalışsın ... 
- Kadın çalışabilir mi? 
- Evet, her şeyi yapar. Fakat yal 

nız askerlik yapamaz. 
- Neden? ... 
- Bir kere esvapları uzun, ökçe-

leri uzun, saçları uzun ... 
- Erkek ayakkabısı giyer, asker 

Türkfyen!n sev>ı"tugı· ,.~ 
ınlktan 

meyv• 

J \'&gO• 
,, 

Tutktyede çıkan )"a) meyva ıtllnyan ın 
Jııçbır yennde )etk,ınez. Fakat Av· 
,rupa Turkı.l enin )'aş meyvft~IJU buu· 
nıaa. • 

Buıı;arlar harpten 'onra Orta ,\\-. 
rupaya ya.~ .meyva~·ı tanıttılar Sene
de 6.000 vagon Jll~ nıeyva ihraç l'dl· 

' J 'orlar. Bu 'al rde lıer .,ene mcmJe. 
kl'te ~ !u binlerce lira ı.okuyorlar. 

}lalbuki biıinı mcyvalarmu.ı daha 
lyidıt. 'Ve daha g-oklhracat yapabilJ. 

. izin şirketi satın alma teklifini ka
bul eder ek müzakereye başlanmasına 

karar vermiştir. Bu karardan sonra, 
Paristen gelen hissedarlar tekrar top 
lanmışlar, hükfıınetle yapılacak mü
zakereler için aralarından bir heyet 
seçmişlerdir. Dünkü toplantıdan son
ra Ankaraya dönen Naki, hissedar -
lar heyetinin verdiği kararı vekalete 
bildirecek ve müzakerelerin ne vakit 
başlıyacağını kendilerine tebliğ ede
cektir. Satınalma görüşmelerine işti
rak ede.cek hissedarlar Ankaraya ha 
rcket ettikten sonra heyetin diğer a
zaları Parise döneceklerdir. Satış mü 
zakerelerinin bugünlerde başlayaca

ğı ve birkaç gün içinde biteceği talı-• min edilmektedir. Şirketin devrinden 
sonra kumpanyada çalışan yedi ka -
dar ecnebi şefin vazifesine nihayet ve 
rilecektir. Diğer memurlar arasında 
değişiklikler yapılması muhtemel de .. 
ğildir. ' 

Bir maden kuyusunda 
yangın 

Londra, 6 (A.A.) - Barmsley ya
kininde kain Charlston'da bir kömür 
madeninde dün gece bir infilak olmuş 
tur. Son alman haberlere göre ma -
den kuyusu içinde 63 amele bulunmak 
ta idi. Yangın, bunların kurtarılma
larını müşkülleştirmiştir. 

pantalonu giyer .. yapar. 

- Ya saçları.. Saçlarını kazrtır 

mı, hi.ç kel olur mu?. 

- Olur belki. 

~·olmaz efendim, h epsi süs deli
sidir: Saçlı asker olmaz cascavlak 
b~lı kadın da olmaz .. Onun için ka .. 
dm asker olmaz ... Altı aylık ondtile
ye o kadar para veriyorlar hiç ziyan 
ederler mi?. Kadın asker olursa di
ye bir şarkı var .. Bir de resim var .• 
Ama o şaka .... 

- Canım mademki saçlı kadın ol
maz diyorsun, ben de sana diyorum 
ki, Itestirir saçını. 

- Peki kestirsin saçını, yüreğini 
ne yapalım? Asker olmak için insan
da erkek yüreği lazım .. Ne söylilyor
sun arkadaş, topun tüfeğin önünde 
sende dayanacak yürek var mı? .. 

- Hakkın var Attilla diyorum. O 
yürek bende yok, hiçbir kadında. da. 
olamaz ..• 

Suat DERVİŞ 
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§ Vekaletlerin § - --E Resmi ----- -
~ Dairelerin : 

-
- -§ Nazarıdikkati ne~ . -= -: Maarif cemiyeti, resmi ilanla- : -: rın neşrine tavassut için, Heye- : 
: ti Vekileden aldığı kararda ay- : = nen: " ... nanlarm neşri hiç bir = 
: suretle teahhüre uğramamak : 
: ve hazinece bu \arzda verilen i- : 

lanlardan daha fazla ücret ita- : 
: sına mecbur kalrnmamak ve is- : -: tenildiği zaman bu şekilde ilan : 
- vermek şıkkına ·nihayet ver- : 
: mek ... " şartlarını üzerine al- : 
: mıştır. : - -§ Şu hale göre ilanları- ~ 
E nı gazetemizde neşret- = 
= tirmek ve taahhura uğ- : 
~ ratmamak isteyen res- ~ 
= mi daireler bu il8.nlarmı = - = :: münhasıran " Resmi i- = - -:; lanlar Türk limitet şir- § 
§ keti 0 ne göndermeli- -

dirler. -- -
- Şirketin adresi: lstanbulda E 
- Ankara caddesi, Karamanzade : -= hanı üçüncü kat. i: 
- Telefon : 20960 : 
!=iıııııııııııııııııı ı rı ıı ıı ı ıııı ı ıı ı• ı ııı ;; 
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Sigorta Tekniğh1in modern esaslar3 üzerine kurulmuş yeni bir müessese 

ANONiM 
SiGORTA 

TORK 
ŞiRKETi 

Veni postahane karşısında Büyük Kınacıyan 
müşkülünüz hakkında gişelerinden 

hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya ait her meccanen malumat alabilirsiniz 

,-·--·-----"""'-···---·~--·--·--····----.--··-··--:-···--,-:--···-·~ ... ··---·---·-----· _ .. , 

iz-___ H __ A __ Y ______ A_!__!__Ç~-~ °.~-· _ 
No. 7 Ya~an : Zi.ya Şakir Işıktan gerdanlık 

En büyük müşkilat silah ve cepane 
tedarikinde baş gösterdi 

Işık vurmasını bilirsiniz. Çok defa 
buna da güneş vurması derler. Fakat 
ışık vurmasını güneş vurmasından 
ayırt etmek daha iyi olur. Çünkü gü 
neş vurması ağır bir sözdür, tehlike
li bir şeydir. Halbuki ışık vurması en 
ziyade deri üzerine tesir eder ve he
men her vakit orada kalır. 

r.~~da~ -d~~I 
- Allo, aJJo •• Şükran sen misin? 
- Evet benim.. Siz kimsiniz 
.- Ben Seza. .. 

• - Oo bonjur Seza!.. Nasılsın ca

Cümhuriyet Gençler mahfelin· 
den : 
Mahfil yönetim kurulu 8-8-936 cu
martesi günü saat 19,30 da Mahfilin 
Beyoğlundaki merkezinde yapılacak 
fevkalade kongreye bütün mahfil U
yelerinin gelmelerini ehemmiyetle ri 
ca eder. 

Sinemalar fiyatrolar, 
faydalı adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERETİ : Taksim bahçesiıı; 

de bu akşam 21,45 te (Florya), bil1'', 
operet 3 perde. Y arm ak!jam Kerı110, dolayısile Kız kulesi parkında (fl•

0
, 

me), Pa:ı:ar akşamı Büyükdere • 
bahçesinde (Halime). 

(Yirmi çift çarık. Otuz kat çama
~ur. Dört kasalı mavzer. Beş yüz fi
şek. Üç batman peynir. 1ki batman 
yağ. Sekiz davar. İki çuval un .. 'Bun 
ları; üç gün zarfında, tarafınuza gön 
deresiniz. Eğer göndermezseniz, kö
yü yakarız. Böylece bilesiniz.) 

Hükumete müracaat, hiçbir fayda 
temin etmezdi. Onun için köylil bir a
raya gelir. Harare~i bir müzakere -
ye girişilir. İstenilen vergi, köy lüle -
rin servet ve kudretleri nisbetinde 
herkese taksim edilerek hazırlanır, 

ve eşkiyanın karargahına gönderilir
di ... En büyük müşkülat, istenilen si
lah ve cephaneleri tedarikte baş gös 
terirdi. Ven ekseriya, buna imkan ol
madığı için bunların bedellen hesap 
edilerek para olarak verilirdi . 

Halk; bir taraftan hUkfımete, di -
ğer taraftan da -adetleri günden gü 
ne artan . şakilere vergi yetiştirmek

ten, artık bitkin bir hale gelmişti. Ve 
rem ve sıtma felaketlerine inzimam 
eden bu hain ve insafsız kuvvet; Ana 
dolu köylüsünün bütün hayat ve var
lığını kurutmuş; açlık, sefalet, kor
ku, perişanlik, her tarafı saran bir 
afet olmuştu. 

Büyük Millet Meclisi Hükumeti, 
her şeyden evvel bu meseleye ehem
miyet vermiş; millet ve hükumetin 
kudret membalarını kurutan bu feliı. 

ketle, şiddetli bir mücadeleye giri -
§ilmişti... Evvela, bu felaketin kay -
nakları keşfedilmişti. Asker kaçaklı
ğını teşvik eden ve onlan zorla şeka
vete sürükliyen, başlıca şu üç kuvvet 
ti; 
1-Eşraf 

2 - Mütegallibe 
3 - İmparatorluğun mürtekip me

murları. 

Esasen bu üç kuvvet, asırla.rdanbe 
ri Anadolunun ruhuna hi.kim; ve 
Türk milletinin de terakkisine mani· 
di. Bu Uç kuvvet izale edilmedikçe, 
ne millet arasında.ki hakiki bir müsa
vat tesis etmek, ne halka refah ve 
saadet temin eylemek, ve ne de hü -
kfunetin nüfuz ve kudretini göstere 
bilmek mümkün değildi. 

Ve sonra .. Siyasette de amil o1an, 
yine bu üç mel'un ve muhteris ı -
vetti. Hacılardan, hocalardan, şeyh 
!erden, derebeyleri, döküntillerin·ien 
mürekkep olan bu eşraf ve mlit. . .,:al
libe kuvveti, milleti cehalet içinde bı
rakarak ebediyen kendisine esir et -
mek için hemen her terakki ve teced 
düt hareketinin önüne geçmiş; C ce· 
halet ve taassup) u yaşatmak mak -
sadile da.ima kanlı isyanlar tertip ey
lemişti ... Nitekim, • Tlirk milletinin 
hayat ve mematı mevzubahsolan • o 
günlerde bile, (saltanat, BabıaJi, ve 
muhafazakar fırkalar) m hemen 
hepsi; bütUn bu (eşraf - mütegalli • 
be - mürtekip memurlar) zümresine 
istinat etmekte idi. 

Büyük Millet Meclisi hükfımeti, 

her şeyden evvel bu üç kuvveti ebedi 
yen yere geçirri'ıeye karar vermişti. 
Çünkü bu kuvvet yere ge<;erse Türk 
milleti de nefes alabilecekti. 

Fakat.. Bir anda bu üç unsura hil· 
cum etmek kolay değildi. Bütün Ana. 
doluyu bir örümcek ağı gibi sarmrş 

olan bu hain şebeke, henüz tehlikeli 
bir ateş halinde idi. Onun için teenni 
ile hareket etmek elzemdi. 

Bu mesele etrafında çizilen prog -
ram dikkatle tatbik ediliyordu... İs
tiklal mahkemesi, ele geçirdiği şaki • 
leri, bir hamlede tepeliyor; cahil ve 
fenalığa müstait insanlara, kanlı ib
ret nümune1eri gösteriyordu. 

Asker kaçaklarından; nedamet e -
denler • hiç bir ceza görmeden • kı
talara gönderiliyordu. Hareketlerin -
de temerrüt edenler ise şiddetle ta -

kip olunmakla beraber, en yakın ak
rabalarından (Vesek) alınıyordu. 

(Vesek) demek, kaçakların eiı yakın 
akrabasından birini ve yahut birkaçı 
nı rehin olarak başka bir yere gön -
dermek ve bunlar vasıtasi1e, kaçak -
ları hilkümete dehalete mecbur et -
mek demekti. 

Bu usul, çarçabuk tesirini göster -
mişti... Babalarının, kardeşlerinin, 

kendi yüzlerinde".l şura ya buraya 
gönderildiklerini ve yahut hapis edil 
diklerini haber alan asker kaçakları
nın çoğu, derhal dağlardan inmişler, 
saklandıklan yerlerden çrkmışlar; 

mensup oldukları şubelere müracaa
ta mecbur olmuşlardı. 

Fakat, nekadar gariptir ki, bazı

ları bu usulü şiddetle tenkide giriş -
mişlerdi. Hatta, bu tenkitçiler de ha
riçte değil; bizzat Büyük Millet Mec
lisinin içinde idi. 

İ<ılerinde hukuk' mezun ve men -
supları bulunan bu tenkitçiler; 

- (Ukubet) te (niyabet) te ol -
maz. Suçlu kimse, o yakalanmalı; tec 
ziye edilmeli. (Ali) nin gi,inahrnın ce
zasını, (Veli) niçin çeksin. 

Diyorlardı. 

Bu fikir, -hiç şüphesiz ki- kanuna 
ve insaniyete, çok uygun gelebilirdi. 
Fakat şunu da düşünmek lazım idi 
ki; Türk yurdunun her tarafı çepe
çevre muhtelli duşmanlarla çevril -
mişti. Bunlara karşı; kanuni hüküm
lerden, insani fikir ve düşüncelerden 
ziyade, asker ve ordu elzemdi. 

Filhakika (Vesek) usulü, çok şid
detli bir tedbir idi. Fakat bu usul sa
yesinde, çarçabuk asker kaçaklığı

nın önüne ge<;ilmişti. Krtalara gön -
derilen askerlere zabitleri tarafından 
hoş muamele edilmesi, ziraat ve sa
ir işleri için efradın sık sık köylerine 
gönderilmeı::i: ve bilhaıısaa milli mef
kurelerle mücehhez olan kıta kuman 
danlannın tam birer (mürşit) vazi
fesi ifa ederek her vesileden bilisti -
fade saf ve cahil efrada memleketin 
ve milletin umumi vaziyetini izah ey 
lemeleri, büyük faydalar temin' et -
mişti. 

Türk asker i, ilk defa olarak (va
tan için) askerlik ve harp ettiğini 
hisseylemişti. (Gaza) ve (cihat) mu 
kabilinde vadedilen (cennet) in: ken 
di öz yurdu, kendi bir avuç mübaret 
toprağından başka bir şey olmadığı 
nı öğrenmişti. !şte.. Düşman istilası 
altına giren yerler. birer (cehennem) 
haline gelmişti. Halbuki, kendi var -
lığına ve istiklaline sahip olan yerle
rin halkı. -kuru ekmek yedikleri hal
de bile . bir (cennet saadeti) hisset
mektelerdi. Şu halde? .. 
Kıtalarında, milli mefk-0.re sahi

bi zabitlerinden ve arkadaşlarından 
'bu dersi alan askerler, köylerine av
det ettikleri zaman bunları tekrar e

Sonra da güneş vurması güneşin 
sıcaklığından gelir. İnsan güneş kar
şısında olmadığı vakit bile, çok sıcak 
bir yerde güneş vurması gibi bir hal 
tutulabilir. Halbuki ışrk vurması gü
neşin sıcaklrğile değil, güneşin mor 
renkte ve mor ~engin yanındaki renk 
li ışıkların tesirile olur. En iyi delili, 
hiç te sıcak olmıyan dağ tepelerinde, 
karların üzerinde de ışık vurması ola 
bilmesidir. Bundan başka civa buha 
rile yapılan elektrik lambalarını ya~ 
pan amclede de böyle ışık vurması o
labilir. 

Işık vurmasının ilk derecesi, bildi
ğiniz gibi: deri üzerinde kaşınmayla 
birlikte kırmızılıktır. Biraz daha ileri 
derecesinde deri kaşınmadan başka 
acı acı yanar. Sonra kepek gibi soyu
lur ve dökülür. Işık tesiri devam et
tiği halde deri pek ziyade kararır ve 
duymak kabiliyetini azalır. Işığın te 
siri pek şiddetli olduğu vakit deri ü
zerinde birtakım kabarcıklar çıkar, 

İçerleri suyla dolar. Bu hal adeta bir 
yanığa benzer. Demek olur ki, ışık, 

hiç sıcaklık olmadan da, deriyi yaka 
bilir. 

Işık vurması vücudün ııçık bulu • 
nan her to.ru.fındo. ole.bili .. ,. i'a lrJ>t ı:ıı_ 

bette dikkat etmişsinizdir, bayanla
rın en ziyade gerdanlannda görülür. 
Bunun sebebini belki gerdan derisi -
nin daha nazik olmasına atfetmişsi -
nizdir. Vakıa güneş ışıklarının tesi
ri herkesin üzerinde bir değildir, ba
zıları daha çabuk müteessir olurlar. 
Fakat bunda gerdan derisinin hiç a
lakası yoktur. 

Gerdan derisinin ışıktan daha ça
buk müteessir olmasına sebep birçok 
bayanların boyunlarını kolonya su
yile silmeyi adet etmeleridir. Kolon
ya suyu her nereye sürülse ışık vur -
masını kolaylaştırır. Işıktan gerdan
lığa sebep olan şey kolonya suyudur. 
B\lllun gibi lavantaların hemen hep
sine karıştırılan bergamot esansı da 
güneşin ışıklarını çeker ve çabuk yan 
maya istidat verir. Dudak boyası da, 
dudaklan muhafaza edeceği yerde on 
larrn daha çabuk yanmalarına se -
'bep olur. 

Işık vurması rahatsızlık verdiği va 
kit onu, bayağı bir yanık gibi, yanık 
merhemile iyi ederler. Işık vurma -
sından önce ondan korunmak için de 
en kolayı her vakit kulla.ndığm1z tu
valet podrasma on beşte bir nisbette, 
sıtmaya karşı ilaç diye bildiğiniz, sül 
fato, tozundan katmaktır. Işıktan 
gerdanlrk belki insanı güzel göstere 
bilir. Fakat kaşınması çirkinlik ve
rir, acıı:ıı da rahatsız eder. Onun i<cin 
ışıktan gerdanlıktan korunmak da. -

nım ne var, ne yok? 
- Müthiş üzüntü içindeyim. Der

dirn var adeta sa.bahtanberi buhran 
geçiriyorum. 

- Ne o ·r .•• Geçmi~ olsun anlatsa-
na .• 

- Anlatınm dur ama... Evvela 
sen anlat bakalım Şirketi Hayriye -
nin Boğaziçi eğlencesi nMd oldu .. Si· 
zin yalıdan mükemmel görülmiiştür. 

- P ek mükemmel oldu. Yani Bo
ğaz yerli yerinden o;rna.dı. Kalaba1rk 
müthişti, va.purlan n içindekiler pek 

Suadiye plajında balo 
Çocuk Esirgeme Kurumu Erenköy 

Kolu yıllık balos\lllu 8 Ağustos 936 
cumartesi günü akşamı Suadiye Plaj 
Gazinosunda verecektir. 

Çevre çocukları menfaatine veri • 
len bu baloda Eftalya, Afife Arif ve 
Saleryan bir konser vereceklerdir. 

""""'======================"""""'" 
sıkılmışlar ama yalmm penceresin . ,. 
den donanmrş vapurlann geçişi hari
kulade göze görünüyordu. Hele E -
mirganda. sahilde yanan meşaleler 

nefisti... Fakat alaturka musiki na
mına bir şey işitmedik. 

TAN 
. 

ı\ SONE ''E i LAN ŞARTLAR ! 

Türkiye Dış ar> 
- Neden'l 

' 
lc;iı:ı için 

Bir aylık , . • • 1 50 --
3 • • • • • 4- 8-
6 " • • • • 7 50 14 -
l l'llldr: . . • . 14 - 28 -

• OSKÜDAR HALE : (A&i: Bandot11>-
• Bailarbaşı Hile Bahçesi ı (Seko1' ' 

Kaplan Kız). 

itfaiye Telefonlan 

lstanbul itfaiyesi 2422' 
Kadtköy ltfaiyeai 60020 
Y eşilköy, Bakırköy, BUyilkdere, ~ 
Üsküdar İtfaiyesi S06Z:ı 
Beyoilu itfaiyesi 446~.ıı 
Büyiii:ada, Heybeli, Burru, Kmalı JJl'"' 

takaları için telefon santralmdaki meıııur' 
yangm demek klfidir. 

Mttraeaat yerleri 

DeniJ: yollan acentesi Telefon 4236: 
Aka)' (Kadıköy iskelesi) 4373 
Sark Demiryolları Sirkeci • 23079 
Devlet Oemiryollan Haydarpaısa 42145 

Çabık sıhht yardım t.eışkllAta 

Bu numaradan imdat otomo 
bili istenir 

~9' utn n" ~lf!fofll1'rt 

İstanbul Beşinci İcra Memurıuğıl 
Kermes.. Otomobil kullananlara ve şoförle- dan : 

- Kermes mi'!'.. Hayırdır inşallah re motör işlerinde çalışanlara lazım 
beynelmilel bebek sergisine yoksa bir kitabtır. Kitabçılarda arayınız. SATIŞ İLANIDffi 
bir bebek mi hazrrladm ? Tevzi yerleri: İstanbul Kanaat Ki- Tamamına üç yeminli ehli vıı) 

- Tam buldun adamını... Ben tabevi, Beyoğlu Ha.şet Kitabevi. 514 tarafından 258 iki yüz elli. sekiz. j 
üşenmeden bebek yapa.bilir miyim?. kıymet takdir edilmiş olan Esk1 ,J 

Vaktim olun ta canhlamnla u~raşa- Bakırköy Sulh Hakimliğinden: paşada hoca Ünsi mahallesi doğ~ 
mıyonım. Yoksa sen mi beynelmilel Fatihte Sarıgüzel Halıcılar cadde- cı çeşme sokağı eski 25 yeni 20 ıl 
bebek ~r~si için bir beb<>k yaptın? sinde 39 No. evde oturmakta iken ralı mukaddema hane iken el1e', 

- Yook ben böyle şeyler becere- Adanaya nakleden Sakiye: Kleovulo- 172,28 metro murabbaındaki a~~· 
mem bilirsin. Fakat birçok dostlamn şun bir kıt'a. senet ile 165 liranın tah çık arttırmaya vazedilmiş olduğıl f 
ne A'tizel ~yler yapblar onları gör- sili hakkında aleyhinize ikame eyle- dan 4-9-36 tarihine müsadif cu~~il 
düm. Meseli. birisi mevleviler yapmı!il diği davadan dolayı ikametgahınıza nü saat 14 ten 16 ya kadar dıı.1~ 
~örillecek bir şey. Biris i şirin bir gönderilen celpname halen ikamet~&. birinci arttırması icra edilece, 
Bulgar kövlüsU yapmış, enfes bir de hmız meçhul olduğundan dolayı teb- Arttırma bedeli kıymeti muhaDlıtltıt~ 
Köroıtlu var... liğ edilemediği mübaşirin meşrubatın nin yüzde 75 ni bulduğu takdirde. J 

- Ht>le bir NM'Mi var <lostum bir dan anlaşılmış olduğu~dan ilanen teb terisi üzerinde bırakılcaktır. AJtS~; 
Ne<'asi Vl\r onu da ben görrliim. Valla- ligat icrasına karar verilmiş olduğun dırde en son arttırarun taa~~d ı:ıı 
hi hakikisini ondan ayrrmak ne miim- dan yevm muhakeme olan 14 Eylül ki kalmak üzere artırma 15 gill1 rl~ 
kiin ... Bc-n eminim hirincilim 0 ka.za- 936 tarihinde saat 10 da mahkemedı:> detle temdit edilerek 21-9-936 tJl t jl 

na.<'Aldrr. F,qa'«'n öteld Yf'l"ine l\.fillpt bizzat veya vekili kanununuz bulun - ne müsadif pazartesi günü aa' 'f' 
ler Cı>nıivı-tine h11 <: 1kıııavclı milletlf'r matlığı takdirde muhakemenin gıyR.- ten 16 ya kadar keza dairemizde ,f 
sP.vimliliıfine m1ıkavemet Mlem.-7'.-r bmızda cereyan edeceği malüm ve pılacak ikinci açık arttırmasınd!ı efr 
sankqivonhın kahhnnazlaroı hf>lki. tebliğ makamına kaim olmak üze- tırma bedeli kıymeti muhanıJl'leıı~~ 

- Simdlflen söyfü·P.mMn. Ama "0 k re ilan olunur. yüzde 75 ni bulmadığı takdirde ıe'.ft 
Mierli ve iyi tanınmış bir san'atki.r 2280 No. ıu kanun ahkamına J/' 
rapmrq., ·-- .. -- - kan geri bırakılır. Satış peşindit·ıetıf 

- Ya ı;ıenin derdin? dm. tırınaya iştirak etmek isteye7ıt" ~ - Sahih vA11ahi 11n11ttum. Rf'n bo - Organdi bir tuvaletle gider • . .. de ı'iJ 
diın Gardenpartilerde giyilecek bir kıymeti muhammenenın yuz !J' 11' 

d1tl11.nm hlrivtm . SAhnhtAnh"'ri <:.tr • betinde pey akçesi veya milli b 
1 

b 
nmdrm fla n.'11 &.,TPt hir d P Siikr"""' şey Kermesin gecelerine uyar •. l'la- Sfllı 

1• ama.fih .fazla '"'ık ve dekolte olma- kanın teminat mektubunu b il f 
dRD•"'~'"mı o.,nn hövlp C:PU1PrP sık ~ tıı.P 

diyorlar; 
- Şu halde .. Toprağımıza dişleri

mizle, trrnaklarrmızla sarılmaktan 

başka çare yok. Gelen düşman: (Ah 

ha iyi olur. mak şartile ... ~leseıa senin gümüş lunmaları 13.zımdır. Hakları . 8,ıı 
Lokman l lE'Kt-. _.rer dc-dim. Alto .. "-lln tlpriHnı icıtP hı• 'lli 'l b"t l ·poteltll ıt 

'"' cu _ lame benekli 18.civert organdi tuvale cı ı e sa ı o mayan 1 ir .. 
::ıl------=-=---=-...,..""""!'-- l\PrTn .. cııo Q'i ı'f prf>X.h·.,. n .. ,." li'ı>l"""P<ıt·· ve ··,,tJ r tin bn iş için icat edilmiş kadar uy • caklarda diğer alakadaranın j,J" 
Müessif bir irtihal nasıl hir esvan gire~rim, huna kara gun. fak hakkı sahiplerinin bu bıı.dlC !t'o 

, ·eremivorum. . ·te ıJ 
- Ha~· Allah senden razı olsun Fe ve hususile faiz ve masarı ·tele met) i (Mehmet) ten ayırıyor. İrz, Sabık teşrih profesörü emekli kay

namus, mal. can bırakmıyor. Bu fe- makam Or. Mahir ve ticaretle meş · 
IS.ketleri görmemek için düşrnanlarm gul Refik, Ali, Osman, Nureddinin 
karşısına göğüs germekten.. Bu su- anneleri ölü Kaymak Abdurrahman 
retle, ayaklar altında çiğnenmemek- eşi Bayan Fatma vefat etmiştir. Ce· 
ten başka çare yok. nazesi bugün Şişli Bomonti Kır so -
Diyorlardı. kH.k 85 numaralı Hikmet apartıma -
Büyük bir hakikati izah eden bu nından saat 11 buçukta kaldırılarak 

sözler, köylerdeki ihtiyarların, _ ve Teşvikiye camiinde namazı kılındık -
hatta kadmlarm bile - ruhlarında mil tan sonra aile kabristanına. gömUle
hi:oı bir tesir yaratıyordu. Artık Türk ~ktir. Ailesine beyanı taziyet ederi?.. 
köylüsü; düşünüyor, muhakeme edi
yor, hakikati görüyor; milli varlı -
ğına ve milli varlığını koruyanlara 
dört elle sarılıyordu... Artık köyler
den, kasabalardan, şehirlerden taşan 
(kağnı) tar, daha kalabalık kafileler 
halinde cephelere doğru akıyor: ar -

tık cepheler, daha sarsrlmaz bir iman 
ile kuvvetleniyor; (Büyük Türk in
kılabı) nın ilk büyük feyzini, (Türk 
kö:Y,lüsünün milli mefkureyi hazmet
mesi) şeklinde görünüyordu. 

(Arkası var) 

- Gf><'p ı'f pı'ril mi? Bir ır;ece elhis~i ·ı ·• sbt " 
kerim. Vallahi h.; diiş\inclün. Gider- lan iddialarını evrakı mu 1111• 

~iJ·er;irı ohır hftf'r . ·b reJl ~ 
ken üstüne lacivert caketi de gtye • birlikte ilan tarihinden itı a .:ı irt - n;,. fi> olup bit mez.. • . l'kte ufl. J 

- N .. ,1 .. ,, ?.. rim gayet i~i olur ... Çok yaşa ŞUk • yet 20 gün zarfında hırı . tııl<ı.ı 
_ '"""cıö-ım mil mersi ... Allahısmarla . ze bildirmeleri lazımdır. AkSl ·tol~ - N'PdPn 018..('Ak. G-N'~n •""P hc-,. • ..... ,., bl .<11 

- dik canım. Selam sö,, ·Je kocana. de hakları tapu sicilli ile sa ..,g.Y sritmfsftm. {;p<'f'I f'nk kfm"IP Prr1Pn ('f' !aŞw 
- Allahısmarladık mı ? .. Ne olu - yanlar satış bedelinin paY . vt ye e.UrPntfıU hatti\ cıoor lnhkl'trile ırf'l 1<ızıl 

- Yorsun ayol ... Biraz konu"atım. Te • dan hariç kalırlar. Mütera ell~it mislertlt A.nremidi kıh/;;1p ~itsem ırl "' 'S .. teV 
• li.şın nedlr? tenviriye, tanzifiyeden mu gi 

vinmecıinden anlayan dosthtnm Ol'a. tediye rüsumu ve vakıf ıcare J) 
da hnlntTiırlJ\J'!ila r f"'T.11 olaCl\ıhm. Ge . - Sana telefone etmeye gelirken ur· 

d li müzayededen tenzil olUJl ıet J 
<'e kthifüe c5tsem tt>k basrma kalıt<>a- mutfakt a şeftali reçeli kaynıyor u. fazla malumat almak isteyeıı ... ,o 
~ div.- korkuyonım. Ocağın üzerinde unut tum. Eğer bir h rlte" 

~ h ld B. · h ' 936 tarihinden itibaren e Jlırıdı! _ RAldkatı-n mPself' miihhn. • şey ol<ıuysa m:ı. vo um. ızım ız- bU 6 - P eki Sf'n ne yamvorsun? metçi reçelden pek anlamaz... bilmesi için dairede a((Ik . ile 3 ı 
v• _ Eh au"lc, uiile yavrum. Buuiin_ lacak arttırma şartnamesı !" Jl1C - Brn wjlfpmfye('P"lm o !!ece mf"'· ,., ,.,. ,.,~. at .. .., 

'" · numaralı dosya"'a müraca ... ,,~,-ı?Uliim. Jlic dii'iünmeclim hile, maama- lerde re<,•elinden tatmaya geliriın. Sen J ·ıcı ,, .;;J 

de e' ·clekilere "elam sö"·le kür dosyada mevcut vesaı ,~~ fih ben sen in yerindo olsam... • "' ,, 
_ Aman sövle .• sö,·Je ne yapar • "Teılcfon kapanır., , cekleri ilan olunu,. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

T an'm hedefi: Haberde, fikir.de, 
he.-.eyde temiz, dürüıt, ıarnımi 
olnıak, kariin gazetesi ol.maya 

çalışmaktır. 

1 Günün mes~lel~~-iJ 
Spor telakkimiz 

Olimpiyatlarda nihayet pehlh·an: 
mmumı da yenilmesi adeta um~ı 
bir t.eessür uyandırdı. Bu t~s~r 
olbnpiyatla.nn beyneJmi~el bir ~tı
han yeri telakki edilıJle~ınden ~ogu
Yor. Bu beynelmilel imtılıana hız de 
gİl'dik ve muvaffakıyetle c;fkamadık. 

Bu filhakika. hoş bir şey değil. 
Fakat bu ba.dise ayni zamanda bi

zbn spor teJ.i.kkimizle Avrupanm 
spor telakkisi &r&Smdaki fa.rkı da 
belit1meğe htmıet etti. 

Biz en çok pelılh·anlanmızla. övü-

nüyoruz. 
11.albuki medeni dünya arlık pehli· 

V&nlığa ehemmiyet vermiyor. Nite
kim pehlivan güreşlerinde bul~an 
8ey:ircilerin ıniktan bini geçmıyor-

tnuş. 

Halbuki bizim ehemmiyet venne
dlğimiz ve iştirake de cesaret ede
lnediğimiz atletizm müsa.bakalannda 
buinnanla.nn miktan 100 binden 
fazlaymış. 
M~eni dünyada en c;ok ehemmi • 

)'et verilen spor atletizmdir. Çünkü 
onun ~tetik ve bedeni faydası var
dır. Hakiki sporcu o yoldan yetişir. 

Zinde, SihhatH, q.ğtam, gürbüz bir 
nesil yetiştirmeğe hizmet eden spor 

atletizmdir. 
Binaenaleyh BerHn otimplyatlann

dan ıalacağmnz ilk ders şu olmalı

dır: Sporda pehlil'anlıktan hatta fut 
boldan evYel atletizme ehemmiyet 
\/ermeliyiz. 1940 olimpiyatlarına 

pehli~an futbolculanmızla, atletle • 
ritnizle L5tirak etmeliyiz. 

Eskrim ve boks yapan Türk 
kızları 

Geçen gün gazetelerde olimpiyat
lar için Peştede eskrim dersi ala.n lkl 
l'ü.rk kadmmm resmini görmüştüm. 

Bir gün sonra da boks talimleri ya

pa.0 iki Türk kızının resmini neşret

tiler. E!"Jkrim bizde olmıyan düello • 
nun müteammim bu1unduğu memle

ketlerde y~yan bir spor şeklidir. 

~standa. İ)i eskrimciler yetiş • 

inesinin sebebi, dünyanın en çok dü

el)Q ya.pwı memleketinin Macaristan 

Oinıasıdır. Türk kadını için yapacak 

ba.tb bir spor kalmadı mı ki ona es
krinı öğret.meği ve bunun için de 

'raca.ı;stana göndermeyi ıüzuınlu gö 
l'tiyoruz. 

l'ürk kadmmm boks yapmıısnıa 

gelince, erkeklerde bile beğenmedi· 
~ bu sporu ka.dmlanmıza ya.kış· 
~omz. Varsın Türk kadnu bu 
8a.hada Avrupadaki hemcinslerinden 

hri k&lsm, fakat biz onu sahnede 

boksör olarak gö~iyelim. 
~ -.iatler ve sosyalistler 
kartı karşıya cephe 
'lıyorlar 

Soıı gelen haberler İspanya isyanı· 
lUtı beyneımneı blr faşizm ve sosya
l~ kavgası olmak istidadında bu

~'ttttduğunu gösteri~·or. Almanya ve 
taıh açıkç.a asilere yardım ediyor· 

lat -.. 
· ••ıosko\·ada kızıl meydanda top-

la~ işçiler de Sovyetlerin İspanya-
cı_ .. 

CUnıhurivet ve halk cephesine ~·ar 
cı ·' 

llQ etın4'Sine karar veriyorlar. Bu 

~'l'artarııı tatbik me,·ldine geçm.-si 
'tıanYa.daJd ııımıf kavgasının bey
llehıtneı bir sınıf ha.rbJ halim alma

~~ doğru bir adım t,eşkil edecektir. 
llttgün btttUn kapita.Ust dün~·anm 
~ 
h ~k korktuğu şey bu kavgaD.!D 

~~ıtsıdll". ispanyanın ortalığı a -

~ Veren- bir Javdcım vazifesi gör
""'-~t Ve sınıf ha.rbinl biitün dünyaya 
"':\ln 
\ ' _,., A vrupa:vı bir harp kadar e ~ • 

:•kı de ondan fazla korkutabilir. 

•- llın.a.-naıe"h dün''a reni bir tehll· 
ll{~ lJ J .. • 

~~.karşı karşıya bu1unuyor de-

TAN 

Bütün cihan sulh istiyor, fakat ..• 

• .... 
Sulh ana - Hiç bu kadar perişan vaziyette kalmadım. Her taraltnn tehtli.tler ya~ıyor. rayyare

lere, gaz bombalarına karıı müd alaa vasıtam, ka. şılıklı emniyet kılıcından ıbarettır. Fa at onun 

da yalnız lc:ını var, içi yok. · [Nevyork Taymis] ten 

ODümpüy<§ltOaırcdl<§l 

ilk müsabaka gUnU 
gUreşcilerimiz ne yaptılar 

[Sureti mahsusada Berline giden arkadaşımız Burhan F:le.kte~l .. 
/ ·- - ) düşmesinden umıtlenıyordum. Çün -

Bugün yüz binlerce halk büyük o- ı B ki hepai guya kil Fransızlar pek iyi güreşçi olarak 
lempik stadını dolduruyor. Sabahle- u çocu arın -· a· B -

1 · ld B ı alaturka bild;klerinden a- tanınmış degıller ır. una ragmd .. ~~ 
yin yüz metro seçme erı yapı ı. a. akl kaptırmamaları Hüseyin ayakta ters çapraza uşup 
kan şampiyonu Yunanlı Frangudis r arın~ d .. d .. det k köprüye gelerek bir büyük tehlike ge 
kendi serisinde üçüncü, yine Yunan- azı~ftgedeanl,an °h:.nnla~ı- çirdikten sonra maneviyatı kırıldı. 
ıı Sakelaryo beşinci olduğundan tas- ve ç1 e k .. t. 
fiye"""' ugr· adılar. Maruf Yugoslav na bacaklarım kaptırdık- Mütemadiyen ka?anı. gu~eş 1• ~e ne 

J - larıiçin hep alta dü•tüler. den sonra güre.şm bı.tmeflıne ıkı da-seprinteri Baver de serisinde sonun- I T ld 
1 cu olarak seçildi. 1.85 te yüksek at- Bu hususta ilave edilecek kika kala gayrı şuurı sa ırış ar yap 

lama seçmeleri yapılarak öğleden 1 batka müt~lea.m yok. 1 diysa bunlarda da kendini alta ver-
sonraya girecekler ayrıldı. Eğer bi- \... J mekten başka bir Mtice alamadı. 
Zl·m Polat buraya getirilse idi. 1,865 -------- Bu çocukların hepsi gitya alaturka 

.. limpiyatlara tam takmıla girmedik - 1 k t 
.... -a---· b " ... , ,,.. u - ···"$ ~ı... . a leri halde biz daha serbest güreşin bilciiklerindcn ayak d.rrnı ap ırma -

Ol. · t ·· b k 1 · b.l malan lazım lken dördü de tek veya ımpıya musa a a arına gıre 1 e - kendi memleketimizde resmi müsaba 
cckler arasına ayrılırdı. çifte dalan hasımlarına bacaklanm 

katarını yapmamış ve beynelmilel hiç 
llk gu .. nü yapılan mlisabakalarm i- kaptırdıkları 'için hep alta düştüler. bir ciddi temasa girmemişken yedi 

· d e şayanı dı'kkat hadise Ame- Bu hususta ilave edecek başka miita çın e n kişilik tam takımla olimpiyatlara iş-
rika Own ismindeki müsabıkın lOO tirak ettik. Bu takdir edilecek bir ce- leam yok. 
metro çeyrek finalinde 10, 21-10 ile . & İnşallah yarınki güreşlerde daha 
yeni bir dünya rekoru yapmasıdır. sarettır. Bu malumattan sonra. talihli olurlar. 

Finaller içinde 10000 metronun bi- Bizim çocukların ilk devredeki ku-ı 
rinci, ikinci ve üçüncülüğü Fenlan - ra neticelerini yazıyorum: Diğer teknik neticeler 
diya aldı. Yüksek atlamayı 2,03 met- 56 Ahmet - Alman Her bert Gelelim teknik diğer neticelere: 
ro ile birinci Conson birinci geldi. 1- 61 Yaşar - Macar Tut 56 kiloda: 
kinci ve üçüncü 2 metro ile Amerika- 66 Sadık - Amerikalı Strong İngiltere - Japonyayı sayı ile 
lı oldu. 72 Ankaralı Hüseyin - Fransız Almanya _ Türkiyeyi tuşla _ 6 da 

Güreşler 
Gelelim güreşlere: 
Doyçla.nd Hale denilen ve 20 bin 

seyirci alan muazzam salonun orta • 
sındaki bliyük ringin üstüne iki min 
der konmuş. Matbuat, jürinin ta.m a.r 
kasında. Bizim güreş federasyonu er 
karu da tam karşı tarafta. Muhterem 
seyirciler kısmında General Ali Hik 
met, Nizamettin Kırşan, Vildan Aşir 
(atletizm müsabakaları stadda yapı
lıp dururken atletizm federasyonu 
reisinin güreşçileri görmek istemesi 
ve dünyanın en büyük atletlerini çar 
pıştıklarmı seyretmek fırsatını güreş 
müsabakalarına feda etmesi güreşe 
karşı ne büyük muhabbeti olduğunu 
gösterecek bir işarettir.) muha.fız a
lay kumandanı İsmail Hakkı, futbol 
federasyonu reisi Hamdl Emin, Kafi 
le reisi Süreyya, N aşit Hakkı hep o
radalar. Salonun yukarı tribünlerin 
den bir köşede bizim futbolcülerden 
beş on kişi var. Salon 20 ~i~ kişi • 
tik. Seyirci ancak 2000 kişı kadar 
var. Halbuki büyük stat öğlede~ e~
vel o~duğu halde dolu. Bu da olımpı
yatlarm asıl atletizmden ib~~et oldu 
ğunu gösteren delillerden bırı. .. 

Geçelim. Güreşler başladı. Bugun 
on birden bir buçuğa kadar yalnız 56 
ve 61 kilolar güreşecek. Gerçi iyi ma
lumat alamıyoruz. Çünkü bizi kendi 
miJletimizin mUsabakala.n hakkında 
ayrıca tenvir eden ·kimse yok. Gaze
teciler karanlıkta körebe oynamakla 
meşguller. Ancak bilvasıta öğrendik
lerimize göre bugün ve gece bizim 
çocukların hepsi güreşeeeklermiş. 

Serbest güreşler 
Serbest güreşlere gelince, İtalya, 

Macaristan, Fransa, Estonya, Kana· 
da, Ingiltere gibi serbest güreşin biz 
den çok ileri olduğu memleketler o -

Jurlen kika 
79 Mersinli Ahmet - Alman Şed- Macar _ Belçikayı (Tuşla 10.30 

ler dakika 
87_ Mustafa - lngiliz Vuart. ltalya _ Çekoslovakyayı (Tuşla . 
Agır Çoban - Belçika Şarlıye 13.10 dakikada 

Talililer kimler? İsveç - Finlandiyayı (sayı ile 

Doğruyu söylemek 18.zımgelirse bi 
zimkilerden Ankaralı Hüseyin ile Ço 
handan başkası kurada pek te talili 
görtinmiyorlardı. Yalnız dikkat eder 
seniz serbest güreşe Balkanlılar gir· 
medikleri için bizim zaif milletlerle 
güreşmemiz ihtimali zaten pek az 
idi. 

Bugün yalnız 56, 61 66, 72 kilola· 
nn güreşleri yapıldı. Bizimkiler nıa· 
alesef değil müsabaka kazanmak, 
serbest güreşte iyi bir intiba bırak· 
.mıya dahi muvaffak olamadılar. Çiln 
kil biça.re çocukların 'bu güreşi bilme 
dikleri, hatta nefes kabiliyetlerinin 
pek yerinde olmadığı görülüyordu. 

Güreşlerin enticeleri 
Bizim çocukların güreşleri şöyle 

neticelendi: 

Ahmet, Alman (Herbert) e altı da 
kikada tek kanatla ~nildi. Çocuk bir 
takım ayak oyunlarının tatbiki önün 
muvazenesini ve kontrolunu kay -
betti ve yenildi. 

Benim Yaşardan Umidim çoktu. 
Kuvvetli, alaturka bilir diyordum. fa 
kat Macar (Tut) un önünde 0 da bir 
şey yapamadığı gibi 13 dakika 20 sa· 
niyede tek kle ile yenildiği za.maıı bi
tap bir halde idi . 

Sadık, Amerikalr güreşçinin önün· 
de gerçi oyun yapamadı, hatt! oyun· 
lara mukabele edemedi ama kuvveti 
sayesinde oyunları bozdu: Bilmediği 
için oyun tatbik edemediğinden sayı 
alamadı ve saYI hesabile ekseriyetle 
kaybetti. 
Ankaralı Hflseyinlı:ı. bir Fransr.z9o 

İsviçre - Hindistanı (Tuşla 6,49 
dakika 

Amerika - Fili pini (Sayı ile 
61 kiloda: 
Cenubi Afrika - Çekoslovakyayı 

(sayı ile 
lsveç - İtalyayı (Tuşla 8,30 da

kika 
İngiltere - Alma.nyayı (Sayı ile 
Amerika - Fransayı (Tuşla 12,33 

dakika 
Macar - Türkiyeyi (Tuşla 13,22 

dakika 
Finlandiya - Belçika (Tuşla 4,40 

dakika 
Japonya - İsviçre (Sayile 
66 kiloda: 
Almanya - İsviçreyi ( Sayile 
Japonya - Çekoslovakya (Sayile 
Amerika - Türkiyeyi (Sayile 
İsveç - İngiltereyi (Tuşla 
Filandiya - Belçikayı (Tuşla 

İtalya - Avustralya (Sayile 
Macar - Fransayı (Sayile 
72 kiloda: 
İsveç - Çekoslovakyayı (Tuşla. 
Almanya - A vustralyayY (Sayile 
Finlandiya - Macar (Sayile 
İsviçre - Estonya (Tuşla 5,40 da-

kika 
Amerika - Belçikayı (Tuşla 
Kanada. - Hindistan (Tuşla 
Fransa ·_ Türkiyeyi (Sayile 
İngiltere - Japonyayı (Sayile 
Umumi haberler: 
Takımlarımızın vaziyeti normal -

dlr. Yarın 5,30 da futbol oyniyaca -
ğrz. Allah yardımcımız olsun. 

B.FELEK 

Yıldızlarla beraber 
Bir muharrir, Fransada münec

cimlere hala inandıklarını, gazetele
rin mütemadiyen ilmi nücuma, yıl

dızların insanlar üzerindeki tesirle
rine dair neşriyat yaptıklarını yazı
yor, ve fıkra.smı bir espri ile bitirmek 
i~in, İspanyadaki kanlı hadiselerde 
bin bir sebep içinde kızgın ve kudur
muş güneşin tesiri olup olmadığını 

soruyor. 
Bu yazımda ben. akrep bürciinün, 

Zuhalin, Merihin, Seretanın vesaire 
ve sairenin insanlar üzerindeki te
sirlerini övecek değilim. Sokakta kar
şıdan karşıya geçerken blle hazan bir 
ahbaba verilen selamın, insanı iki sa
niye yolundan alakoyarak, bir tram
vay veya bir otomobil altında bıra

kabildiğini kabul ettikten sonra yıl

dızların insanlar üzerindeki tesirleri
ni niçin inkar etmeli? .. 

Canlı bir misrtl iı:;tivor~ıınr?'. "'''TP 
yıldızlı gecelerde doğan aşkları zik
redebilirim. 

Şair neden : 
BahtJm ~iya h d.-ğildir 
F.ttiğim ah değildir 
Puse günah değildir 
Yıldızların altında ... 

Demiş? .. 
Bir gencin yıldızlı bir gecede bir 

genç kıza rast gelmesiyle başlıyan 

aşkı, soğuk tipili bir havada temin et
meye imkan var mı? ... Halbuki buna 
mukabil, bir adam tasavvur ediniz ki, 
uzun ve tenha bir yolda müthiş bir 
boraya tutulmuştur, sığınacak delik 
aramaktadır. Tam bu esnada önüne 
bir köylü kulübesi çıkıyor. 

- Tanrı misafiri! diye çatçat kapı 
içeri giriyor. Ve bu esnada bir ihti
malle o kulübenin içindeki genç kıza 
8.şık oluyor veyahut başka bir ihti
malle fırtmanm şiddetinden kulübe 
yıkılıyor ve adam ölüyor .. 

Demek sade yıldızlar değil. mevcu
datın her biri, her hareketimiz, her 
tavrımız, bizim hayatımız üzerinde 
amildir. 

Onun için etrafımızdakilerle meı;ı

gul olmak dururken milyonlarca ki
lometre uzaklardaki yıldızları biraz 
kendi haline bırakalım. 

Günde 2000 frank 
Yıldız meselesinden bahsederken 

hatırıma geldi: Filhakika Fransrz ga
zetelerinde başları hotozlu. gözleri 
sürmeli bir sürü tıhsım, saadet rnü

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

S - Ehli bay~·ana.t i!;inde ayakta 
uyuyabilen hangisidir? 

S - Miladi benenin ne zaman ka-
nunusani iptida.~ndan başlaması 

adet edilmiştir? 
S - Vücudumuzda lamise bakı

mından en ııa. .. sas olan yerlerle, en 
az hassa." olan yerler neresidir! 

S - Sokaklarda kaldmm yapmak 
ne zaman düşünülmiiştür? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Fabrika makinelcriniıı su ile 

tah1·iki kaçmcı asırda başlamıştır' 
C - On sekizinci asada. 
S - Biranın iptidai istihsali nere

de baş1a1m.ş ve makinelerle imali ka
çrncı as1rda ve nerede temin olımmuş 
turf 

O - Eski Mısır Fir'a,·unJan arpa 
suyunu tahamİnür ettirirlerdi. Sonra, 
on dokuzunl'u asU"da hublon nebatı 
karı!)trnlmak için Almanyada ma,.. 
kine imal olunmuştur. 

S - Musiki nağmelerini ::.apfct -
ırıek i\.in eşk<ili mah.<m.~a ile nota 
kullanılmmH kaçmet a~ırda ve nere
de ba.Jlamı.'}f1r 1. 

C - Nota hıtimali pek eski za
manlarda Hindl!o!tancla başlıınuş, son
ra Yunanilere ve l\fısrilere intikal 
edel'f'k A\'ntpa)·a ı:e~miştlr. 

S - Beton arme in.~aat nıemleketi
nıi:xle kar. scnclfk bir tarihe maliktir1 

C - 87 senelik. 

kemmel bir usulü gösteriliyormuş: 
- Siz de benim gibi yapın ve gaze

telere böyle bir ilan verin. Giin<'I,.. as
gari bin kişi size ikişer frank gönde
rir .. 

Bölünen sehir 
Dün Haber refikimizde bir ftkra. 

vardı. Bu fıkrada geceleri ikiye ayn. 
lan bir şehirden bahsediliyordu. Ve 
deniyordu ki: 

ıcGece 11 den sonra İstanbul ikiye 
ayrılır. Kadıköyünden lstanbula. ls
tanbuldan KadıköyiJne geçenler mu
ayyen saatten sonra kendilerine ya 
oteilerden birinde yer aramak, yahut 
kah ve köşelerinde, barlarda sabahla
mak mecburiyetinde kalırlar ... 

taahhitleri müneccimlerin resimleri Düşünüyoruz: Acaba Akay ıdaresi 
ve ilanları vardır. Bu ılanlarda derler bu muayyen saatten sonra nisbeten 
ki: geniş aralıklarla küçük motörler ça-

- Bize iki fr:rnk gönderiniz. Size lışL1rama1 mı? .. 
zaiçenizi bildirelim! I'ıkir çok doğrudur. Fakat kana-

Bunlardan bir tanesini bilirim. atimizce lstanbula ikiye ayrılan de
Hensinden akıllı çıkmış ve gazeteye ğil, dörde bölünen şehir demek daha 
şu ilanı vermişti: doğrudur. Çünkü gecenin muayyen 

- Bana iki frank gönderiniz, size saatinden sonra Beyoğlu ile 1stanbu1 
günde iki bin frank kazanmak için arasındaki münakale de tamamiyle 
mükemmel bir yol göstereceğim. Bu durmaktadır. 
2 frankla 2000 frangı yüzde yüz elde Bu bölmelere daha devam edebili. 
edeceksiniz!. riz: Halici nazarı itibara alarak İs-

Bu ilıi.nr okuyanlardan biri merak tanbulu altıya bölünen şehir, Şirketi 
etmiş ve iki frank göndermiş. Haki- 1 Hayriyeyi göz önüne getirerek seki
k~ten cevabını da almış. Bu cevapta J ze ~~]~nen şehir vesaire vesaire dl
gunde 2000 frank kazanmanın mü- yebılırız. 

Kuduz manda hikayeai 
"Birkaç gün evvel, kudurmuş bir 

manda refikamı ve çocuğumu ısır

dı. Bu haberi veren bazı gazeteler, 
çocuğumla karımın tedavi altına a
lındığını yazdılar. Halbuki, bu çok 
tuhaf bir hadisedir : 

Hastaneye gittiğimiz zaman, has
tabalucı, küçüğün yarasını karımın 

mendili ile sardı. Bir hastanede sar
gı bulunmayışına hep şaştık. Sonra. 
mandanın beynini 1staı.bula gönder
diler. Kuduz olup olmadığını tesbit 
ettireceklermiş. 

Çocuğumla karımın sıhhatine kar
şı manda beynine verilen ehemmi
yetin yarısı kadar bir alaka göste
rilmesini çok isterdim. Hatta. onla
rm bir memur refakatinde kuduz 
tedavihanesine gönderileceklerini ü
mit ediyordum, olmadı. 

Böyle düşünmekte haksız mıyım?. 
TAN: Hastanede sargı bulunma

dığı hakkındaki şikayetiniz yerinde
dir. Eğer, hakikaten çocuğunuzun 
kolunu mendille sardıla.rsa, bunun 
sebebini öğrenmek. hepimiz için me
rak edilecek şeydir. 

Kuduz tedavisi meselesine gelince, 
beynin 1stanbu1a R'Önderilmesi ma.n-

danrn kudurduğu hakkında kat'i bir 
teşhis konulamadığı için olacaktır. 
Bir hayvanın azarak ötekine beriki
ne saldırması. kudurması demek de
ğildir. Binaenaleyh, önce hayvanın 
beynini muayeneden geçirmek, eğer 
kuduz arazı varsa ısırılanları teda
vi altına almak muvafık görülmüş
tür.,. 

Eminönü kaymakamına 
tefekkür 

Çemberlitaş ve civarı halkı namı
na gazetemize gönderilen bir mek
tupta deniliyor ki: 

"Çemberlitaşta Yağlıkçı hanı den
mekle maruf bir bina \'ardır. Burası, 
han ~üsü verilerek sahibi tarafın

dan bazı kimselere ahrr diye kiralan 
mıştır. Ve dört ahırm vücuda getir
diği fena koku, bütün bu semtte o
turanlara tahammül edilemiyet:ek 
derece rahatsızlık vermeye başla

mıştır. Bunu haber alan Eminönil iJ. 
<:ebayı bizzat tetkikat yapmış ve hal
kın sıhhati için tehlike teşkil eden 
bu mezbelenin seddi cihetine g-itmiş
tir. Teşekkürlerimizin kendisine ib
la,ğı hususunda tavassutunuıu rica 
ederiz .•. 
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Bir çeki kuvvet - Bir dirhem teknik 

Pehlivanlarımıza 
ümitler hoşa mı 

bağladığımız 
çıkıyor? 

Çobanla Mustafanın harcanması doğrumu idi ? 
Serbest güreşte bunun böyle ol

:rnası esasen beklenebilirdi. Çünkü 
serbest güreşe biz Berlin seyahati 
havadisinin çıktığı günlerde başla
mıştık. İki ıhtirnal vardı; ya serbest 

'güreş zannedildiği kadar güç bir şey 
değildi. Yahut bizde ser'oest güreş 

bilen olmadığından bu işin güçlüğü
nü kavrıyamıyorduk .• Güreş idarecci
lerinin çok emin beyanatlarına baka 
rak "Serbest güreşi yoktan var et
tik,, serlevhasile bir yazı yazmıştım. 
Kim umardı ki, güreş antrenörümüz 
de serbestten çakmıyormuş. Sonra
dan öğrendiğime göre, meğer bizim 
Finlandiyalı antrenör Greko Romen 
güreşi için getirilmiş bir hoca imiş ... 
Federasyondakiler arasında da ser -
beste yeni ba.5lamış insanları öyle i
ki ay içinde dünya birinciliklerine 
yeiştiriverecek mucize sahibi kimse 
yoktu. 

ne çalıştırılmış şampiyonlarmıızdı. halde Greko Romende üçüncülük, 
Onların serbestte olimpiyat minde - dördüncülük gibi dereceler alırsa, 
rine çıkacaklarını kat'i olarak bilmi- onların serbestte harcandıklarma da 
yorduk. Esasen alafranga güreş ta- ha ziyade içim yanacaktır. Şu hale 
kmıımızın ağır ve yarıağır sıkletle- bakarak verilecek hüküm budur: 
rini Çobanla Mu:tafa dolduracaklar- Olimpiyat güreş minderlerine peh-
dr. Zannederim gene de öyledir. livanlarımızm vücutlarında birer çe-

Böyleyse, olimpiyat seçmeleri gibi ı ki kuvvet götürdük. Fakat bu büyük 
bir haftada birkaç güreş tutulacak kuvvetleri idare edecek birer dirhem 
müsa'bakalardan evvel grekoromen - bilgi götüremedik. 
de bizi temsil edecek insanları tama- Bir çeki kuvvetin bir dirhemlik 
miyle öğrenmedikleri serbestte tec- teknikle iyi kullanılmasına imkan 
rübe için yormağı neyle anlatabili- olamamasından tabii bir şey var mı
riz? Acemi olduklarından iki misli dır? 
kuvvet sarfederek rakiplerine karşı 
koymak mecburiyetinde kalan Ço
banla Büyük Mustafanın bundan 
sonraki Grekoromen müsabakaları -
na rakipleri gibi taze kuvvetlerle 
çıkmaları ihtimali kalmış mıdır? 

Böyle çok tehlikeli bir tecrübeye 
iki tarzda güreşte minder kurdu 

E~ref Şefik 

Buna rağmen idarecilerimizin te- olmuş profesyoneller dahi girişmeğe 
tninatları o kadar kat'i idi ki, gayrı cesaret edemezler. 

Küçüksu kupası maçlan 
Küçüksu kupası tertip heyetinden: 
9 8/ 936 Pazar günü Anadoluhisa

n alanında yapılacak kupa maçları. 
1 - Anado1uhisarı - Fenerytlmaz 

genç takımları saat 14.15 Hakem 
Tahsin. 

2 - tstanbulspor - Feneryılmaz 
A takımları saat 15.45 Hakem Nuri 
.Bosut 

ihtiyari kapıldık. Gene Berlinden ge- Netekim büyük Mustafanm son 
len telefonlardan sezdiğimize göre, bi- güreşte beli incinmiş gibi ağrı ile ba
zim çocuklar ilk kazandıkları galibi- yıldığı bildirildi. Doktor muayene
yetleri sırf Allahın verdiği kuvvetle sinde de o arızanın asabi bir şey ol
P,lde etmişler ve güreş teknik ve me- duğu görülmüş. Böyle asabi buhran
haret taraflarına fazlaca dayandığı lar büyük gayretler esnasında gelen, 
zamanlar aksamışlardrr. başından büyük yüke tahammül et-

3 - Anadoluhisarı - Doğanspor 

A. taknnı saat 17 .30 Hakem Adnan 
Akm. 

Erdekte yollar 

Berlin Olimpiyatlarında 

Dün birçok Olimpiyat 
rekorları kırıldı 

Berlin, 6 - Sırıkla atlama final: 
Birinci: Meadows, 4 m. 35. Olimpi

yat birincisi, İkinci ve üçüncü: Nişi -
da ve Oe, her ikisi de 4. m. 25. 

Gülle ve ağırlık kaldırma: 
Orta siklet kategorisi: 
Birinci: Tuni (Mısır), cem'an 387,5 

kilo kaldırmak suretiyle yeni bir 
olimpiyat dünya rekoru tesis etmiş 
ve olimpiyat birinciliğini kazanmış -
tır. 

İkinci: İsmayr (Alman), 352,5 kilo 
kaldırmıştır. 

Üçüncü: Vagner (Alman) bu da 
352,5 kilo cem etmiş ise de İsmayr 
siklet itibarile daha hafif "olduğun -
dan ikinci addedilmiştir. 

Bu müsabırka dün akşam Bitlerin 
huzurunda, Doyçland salonunda icra 
olunmuştur. 

Futbol: 
Polonya 3 - O ile Macaristanı, A -

vusturya 3 - 1 ile Mısırı yenmiştir. 
Kadınlar arasında flöre finali: 
Birinci: Bayan Elek (Çekoslovak) 

6 defa: muvaffak olmuştur. 
İkinci: Bayan Mayer (Alman), 5 

defa muvaffak olmuştur. 
Üçüncü: Bayan Prfeis {Avustur -

ya), 5 defa muvaffak olmuştur. 
Dördüncü: Bayan Hass (Alman), 

5 defa muvaffak olmuştur. 

Hokey: 
Hokey maçında Hindistan ekipi 

4 - O Macar ekipini yenmiştir. 
Gülle ve halter: 
Ağır siklet: 
Birinci: J oseph Manger develope: 

Polo: . 
Arjantin takımı, Meksika takınu-

nı 5 - 15 sayı ile mağlup etmiştir. 
Hokey: 
Hollanda takımı, İsviçre takımını 

4 - 1 mağlUp etmiştir. Haftaymde 
vaziyet 2 - 1 idi. 

Futbol: 
İngiltere, Çin taknnını 2 - O mağ

liip etmiştir. Haftaymde vaziyet O -
o idi . . 

Peru, Fenlandiya takımını 7 - 3 
mağlup etmiştir. Haftaymde vaziyet 
3 - 1 idi. 

Oç adnn uzun atlama: 
Birinci: Tajima - Japon - 16 met

re, olimpiyat şampiyonu. 
İkinci: Harada - Japon -15,56 met

re. · 

Üçüncü: Metcalfe - Avustralya -
15.50 metre. 

Dördüncü: Voellner - Almany:ı --
15,27 metre. 

Beşinci: Ochima - Japon - 15.07 
metre. 

Hokey: 
Alman taknnr, Danimarka takrını

nı 6 - O mağlup etmiştir. Ha:taymde 
vaziyet 2 - O idi. 

Henclbol: 
Avusturya, Romanyayı 18 - 3 mağ

lUp etmiştir. Haftaymde vaziyet 5 -
1 idi. 

Cirit atma: 
Birinci: Stoeck - Alman - olimpi

yat şampiyonu, 71 metre 80. 

İkinci: Nikannen - Fenlandiya _ 
70 metre 77. 

Radyo 
Bugünkü Program 

Kahire 

20: El Akkat kuarteti. 20,45: OlirnııiY'f 
haberleri. 21: Kuran. 21,55: Suad Zeki ta· 
kn:nı. 22,30: El Akkad kuarteti. 23,05: su· 
ad Zck takımL 

lstanbul 

18: Hafif musiki. 19: Haberler ı9,1S: 
Muhtelif plaklar. 20: Halk musikisi'. 20,30: 
Stüdyo orkestraları. 21,30: Son haberler• 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansırııll 
gazetelere mahsus havadis servisi verile ' 
cektir. 

VJya.na 

20: Haberler ve olimpiyat neticeleri: 
21: "So cin Maedel" adlı piyes ; 23: I-fı; 
berter; 23,10: Olimpiyat haberleri; 2s,ZO• 
Avusturya musikiai; 1: Kuartet. 
Moskova 

. ~O: Rus eserlerinden konser; 20,45: Sel'. 
lifilmlerden Sovyct halk musikisi· zı,45· 
Dinleyicilerin istedikleri parçalard~ koo· 
ser; 22: Yabancı dllcrlc neşriyat. 
Bü.kreş 

13,30 - 15: P!Sk ve haberler; 19,30: O!' 
kestra; 19,55: Konferans; 20,10: Konse~ 
devamı; 20,40: Rossini'nin "Scvilla Berlı'" 
ri" isimli operası plak ile; 23,45: A1ııa- ~ 
Fr. haberler. 

Varşova 

20: Franz Liszt'in eserlerinden ko11se': 
22: O?a musikisi; 2: Berlin olimpiyat ~ 
bcrlcrı; 23,35: Dam: mu.,ildsi· 24: V;µr 
plakları. 

Prag 
-- 1 

21,20: Yeni şarkılar, plak ile; 21.~ 
Orkestra; 22,45: Olimpiyat haberleri; z3,I 
Plak; 23,45: Rusça haberler. 

Bodapeşt.e 

19,30: Piyano konseri • konu~•tJI 
20,30: Plak; 2ı: Haberler ve olimpiyat!' 
dan nakil; 21,30: Piyano _ keman konser-
22: Karışık neşriyat; 23: H;ıberler: z3.J 
Çigan musikisL 

Belgrat 

21: Zagreptcn nakil; 23: Bertin oliıtl~ 
yadından reportaj; 23,15: Haberler; z3, 
Halle şarkıları. ,/ 

132,5, Arraşe: 132,5, Epole: 155, ye- Üçüncü: Toivonen 
kU.n: 410 kilo. 70 metre 70. pentathlon müsabakasına dahildir· 

Modern nPntatlılon: Kiel, 6 (A.A.) - Olimpiyat k&~-ıJ 
Fenlandiya -

r 1500 metro finali: 
İlk dört müsabaka neticesinde, ilk yarışları: Birinci: Lovelock {Yeni Zelanda), 

'Buna dün futbol yazımda işaret mek enerjisinin fazla sarfından 

ettiğim gibi alayltlık derler. Bir tek- meydana çıkan arızalardır. Böyle a
nik heyetin bilgisizliğine ve kısa nzalara uğrryan şampiyonların ek -
görüşüne bundan büyük delil ola- serisi müsabakaya küserler. O dahili 
maz. Her milletin senelerce uğraşıp sadme galibiyeti temin eden iç alevi 
başaramadığı bir ihtisası bizim iki söndürür. Amerikalı antrenörlerin 
-ayda kavrıyacağunız gafletine dU~- dediği. gibi; böyle -e.tletler uzunca 
mek anlamamazlığın baş işaretidir. istitahat vermeden müsabakalara 
Ne oldu o Taksim meydanındaki zin- zorlamak içlerinJeki alevin bir daha 

üç birincinin vaziyeti şudur: olimpiyat şampiyonu, 3147.8_10 dün- 8 metroluk yelkenli tekneler: 

yeniden iki büyük 19 B5irinci : Teğmen Handrik (Alman) ya rekoru, İkinci: Cunningham (Ame !Birinci: İsveç, 
' puan. rika), 3.48.4-10. Üçüncü: Beccali (İ- kinci Norveç, 

cadde açıldı İkinci: Teğmen Thofelt (İsveç), 23 tal ) 3 g Üçüncü: Fenlandiya, yan , .4 .2-10. 
Erdek, (Hussut muhabirimiz yazı- puan. llO metro manialı: Dördüncü: Almanya, 

yor) - Belediye yeni iki büyük cad- Üçüncü: Teğmen Leonard (Ameri Beşinci: İngiltere, 
,_, C "~"' • J.c.ıı\ ~?. ~,,... Birinci: Towns (Amerika), 14.2·iB Alt'O't.-r· tt -• ...... 
ue 'açnu~ür. l:l.uuclcıÜçn bhı \ool....1-i ~- !kıncı .l'ı.nıa. '1 ıte ) l4 4- ~ 

Kotra. yanoılarmm ikinci gün neti- : Y ' ngı re ' · 6 metroluk tekneler: 
ye önünden sahile kadar, diğeri, pa- <I Üçüncü: Pollaid 14.4-10. 
zar meydanı nihayetinden !smetpaşa celeri: 80 metro maniah, kadınlar: Birinci: İtalya, ikinci: ArjantiJJ• 
mahallesine kadar olan arazi üzerin- Monotipler: Birinci: Valla (İtalyan), çüncü Fenlandiya, dördüncü: !svi 

Alman takımını, Finlandiya takı- Şu vaziyetlere bakılırsa, bizim en de açılmıştır. Bu yeni caddelerin tes- Birinci: Hollanda, !kinci: Steuer (Almanya), Beşinci: Norveç, Altıncı: İngiltetf 
· · · · 'k d"l · t· ,.... İkinci: İngı'ltere, y ı 

cirleme gal1biyetlerimize? tutuşmamasmı intaç eder. 

mmı serbestte de patır kütür hakla- güvendiğimiz iki güreşçimiz, oyun - vıyeı türabıyesı ı mal e ı mış ır. çım Üçüncü: Taylor (Kanada). her üçü 0 e: 
1 k d' bel · · · · d k' dd · Üçüncü : Polonya. B' · · F 1 k 'k" · İ ..ıJ dığımıza bakarak bu işi de şaşı.aca larmm adedini bile tamamiyle ezber- ı, edıyenın ôni.ın e ı ca enın de 11 saniye 7-10, da bitirmişlerdir. ınncı: e emen ' 1 ıncı: ng•. 

bir müddette başardığımıza inanmış- liyemedikleri serbestte denendikle - kaldırımları döşenmiye başlamış- Dördüncü: Almanya. Tabanca atışı: re, üçüncü: Almanya, dördüncü: 
tık. Bu meselede de iki ihtimal var; rinden asıl yetiştikleri şube olan tır. Sonbaharda caddelerin kenarla- Sekiz metrelik seri: B' li, beşinci: Fransa, altıncı: Am.&' Birinci: Norveç, ırinci: Van Oyen (Almanya), 
ya gelen Almanlarla Finlandiyalılar Greko Romene porsumuş olarak çr- rxna çınar ve akasya fidanları dikile- Olimpiyat şampiyonu. Beynelmilel Sta.rs: · ' 

· ·d H 1 - kt" B d b k h"k~ t k İkinci: Almanya, tn .ti/ o milletlerin güreş derecelerıni gös- karılacaklar ır. emayarı o madıgı ce ır. un an aş a u ume ona- İkinci: Hax: (Almanya), Birinci: Almanya, ikinci: gıı.-
. - .. ·· d t b. k ld Üçüncü: İsveç. İ 'Ct'/ terecek kudrette değildiler. Yahut için Greko Romene gırmesine ısrar gının onune e mun azam ır a ı- üçüncü: Ullman (İsveç). re, üçüncü: sveç, dördüncü: :& 

·- d · · K Star serisi: İ ~ seyahate çıkmış bir takımın katlan- edileceğini tahmin ettıgim Büyük rım öşenmıştır. azanın en mübrem Flöre, erkekJer: menk, be~inci: talya ı, Altıncı: 
dığı bazı şartlar içinde serbest gü- Mustafa ise, ihtimal güreşçiliğinin ihtiyacı olan iyi su bir an evvel kasa- Birinci: İsveç. Birinci: Gaudini (İtalyan), olim _ kiye. ,,c; 
reşi ekserisi bilmediği halde misafir- yarısını Berlin minderlerinde terke - baya getirildikten sonra umumi yol- İkinci Hollanda. oı· · tl b · · .. ·· bİf' ü~üncü: İngiltere. piyat şampiyonu, 7 galibiyet. ımpıya arın eşıncı gunu, 
lik hatırı için birer de serbest güre.ş dip dönecektir. ların da islahma başlanacaktır. İkinci: Gardere (Fransız), 6 gali- spor hünerlerinin gösterilmesiıle 
yaprp yenildiler. Ne yazık ki, o gali- Bir Büyük Mustafa kolay kolay Dördüncü: Almanya, biyet. sile teşkil etmiştir. f 
biyetlerle güreş şubesine temin olu- bul · M k •t ·· J J Altı metrelik ser~: T .. J 16 ·

111 

unur mu ki?... ısır ve apı U asyon ar B' . . N Üçu··ncu·· .· Bocchın' 0 (İtalyan), 4 ga- aJıma - apon, metro sıçır 
nan büyu'"k propaganda son mağlfı- ırıncı orveç. . 1 1~...,rıJJ Haydi Çoban için "geçkindi,, diye- Londra, 6 (Tan) _ İngiltere ile İk' · t libiyet. suretıy e üç adım atlama o JP'r 
biyetlerle tamamen aksine dönerek ıncı: ngiltere. k k 
beslediğimiz yüksek ümitleri birden- ~:~a~~: bgu~'re~liş~~~~~~: n!::ma gıa~ Md ısır arasında kapitülasyonların kal- Üçüncü: İsviçre. Dördüncü: Kazmer (Almanya), reLoorunlu kırm(Yıştır.' Z 1~ d ) jfj} 
bire dü~ürdü. ırılmasına dair yapılan müzakerat Beşinci: Guaragna (İtalyan), ve oc e enı e an a ~Oi 

debilirdik. Fakat Mustafa daha ge- henüz bitmemiştir. Bu hususta !ngi- Gülle ve halter: Altıncı: Raymond (Belçika). metro yarışı 3,47,8-10 dakika.dil 
Çobanla Mustalamn ,serbestte lecek olimpiyada kadar bize lazrm o- !iz murahhasları tarafından Londra Ağır sıklet: Hendbol: muştur. , 
harcandığı korkumuz neden lan bir güreşçi idi. hükumetinden istenen bazı talimatın Birinci: Joseph Manger Alman, Almanya, sıfıra karşı 23 puvanla Towns (Amerika), manialı 110 ~ 

geliyor? Eğer bizim şampiyonlar acem1sı cevabı gelmemiştir. Londraya gide - olifpiyat birincisi, develope: 132,5, Macaristana galip gelmiştir . ronun finalini 14,1-10 saniyede ti 
Çobanla büyük Mustafa burada oldukları serbest güreşte iki misli cek olan Mısır heyeti de bundan do- arra.şe: 122,5, epole 155, yekfuı 410 Avusturyalı Le ban, Cross Cauntry muş ve yeni bit: dünya rekoru 

senelerdenberi Greko romen güreşi- kuvvet sarfına mecbur kaldıkları layı hareketini tehir etmiştir. kilo. maçını kazanmıştır. Bu maç modern etmiştir. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!I!~!!'!!!!!~ 
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- Bazr neşeli adamlar vardır; ne 
keyifli keyifli güler ... Tek adamın ke
yifli gülüşü, tekmil sa.l'i coşturur, 

güldürtür. 
Safaeddin Mehdi, meze dolu ağzı

nı açarak, bağırdı: 
- lshklanmağı unutuyorsunuz? 
Bilal, işaret parmağmın ikinci bo

ğıununu, oturduğu iskemlenin tahta
sına vuruyordu. 

- Ben, hiç ıslıklanmadım! 
Sun'ullah gülüyordu: 
- Celil Mahirin, ıslıklandığını bi

liyorum. 
Celil Mahir, kaş!armı çatarak yan 

yan baktı: 
- Senin bildiğin, Şehzadebaşm

da orkestranın grev yaptığı gündür. 
Kapanır kapanmaz para diye tut -

turdular. Gişeden hasılatı almamış -
tık; geceki temsilden de biraz takın
tı kalmıştı; parayı vermezseniz, biz 
de çalmayız! dediler. Benim de ka -
fam kızdı; topunu sepetledim. İkinci 

Mahmut YESARi 

perdeyi açtrk, müzikleri ağzmıızla söy 
liyerek oynamaya baŞladık. Halk, bu 
nu, önce, bir numara sandx; ama son 
ra, kızdı, ıslıklar, bağırmalar, bank
ları vurmalar, gürültünün çeşidi, ti
yatroyu kapladı. 

Bilal, kadehini dolduruyordu: 
- Islık· ıslıktır ... Sebebiyet verıni

yecektiniz ! 
Celil Mahir, sinirli sinirli söylen -

di: 
- Sanki, sizin hiç başınıza gelii:ıe -

di, değil mi? 
Ve lakırdıyı değiştirmek istiyen bir 

tavırla Sun'ullaha dönerek sordu: 
- Peki, şimdi ne yapacaksınız? 
Odadakiler, biribirlerine bakıştı -

lar: 
- Neyi, ne yapacağız? 
- Özdemirin cenazesini mi? 
- Ailesinin haberi var. Yarın, ti -

yatrodan kaldırılacak. 
Pencere kenarmda dalgın dalgın 

oturan, !danın sesi duyuldu: 

- Hangi yarın ... Sabah oldu ... Bu
gün, deyin! 

Bütün başlar, pencerelere dönmüş-
tü: 

- Sahi, sabah oldu ... 
Ve hep birden kımıldandılar: 
- Evlerimize gidip hazırlanalım. 
- Evet, evet, vapur vakti yaklaşı-

yor. 
Celil Mahir, fırsatı kaçırmadı: 
- Nasıl, cenazede bulunmryacak 

mısınız? 

Sun'ullah, gözlerini kapamıyarak 

içini çekti: 
- Maalesef bulunamryacağız. 
Celil Mahirin kalbi iğnelenmişti; 

fakat hiç renk vermedi: 
- Demek, özdemirsiz, turneye çı

kacaksınız! 

Fofo, yorgun bir sesle: 
- Benim gideceğim, biraz şüphe -

li, dedi. 
Bilal, telaşla ayaEfa kalkmıştı: 
- Yoo ... İşte bu olmaz ... Oyun bo

zanlık, derler, buna ... Ne yapalmı, ö
lenle ölünmez ki.. Bizim de içimiz 
kan ağlıyor ... Ama, elimizden ne ge
lir? 

Sun'ullah, sus! der gibi Bilale ka
şile işaret etti; Fofoya yaklaştı, eli-

ni omuzuna koydu: 
- Biz de senin kadar müteessiriz, 

Fofocuğum ... Ne çare? .. Seni, bura
da bırakamayız ... Bir kere, onu aklın 
dan çrkar. Bizimle beraber gelecek -
sin ... Yollarda avunur, açılırsın ... Sa
na, oyna! Diye ısrar edecek miyiz, 
sanıyorsun? Hayır.. Senin iyiliğin i -
çin... Anlamıyor musun? Burada, 
yalnrz başına ne yaparsın; dünyada 
olmaz... Biz, vaziyeti idare ederiz. 

Fofo, inanmıyan bir baş sallayışla 
acı acı güldü: 

- Bunlar, hep şimdi, burada söy
lenen 18.flardır. Bir kere yola çıkalım, 
ağızlar değişir ... Beni, bırakın ... Ben, 
arkanızdan gelirim. 

Sun'ullah, gözucile Celil Mahiri sü 
züyordu: 

- Seni, burada bırakamayız ... Ka
lırsan ne olacak? 

Odadakiler, birer birer kalkıyor -
tardı; Sun'ullah, sofaya çıkmıştı; gi
denlerin ellerini sıkarken, hepsine ay 
rr ayrı fı&ıldıyordu: 

- Rıhtımda buluşuruz. Siz, hiç 
merak etmeyin... Ben, Fofoyu 
kandırırrnn. özdemir de yok. Fo
fosuz, ne iş yapabiliriz. 

Bilali, elile işaret ederek yanma ça 

ğırmıştı: 

- Sen, burada kal.. .Fofoyu idare 
et. 

Odada, Fofo, İda, Sun'ullah, Bi -
la.J., Celil Mahir kalmışlardı. 

Celil Mahir, düşünceliydi: 
- Bir iki gün tehir edemiyor mu

sunuz? 
Sun'ullah, başını geriye itti: 
- Kabil değil ... Dekorları, aksesu

varları vapura yükledik ... Ahmet, üç 
gün evvel, Adanaya gitti, tiyatroyu 
tuttu ... Dünya kadar masraf ettik ... 
Masrafı bir yana bırak, angajmanla
ra girdik ... Yola çıkmamız, bir gün 
geriye vurursa, iş bozulur. Ele güne 
karşı, ayıp; ama, zora dağlar dayan 
maz. 

Celil Mahir, onları iyice karar ver
miş görünce, sözü uzatmanın boş ol
duğunu anlamıştı: 

- Sizin bileceğiniz bir şey ... Ba -
na, söz düşmez ... Madem ki, mecbur
sunuz, gideceksiniz ... 
Ayağa kalktı: 

- Vapura gelmek isterdim ama, 
bir iki saat uyuyacağım.. Sonra Ka
dıköyüne geçeceğim ... Sizin namını
za, cenazede ben bulunurum. 

Sun'ullah, Celil Mahirin ellerini 

tutmuştu: re 6 
- Çok mersi, Celil ... Gelenle jt 1 

vaziyetimizi anlatırsın. Eğer, t> ~ 
gün evvel olsaydı, vaziyeti, oı:;ıJ; f 
re idare ederdik... Pek ani ol 
min aklına gelirdi ki... () 

Fofo, sessiz sessiz ağlıyordtl· 
Mahir, Fofonun elini sıktı: ıtC 

S f 
w sa.tı - abrr, Fo ocugum ... 

başka, elimizden ne gelir? ~ ~t 
Celil Mahir, sokağa çıkttğf ·ııi Y 

parlak bir sabah güneşi gözletl 

maştırmıştı: . "1)'.l ~ 
- Turneye çıkıyorlar ... J3İP 

suya düştü... g,Ş f 
Özdemirin ölümü, onu, ys.11 

vaş sarmaya başlıyordu. .. edi• { 
- Dağ gibi delikanlı, gurl sllııJ 

ti ... Ne nankör meslek!.. ıı: c;ıtıı' 
lür, tabloları kalır ... Muharr 'lf6~ 
kasında eserlerini bırakır... 61, 
her san'at, her meslek ad~~ il. 
ten sonra, kendisinden •. blfJCtl~ (' 
yor ... Halbuki, aktörlerın, yıet1 Jt 

hatıralarından başka bir şedıır ~v 
mıyor ... Bu hatıra da, neka gor&'ı:. 
yor ki .. Onu, seyredenler. t"e···: 

"dde" \'' 
tanıyanlar, yaşadığı ı:nu ,,jl51 

(J\.f" 
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Eliziz 

• 
yenı 

Halkevinde 
çalışmalar 

Halkevi binası yanında kurulan 
çocuk bahçesi yakında açıhyor 

Belediye dairesi ve Tkle<ii11e r:adde.~i 

Elaziz, (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Elaziz Halkevi çalışmaları, 
her türlü takdirin fevkindedir. Muh· 
teşem binanın planı, Halkevi Başka
nı ilbay Tevfik Gür tarafından yapıl
mıştır. Alt katta temsil, aile, biH.r
do salonları ile kütüphane, müze ve 
sair odahır vardır. '° 

1 

Aydında yıldırım 
yüzünden 

ölenler var! 
Aydın, (Tan) - Son yağmu,rwrda 

Aydınuı Balta köyünden Kör Osman 
oğlu Ahmet, ltferıdres kıyısında hay
vanlarını suUırken yıldırım çarparak 
hemen ölmü~tür. B1t sırada orada bu
fonan ayni köyden 60 yaşmda Meh -
met fle oğlu 15 ya~ında Mehmedi de 
yıldırım üç metre ileriye fırl,atmtşJ 

fakat ikisine de birşey olmamıştır. 
Bir haftadır ilimizde süre1ı boğucu sı 
caklar dünden beri biraz azalmıştır. 
Dü.n4enberi deniz yeli esmektedir. 
De1ıiz yeli bütün mahsullere !fayda 
vermiştir. Çiftçi sevinç içindedir. 

Tur/anda incir 
Turfanda i>ıcir lzmir borsa~ına A

ğııstosun 11 veya 18 inde sevkoluna
caktır. Rekolte geçen yılın aynidi'. 
Fakat bu yıl incirler daha iri ve da
ha ballı olacaktır. 

Manyas kazası 

İki nahiye ile 43 köy 
buraya bağlandı 

Balıkesir, (Tan) - Manyas Ka -

nıununun ilçe olması üzerine Darıca 

ve Şevketiye kamunları ile bunlara 

bağlı bulunan 43 köy Manyasa bağ· 
lanmıştır. İlçeye bağlanan köyler: 

Mürvetler, Tepecik, Kalfamamur, 
Kızılköy, Kayaca, Yeniköy, Eskiça -
tal, Eşen, Haydar, Peynir kuyu, Kı

zık, Kapaklı, Yayla, lrşadiye, Mesu

diye, Cümhuriyet, Bulak ve Bolca a
ğaç. 

Darıca kam ununa bağlanan! Haci 

Yakup, Darıca, Neçip, Ören, Dtıra, 

Kara kaya ağaç, Haci Osman, lşık-

1 lar, Değirmen boğazı, Ericek koçlar, 

Haci İbrahim, Çatal tepe, Pinar. 

Şevketiye kamununa: bağhı.nm: 

Şevketiye, Degdin, Dere Ko"ca' gol, 

Poliste 

Ürkeri inekler 
güç tutuldu 

Biri Mahmutpaşada, 
öteki Ahırkapıda 

yakalandı 
Evvelki gün Mezbahaya götürül

mek üzere vapurdan rıhtıma çıkarı

lan ineklerden ikisi nasılsa kurtulup 
kaçmıştır. Bunlardan biri Tophane -
den dolaşarak Köprüyü geçmiş ve ko 
şar bir halde Sirkeciden Gülhane par
kına giden yola sapmıştır. Hayvan, 
park kapısında Fethiye isminde bir 
çocuğa çarparak yaralamış, Alem • 
dar caddesinden Ahırkapıya inmiş • 
tir. Olanca sürati ile koşan inek, bu
rada da hızını alamamış ve Alinin 
tütün deposu kapısını kırarak maran 
goz dairesine girmiştir. İşçiler, hay
vanı güç halle yakalıyarak sahibine 
teslim etmişlerdir. 

İkinci inek te Mahmutpaşa istika
metine yürümüş ve manifaturacı Ar 
tinin dükkanına girmiş, muhtelif ku
maş toplarını dağıtmıştır. Kaçak hay 
van yakalanarak sahibine iade edil -
miştir. 

Sokağa düfen çocuk 
Fenerde Subaşı mahallesinde otu

ran Eminenin üç yaşındaki çocuğu 
Hamdi, üçi.incü kat penceresinden so
kağa düşerek yaralanmıştır. Yaralı 

çocuk, hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ağır surette yaralandı 

Cağaloğlunda Himayeietfal soka. -

ğında oturan Saadet, pencereden aşa 

ğıya bakarken çerçevenin kırılması 

yü;ıündcn aşağıya düşmüştür. Saadet 

hamile olduğundan tehlikeli surette 
yaralanmış ve hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

Çamatır kazanma düttü 
Fatihte İmam sokağında oturan 

Yadigar, çamaşır yıkarken içinde 

kaynar su bulunan kazana düşmüş -
tür. Kadın, vücudünün muhteilf yer
lerinden yandığından hastahaneye 
R'aldırilmıştır. 

Otomobil çarptı 
Umumi masrafları yüzbin lirayı az 

geçen Elaziz Halkevi binası dış ve 
iç tezyinat itibarile Türkiyede bir e
§ine daha rastlanmıyacak dereeedc 
mükemmcld!r. Kuruluşundaki Jttak -
sat ve gayeyi herkese aşılamağa mu
vaffak olan ev, ayni zamanda büyük 
ve devamlı bir faaliyet içindedir. 933 
cıen şimdiye kadar başardığı işler sa
yılamıyacak kadar çoktur. Son sene
nin faaliyetinden bazı hülasalar ve
relim: 

1 Doğancı, Hamamlı Kale bayırı, Süley 
1 manlı, Salur, Çakırca çavuş köyleri- Kumkapıda oturan Bahaeddin is -

minde biri Çemberlitaştan geçerken dir. 

Sıtma ile mücadele ediliyor 
Elaziz tarih ve coğrafyası üzerin -

de tetkikat yapılmış, dört bin köy e
vinin türkçe mukabilleri bulunmuş, 

114 köy gezilerek 2861 çeşmesi mua
yene edilmiş, on üç kilo kinin dağıtıl
mış, 2350 hastaya bakılmıştır. 

Geçen kış toplu olarak gelen ve 
havanın şiddetinden derhal iskanları 
mümkün olamıyan 500 aileli bir göç
men kafilesi arasında hastalığın zuhıı 
runa mani olmak için bunlara doktor 
lar tayin edilmiştir. Elazizde bit dis 
panser açıldığından ilbayın eşi Ba • 
yan Mukaddes Gürün başkanlığında
ki heyet tarafından elbise, çamaşır 
ve para dağıtılmıştır. 232 aileye birer 
koyun etlik olarak verilmiş, 2350 
mektep çocuğu muayene edilerek sıh
hi durumları velilerine bildirilmiştir. 

iki spor sahası 
96 konser verilmiş, yüz türkü no

taya alınmış, temsil heyeti devrim pi 
yeslcrini oynamış, ücretle tutulan he 
yeteı ~ halka parasız temsiller verdi -
rilmekte bulunulmuş, faydalı filmler 
parasız, diğerleri on kuruşa gösteril 
miştir. Temsil heyeti Diyarıbekir, Uı 
fa, Antep, Maraş, Malatya gezisine 
sıkmıştır. Her nevi spor hareketleri 
ehemmiyetle devam etmektedir, biri
si kapalı, diğeri açık iki spor sahası 
ve stadyomda tribünler kurdurulmak 
tadır. 

Orta mektepten bütünlemeye kalan 

gençler yetiştirilmiş, A. ve B. kursla 

rından halk istifade görmüş, fransız

ca kurs devam etmekte bulunmuş, 

bir sıhhi kurs açılmış, il müzesi ha
f.irlanmış, kitap sayısı dört bini geç
miş, bir yılda 5525 vatandaş okumuş, 
Altan adında bir mecmua çıkarılmış, 
Halkevi ve şehir albümleri neşredil-

Eldzi::den bir görünüş 

miş, radyo neşriyatı devam etmiş ve 
birçok konferanslar verilmiştir. 

Evi bu yüksek ve manalı muvaffa. 

kıyete götüren ilbay Tevfik Gürün 

şahsiyetidir. Halkevi yanında güzel 

bir çocuk bahçesile asri bir ale par

kı da kurdurulmakta olup şu günler· 
de açılacaktır. 

Bursa bisikle t9ileri Balıkesirde 
Balıkesir, (Tan) - Bursa bisiklet

çilerinden dört kişilik bir grup ilimi-
7.b gelmişlerdir. Gençler Halkevimi
zin ve spor bölgemizin konuğu ola -

__ K_u_ç_ü_k_H_a_b_e_r_ıe_r _____ J 
• Germencik, (Tan) - Parti Baş

kanı Tevfik Paraçeviren, yanında ka
munyönkurul üyeleri olduğu halde 
bütün köy ocaklarına giderek yenı ya 
zılan üyelerin 1\abul törenini yapmış
tır. 

* Balıkesir, (Tan) - Halkevimiz 
Müzik ve temsil kolları 15 Ağustosta 
Ayvahğa bir gezi tertip etmiştir. Ay 
valıkta iki gün kalınacak ve bu müd
det içinde temsil ve konser verilecek
tir. Program çok zengin olarak hazır 
lanmıştır. 

• Balıkesir, (Tan) - Pazar günU 

saat 21 de Ctimhuriyet Halk Partisi
ne yeniden kaydedilen üyelerin par -
tiye giriş ve kabul törenleri yapılmış 
tır. 

rak iki gün kalacaklar ve buradan 
Çan kamununa gideceklerdir. Genç • 
ler oradan da Çanakkaleye gidecek -
!erdir. 

Urfa sporunda canlılık var! 

Urfa, (Tan) - Spor hareketleri 
gün geçtikçe ilerilemektedir. Halkevi 
spor şubesinin himayesine girmiş o
lan spor kulüpleri devamlı bir faali
yet içindedir. Şube, diğer spor oyun
larına da ehemmiyet vermektedir. Bil 

hassa atlı cirit ve top oyunları son za 

manlarda çok rağbet görmeye başla

mıştır. Yukanki resim, Urfa Halke

vi spor şubesine mensup futbolcüleri 

bir ara.da gösteriyor .. 

2535 numaralı otomobilin sadamesi-
ne maruz kalmıştır. Bahaeddin yara
landığı için hastahaneye kaldırılmış
tır. Kaçan şoför aranmaktadır. 

Parti üyeleri 

Aydında yeni üyelerin 
kabul töreni yapıldı 

Aydın, (Tan) - Dün akşam parti 
taraçasında, partimize bu yılın ikin
ci üç ayında merkez ocaklarına yazı
lan üyelerimizin kabul töreni yapıl
mıştır. Törende başta ilbay ve ilyön
kurul başkanı özdemir Günday ol -
mak üzere ilyönkurul üyeleri, kamun 
ve ocak yönkurul başkan ve üyeleri, 
Halkevi yönetimkurulu ve komite 
başkan ve üyelerile birçok partili ve 
Halkevli bulunmuştur. Törene Halk
evi bandosunun çaldığı lstntıal marşi 
le başlanmış, ilbay ve başkan, yeni 
üyeler partiye girmek şerefini ve 
parti prensip ve öde~erini tebarüz 
ettiren bir söylev verdikten sonra ye
ııi üyeleri birer birer kutlulamış ve 
ellerini sıkmıştır. Bundan sonra ban
do onuncu yıl marşını çalmış, gelenle
re ayran ve gazoz ikram olunmuştur. 
Törenden sonra ilbay ve başkan geç 
vakte kadar parti ve halkevlilerle 
parti ve memleket işleri üzerinde ko
nuşmalar yapmıştır. 

YENi NEŞRIY AT 

Memurin kanunu 
' Trakya umumi müfettişliği baş

müşaviri Sabri Öney tarafından bu 
isimde bir eser neşredilmiştir. Sabri 
öney, 788 numaralı memurin kanu
nu ile bu kanunun 936 tarihine ka -
dar gördüğü tadilleri ve muhtelif 
maddeler üzerinde Büyük Millet 
Meclisince ittihaz olunan kararlan, 
tefsirleri, ve muhtelif vekalet me
murlarmm tayini hakkındaki hususi 
kanunlan bir araya toplamış ve ka
nunlar serisinin ilk kitabı olarak neş 
retmiştir. Eser, 200 sayfadan fazla
drr. li'iatı 25 kuruşttır. 
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No. 7 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Bu gölge binanın içindeki kemer· 
lere, dihlizlere Adnan alıştı 

Dul kadınla yaşlı erkeğin evlen
mesinde yan yana dikilen başka 

renkte iki yamanın sefaleti olınalıy
dı. Halbuki Süheyla ile Adnan yan 
yana durunca çirkin olmadılar. Do
ğuran kadının içinden bir insan çı

kan elbise gibi buruşuk eti ilk koca
sından hiç çocuğu olmıyan Süheyla
da yoktu. Büyük zenginlik geçirdik
ten sonra büyük fıkaralığa düşen 

Adnanın tavırla.:-mda cesur, kibar 
pervasızlık vardı. Bir taraftan köş
kün ince e~yası, nikahtaki az fakat 
kibar kalabalık ta nikahtaki hüzne 
hususi bir güzellik verdi. 

O akşam Süheyla, Adnan, prens ve 
prenses Bozdoğan kemerindeki ko-

• nağa gittiler. Evlenenler prensin oto 
mobilinde; prensesle prens takside. 
Akşam yemeğinde Adnan prense

sin solundaydı; prens Silheylanm 
sağında. Dul kadınla yaşlı erkeğin 

evlenmesindeki iki eksik şey, karı 

' koca yemekte yan yana oturmadık-
ları için, fazla göze çarpmadı. Fakat 
Adnan, içinden, "izdival; daima genç
tir.,, diyordu. Ya.şlı kocayla dul geli
nin yiyeceği bu ilk akşam yemeğinden 
konağa gelirken sıkılmıştı. 

Bozdoğan kemerindeki tahta ko
nak dışından çok çürümüş, siyahtı. 
İçinde de serinliğe benziyen sessizlik 
vardı. 

Altın harbi umumiden, kan krr
mızı İttihat ve Terakkiden çıkan 
Adnan için bu tahta konak camlarr 
dört köşe gündüz olan gölge dağdı. 

Bu gölge binanın ic;indeki kemer
lere, dihlizlere Adnan biraz alıştı. 
Sessiz, gizli Süheylada da her gün 
yeni bir kıymet buluyordu: Bu ha
zinenin loşluğuna alıştıkça kuytu 
köşelerinde kıymetli şeyler görmeye 
başladı. 

Fakat Adnan bu konakta çürük 
elbisesi yırtılarak çıplak tarafı görü
necek derecede fazla kımıldamak -
tan korkan adamdı. "Parasız Adna-
n/tı zengin Süheyla ile evlendiğini 
gizlemek istiyen adam,, rahat kı -
mrldıyamıyordu. Adnan, vaktiyle, 
ders verdiği odaya ilk girdiği gün, 
acı teessürler duyacağım sandı. Ye
ni döşemesiyle odayı tanıyamadı. 

Çok değişmişti. Yeni eşyanın yerine 
hayalinde maliye nazırının eski kol
tuklarını, kanapelerini koyuyordu; 
odaya eski hatıraların girmesine bu 
göç arasında sıra gelmedi. Fakat o, 
bu odadatt asıl başka odalarda. tees
sür duyuyordu. Vaktiyle, o, bu ko
nağın yalnız bir odasmda ehemmi -
yetsiz bir adamdı. şimdi konağın 
her tara• ıda bir kadının beslediği 
duygusuz bir erkek dolaşıyordu. Ni
hayet avukat oldu. Fakat "iş avu
katı,, değil,, "dava avukatı! .. ,, Dava 
avukatı her akşam bu konağa 
koltuğunda eski gaz e t e 1 er 1 e 
şişen hafif bir çantayla geliyordu. 
Bu çantaya henüz bir dava girme
mişti. Evvela yazıhanesinin kapı
sındaki tabelaya kusur buldu: Gü
neş tabelya fena taraftan vuruyor, 
"Davavekili Mehmet Adnan,, görün
müyordu. Adının yerini değiştire
cekti. Fakat harbi umumide, yazıha 
nesinin kapısında. hiç adı yoktu. 
Öyleyken, o yazıhanede zengin ol
muştu. öyleyse tabelayı değiştirmi
yecekti. Fakat?.. Evet, fakat bir şe
yini mutlaka değiştirmeliydi. Buldu. 
Adını değiştirecekti: "Mehmet Ad
nan,, "Adnan Salim,, oldu. ÇünkU 
"Mehmet Adnan,, gümrük katibine 
benziyordu. 

Halbuki "Adnan Salim,, hazik heki 
min, muasır avukatın, büyük muhar
ririn adı demekti. Ancak "Mehmet 
Adnan,, a gelmiyen müşteriler "Ad
nan Salim,, e de gelmediler. Eski ta
belanın günahı yoktu. O halde ka
bahat kimindi acaba? Katibin!.. 

Adnam görünce önüne bakan ka
tibin! .. Başka avukat bu katibi el 
altından satınalmıştı; "Adnan Sa
lim,, e gelecek davalar o başka avu
kata gicliyordu. İki aydanberi aylı -
ğını veremediği katibine nihayet a
damakıllı kızdı. Zaten Adnan düştü
ğü gündenberi herkes fena adamdı. 
Prenses Bahireden aldığı paranın en 
son kısmiyle bu şüpheli herifin ay
lığını verdi, savdı. 

Yeni gelen katip bir eczacının süt 
kardeşiydi: Eczanenin bir davasını 

Ad.nana getirdi: Aia.meti farika da
vası .. Kolay, temiz, paralı dava ... 

Adnan paraya o kadar hasretti ki, 
bu davanın ücretinden katibe hisse 
ayırmayı hatırlamadı. Kısaca te§elt· 
kür etti; uzun teşekkür ederse Jr ati· 
binin getireceği işleri 'oekliyen kil· 
çük bir avukat olacaktı. Fakat katıp 
bu veciz teşekkürün karşısında bd<· 
!iyen gözlerle duruyordu. Ad.nafi• 
teşekkürünü bu sefer biraz uzatare.k 
tekrarladı; bir de müjde verdi: ı<8.· 
tip "bu yazıhanede inşallah feyziyaP 
olacak,, tı. Katip gene bekliyen gö~ 
lerle durunca Adnan "onu evladı gı· 
bi seveceğini,, de söyledi.. Vaadedi· 
len bu baba muhabbetinin üzerindetl 
24 saat geçmeden önden k8..tlp, a.rk8' 
sından başka alameti farika davals.· 
rı başka avukata gitti. 

Ve bu davanın parasiyle Adns.tl1 

yazıhanenin, ahçının, kahveci.ııill 
borçlarını verdi. Bozdoğan kemerill' 
deki konağa gene şekilde ağır, yüid6 

hafif çantayla döndü: Eski gazetele! 
le dolu çanta!.. 

Ve konak gene Süheylanm serve
tiyle dönüyordu. Fakat, Süheyla, e
ve kendisinin baktığının belli olnı3' 

masma çok dikkat ediyordu. Mat' 
rafları Adnana yaptırtıyor, hesaP' 
ları ona gördilrtüyordu. UzaJctall 
bakılsa bu konak Adnanm parasiyle 
yürüyordu sanılırdı. 

Hekim bir gün namusuna yeınill 
etti: Adnanın ciğerlerinde zatürree' 
den iz kalmamıştı. Hekimin la.fırı•• 
Ad.nanın önünde, Süheyla daJgı.1l ~ 
yüzle sevindi. Fakat odadan çıkıncl k 
hekime sordu: "Kocası niçin kısa Jel' 
sa öksürüyordu?,, Bunu Adnan d3 

kendi kendine boş odada soruyo!• G 
kendine gene kendisi cevap veriyor· 
du: "Cigaradan!,. Günde 60 cigat8 • 

içerse, insan böyle öksürürdü. 
Süheylanın üçüncü sualini sol<V k 

kapısından çıkarken, hekim duyn1ıv n 
mazlıktan gelemedi; nihayet söyle' 
d\: "Şimdilik •ehemmiyetli ~o; 
"Çatal, kaşık, bardak gibi geyle~ 
ayrılmasına şimdilik bir sebep yok~ 
tu. 

Fakat Adnan bu konakta bir tüt' 
rahat değil. Gün geçip eskidikçe ~ l1 
konakta daha yeni adam oluyord 
Halbuki onunla konuşurken SüheY ili 
nm gözleri nekadar güzeldi. O, e'll 
gelince Süheyla nekadar heşeliY~ 
Adnanın parasız olduğu bu kona~..,: 
nekadar hiç belli değildi. HizmeW''. 
harumef endi den ziyade 11beyef e~~ 
den korkuyorlardı. Adnanın işta~ 
iki aydan'oeri bir türlü açaUllY""' 
üç ahçıyı Süheyla, hemen kovmıııtt 

Fakat, gene her gece Adnan ll~ 
çındı. Masraf ma karışmadığı b~ ~J 
cama.ıı konaktan utanıyordu. ~j 
büsbütün çıldırıyordu: 11suııe~ 
görmüyor muydu? O, işte dün g dJı )i 
sabaha kadar öksürmüştü. Vere_d" ~~ 
Heybelide kendi başına ufak bit ~ 
tutacaktı. Hem Süheyla sirayet~&' 
uzak kalacak, hem de o Heybe11

!\, 

iyileşecekti.,, Adnanm bu lakırd1~1. 
Süheylanın gözleri dolunca onu ·ıeJ' 
le münasebetsiz bir "yalan,, la. al f'' 
tığına Adnan kahırlanıyordU· Ol 
kat karısına nasıl derdi ki: "J3e~ef' 
biliyorum. Verem filan değiliın· ,,. • rı..-

si yalan. Ancak masrafma kıl- ·sd' ta 
madıgı~ m bu konaktan kaçma.İt 1 

ler 
yorum,, old~' 

Kocasının yalandan verenı s.ııJ'' .ıu 
ğunu Süheyla da kendiliğinden ,,ıft' 
yamazdı; tel8.şa düşüyordu: - riJl~ ele 
kim bana yemin etti. Ciğerle ,, f la 
vallahilazim bir şey yok. y-aJrı• hıu 
tütünü bir parça azalt Adnan!,, ~ır ~' 

. sıı.rv "'il 

Adnan karısının boynuna dildi' 
yor, ikisi de ağlaşarak dudak 
ğa öpüşüyorlardı. 

l 

Adnanın yazıhanesinde dıl. ~a 
Katip aradığını nereden. de1'it ~ ~, 

muşlardı? Yazıhaneye her gilll Q 

rü adam geliyordu. 60ııtl f. e 
Fakat Adnan düştükten :gB.t!P~ ~b 

dünyayı anlamıştı Artık... bel'6jjl' (}u 

istemiye gelen bu adamla.rlll f1I ıcU k'er 
den şüpheleniyordu: 3a.z!sııı ıfl 1111 ~e 
çük mavi gözlerinden; ba:t~~ı:rıit ~1 

ri burnundan; bazıs:nm rnu~ nıfl ~. llei 
çağına benziyen kalın bıyığı ,eı;ifl 
tından utanarak çıkan kadJil 1 ~il 
den.. • ı;ı ,,gf 

(Arkıı 
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EKONOMi BORSA 
6 AGUSTOS PERŞEMBE 

l'arafar 

ispanyadaki ihtilal 

Asiler de kralı tekrar 
getirmek istemiyorlar Ziraat Bankası buğday 

alımına haz,ırlanıyor 
Bu yılın mahsulü son beş yıla 

göre rekor yapacaktır 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz - terilerimiz arasında İspanya da var

den) - Ziraat Veki.letine bu seneki dır. İtalyanın mısır mahsulü az oldu 
buğday rekoltesi hakkında tahmin ğundan ve buğday ıtoku da bitmiş bu 
raporları gelmiştir. Bize siyasi ve lunduğundan görüşmeleri devam eden 
içtimai birçok zaferler getiren 1 Turk - İWyan ticaret anlaşması mü 
ve içtimai birçok zaferler getiren sait bir netice verirse ltalyaya da 
936, ekonomimizin temeli ve belkemi buğday ihraç etmemiz imkan altına 
ği olan buğday rekoltemiz için de en alınmış olaeaktır. Ziraat bankası ge
büyük krediyi getirmiştir: Bu yıl; çen sene olduğu gibi bu sene de Filis 
son beş seneye göre 'bir istihsal bol- tine buğday satabilecektir. 
luğu rekoru kırmıştır. 

Sıcak olan mmtakalarda mahsu _ Bankanın buğday tevziatı 
Jiln idraki hemen hemen bitmiş, 9r- Ziraat bankasının bu yılı mUhtaç 
ta Anadoluda ekine girilmiştir. Yağ- köylüye dağıttığı 38,000,000 kilo buğ 
murların muntazam olması, mahsu _ day tamamen ekilmiştir. Banka iyi 
lün kalitesi üzerine de tesir yapmış- mahsul dolayuıile verdiği tohumlu -
tır. 192 kilo olduğu zaman çok iyi sa ğunu geri alabilecek ve gelecek yıl 
yılan bir Konya kilesi bu sene 210 daha geniş ölçüde yarclım etmeye im 
kilo gelmektedir. kan btılacaktır. 

Bol mahsul dolayısile istihsal faz- Bu~day istihsalatmın fazla olması 
tasından doğacak fiat dilşUklilğilne ziraat bankaEını ~imdiden silo ve nm-

bar ha7.,rhı?oına sevketmektedir. Yer
.i olmak için ziraat bankası mUba 
yaat hazırlıklarını bitirmiştir. Banka köy, Polıüh, Afyon siloları yapylmak 
nm tesbit etti~ fiat geçen seneki fi- tadır. Ufak yerlerde buğday sı:ıklR.mı 
atten aşağı değildir. Banka mmtaka- ya elveri1$li <'lan yerler ambar haline 
,i fia.t tesbiti meeelesini de tetkik konıılmııktadrr. Buğday alımı bu yı
etmektedir. la dahıı. ~e>ıi~ mmtakalara teşmil e

dilecektir. Bn<Y<:1~v komisyonu hafta 
iç;nde tonlanacaktır. Buğciayları,,,ız "'Üfteri 

bulabilecek 
Türkofisin dış kollarından gelen 

haberlere göre, bu sene bilhassa orta 
Avnıpada buğday rekoltesi düşük ol 
duğundan buğdaylarımız iyi fiatler
le müşteri bulabilecektir. Yeni müş-

Köy kalkınması 
kadrosu 

Eskişehirdeki çalışma 
lardan iyi netice alındı 
Ankara, 5 (Tan) - ''Köy kalkın

ması,, ismi verilen ve köydeki ekono
mi, tarım ve sosyal hayatı inkişaf et 
tirecek olan büyük davanın üzerind~ 
dört vekalet, kendi sahaları dahilin
de çalışmaktadır: 

Dahiliye Vekileti bütUn valilerden 
beşer senelik birer köy kalkınma prog 
ramı istemiştir. iktisat Vekaleti ko
operatif teşkili.tını yapmaktadır. Zi
raat Vek&leti bir taraftan ziraat enı 
titülere, diğer arafan tohum ıslah is
tasyonları vasıtasile standar tipler 
bulmaya çalI§ırken diğer taraftan ma 
arif vekletile iş birliği yaparak Eaki
§Chircle Çifteler çiftliğinde bir kurs a
çarak köy kalkınmasını temin edecek 
olan elemanları yetiştirmektedir. 

Ankara merkez kazasına bağlı köy 
lerde ilkmektep ve millet mektebi me 
zunlarmdan imtihanla seçilen 100 va 
tandaş bu kurslarcla yetiştirilmekte

dir. "Tarım bilgisi .. iııımi altında baş

lıca ıu 9 grup üzerinde dere göate -
rilmektedir:. 

1 _: Tarla ziraatı ve ziraat aletleri. 
2 - Tohum ve yem nebatlan. 3 -
Hayvancılık. 4 - Bahçıvancılık. 5-
SütçWUk ve aUt mamulltı. 6 - An
cılık. 7 - Tavukçuluk, 8 - Böcek
çilik ve dut. 9 - Zirat san'atler. 

Kursta bu 9 grup üzerinden ~ilhas 
aa pratik değeri olan malumat veril 
mektedir. Hepsi; bUtUn hayatlan bo 
yunca bu işleri yapmış ve yapmakta 
olan bu vatandaşlar; modem ziraati 
kolaylıkla kavramakta ve öğrenmek 
tedirler. Kendilerine bilhassa Dray
farming hakkpıda faydalı malumat 
verilmektedir. Zaten kura Drayfar -

B·ı~dav alımına ba~ll\Jl"lıt tarihi o -
lkn 1.8.932 den hıı.z:rPn 936 ya kadar 
ziraat ba11kı:ı~ı l'3.1"i'3.533 lira kıvTT'e 
tinde 451.8!>5.233 kilo bu~day müba.
yaa ctmi;ıtir. Bu~n ba11kaııın elinde 
ki buğday on bin ton ka1ardır. 

RESMi iLANLAR 
TURK LiMiTED 

SlRKETl 
~NKA: MUMESJ 

SILLICI. 
RESMi lLANLAR 

TURK Ll'MITED ŞiR
K ETiNDEN: 

Şirketimizin Ankara Mümes
silliğine Bilal Akba tayin olun· 
muştur. Ankara'da Devairden 
para ahzü kabzi, Şirket namına 
temas ve müzakerede bulun
mak seliı.hiycti yalnız mumai· 
leyhe tevdi edilmiştir. Keyfiyet 
bil'umum Reımi Devairin nazar· 
dikkatine vaz olunur. 
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ming istasyonu direktörünün idare
si altındadır. Bu 100 kişi okuduktan 
ve köylere muallim olarak dağıtıldık
tan sonra alman verim tetkik edile -
cek ve bilihara bu sistem geniıleti
lerek okuyan miktarı artırılacaktır. 

Afyon Mem'eket Hastanesi 
Baş Hekimi ğinden: 

Hastanemizin 936 senesi ilaç ihtiyacı münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 21 Ağustos 936 cuma günü Vila -
yet Daimi Encümeninde icra kılınacağından liste ve şart
namesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara Sağlık • Direktörlüklerine münakasaya iştirak edecekler de ihale-
yi müteakip o/o 15 e iblağ etmek üzere doksan liralık te
minatile daimi encümen riyasetine müracaatları ilan 
olunur. ( 4452) 

~--~-.... 
Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 
--.-...... 

7 Ağustos Cuma 
• Çanakkale Tüm aatmalma komisyo

nunda 330 bin kilo yulaf, htanbul beledi
yeıi daimi encümeninde 209900 litre benzin 
eksiltmesi. 

• Nafıa Vekileti Soşeler ve Köprüler 
Reislitinde Muila - Kciyceiiz yolu ı.izerin· 
de Namnam betonarme köprü inıaatı. ls
tanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Arttır
ma ve Ekıiltme Komiıyonunda Tıp Ta
lebe Yurdu ve bpitalya Hastanesi için sa
tın almacak kok kömürü ve odun eksilt
mesi 

• Kadıköy Vakıflar Dr. nde kiraya ve
rilecek Atik Valde tekkesi semahan~si art
tırması. 

• Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü rek
tcirlü(ünde 50 battaniye ve Van Hudut sa
tmalma komisyonunda meıe odunu eksilt
mesi. 

• Kabataşta inhisar levazım ve mübaya
at komisyonunda 2500 tabaka sellofan kl
fıdı eksiltmesi 

• htanbul vakıflar direktörlüfünde Gu
reba hastanesi için sadeyaiı, zeytlnyaiı 

ve soian eksiltmesi 
• Istanbul Belediyesi daimi encümeninde 

Bakırköyü Ayayorıi koyı.inde satılacak tar 
lalar artırması. 

• Istanbul Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüfünde Tıp talebe yurdu btiliiye 
hastanesi için kok kômiıru ve odun eksilt
mesi. 

• lstanbul Beled;yesı daimi enciımen'nde 
kiraya verilecek Fatihte ev, Kapalıçartıda 
Alipap hanmda oda, Eyi.ıpta mektep bina
sı artırması itfaiye hortumlarmm tamiri 
ve mekineler için lüzumu olan 209,900 lit
re benzin eksiltmesi. 

• Gümriık muhafaza ıenel kamutanlıiı 
İstanbul satmalma kom:syonunda erat ic;in 
52 çift çizme eksiltmesi 

8 Ağustos Cumartesi 
• Çanakkale Tüm aatınalma komisyo

nunda 320 bin kilo yulaf. 
• Inhisarlar Başmüdiırliıği.ınde Kabataş 

ba$nıüdürlıiiıi binasmda yaptırılacak tadi· 
lit ve tamirat eksiltmesi. 

• Kastamoni Viliyeti daimi encümenin· 
de Vilayet m~rkezinde yapılacak 40 ya
taklı kagir hastanenin inşaatı. 

• Safranbolu alay .aatm alma lcomiıyo· 
nunda 182 ton un ekıiltmesi 

• htanbul gümru"ll muhafaza rene! ko
mutanhiı aa{malma kO&b&ayoawUJa ııiüiıı1 

yağı eksiltmesi. 

1 O Ağustos Pazartesi 
• Cibalide eıki Gükamii yeni Küc;ük 

Mustafa Pasa mahallesinde eski Fener ye
ni Abdülezel Paıa caddesinde 166 numa -
ralı karıir ev btanbul milli emlak müdür
lüiı.ince satılacaktır. Milli saraylar müdiır 
lüitinde Dolmabahc;e sarayı dam ve saçak 
kurşunları tamiratı . 

• Ankarada M. M . V. St. Al. Komisyo
nunda Kayseride yaptırılacak yapılar. 

• Çanakkale Tüm satınalma komiı;yo -
nunda 240 bin kilo kuru ot, belediye da
;mi encümeninde muhtelif cins kiiıt . 

• Ankarada M. M. V. St. Al. Komisyo
nunda 64650 adet kilim eksiltmesi 

• Haydarpa$ada Devlet Demiryolları ve 
Limanları itletme komiıyonunda 3560 a -
det kuru pil. 100 adet seyyar telıraf ma -
kineai pili, 55 adet demir levha, 10 adet 
yuvarlak zımpara taşı, 4000 kilo üstüpü, 
13500 adet Marsilya kiremidi. 

• Univenite artırma ve eksiltme komis 
yonunda Tıp Fakültesi için cliserin. asit· 
finik ve formol eksiltmesi .. 

• İstanbul ıümrükleri aatq itleri mti
dürluiı.inde satılacak 317039 kilo teker .u 

Al 11 •• t, 1 

Sterlin 628.- 633,-
l Dolar 124.- 126,-

20 İıvic;re fr. 810,- 820,-
20 Belcika fr 80,- 84,-
20 Drahmi 21.- 23,-
20 Çek kuroa 85.- 94.-
20 Le1 ıs.- uı.-
20 Dinar 49,- S3,-
Fransız fr. 163,- 168,-
Lıret veeıkalı 190.- 196.-
Florin ız.- 84,-
Avusturya ıilin 22.- 24.-
Marlı 28.- so.-
Zloti zo,- 23,-
Penıa ız.- Z4.-
ı.eva 22.- 25.-
Yea sı.- S4-
ı~v~c lnlroM "·- !3.-
Altm 970.- 972.-
Banknot 243.- 244,-

Çelrler 
Londra üzerine 632,-
Pariı üzerine 12,03 
Nevyork 0.79,31 
Liret 10,07,80 
s,ı,a 4,70,62 
Cenevre 2,43,13 
Sofia 63,35,93 
Florin 1,ı6,71 
Cekoılovak 19.19,50 
Avusturya 4,15,50 
Mark 1,97,13 
İ1Veç kronu 3,06,60 
İapaaya pezeta 5,81,16 

Eılıam 

lı B&ıık•ll Mil. ıs.-
N 9.90 
ffemılı 9.90 

Anadoİ~ % 60 26,10 
" %100 42,50 

Sirkethayriye 16,-
Tramvay ıs.-
~omonti Nektar 9,30 
Terkos 12,60 
Aslan Çimento 10,70 
Merkez Banka11 74,SO 
Osmanlı Bankıı11 26.-
Sark Merkez Eczaner" 3,60 

lsfl,roılar 

Tiırk Borcu 1 .?,12.50 

" ., ır 20.45 
III 20,80 

ıı:;iımıı;• dahili 96.50 
Ergani A. B. C. 96,50 
Srvaıı - Erzurum I 99,50 

" 11 99,SO 

Mısır faltvlll•rl 

18P.~ 1 
1908 n 
1011 111 

TahYllat 

106,-
98,-

-.-
107,-
99,-

Pariı, 6 (TAN) - Havaı A· 
janıının asiler menabiinden al
dığı habere göre, F ranıız hudu
dunu ıeçerek Burgoı'a giden ve 

~ Guadarrama cepheıi iıilerile be. 
raber muharebeye İf tirak etmek 
iıtiyen sabık lıpanya Veliahti 
don Juan General Molanın emri 
üzerine tekrar hududa gönderil
mittir. Aıi mehafilinin tahmini
ne göre iıiler muzaffer olduk
ları takdirde lıpanyada Krallı
iın yen~den teıiıine imkan yok. 
tur. Daha ziyade General Mola
nın birinci planda bir rol oyna
muı ve bir aıkeri diktatörlük 
kurulmuı muhtemeldir. 

AJemi müdahale İttilalıı 
ue Raya 

Moskova, 6 (Tan) - Fransa Hü
kumeti, lapanya iıtlerine karl§ılma -
ması hakkında devletlere yap111I1 ol
duğu teklifi Sovyet Rusyaya da yap
mııt ve böyle bir ademi müdahale 
için Fransa - İngiltere - Almanya -
İtalya arasmda yapılacak ittifaka 
Sovyetlerin de girmesini arzu ettiği
ni bildirmiştir. 

Sovyet Rusya, bu teklüe verdiği 
cevapta bu ademi müdahale prenai
pini kabul etmekle beraber, Porte
kizin de bu ittifaka girmesi, bazı 

devletlerin İspanyanın me,ru hüku
meti aleyhine olarak asilere yaptık· 
ları yardımı durclurmaları lizımgel
diğini ileriye sürmüştür. 

ltalya ela kabul ecliyor 

esir almış, 20 mitralyöz ve 15 top ele 
geçirmişlerdir . Asilerin ikinci kolu 
da 70 esir, bir miktar ölü, 3 top ve 
bir hayli mühimmat bırakarak geri 
çekilmiştir. 

Madritte yiyecek yoksulluğu his
sedilmektedir. Ahali ve milisler Bil
yük Harpte olduğu gibi vesika ile 
yiyecek tedarik etmektedirler. Asi • 
lerin umumi karargahından alınan 

malümata göre General Molanın kuv
vetleri Somassiera'da hükumet kuv
vetlerini mağlup etmişler ve 300 mi 
lis öldürmüşlerdir. Hilkfımet kuvvet
leri. Sevil limanı ağzını kapatan 
1500 tonluk bir gemiyi Guardilcuse
ir geçidinde batırmıştır. 

A•ilere takviye kuvvetleri 
Londra, 6 (Tan) - İspanyol asile

rinin Fastaki merkezinden, bugün, 
dört gemiyle 3000 asker Aljesirua 
nakledilmi15tir. Asilerin bu yeni sev· 
kiyatından maksat, İspanyadaki kuv• 
vetlerini takviye ederek Madrid üze
rine kat'i bir taarruz yapmaktır. Di• 
ğer taraftan, hükumet kuvvetleri Sa· 
ragosada bazı muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. 

Madrit hülıUmeti heıabına 
lngiltereye mühimmat 

ıiparifİ mi? 

Roma, 6 (Tan) - Çok emin bit 
membadan alınan haberlere göre, ı.
panyanın Londra elçisi Madrit hilkQ• 
meti hesabına bazı İngiliz firmalal'I • 
na mühim mikdarda cephane ve silab 
sipariş etmiştir. Bu siparişlerin bede
li peşinen ödenecektir. Roma, 6 (Tan) - İtalya Hüku

meti, İspanya işlerine karışılmaması 
hakkında Fransa tarafından yapılan Sovyetlerin yardımı 
teklifi esas itibarile kabul ettiğini Bertin, 6 (Tan) - Sovyet işçile! 
Fransaya bildirmiştir. hirliği İspanya hUkO.metine yardıJIJ 

Hükümetin neşrettiği resmi teb- maksadile 12 milyon rubli toplamıı • 
liğde aşağıdaki üç mesele ileriye sü- tır. Bu para Fransız frankına tahvil 
rülmektedir: edilerek lspanyol Başvekiline gönde' 

1 - İtalya, umumi nümayişler, rilecektir. 

matbuat mücadeleleri ve g~nüllü lıpanyol iflerine ademi 
ıo.25 kaydedilmesi suretile iki muharip ta- mu"claLale 
46,20 af b~ . h n 
47.SO "!' tan ırı akkında yapılan mane- ~ 
~ - ~ v! mlfzaberetin velvelelt ve tehlikeli ' ~ ~n.dra.. 6 ,Cran) ~ 

~.;;::====- b "d h 1 t kil d' t d ' W• . hldıaelere h!ç bir surette müdah 
ır mu a a e eş e ıp e me ıgım .. 

Yün ve deriler sormaktadır. ttmemek ıçın Fransız hükumeti tar 

İstanbul vilayeti dahiliye kadro
sunda ayrıca bir seferberlik mUdUr
lüğü teşkil edilmiştir. Bu müdürlüğe 
henüz kimse tayin olunmamıştır. 

İspanya HUktlmeti, yünlerde ve 
ham derilerde hastalık olduğundan 

bunların İspanyaya ithalini menet
miştir. Gönderilecek tiftiklerin de 
yıkanmış ve hastalıksız olması lazım 
gelmektedir. 

Teıh:n aletleri sergisi 

17 Kanunusani 937 de Ankarada 
açılacak olan beynelmilel teshin alet
leri sergisine iştirak edecek firmala
ra çok sühulet gösterilmesi gUmrUk
lere bildirilmiştir. Bilhassa nümune
ler serbest ithal olunacaktır. 

2 İt 1 kt dil k d 
. U fından yapılan teklife, İtalya ve R 

- aya, a e ece a emı m -
dahale itilallarmın bütün dünyaya yadan başka Belçika, Holanda 
şamil olup olmıyacağını ve bu itilaf Çekoslovakya dahi cevap verer 

il Yal h"kh tl . . k prensip itibarile teklifi kabul etml 
e nız u ume enn mı, yo sa ay- 1 d' n· w 

ni zamanda eşhasthususiyenin de mi er ır. ıger taraftan Amerika, 
mukayyet olup olmıyacağmı sorar. ~an~~ ~e A~janti~ hükumetleri M 

3 - İtalya, Fransanın icabında ve rıt hukume~ı nezdınde teşebbüsle 
birtakım kontrol usulleri de tatbik bulunarak, ısyandan dolayı kendi 
edip etmemek niyetinde o1duğunu b~alarının düçar oldukları zarar 
da öğrenmek ister. z~ya.na ~arşı tazminat isteyecekler' 

hıldırmışlerdir. 
I tal yanlar zaman kazanmalı I 

utiyorlar ıpanyaclaki /ngüizlerin uaziy 
Paris, 6 (Tan) - Moulaya'da dUı- Londra, 6 (Tan) - Hariciye N 

mUş olan İtalyan tayyareleri hakkın- rcti, İspanyada bulunan bUtUn 
da Fransanm yapmJ§ olduğu mUra- liz tebaalarına hitap eden bir bey 

name neşretmiştir. Bu beyannam 

lngiliz hükumeti kendi tebaala 

dlirlili\ınde kiraya verilecek hane, 
han, duklcln ve ana artırmasL 

caat, Romada iyi bir surette karşı
lanmamıştır. İtalyanlar General 
Franko'nun askerlerinin Fastan İs
panyaya nakledildiğini görmek için 

mesçit, zaman kazanmak istiyorlar . 

• Kutahya Jandarma mektebi komutan-
tırması. hiı eatmalma komisyonunda ekmek, et, 

• Jandarma Umum Kamutanlıiı Anka- sebze, odun, muhtelif cins erzak eksiltme 

ltalyan tayyarelerincle harp 
levazım ve ıilah uar 

hayat ve milini korumak için li 
gelen tedbirleri almış olduğunu sci 
ınekle beraber İspanyayı terke 
isteyen İngiliz tebaasının en yakın 
giliz konsoloshaneıine müracaatla 
reslerini bildirmelerini tavsiye etııl 
t<>dir. ra Satuıalma Komisyonunda satm alına -

cak sadeyaiı, beyaz peynir, tarhana, kuru 
fasulye, mercimek, nohut, kuru ıoian, pa
tates, c;ay, bulgur, zeytin eksiltmesi. 

• Edirne Merkez Malmüdurlüiünde E
dirne Jandarma Mektebi için 120 bin kilo 
ekmeklik un ekailtmeai. 

• Devlet Demiryolları lıletme idaresin
de utmalmacak 50 adet ray bükme aleti 
eksiltmeli. 

• Kabataıta lnhiaarlar Levazım Şube -
ıindeki Alon Satım Komiıyonunda Kayse
ride yaptırılacak idare binaıı intaatı eksilt 
meıi. 

• İstanbul Ziraat Mektebi Ciftlilr Jdare 

ıi. 

• lnhiurlar Samsun tütün fabrikası elc
ıiltme komiıyonunda tütün, ıiıara ve sair 
e11a nakliyeıi, 

• Istanbul Belediyeıi daimi encümenin
de kiraya verilecek Sarayburnu Giilhane 
parkı ıazinoıu artırmaıı 

• Yozıat Nafıa müdürlüiünde Yozıatlı 
yan - Fakili ıoseai in5aatı. 

• Buna askeri aatuıalma komisyonund:ı 
ııjır eti eksiltmesi. 

• Istanbul Belediyesi Daimi Enclime
ninde belediye matbaaaı için muhtelif cinı 
kitıt eksiltmeli. 

ıinde satılacak üzüm mahsulü artırmaaı • Sarıkamıı aalreri aatmalmı Jcomiıyo _ 
• btanbul Vilbeti Nafıa Müdiırliltün- nundı 350 bin kilo kuru çam odunu, 225 

de Univenite Ha)'Vanat ve Nebatat Enı- bin kilo ııtir eti, 800 bin kilo düı kırma. 
titulerine ait mobilye ekıiltmelİ . 

• htanbul Belediyeai Daimi Encümenin 
de Karaaiaç müe11esatı et ve iıkembe ıa
tıı aalonlarmda yaptırılacak çenıel tesi-
1& tL Ve Belediye Matba&11 içia almacak 
mücellit lev.uımı eksiltmesi. 

• btanLııl Jandarma Satfnalma Xomiı
yonunda aatmalmacak 10 bin adet kaba
ra çivili ek•iltmai. 

• Milli Saraylar MildfirUijibı'e Dolma -
bahçe Sara1mm hususi ve bir numaralı 

dairelerinin dam ve saçak kurıunlıırı ta -
mirau. 

• Istanbul Deniz tic:aret müdlirlüiünde 
Köıtence, Varna ve Burıazdan ıelec:ek 

ıöçmenlerin nakJI. 
• Çemberlitaıta htanbtıl valnflar baımU 

• Adana belediye encümeninde 25 - 50 
ton ıoiuk asfalt ekailtmeei. 

• Beyoflu Vakıflar drelrtörlüiünde iri -
raya verilecek diikkln ve muvakkithane ar-
tıraıau 

• latanbul limanı itletme ldarninde Ga 
Jatada yaptırılacak bekleme aharlan eksilt 
meai. 

• latanbal vakıflar direlrtörliiiUnde Gu 
reba baıtaneli için yoiurt patateı, manıal 
kömürü, kriple maden kömürü eksiltmesi. 

• Tophanede lstanbul Levuon Satmal
ma komiıyonunda ıftılacak 1400 lcilo ıön 
muı kömür artırmaaı ve aalreri fırm için 
270 adet tavanlık 30 adet pervulık tahta ve 
25 kilo civi ekıiltmeli. • 

Paris, 6 (A.A.) - Havas Ajansı
nın bildirdiğine göre, Oran civarın
da mecburen yere inen İtalyan .tay
yareleri hakkında yapılan tahkikat 
neticesinde bu tayyarelerin bomba 
hariç, harp levazımı yüklü oldukları 
ve makineli tüfeklerinde kurıun bu
lunduğu tesbit edilmiştir. 

Almanyanın bir protatoıu 
Berlin, 6 (A.A.) - Röyter Ajansı

nın muhabirinin resmi bir memba -
dan öğrendiğine göre Alman Hilkt1-
meti, İspanyadaki Almanlara karşı 
yapılan muameleyi protesto etmek 
üzere Madrit hükumeti nezdinde te
ıebbUslerde bulunmuştur. 

Dünkü çarpıfmalar 
Madrit, 6 (Tan) - İspanyada asi

lerle, hükumet kuvvetleri arasında 
yeniden birçok yerlerde çarpıtmalar 
olmu,, her iki taraf ta zayiat ver
mişlerdir. 

Asiler büyük elektrik santralı bu
lunan Satago kasabasını zaptetmeğe 

Bir &.i kolu mağlup eJilJi 
Madrit, 6 (A.A.) - Hükümetçİ 

hafilden öğrenildiğine göre, Kata 
lar, Oragon'da bir asi asker kol 
çevirmişler ve iki bin kişi esir al 
lardır. Bu esirler, Cümhurıyet bU 
meti için harbetmek talebinde bul 
muşlardır. 

KOÇUK 

~ 

iLANLA€} 
Doktor Mehmet Ali Akao1.~ 

Haseki ve Certahp8'a hasta.Jlel"" 
cilt ve zühreviye mütahassısı s~ 
cide Beşir Ken-.aı eczanesi ittilal 
4 numara hergün saat 2 den 
hastalarını kabul eder. 

Düzce Halkevi BaşkanlığındaD: 
Evimiz bando muallimliği ın 

dlr. Talip olanlarm ,eraitini e 
bildirmesi. 

ka1kıştıktarmdan burada büyük bir Göz He i km i 
muharebe olmuştur. Asilerclen iki 

kot saragosu terketmişlerdir. 2.100 O şu·· kru·· ErtB 
kişiden mürekkep olan birinci kol r. 
Barselona gelmi§ olan hUkftmet kuv- Cafaloğlu Nuruosmaniye cad. tJO-
vetleri tarafından mağlup edtımı, - (Cağaloğlu eczanesi bitiştll>• 
lerdir. HUk!lmet kuvvetleri 1.300 Tel. 22566 

1 
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Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Sünier Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
ı _ Bursa'da inşa edilmekte olan Merinos fabrikasına 

ait kuvv t antrali binası ile atölye binası vahidi kiyasi esa-
e s T h . 

sile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. a mın 
edilen bedeli 132.937.55 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme ,.,1T"akr şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 

e) Projeler. 
İstiyenler pu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sümer Bank 

muamelat servisinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1936 Çarşamba günü Ankara 

Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Merkezindeki komis
yonda saat 16 da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. Bun-
dan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden en az üç 
gün evV'Cl bu işi başarabileceğine dair vesaiki 25 kuruşluk 
pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası 
almış olmaları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetme
lcri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gü·n- vıe saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde verilecektir. 

r ı ı 6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale -
den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde 
kapatılmış olması laznndır. 529 

r 

Maltepe Askeri Lisesi 
müdürlüğünden 

1 - Maltepe Askeri Lisesine girmeye istekli namzet
ler aıasında 17 Ağustos 936 pazartesi günü saat 9 da 

il ı ı ~ıfa.ltepe Askeri Lisesinde müsabaka imtihanı yapılacak
e· ı ı tır. 

2 - Bu müsabakaya gireceklerin o gün behemehal 
~ektepte bulunmaları şarttır. Gelmedikleri takdirde 
n 4 lit<1bakaya giremiyeceklerinden mektebe girmek hak-

i kırın1 kaybedeceklerdir. (149) (4394) 574 
e ...........: ,, ... ., ~· r ' 

8' ~\.,. .......................................... ~ 
r. 

. 
tı 

19' 

,,. 

Sınai K i m ya Mühendısliği T ahsil i iCj in 

ALMANYAYA TALEBE 
GONDERiLECEKTıR 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. inden : 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu 
tnüddet zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu o
lan hazırlıkların ikm'alinden sonra sihhatleri fabrika 
işlerinde çalışmaya müsai~ i~!. ila ü~ ~i~e. mezunu her 
sene sınai kimya mühendıslıgı tahsılı ıçın Almanya-

~ Ya gönderilecektir. 
ıı1 , Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Alman-
·!' Yaya gönderilmede fabrikada bir senelik stajda mu-
;: \raffak olanlar intihabedilecektir. 

5
& İsteklilerin ı Eyh11 ı 936 tarihine kadar aşağıdaki 

Vesikaları Eskiş~hirde Türkiye Seker Fabrikaları A. 
S. Genel Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

e 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu . 

lıl' 3. Mektep şehadetnamesi musaddak suretı . 

1~ 4. Olgunluk imtihanları notları musaddak suretı 
ııO llıııııı...... S. 9 X 12 eb'adında 3 boy fotoğrafı 
ıJ~ ......,.::: 

~t ..._G_e-yv_e_Ş-ar_b_a-yl-ığ-ın_d_a_n :------
u Geyve Kasabasının Belediye yapı ve yollar kanunu 
e~ ~e Bayındırlık Bakanlığının 17-3-936 gün ve 915/3209 
l<r s~Yllı Emirlerine bağlı Nafıa Meclisinin 29 sayılı kara
,o ;ııe tasdik edilen şartname mucibince Halihazır "f-l~ri
~1 h~ı ~aptırdacaktır. Halihazır harita~an yapacak Mü
l;' ()} lldısın ihtisası Ba~ındırlık Ba~anl~gmca . m~sadoak 

ı· llıası şarttır. !steklıler Hektar uzerınden hır fıat tek-
~ ~f edeceklerdir. İşbu Harita işi eksiltme ve ihale kanu

•il t "U~a tevfikan 1 Ağustos 936 tarihinden 1 Eylül 936 
l'la.tıhine kadar eksiltme müddeti bir ay olup ihale ka

v g~rı.u tnucibince 50 lira teminatı muvakkate ile beraber 
C 6 senesi Eylülün birinci salı günü saat 15 şe kadar 

~ ~e~\te. Belediye Encümenine talipler müra~aa~ edebi~e
ls lerınden daha sonra müracaat kabul edılmıyecektır. 

~ ~ekli bulunanlar Belediyemizde mevcut şartnameleri 
delsiz isteyebilecekleri ilan olunur. ( 43 7 4) 

549 

TAN 

c: 
ctS 
c: 
:::::J 
:::::J 

.o 
Q) 
-o 
N -
E 
+-' 
Q) 
~ 
Q) -
E 
Q) 

E 
c: 
Q) 

E 
ctS 
E 

1 ct1 
~ 

Q) 
> 
Q) 
>. 
ctS 
E 
"-
Q) 
CIJ 

ca -

c: 
ctS 
-o 
c: 
o 
>. -·-E 

·-

·-

·-

::> 
..J i ·-o = 
Q 
<I 
z 
<I 

• • c 
o .._ 
4' -(1) 
1-

1 

·-c 
C1' 
>-

ı lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı llônları 

Tümen birlikleri için 
297 50 kilo sade yağı 
12-8-936 saat 16 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Teklif 
mektubları saat 15 e kadar 
kabul edilir. Muhammen 
bedeli 22313 lira ilk temi
natı 167 4 liradır. İstekliler 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye işti
rak için belli gün ve saatte 
kanunun 2 : 3 cü maddele
rindeki vesikalarla ilk temi
nat mektub veya mak
buzlarile birlikte Lülebur
gazda Tümen ST. AL. KO. 
da bulunmaları. ( 4 1 7 O) 

(108) 478 ,,. 
Kayseri de yaptırılacak 

yapılar kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Keşif be
deli 5 5229 lira olup ilk i
nanç parası 401 1 lira 4 5 ku
ruştur. İhalesi 10-8-936 
pazartesi saat 15 tedir. Ke
şif name resim ile f ~nni şart
namesini almak ısteyenler 
280 kuruş mukabilinde KO. 
dan alırlar. Eksiltmeye gi
receklerden ilğili bulunan
lar için 2490 sayılı kanu
nun 2 : 3 üncü nladdelerin
de istenilen ve bayındırlık 
bakanlığından alınması 
gereken fenni ehliyetname
ler için ihale gününden se
kiz gün evvel mezkur ba
kanlığa müracaat edilerek 
buradanda alınacak belge
ler le idari şartnamede ıs
tenen ve behemahal veril
mesi mecburi olan vesaikle 
birlikte teklif ve teminat 
mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evveline kadar 
Ankarada M.M. V. ST. AL. 
KO. na vermeleri. ( 4194) 

479 

• • • 
Beher tanesine biçilen e-

deri 3 O S kuruş olan 6 4 bin 
6 5 O t.-ane kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 1 O Ağustos 36 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi 986 kuruşa M. 
M. V. ST. AL. KO. dan a
lınır. İlk teminat 1111 O li
radır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazdı belğe
lerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. ST. AL. KO. na verme
leri. ( 4195) 
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HAL! TASF1YEDE 

"Türk Petrol,, 
Limited Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 

BIRlNCI lLA.N 

~----------' • 'Ünva.nı yukarda yazılı Şirketin tasfiyesine şirket hissedarları tara-

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa: 
raya çevrilmesine karar verilen üç 
beygir kuvvetinde bir adet A. E. G. 
su motörü ve otomatik tesisat ve üç 
beygir kuvvetinde ve teferruatile be
raber General markalı motör ve oto
matik tesisat Büyiikadada Nizam 
caddesinde 19/ 20 numaralı ev önün
de birinci açık arttrrma ile 15/ 8/ 936 
Cumartesi saat 11 den 13 e kadar sa
tilacaktır. İsteklilerin tayin olunan 
gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (24850) 

fından karar verilmiştir. 
Her ne suretle olursa olsun mezkfır 

şirketten alacak iddiasında bulunan
ların Ticaret Kanununun 444 Uncü 
maddesine tevfikan bir sene zarfın
da tatil günlerinden maada hergün 
mesai saatlerinde Galata.da Voyvoda 
caddesinde Asikürazioni Generali ha
nının 4 üncü katında. tasfiye memut'
luğuna bizzat veya taahhütlü mek
tupla müracaat ederek iddialarını 

kayıt ettirmeleri ve bizzat mü
racaat edeceklerin vesikalarını 

birlikte getirmeleri ve yazı ile 
müracaatta bulunacakların da elle
rindeki vesikaların tarih ve nunıara
la.rnıı bildirmeleri lüzumu ilan olu-

------------ nur. 
Zayi - Tatbik mühürümü ve Çüt

alan camii imametinden almakta ol
duğum vazife cüzdanımı zayi ettim, 
yenisini alacağmıdan hükümleri yok-
tur. Çiftalan imamı İdris Bilgı 

Zayi - Davutpaşa 25 inci ilkokul
dan aldığını şehadetnamemi zayi et
tim, yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Davutpaşa medrese sokak 
410 Abdülhalik 

•• - = -· Afyon yetiştiricilerin 
nazarı dikkatine: 
Uyuşturucu Maddeler 

inhisarından: 
Afyon yetiştiricilerin menfaatlerini göz önünde 

tutan İdaremiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat 
Bankası vasıtasile doğrudan doğruya müstahsilden 
alacaktır. Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar 
alım merkezi ittihaz edildiğinden afyon yetiştirici
lerin kendilerine en yakın olan mezkur şehir ve ka
sabalardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına 
müracaatla icap eden tafsilatı almaln lüzumu ehem
miyetle ilan olunur. 

Ahm Merkezleri: 
Amasya, " Akşehir - llgın " Afyonkarahisar, 

Aydın, Balıkesir, Corum, " Eskişehir - Bilecik " . ~ 

Gümüşhacıköy, Konya, Kütahya, " Isparta· 
Burdur " Malatya, Tokat, Zile. ( 4423) 

600 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

nlekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kismm 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlaı ı askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir 

3 -- Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olm1-
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 EylüJ 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
mliracaat etmiş ve evrakım tamamlamış olmaları ıa nm-
dır. ( 1 3 6 ) ( 4 3 4 9 ) 600 

istanbul Dördüncü 
Memurluğundan: 

• 
ıcra 

Nazlı Ceç.anın Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotekli olup tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 
( 2 O 5 O) lira kıymet taktir edilen t) sküdarda İhsaniye 
mahallesinin kayden A ziziye yerinde nanı aziz eski ve ye-
ni 2 yerinde 2, ı 7, 109 No. lu sağı çeşme sokağı, . ar~a~~ 
İhsaniye caddesi, solu Şakir ağa bahçe ve hanesı, onu 
Aziziye yerinde Nanıaziz sokağı ile mahdut _1~9 No. lu 
methalle girilen kısımda= Bodrum katın zemını toprak 
bir avlu, altları bodrum karşılıklı merdivenle çıkılan iki 
oda, kömürlük, iki hela, merdiven altı, bahçeye kapısı o
lan zemini malta bir taşlık, zemini malta alaturka ocaklı 
bir mutfak gusulhane, zemini çimento bir taş oda 2 N o. 
lu methalle girilen kısımda: Zemin katında: Zemini mer
mer bir sahanlık, birinde yük dolabı olan iki oda, diğer 
bir sofada mütenazır iki merdiven, iki oda, iki hela, bi
rinci katta: Bir sofa üzerinde ikisinin yük ve dolabı olan 
S oda, iki hela, sof ada üstü kapalı bir balkonu olan ve 
kısmen elektrik, kumpanya suyu tesisatını havi haricen 
cephenin iki yan tarafında birinci kattan birer ve İhsani
ye alt sokağından zemin katından itibaren diğer bir çık-
mazı olan ve umum mesahası 300 m2 olup 106 m2 bina 
34 m2 bir katlı mutfak, geri kalanı bahçe olan üç methal 
li, üç tarafı sokak olan ahşap üç katlı bir evin tamamı 
açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 2 8. 9. 9 3 6 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci artrrması icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti 
muhammenenin '}'o 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi ü
zerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 13.10.936 tarihine müsadif Saiı günü sa
at 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık artırmasında artırma bedeli kıymeti muhammene -
nin 'fo 7 Sni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satı~ peşindir. Artırma 
ya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin o/o 
7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda di -
ğer aiakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları Tapu sicilli ile sabit olmryanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi. tenviri 
ye. tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf 
icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayede
den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 
1.9.936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da
irede açık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 934/ 
3849 Na. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mev -
cut vesaiti görebilecekleri ilan olunur. ( 4458) 
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Medeni memleketlerde daima birinciliği kazanan ve diplomalarla tasdik 

olunan ve dünyada misli olmıyan 

Paslanmaz Yeni 
ASAN Tıraş Bıçagı 

keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 Defa Tıraş Eder. 
Senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 1 O adedi 50 kuruşa 
Hasan Deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOÖLU. 

Bomontide terkos su deposu civarında.. Telef on: 41807 
Operatör Dr. RIFAT BERKMAN ve O~ra~ör D~. NAZI~ ARMAN 

tarafından dimağ, sadır. batın vesaıre ıle eski ve yem kınk 
çıkık ve eğri bacak ameliyatları yapılır. 

RÖNTGEN, DIYATERMI, ÜLTRA VIYOLE, PANTOSTA 
vesair bilcümle vesaiti cami, bulaşık olmıyan hastalıklara 

ve her hekime açık hastane. 

Fiatler: 2,5 - 3,5 - 4,5 lira 
.. _ .. Vakti müsait olmıyanlara büyük kolaylık gösterilir. 

,. Küçük Çiftlik Parkında 
Bu akşam 

ETTi 

Moda Deniz Y ar1şlar1 
Moda Deniz Kulübünden : 

'f - 9 Ağustos Pazar günü Moda koyunda y~pdacak 
büyük deniz yarışlarına iştirak edecek ol~~ v.e elın~e da
vetiyesi bulunan zevat Köprünün Kadıkoy ıskelesınden 
saat 13 te kalkacak olan Akay idaresinin Göztepe vapu-
rile yarış sahasına geleceklerdir. . . 

2 - Elinde davetiyesi bulunmıyan ve yarışlara ı~tır~~ 
etmek istiyen zevat, yine saat 13 te Köprün~n Bogazıçı 
iskelesinden kalkacak olan Şirketi Hayriyenın 58 numa
ralı vapurile ve yine ayni saatte Sirk~ci is~elesinden ~~1-
kacak olan 26 numaralı araba vapuruna bılet mukabılın
de binebilirler. Bilet ücreti şahıs başına 100 kuruştur. Ve 
Şirketi Hayriye kişelerinde satılacaktır. 

3 - Yarışları kaçırmadan seyretmek istiyenler 5 O ku
ruş antre mukabilinde Mo.dada ~e~iz hamamından, ~o
ço gazinosundan, Bomontı ve kuçuk Moda bahçelerıne 
girebilirler. .. . 

4 - Yarışları sandal, muş ve motorlerle seyretmek ~s
tiyenler Moda burnu ilerisine vazedilecek şattan aşagı
daki üc;etler mukabilinde bilet ve filama alacaklardır: 

Sandal ve sandal motörleri bir lira 
Orta motörler 3 lira .. 
Büyük motör, muş ve romörkör beş liradır. 

Rahibi: hmct f}min YALMAN-Umumi Ne§riyatı ldare Eden: S. SA.Lbı 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

ilaçla ını 
Bah~e 

kabıda AliH N 

Hepsi biribinne benzer 
Bütün dudak boyalan, biribirine 

benzerler. Fakat, birinden alınan ne
tice, ötekine uymaz. Bunu, siz de ko
lnyca tecrübe edebilirsiniz. Bir tüp 
VENüS RUJU alınız, sonra rastgel~ 
herhangi markada, başka bir rujia 
bunu mükayese ediniz. Göreceksiniz 
ki VENÜS RUJU, dudaklarınızda, o
rada kendi rengi gibi sabit duracak 
tır. öteki ruj ise, dudağınızın dokun
duğu yerlerde, kendinden birer par

KIZ L 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu · Direktörlüğünden: 
Yeni derı yılına hazırlanmaktadır; Okul geceli ve pa

rasızdır. Okul, genç bayanların haıtabakıcı ve ziyaretçi 
hemtire yelİferek, has tanelerde ve umumi sıhhatle ala
kadar olan müesseselerde çalıtmalarına mahsuıdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından ve
rilir. 

lıteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmit olmaları tarttır. Diğer tartlar1mızla fazla izaha! 
için yazı ile veya bizzat lat anbulda Aksarayda Hase~ı 
caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesı. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye-

k . 500 ce tır. 

~ ~~rabrak,s~ukft~likhlr~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ke haline gelecektir. lşte, VEI\r()S 
RUJLARININ bu kadar rağbet gör
mesindeki sebep, onun bu hususiyeti
dir. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade 
Kimyevi Ecza, alat ve Itriyat Tica
rethanesi, İstanbul, Bahçekapı. 

1STANBUL ÜÇÜNCÜ lCRA ME-

~ TACETTiN GÜRTAN 
~ BuYUK HOBiLYA MAGAZA$1 

Bir 
defa 

gelip 
MURLUCUNDAN: gÖrÜ • 

Mahcuz ve paraya çe+rilmesine ka

rar verilen masa, sandalya, ayna a
çık artırma suretile 10-8-936 Pazar
tesi günü saat 17 de Beyoğlu Yüksek 

nüz. 

6 

Kaldırım 126 numaralı dükkan önün- , Kolec ve Ticaret kısımlarile ' 
de kıymeti muhammenesinin yüzde -. •. • K L • • 
yetmişbeşini bulmadığı takdirde i - vskudar Amerıkan iZ ısesı 
kinci artırma 17-8-936 tarihli ayni Eylülün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır .. s~hhata, t~~ri~ta ve 
gün mahal ve saatte satılacağından ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul ıçın salı gunlen saat 
talip olanların mahallinde hazır bu- 9-12,' cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ts-
lunacak memuruna müracaatları ilan •-•te,Y.enlere mektebin tarifnamesi gönd~rilir. Telefon: 6041 

olunur. .(2484 7 J 

CATi den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
hir istikametle hazırlatıll'. 

- -r... 

KiN. KA 

507 

7 .. 8 .. 936 

SIHHt Balsamin Kremi 
....... ,_.-, 

GÜlELLIGIN 
lSIRRI 

Esmer, sanşın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zrrlandığrndan cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadeın 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadenı 

gündüz için 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıklan yegane sıhhi krem· 
dir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

İstanbul ikinci icra memurlu~ 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz pars~" 
çevrilmesine karar verilen 2198 plİ' 
ka numaralı Graham markalı otontC' 
bil Taksim milli garajda 18.8.936 

günlemecine rastlayan Salı günü si' 
at 9 dan 10,30 a kadar açık arttrrııı' 
ile satılacaktır. isteklilerin mahallill' 
de hazır bulunmaıları lüzumu ilan 0111' 

nur. (24849) 

-
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