
CUMARTESi 

8 
AGUSTOS 

1936 

TAN EVi 
tıtanbuJ Ankara caddesi 

TELEFON : 243ı8, 24319, 243ıo. 
TELGRAF : TAN, lSTANBUL 

tKtNCl YIL - No. 469. 

S KURUŞ 

• 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

v 
2 incide ı Muhabir mektubu - Takvim - Siyaset llemi, 
3 üncüde : Son haberler - Reportaj - Resimli makale 
4 üncüde ı Acı Hakikatler - Saflık Öfiitleri - Ha)'at içinden 
5 İncide ı GUnUn meaelderl - Günün içinden. 
6ıncıda 1 Spor - Radyo - Yesarlnin romam: Gece yarıa1 
7 incide : Çocuk sütunları - Mari Antuvanet 
8 incide ı Memleket - 3 İtaanbuJ. 
9 uncuda ı lzlandaya Türk aknu - Hlkbe - Dert ortalı 

Dün gece Trakyada manevralar bas adı 
M. Fevzi Çakmak ve birçok generaller 1 İspanya isyanı ve dünya! 

l büyük manevr~larda hazır bulunuyorlar.) Alman~a. bir lspanyol 

A
- d - · adasını ışgal edecek 

vrupa a ---~~-~~---~-
ikı· İspanyadaki isyanın inkişafı bakımından dünya 

cephe 

A vrupa en büyük sulh fır
satını, cihan harbinden 

IOnra kaçırmıttır. Sulh masaları 
b"fına oturulduğu zaman, dünya 
Yüzünde hakiki bir sulh kurmak 
eıneliyle hareket edilseydi bu
aün Avrupada bambatka bir 
lllanzara görecektik. Fakat öyle 
olnıadı. Harpte her milletin yap
bğı fedakarlıklar, harp hakkın
da topladığı iztıraplı tecrübeler 
lamamile bota gitti. 

Ealıi ta., ea/ıi laömam 

Geçen sene Trakyada yapılaı• lıüyük manevralarda kahr" man sü vorilerimiz 

Manevralar dört gün kadar sürecek 

Manevra sahası, Alpullu, Babaeski 
Kırklareli ve Hayrabolu arasıdır 

LJ1 arpten 18 sene sonra Avrupa
~, nm ne halde olduğunu göz
den geçirelim: Tamamile harpten ev
\'elki manzarayı görürüz. Yine orta
da kendini tatmin edilmemiş vaziyet-
te gören ve büyükçe hisseler istiyen 

Ordumuz dün gece ıaat on _, .... ''• .... ._. .. ,,.-· 
bir Almanya, bir de İtalya var. Avus- ikide Tra:kyada Babaeski civa • 
turya, bir Alman kütlesi sıfatile ve nnda büyük manevralara bqla
Biyasi ve iktisadi vaziyeti dolayısiyle mıflır. Genel Kurmay batkanı 
lrıukadderatını Almanya ile müşterek Maretal Fevzi Çakmakla birçok 
götUyor. Macarlar, his ve menfaat Generaller dün Babaeskiye git • 
ba~mından ayni cephededir. Yeni mitlerdir. Manevralar, bütün tay 
-~tan, Rus korkusiyle Almanlarla l · t nkl b" ·· 
'49 bırliai yapmı.,tır. Almanya Avus- y;are erın, a arın ve utün 

! , ·--~ 
,.·-·-'·, ·, . .,.,. 

·, 
I 

/ 

turya. tta.ı;ya arUıöda lllkıfıp' kalan aotörlü vaaıtalarm itti .... , 
Çekoalovakyanm, reyine tama.mile Kırklareli, Babae9ki, •e Ha~. 

11ahip bir vaziyette kalınası beklene- bolu mmtakumda yapılmakta • ~~~~-~=~0=~~~~il!iiii!l~mıııı lnez. dır. Ordu, mavi, ve kırmızı diye ~la/kara 
Diğer tarafta Fransa ve. Rusya~ iki kısma ayrılmıttır. Manevra- ,· ~a""ö.ı· Marmara denizi 

fAımanyaya karşı el ele vermış vazı- I bi . . d .. f · · O 0 

v...tt ·· ·· t gilt . h ar rıncı or u mu ettıtı rge-
J~ e goruyoruz. n ere yıne arp- . . • 
len evvelki gibi kararsızlık içindedir. neral Fahrettm A~tayın ıdaresın-

Manevral.arın cereyan edeceği sahayı gösöterir ·umumi 1ıarita 

Londradaki ihzari içtima neticesin- de batalmıttır. Bır tarafın ku • 
de neşredilen tebliğde: "Aman, Avru- mandasını Korgeneral Halis Bı
l>a iki cepheye ayrılmasın. Yoksa yıkdai, diier tarafın kumanda
lehlike büyüktür .. , deniliyordu. smı da ikinci Kolordu Kuman • 

Halbuki Avrupa iki cepheye aynl- danı Korgeneral Sabit Noyon 
bulJtır. Lokarno konferansı tabak- ifa etmektedir. 
ltuk etse bile herkesin tatmin edil- Bulfiln Milli Müdafaa Vekili 
~esi beklenemez. İki cepheye ayrılan Kazım özalpın da nıanevra saha 
k ll"':e~erin de günün birinde mutla- sı~ sideceği haber verilmek • 
a hır çarpışmak vesilesi buldukları· tec:hr. 

Ilı tarih bize öğretmiştir. 1ngiltere Sureti mahsuaada nıanevrala. 
~vekili Mister (Baldvin) diyor ki: n takip etmek üzere Babaeski • 
k. "Su ~e:a bir çarpışma olursa A V:Upa ye ~iden muharririmiz Latif Ere
b~.~ .kurtaramaz. Karanlık bır a- n~hn mufassal telgrafları betin • 
'""""~• ıçıne düşer.,, cı aayf amızdadır. 

~e'Af!st~r (Baldvin) in de hakkı var. 
. nı bır harp Avrupayı tam bir anar

lll'e sUrUkl' b'l' 14' ıye ı ır. 

t-.L a.kat bu menfi gidiş karşısında 
~ Yol nerede? 

Kanaat ikiliği 
1 fi derinleştirecek olursak §UDU 
~· ~a görürüz ki vaziyet, cihan 
ltat ının arifesinde olduğundan kat 
he fenadır. Ozaman Avrupa iki cep
l~ aYnlmıştı. Şimdi de tamamile 
ll'hı~aUar dairesinde iki cepheye 
·li'~tır. 

Manı'tn"alann yapıldığt 841ıayı 
gösterir tafsilatlı haritt1 

~ a akat fazla olarak menfaat itibari
'i)~l§tan başka Avrupada bir de Manevraüın uıare eden Genel Kurmay BO§kanı fle;,,zı Çakmak ve (;efle· 

.il ~zhep ikiliği vardır. ral Fa lır.eddin 
.SOıa irib_ırlerine k&.rfl menfaat aynlığı ====:=:::=:==::===:==~=:=:::'7==~~==~===== 
':•Yle vaziyet alan memleketler- killtlı bir ~e fırkası vaziyet.~ ha- ı canı yandı~ı, .menfaat itibarile bir 
'ttı> kse ~mı, müfrit sol tarafa men- kim olmak ıstı~admdadır. Bugun 1~- anlaşma .zemmı arayacağını ve mu
~ rıyctlerin hakimiyeti altın- giltere.nin en zıyade . yayıl~ş neşır vakk~t bır zaman için bulacağını far
~ · )dukabil tarafta da en çok as- vasıtası, iki buçuk mıly~n nusha s:a· ~elmı. Fakat siyasi mezhep ikiliği, 
,:_ellere istin&t eden sağ taraf tan (Deyli Herald) dırkı oldukça ü- hislere karışmış, yeni bir dini taassup 
~it ltlkıeri var. Avrupa, protee- ratçı bir amele gazetesidir. mahiyetini almJŞtır. Bu amilin de 
~L--, katoliklik namına otuz sene ispanya gibi iki nevi siyasi mezhe- ~zle~ kararttığına göre Avrupa bu
t~be.iııe girdiği zaman mezhep bin çarpıştığı sabalar hakkında Av- günkü fırtına sahumdan kendini 
~ ~ ztddiyet ve husumetlerini rupa J10raki surette bir bitaraflık k\ırtarmaya muvaffak olacak ını? S 1;YtrıUŞsa bugün de siyasi mez- kurm&Ya çalıJıyor. Hakikatte kat'iy- Sakin denizlere, rahat limanlara ka· 
~ba.rue ayni yolda bir ikiliğe yen bitaraf değildir. Zümrelerden her vuşacak mı? 
~ Ur. biri kendine yakın tarafın galebe et- Bu su~~ cevap olarak §imdilik söy-
~ BiYaaet itibarile kararsız bir mesi için elinden gelen herşeyi yap- lenecek soz §Udur: Bu zavalh Avnıpa 
~ bulunan 1ngilterede siyasi maya hazırdır. • şimdiye kadar çok çetin gilnler ge-
~L bakı:rnmdan da dahili bir ka- çirm4'tir. Fakat bugUnkU kadar çe-
~ nı~ "ardır. İngilterede bütün Fırtına aaha.ı tin bir vaziyete hiç maruz kalmamış-
'-! ~ e&seseleri yaşıyor, fakat ay- M enfaat ölçülür bir şeydir. Hay. tır. 

8.ııda Çok kuvvetli, çok iyi teş- di A vrupanın harpten çok Ahıneı Eınin Yalman 

Bütün 'komünist 
meb'uslarmevkuf 

lııtiralıat için Korfuya giden 
Yunan Kralı Jorj 

Paris, 7 (Tan) - Yunanistanda 
tam bir ııükiuıet hUkümfermadır. Baş 
vekil Metaksas ecn~bi sefirleri kabul 
ederek, hükfimetin almak mecburiye
tinde kaldığı tedbirlerin sebebi ha.k -
kında izahat vermiıtir. Dün gece, sol 
cenah fırkalarının ileri gelen §1.hsiyet 
!erinden başka bütün komünist me • 
buslar dahi tevkif edilmiştir. Kral 
Jorj istirahat için Korfuya hareket 
etmigtir. Bqvekil General Metaksa.s, 
daha diktatörlük ilan etmeden bazı 
gizli askeri teşkilitlannın tasvibini 
~lm~ş ve onlara dokunmıyacağma da
ır soz vererek, bu le§kilatıarın mUza
heretini temin etmiştir. 

isleri çok vahim bir şekil alıyor 

ispanyada Madrit hükumetitıe teslim olan Miler 

İspanyol L5lerinin inkl~iı bakımın- bir v~ile addetmesi ve hatta Alman
dan, beynelmilel vaziyetJ günden yanın isteklerinin kabııJ edlln•erııbıe 
güne vahbn bir ~kil almaktadır. karşı bir rehine olmak üzere 1'flnork 
J<'nuısanın İspanyol l§lerfne kanşd- adasmı t,gaı etmesi endişesi hütim 
nıaması hakkında de\'letlere yaptığı sürmektedir. 
teklif İtalya ta.rafından da kabul Bundan başka Londrada şarki Af
edllmekle beraber Mussolini \'erdiği rika hattına mensup bir Alman g~ 
cenpta Fransaya bazı sualler sor- misinin biitüıı mürettebatı ile 28 bom 

1 

muştu. bardıman tayyaresini. bombalan, 
Diğer taraftan Almanyanın kendi mitralyözleri ve mühimmatı hamil 

1 tebaasının mal ve canını \•ikayc için olduğu halde şarki Afrik!1y.a doğru 
-.... JilPdliiitl Diidliaie ~ t&o ...gitmekte olduğu haber alınmış ve 
............_ .._.._. __ _.._. bundan İ.rigills mehatllinin endlfeld 
~ ww.uuu _... bir en.., ...... bir kat daha artmıştır. 
madığı takdirde bunu İtalya De be- İspanya ahvaline dair dün ald~ • 
raber İspanya işlerine müdahale için mız haberler 3 üncü sayfamızdadn-. 

OllmpDyatOarda 

Basketbol takımımız 
dün 16 - 30 yenildi 

Dünkü güreşlerde Yaşar, Nuri, büyük Mustafa, 
Çoban, gene Yaşar galip geldiler 

Dün Berlin Olimpiyatlarında 
yapılan müsabakalarda buket 
bol takımımız çok seri bir oyun 
göıteren Şili takımı kart11ında 
16 ya kartı 30 la mağlup oldu. 
Öğleden evvel ve gece serbest 

güretlere devam edildi. Bu gü
retlerde Y &f&l", Nuri, Büyük 
Mustafa, Çoban, yine Y &f&l" ga-

lip geldiler. 
Hüseyin, Adnan tasfiyeye ui· 

radılar. Y qarın sıfır, Mustafa. 
nın 2, Çobanın 2, Saimin 3, Nuri
nin 4 fena puvanı vardır. 

Berlin Olimpiyatlarını takip 
eden arkadatımız Bürhan F ele
ğin telefon haberi 6 mcı aayf a
mızdadır. 

Dahiliye Vekili dün Parti merkezine 
gelerek Parti işlerile meşgul oldu 

Dün Partide yapılan to pl.antıdalı bir görünüş 

Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Ge- sunda meşgul olmuştur. Bundan 80tl

nel sekreteri ŞükrU Kaya, dün, Parti- ra, saat 17 de Parti Başkaru ve Vali 
nin vilayet merkezi binasına gelmiş, Muhittin üstündağm da iştirakile bir 
bir müddet Genel Sekreterlik bilro- toplantı yapılmıştır. 
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Roma mektubu 

İtalyanın yeni siyaseti 

Italya yeni isti1ilar 
peşinde değildir r 

O şimdi uzun bir sulh devresinde 
dostluğuna muhtaçhr · lngiliz 

Roma 4, ( HUS09i muhabirimiz y .. 
yor) - MuBSolini son zamanlarda va
ki olan bir beyanatında Habeş seferin 
den sonra İtalya' nm artık tatmin 
edilmiş milletler arasına girdiğini, 

ve bu hadisenin onun harici siyase -
tinde büyük değişiklikler husule ge
tireceğini söylemifti. 

Filhakika bugünkü İtalya bir 
denbire zengin olmuş bir fakire 
benzer. Şimdiki halinden memnun • 
dur, ve bUtUn arzusu bin mUşldlit
la eline geçirdiği bu serveti muha
faza edebilmektir. Çünkü Habeti• 
tan uzun seneler İtalya'yı meşgul 
etmeğe kifi gelecektir. Zamanı tah
min falcılık olur, fakat denilebilir 
ki İtalya senelerce varını yoğunu 
bu çölü 1rir mamureye çevirmek i
çin aarfedecektir. 

1 tal yanın maliyesi bozuk 
Unutmamalı ki Habeş harbi İtal

yan devlet hazinesini tamtakır bir 
hale getirdi. Bu 11ebeple İtalyan ma
liyesi uzun mUddet fevkalade mila
raflardan kaçınmak mecburiyetin
dedir. Onun için İtalya artık uzun 
bir müddet için yeni maceralara a
tılacak bir vaziyette değildir. Bil' 
akis sükun ve sulha mühtaçlır. Av
rupa devletlerine karşı hali kafa 
tutar vaziyet alışı zaferini tamam
hyacak olan teferrüatı istediği gi
bi halledebilmek içindir. 

İtalya evvelden gayri memnun 
milletlerin başına geçerek onlarla 
birlikte bir takım değişiklikler isti
yordu. Bu siyaset onu Orta Avru
paya ve Tuna sahillerine sürükledi. 
Davaaını onlU'lll davalarile laer'aber 
yürütmek istedi. Bu dostluk Habeş 
harbi esnasında da işine yaradı. Bu 
sayede zecri tedbirler zamanında 

ihtiyaçlarını temin hususunda bu 
devletlerin dostluklanndan istifade 
etti. Bu sebeple bu devletlere karşı 
bir minnet borcu vardır. Yalnız a -

rada bir fark var. Evvelce bu mil
letleri Frannnın Orta Avrupada 
vücuda getirdiği bloka karşı bir 

' muvazene unsuru olarak kullanı-

yordu. BugUn ise onları Avrupa 
ımlhünün bir unsuru olarak kullan-

• ma~ tstiyor. 

Avusturya meselesi 
İtalyanın A vuıturya meselesinde 

Almanya ile anlaşması da bu su
retle izah edilebilir. Zaten İtalya 
ötedenberi Almanya olmaksızın bir 
Avrupa aulhO yapmanın mümkün 
olmayacağını iddia eder dururdu. 
Şimdi BrUkııeJ müzakerelerinde Al -
manyanın bulunmamnda ısrar et
mesinin sebebi budur. 

Şimdi İtalya artık Frann ve İn
giltere ile de doıt olmak arzusun
dadır. Franaa Leon Bliım hilkfi -
metinin iktidar mevkiinde olması 
iki memleketin istikbalde dost ol
malarına mlni teşkil etmiyecektir. 

Nitekim zecri tedbirlerle İtalyayı 
Habeşistanda akamete · uğratmak 
istemesine: ve Akdenizdc İtalya a
leyhine paktlar aktetmesine rağmen 
İngiltere JJe de İtalya anlaşmaktan 
ıeri kalmayacaktır. 

Yalnız İngilterenin Akdeni,.rle }.;;_ 
yük bir donanma bulundunnaaı 1-
talyanm şimdiye kadar bilıntu•gl 
bir tehlikeye karşı gözünü açmıştır. 
Bu tecrübeden sonra İtalya Akde
nizde İngiltere ile dost oJmak la
zımgeldiğini anlamıştır. O vakte ka
dar da İtalya İngiltereden teminat 
koparmağa çalışacaktır. 

Bu meselevi hallettikten sonra 
Jıluaolinlnin pJelli tekrar Avrupa 
siyasetine kantmak, ve Orta A vru
padaki mlittdiklerile birlikte Fran

sa tarafına geçmektir. Hatta şim
diden Musolininin istikbal içiin bir 
takım planlar hazırlamakta olduğu 

ve zamanı gelince bu planlan orta
ya çıltaracağı rivayet edilmektedir. 

San' at mekteplerijNümerotaj • 
resmı 

Maarif Vekaleti bu yıl 
parasız talebe alacak 
Maarif Vekaleti, Ankaradaki inta

at ustalan mektebile san'at mektep
lerine parasız yatılı talebe kabul et
meye karar vermiştir. 
İlkmektep mezunu olmak, yaşlan 

13 ile 17 arasında bulunmak şarttir. 
İstekliler arasında bir müsabaka im
tihanı açılacaktır. 

Be~·lroz.tla açılacalr ortamelrtep 
Deykozda açılacak ortamektep için 

Beykoz kasn münasip görlilmilşken 

sonradan başka bir bina aranmasına 
başlanılmıştır. Dün Beykozlular ma
arif mUdürlUğilne müracaat ederek 
Abraham Paşa koruluğu civarındaki 
binanın bu işe elveritli olduğunu bil
dirmişlerdir. Mesele Maarif Veklleti
ne bildirilmiştir. 

llltnaelıle,,lerJe /ttqıl 
lıkmekteplere talebe kayıt ve ka

bulilne Eylülün 15 inde bqlanacak
tır. Bu yıl munhuıran 929 dojumlu
lar kaydedileceklerdlt. 

Maliye Vekili ıeldl 
Maliye Vekili Faat Ağralı tehrimi

ze gelmlftir. 

İplik fabrikatörleri Ankarada 
Piyasadaki iplik buhranı hakkın

da Ticaret Odumm y.aptığı tetkikat 
neticelenmlt ve. piyuada hakikaten 
bir iplik buhranı mevcut olduğu, bil
haua 12 numaralı ipliğin hiç bulun
madığı tesbit edllmittir. 

Ticaret Odur, mevcut vutyeti, 
tahkikatın vardıfı eababı mucibeler
le biriilrte bir rapor halinde vekllete 
bildlrmi~lr. 

İktisat Vekateti, vaziyetin icap et
tirdiği sür'atle, Kayseri fabrikasının 
İstanbul piyasasına iplik gönderme
ai imkinmı temin etmiş, diğer taraf
tan da iplikçilctl Ankaraya davet et· 
... tir. 

Şimdiye kadar ancak 12 
bin lira tahsil edildi 
Son nüfus tahririnde yapthın mı

merotaj masrafı yetmiş bin liradır. 
Bu m-.<;raf kanunen halktan tahsil e
dileceği için bina batına 55 kuruş isa
bet etmektedir. 

Belediye bugilne kadar bu resme 
mukabil ancak 12 bin lira tiıhsil ede
bilmiıtir. NUmerotaj resmi geçen nü
merotajda Uıerine yeni konulmamı§ 
pllkalar bulunsa bile bUtUn binalar
dan behemehal tahsil edilecektir. 

Bundan ba,ka tahsilat ta gayet a
ğır gitmektedir. Bu itibarla belediye 

dUn fUbelere bir tamim göndermi, ve 
nUmerotaj paralarının tıUr'atle ,.e bü

tUn binalardan derhal tahsil edilme

.sini bildlrmiftir. 

Kaptanlar Cemiyeti Konıreıi 
Dtin toplanacağı ilim edilen "Kap

tanlar Cemiyeti,, niıı HDelik kongre
ıi, eluıertyethı bulwunamuı ytl.IUn
den Afueto9Wl 14 Uncu Cuma gUnU

ne bırakılmlftır. Kongre, nizamna

mede bul defitlklikler yapılmuma 
karar verecektir. Bu tadillttan eon
ra, riyuete herhangi bir cemiyet l-

11.111 aeçllebilecefi gibi idare heyeti 
de en fazla rey alanlardan teıekkül 

edecek, m&kiniat ve kaptanlar ara
sında fark gösetllmiyeoelrtir. 

Atacamil tamir eclili)'Or 
Evkaf ldareml, ldklll eaddelind .. 

ki Ajuarnllni tamir ettirmektedir. 
Bu cami yeni tamirattan eonra ilk in
şa tarihitıdeki ınim&rl tarzını alacak-

tır. 

Bundan b8'ka evkaf caminin avlu
sunda ve yeraltınd& aerl bir hali da 
inp ettirmeye karar vetnliş, projele
rini huırlatmıftir. 

TAN 

Hukukun dörde 
çıkarılması işi 

Ecnebi profesörler bir 
müracaatta bulundular 

Hukuk Fakültesinin dört seneye 
çıkanlmuı haldimdald karann An
kara Hukuk Fakültesinde de tatbiki 
düşttnülmtıştur. P"akat, Adliye Ve
kaleti, ihtiyacı olan memurların bir 
an evvel yetiştirilmesi maksadile bu 
teklife itiraı etmiştir. . 

Maarif Vekaleti, İstanbul HukuJc 
FakUltesi dörde çıkarılırken Ankara 
Hukukunun bu karardan ayn tutul
maması mUtaleasındadır. Maarif Ve
kili Ankaraya döndükten 90nra me
sele kat'i bir hal şekline bağlanacak 
tır. 

Ecnebi prole•örlerin müracaati 
Üniversitedeki ecnebi prof eaörlerin 

Univeraitede ite ba.şladıklal'IJıın dör
düncü tedriı yılı batından itibaren 
denlerini TUrkçe olarak takrir etme
leri kendilerile evvelce yapılan muka
velename icabındandır. Bu müddet 
bu sene dolduğu cihetle rektörJUk ö
n ilmüldeki tedris yılından itibaren 
ecnebi profesörlerin derslerini TUrk· 
çe vermelerini kendilerine bildirmi,. 
tir. 

Ancak. ecnebi profesörler Maarif 
Vekaletine müracaat ederek bu müd
detin son defa olarak bir ffne daha 
•17.ntılmasmı rica etmişlerdir. Vckl
let, henüz kat'i bir karar vermemif
tir. 

A dliye sarayı 

Deniz yarışları 
yann yapılacak 
Moda deniz klübü 
hazırlıkları bitirdi 

Moda deniz klübü tarafından ter
tip edilen büyük denia yanşlan yarm 
lıloda koyunda yapılacaktır. 

Bu yarışları şimdiye kadar mem
leketimizde görülmemiş büyük ·bir 
spor tezahürü ve temiz bir eğlence 

haline koymaya uğratan tertip ko
mitesi dün iktisat VekiH GeJll Baya
rın Başkanlığı altında toplanmış ve 
thndiye kadar alınan tertibatı son 
bir defa daha göad.en gec;lrmi,tir. 

Yarınki yarışlar şimdiye kadar 
8'Ördüifimüz amatör ve profeeyonel 
müaabakalarm bütün envamı haiı ol
duktan baf ka A vrupada çok rajbet 
kazanan, fakat memleketimbde he
nib tanınmamıt ıporlan da muhtevi 
bulunmaktadır. 

MUl&bakalara abahm onunda bat 
lanacaktır. İlk y&l'Jflar yelken Uae
rlne olacaktır. Muhtelif boylarda din 
,Uer, yoleler ve fU'Plletden maada 
yelkenli ldkler de kaJ'll).,.eaklardır. 
Bilhassa kUçUk, orta ve bUyUk yatlar 
araamda, mesafeleri dörtle on mil a
rasında değişen yantlann çok ente
resan olacağı tahmin edilebilir. 

Günün en entereaan mllsabakuı 
deniz Ustünde yapılacak kayak sporu 
olacaktır. Saatte belki 20 mil yapan 
bir motörün arltuında ayaklan hu
susi bir aletle bağlı sporcunun ipler
le tutunarak bu müthiş sUratle deni
zin üstünde kayması görülmesi çok 
heyecanlı bir spor numarası teşkil e
der. Bu heyecan Türk sporcuları ta
rafından ilk defa duyulacaktır. 

Kermes eğlencesi 1 

bugün başlıyor 

Cim Londos dün akşam 
ilk ekzersizini yaptı 

Bugün, İstanbul seJ10nunun yedin
ci ,Unüdtır. Program muci'binoe, dün, 
Dağcılık Klübünde tenis turnuvaları
na devam edilmiştir. Yarın ilk &"il· 
reşlerini yapacak olan dünya serbest 
ıüreş şampiyonu Cim Londoa ile 
meşhur Rus rtJreşçilerinden Kıvarya
ni, dün öğleden sonra belediyeye 
aelmişler, belediye reisi ile turizm 
JUbesi mUdürünU ziyaret etmişlerdir. 

Her iki giirefJÇi, dlln akşamdan iti
baren antrenmanlarına başlamışlar

dır. Cim Londos dün, Y. M. C. A. 
nm Alemdardald ıubeıinde Yunanlı 
,UretÇI Mahıuı'la 911erailler yap
mııtır. İlk önce içi ıamanlı eızersis 
topu Ue idmanlara batlamıf)ar, bu
nu mUtealup yanm ıaat kadar gü
retmitlerdir. Cim Londoa, hemen 
hemen iki miıH olan Mahıuı'la alay 
eder btr v&liyette rUretmiıtir. Lon
doa. hiçbir oyun yapmamıı, yalnız 
mukabelede bulunmuıtur. Bu arada 
tu§l& arkad&11nı fena halde hırpala
m.,ur. 

/(ıaılay lıterm•İ •fılıyor 

Kızılay Cemiyeti tarafından Tak
sim Bahçesinde tertip edilen kermes, 
bu akıam açılacaktır. Yerli mallar 
sergisinden kalan pavyonlardan ço

fu kermes milnasebetile teşhir edi

lecek eşyalara tahsis olunmuştur. 

Bahçenin methali bayraklarla sUı-
lenmiştir. 
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Siyaset alemi 

ıspanya hadiseleri 
ve Almanya 

ispanyada dahili harp bütüa f~ 
caatüe de\·am ediyor. HUkfım•tle 

bllerla etrafa yağdırdıkları mütea ... 
kıa habt>rler vaziyeti aydınJatınak 

şöyle dunun, da.ha ziyade karıştırı
yor. 

Bununla beraber 1 panyadald hi
diseJerla hu•U..kU iç yüzünü töııeoe 
hulasa edebllirlz: 
· Hükumet kunetıeri artık müdaf,,. 
aya g~mek mecburiyetinde kalmıt
lard11. Dijer taraftan da komünist. 
ler \'e anarşistler, bilhassa limanlar
da bütün idareyi ele almışlardır. 

Bunlar meyanında KatalonyaııDI 

merkezi olan BaneJonu ve liODra ce· 
nuılta Malagayı zikl'8deblllrbı. 

Bu suretle dahili muharebe artı1' 
tamamen mih,·erini deği!;itirmİf, f~ 

şizm - komünizm mücadelesi şeklini 
alnu~tır. 

Fakat Ma.drit hükftmetiııln tesa
düf ettij{i bi~k mU,küller daha var· 
dır. H&rlftt'lki diplomatlannm istif.,. 
lan ve 80Dra baı.ı ecnebi devletlerle 
mMeli, A1111af1ya ve hatt& İtalya lif 
araaının açdnıaaı .•. 

Ecnebi memleketlenltıkl l•panydl 
memurlarının istif .. , İ•panyol htl
llflmetlniıı adeta hariçle rabıtuılil 

kNmlttJr. 
ispanyada dahili muharebe ythJUa

den uaylıln temin edil&Mmfl81ndd 
dolayı ecnebilerin arar görmeleri dl 
daha mühhndir. Ve beynelmUel ..,.._. 
hi.)·eti haiz nazik bir \'a.zJyet bile ya
ratablJmek istidadındadır. Bütün inşaata 400 bin 

lira sarfedilecek 
Vilayet karşısında, Adliye Sarayı 

ProfeMyonellerin muhtelif yarışla- Kızılay kermes programını üç kıs-
rmdan aonra müsabakalar saat 18,30 ma ayırmııtır: 

* 
"Asiler 80n bir iki «ün 7.&l'fmda br 

• muvaffakıyetltır elde etmltlerdlfl 
Bunlardan en mühimmi Fut.an ... 
paoyaya birkaç bin Miler çıkaralJll. 
mek keyfiyetidir. Dlje.rl de Gene...ı 
Molla'nm Madrtt etrafındaki tuylJd' 
nı arttnmıt olmuıdır. 

da bitecektir. Tertip heyeti teknik 1 - Bu akıam Hat 21 de kenne-
yapılmasına tahsis edilen arsanın is- sin açılması. 
tımllk muamelesi kısa bir zamanda idareyi en salahiyetli ellere tevdi et-

i · B h A · 2 - Yarın sabah saat 10 da spor 
bitirilecektir. Sarayın in .. aat i•lerile m ştır. u ususta mıral Şükrü O-

~ ~ k · B k - ve müsabakalar resmi geçidi. 
doğrudan doğruya Bayındırlık Ba - an umumı aş anlıga seçilmiş, de-

niı ticaret direktörü Müfit Necdet 3 - Pazar günU saat 17 de sayfi-
kanlığına bağlı bir heyet mel}gul ol- Jll ı · Deniz de umumi katipliği deruhte et- ye er mat nesı. 
maktadır. Yeni Adliye tıarayında 50 ... p 

• 
Fakat mücadele yalnız tspanyadl 

olmuyor. Si~·asi düellolara büttll 
Avrupa da de,·am ediyor. AvnP' 
Ud bloka ayn~ J:fbtdtr ....,._... 
demokrul hlrlblrlerlle adr.ta bir 11111-

mietir. Kürek ve yelken hakemleri "t - azar gecesi saat 21 de veda 
kadar salon bulunacak, samiin için ·ı t' · memlekette bu sahadaki ihtısaslarile eg en ısı. 
Avrupa mahkemelerindeki gibi anfi- Her kısım irin 1.5u0 ki•Uik bilet 

tanınmıf insanlardır. " "' 
teatt şeklinde sıralar kon\\lacaktır. ~~da pa a r liilo ve- Ye 711r b~~- Fazla bilet lta-

lnşaata, önümilzdeki ilkbaharda mu- rilecektr. Balo. Moda deniz klübünün tılmadrğı için intlr.am temin edile

hakkak surette baılanmıg olacaktır. muhteşem lokalinde ve Ege vapurun 
Bugiin binaya, dahili kısımlar da da- da yapılacaktır. 

lıil olduğu halde 400 bin lira muraf 

gideceği tahmin olunmaktadır. 

İnhisarlar Vekilinin tetkikleri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana 

Tarhan, dUn öğleden evvel inhisar
lar umum müdürlüğüıte gelmiş ve ak
şama kadar meııut olmu,tur. Vekil, 
yaklaşan mUbayaa mevsimi dolayısi 
le yapılan hazırlıklarla bilhisea ill
kadar olmuştur. 

ICatranlanacalc yollar 
Belediye Hacı Oıman bayırmdan 

Tarabyaya giden yolu bu ayın 12 ıin
den itibaren bir hafta mUddetle ka
patmaya ltarar vermiıtir. Bu müddet 
zarfında bu yol katranlanacaktıt. 

Yeni Bem 1efiriınhı fidiyor 
Yeni Bern Sefirimiz Vasfi MentJ§ 

Ankaradan tehrimlae gelmiıtir. Yu
fi Mentet bugUhlerde Berne 'lidecek
tir. 

Beykozlu denizciler, bu akşam Kü
çük Moda'da aynca bir kır balosu ve
receklerdir. 

Daicıhk Klübünde teniı 
tumuvaıının final maçları 

Bu,Un, Dağcılık KlUbilnde bet 
gUndenberi devam eden tenis turnu
valarının final maçlan yapılacak

tır. Maçlara saat 14 te başlanacak
tır. Galiplere, belediye tarafından klU 
be hediye edilen kupalar verilecektir. 
Bugünkü mac; programını aynen ya
zıyorus: 

Saat 14.30 Tek Bay Vedat Abut, 
Kriae karşı. 

Saat 15,30, tek Bayan Gorodetzky, 
Bayan Kurtem. 

Saat 18.30 Çift Bay Şirinyan ve 
Neşet Karadofan, Krls ve Arevyana 
ka111ı. 

Saat 17.80 Tek Bay Neeet Karado
ğan, Arevyana k&r11. 

Saat 1 T.48 Muhtelit Bayan Goro
detaky ve Kriı, Bayan Kurtelli ve 
Vedat Abud'a kaf'lı. 

VE 
liugünkü hava . 1 Atustoe 

Bugün ha va açıktır. Hararet dere- ~P!!!a!".ıa"!r~P'.!l!!te!!!sl~S!!"ıİ!'ılı !!!Ç!!!ıllıi!r .~Pe!"!r!!!!!!!!!!!!!"""°"~ 
cesi biraz düşük olacaktır. Hararetiu ı- ı ı -·ı 
azami 27 dereceyi bulması ümit edil-
mektedir. Bu filhakika evvelki gtln- Si 3 

4 
8 9 

lere nazaran udır. Fakat dllıie naza- · 7 -
ran biraı fuladır."Fırtına ve yafmur 8 10 11 1SI 18 14 1a 
ihtimali yoktur. ı 

Dünkü hava 
Diln au.ınt hararet 2f5,3, asgari 20,4 

olmu,tur. RU.glr, azami saniyede 
on Uç metre .Uratle yıldudan eemlı, 

17 1818 ao at asa 
1 1 

R4 •• a•ı•7 ı' •• ae 
31 

1 

1 1 
hava açık pgmiıtir. a inci.,. Gün: 21 Hısır: t5 

Memlekette umumi hava vaziyeti- 1j66 Rtore 1j5' Rumi 
ne gelince: Cenubi Anadolu az bulut- Oema.ftyeleweı Tem"'u 
lu geçmiştir. l:>ifer yerler çok bulut- 10 18 
lu ve yaftşlı oiınuştur. RUzglrlar u- OUnet: 5.0J - 011•: ıuo - hdndi: ıe,ıt 
mumiyetle şlntalden ve kuvvetli es • Ak .. m: lt.ıa - Yat1r: ll.04 - lntıak:s.os 

mi,tir. Üç rtındenbert u,ak ve hava-ı Dün gölgede 38 ve günefte M derPce 
llsinde şiddetli 11caklar olmaktadır. teeblt edllmtıttr. 

cektir. Kermese iştirak etmek Uzere 

grup halinde tenezzühler tertip edil

mektedir. Bugün saat 11 de Tıtksim 

bahçesinde bebek sergisi de mera-
simle açılacaktır. 

Tevkif edilen 
kazanç memuru 
Elli lira rüşvet alırken 
memurlar tarafından 

tutuldu 
Kadri isminde bir tuğla tüccan, 

zabıtaya müracaat ederek Beşiktaş 
Maliye Şubesi Kazanç Memuru HU
seyinin 300 liralık kazanç vergisini 
tenzU etmek l<;irt 50 lira iilıvet iste
diğini haber vermı,ur. 

Bunun U1erine, verilecek paraların 
numaralan teabit edilmlı ve memu
ra verd.lj1 eözU tutan Kadri bunu 
götUrUp teellm ederken ctırmU meı
hut yapılmııtır. HUınU, tevkif edil
miftir. 

saraaya ginşnıl!J bulunuyorlar. 

Framm, ispanya işlerine kimsenV 
müdahale etmemeıtl için bir teı,ebbd 
yapmııJ ve •ureta bütün devletler ~ 
na muvafık cevap vermlılerdir. 

Fakat dlier taraftan §imdi fi. 
manyamn tıpanya ı,ıer!ne tfleiı nıt 
dahale ettiği haber verllmektedlft 
Bu müdahale yalma son haf~ 
değil, son 1enele.rin en mühim il~ 
ıl vak'alannclaıı blriııl tetldl edJ 
tlr. 

Alman ftloeunun lspuıyol Fu ; 
manlannı bu kantık zamanda ıJ1" 
retJ, donanma kumandan ve .zabıd' 
rlnln bl General Franko ile görtlf' 
ınelerl A nupa siyasi tarihinde fi 
dönüm noktasKlır. Ve AlmanJ'.,
Avnıpa ve dünyA l§leriııt> at"tlk. rN' 
iştirak etmek niyetinde olduğuna dl 
il' bir lprettlr. .~ 

Hele dört Almanın Banelor.': 
kurşuna dizilmesi üaertne ışı.w_~ 
kat daha kantrmştır. Ball t~pan1:.. 
adala.nmn Almanya tarafından wt!' 
il havadiıdle asilere yapdan ., . .,, 
mm ıu;ık bir ııekll almMI nereye ' 
racağı belli olnuyan ihWlflara .,,, 
blyet verebilir ..• 

Çünkü ne tn~llterenln, ne de ~ 
1&11m böyle ftll müdahalelere ,., ... 
el kalmalanna lmkln yok il~~ 

Akdenizöe Hal~ harbll• .,..,.,._ 
fırtına henüz dinınemfrdir. BU~_.., 
patırcbla.r, &damalulb si~ 

Geçen sene bugün muıetıer1n dlierıertno daha ıc~ 
Geçen sene bugün azami hararet le bağıraltllmel~rlnden Heri lf'PI_:,, 

26,15, asgari hararet l'/,7 idi. Hava. Ortalıkta nU.mhk rolünü Y..,......; 
gayet u bulutlu idi. Rilsgir ha.fıf kuvvetin ekslkllltnl bugün ~il 
poyraz geçmiıtir. yade hluedlyoruz. Dünya adeU. ,...- · 

• HSlnden çıkmıf glbldlt... ~ 
1 - Habeı - İtalyan gerginliji bU- Raif N. ~ 

tün ümitleri kıracak derecede artmı' .. 
tır. ltalyanlann, harp ba!)lar batla -
mu 500 uçakla nldıracaklan ve bU- • • • 
tün Habetiıtatu ateıle kana bofacak 

lan haber veriliyor. LA ,,_ J: ı ıı- .• kUf ff'~ 
~agıuu gvs er--.ın yen- ,. 

2 - Yunanlstanda eUkflnet henUz h.orgüft ne yenwık yophraca~ t";_ 
avdet etmemlttir. Emniyet direktör- ıünenlere yardım içindir. BtJ .,, :.ıl 
lUfU bazı ihtiyati tedbirler alınması w.eğe ait ritunlarımı.ıda ymaı f""' 
lçin hilkflmete müracaat etmiıtir. Bu tarifleri bulacakattu.t.] _ ~ 
tedbirler arnsmda bazı tcvkifata da Hafif yemekler - Piliç .............. · 

kabak sotfl, pftall kpmpo1tol .. ~J 
lüzum gösterilmektedir. Atır y8Dlekler _ Kusu bUtll ';I 

3 - Ali Çetinkaya lst.anbula gel- da patat8U, zeytinyalb ~ 
m.li ve tetkikata baılamıştır. ması, mahallebl. 
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İspanya isyanı ve dünya!_ 

Almanya bir İspaıiyol 
adasını işgal edecek 

-&"~<7 .... -..... 
tJL_. --- --- --- --- -- - ~ -

Niçiıl .bir 
• 

resım 

galerimiz 
yok? 

TAN 

Bir !'f'hlr tl,ntrnmm,. klitüphaaeler 
dnldıı ran t-deblyatırnn ve nihayet lffr 
ınmılkiml& var Fakat acaba bir res
mimi& \'Ar ır.ı f . . ---... t ,, . 

Turkll t-de reıımln elli aeııelik bir ma. 
mi \Ildır. Bu e.111 sene içinde blr(Ok 
r~Hmlar ,;eldi gt-çti ve hiila )·etı ... ı. 
yorlar.J •• ' 

Dizlerini biribirine bitiştirmiş otu· 
ruyor. Elleri sarı ipekli elbisesinin 
farbalariyle oynuyor: 

_ Pelin, sen kaç yaşındasın diyo-

re!iln1 st-rı;llert Açıbyor, ka· 
ııanı~or t'alwlt bir ecnebi memJeke· • 
1 iıtıizc ı:t>lıli~i uman Turk retıtaın· 
l:ırının· uerlrrlnl bir araya topllya.ıt ' 
ıir 1t11lt-ri bnlama:ı. 

mülakat 

düşüncesi 

Küçük Pelin 

yukarıya doğru kaldırır, indirir. Bir 
de Arif Dino vardır. Kara saçlı, şiş· 
man bir adamdır. Ama ne iyi bir a
dam bilseniz .. Sonra Bedri Rahmi, 
Nurullah Berk var ... Bedri Rahmi de 
Zühtü gibi bizim eve neşe getirir. 

- Ya baban Elif Naci. O nasıl· 
dır. 

- Babam ağır çalışır ama iyi ı:a

Iışır •.. İyi çalıştığı için zaten ağır ça
lışır ya ... Yalnız bir kusuru va~ı·~r, 

insanın sinirini bozar. 
- Nedir o kusur. 
- Durmadan gözlüğünü diizeltir 

ve hım, hım, hım diye sesler çıka-

rır. 

- Sen İ)i resimden anlar mısı'll? 
- Anlarım. Babam öğretti. .. Ken-

dim de anlarım. 
- Sen bizim ressamlardan hangi 

ressamların resimlerini seviyorsun? 
Küçük Pelin bir büyük adam cid -

diyetiyle: 

- Ben ressam kızıyım. Bunlardan 
bahsetmiye hiç de lüzum yok .. İster
seniz b~ka şeylerden konuşalım. 

Diyor. 
8uat DERViŞ 

lfıılbukl A\nıpada adrn ba~da blr 
re lnı ı:alerlsine rHtlanır. Gettk )·er· 
ıı .ı:l"rck ~~ nelmUel ttAYmlarm orf. 

jlnııl e"erll"rind~ mureklıep bir ~·· 
leri) e şiddt-tle 'e acele lhtlyacmm 
\'lr. 

't 

Posta ücretleri 

Tarif ede ücretler
de tenzilat yapıldı 

Ankara, 7 (Tan) - Daimi posta 
müraselati ve hizmetlerile telgraflar
dan alınacak ücretler hakkındaki ye
ni tarife Bakanlar Heyetince kabul 
edilmiştir. Tarife 6 Eylulde mer'iye
te girecektir. Yeni tarife ile ücretleri 
indirilen posta mürasclatı ile telgraf 
ücretlerini bildiriyorum. • 

Şehir dahili mektup ve kartpos • 
tallardan 3 kuruş, iskagitlanndan ve 
ticaret eşyası örneklerinden en az 
dört buçuk kuruşluk ol:nak üzere el
li gram için altmış pnra, 300 kuruş
tan fazla havalelerden her yüz ku
ruş ve kesirlerinden yirmi para, tel
graf havalelerinde telgraf ücretinden 
başka 500 kuruşa kadar beş kuruş 
ve fazla her yüz kuruş için otuz pa
ra, abone kaydiyeleri, gazete ve mev 
kut risale bedellerinin yü?de beşi, 

posta kutuları üç mmtu.kaya ayrıl
mıştır. Birinci mmtaka olan İstan
bul, Galata, Pangaltı, İzmir Hilkôi • 
met, Basmahane, Ankara merkezle
rinde seneliği altı lira, ikinci ırunta
ka olan Üsküdar, Beyazıt, Beşiktaş, 
Büyükada, Fatih, Kadıkliy, Heybeli .. 
ada, Ankaranın Yenişehir merk~zle-
rine nüfusu yirmi binden fazla olan 
şehirlerdeki merkezlerde seneliği 

dört lira, üçüncü mıntaka olan İstan
bul, lzmir ve Ankaramn diğer mer
kezlerinde ve nü! usu yirmi binden 
aşağı olan şehirlerdeki pu.;ta meri{cz.. 
!erinde seneliği iki lira. 

Para havalesini ve taahhütlü mek .. 
tuplnrmı ve ad~lerinc l:{t?!en pa'ltet .. 
leri almak üzere gişelere hi~bır baş
ka vesikaya lüzum olmadan tanıta .. 
bilmek için posta idaresi tarafmdan 
verilecek kendini tanıtma kartları 
beş kuruş,,.dahili paket ücretleri ya
n yarıya indirilmek suretile 12 ku .. 
ruştan 27 kuruş arasındadır. Mek .. 
tep kitaplarile halka parasız dağıtıl .. 
mak ürere gönderilen kitapıarm be
her kilosundan beş kuruş posta pa .. 
ket ücreti alınacaktır. Ç:ılışan ycrle-o 
re veya eve teslim ücretleri çauı;an 
yere teslim edilecek değerli mck~up. 
lardan 28 kuruş, 20 kilo:,-a kadar er 
lan paketlerden 32 kuruş ve 20 kUo
dıuı sonra her kilo için ayrıca iki ku. 
ruş, eve teslim edilecek değerli mek
tuplardan 12 kunış, 20 ki!oya kadar 
paketlerden 20 kuruş, 20 kilodan 
sonra her kilo için bir kuruş alına
caktır. 

Posta teşkilatı olmıyan nahiye ve 
köylerde pul satıcılarına i::<: be!' yüz 
kuruş için yüzde 40 ve 2.noo kut'Uşa 
kadar yüzde 20, daha f &;.tası ıçin 

yüzde 5 komisyon verilecektir. Pul 
satanlardan taahhütlü mektup kr.bul 
edebilenlere beher mektup içiin ay
nca kırk para verilecek·h-. A'!llmi 
bin kuruşu muhtevi olmak il.tere 
harçlık olarak bilumum mektep ta
lebesile onb~ıya kadar jar.darma ve 
askerlere aileleri tarafın•Jan gönde -
rilecek telgraf havalelerinin beher 
kelimesinden bir kuruş alı:ıaca~rtır. 
Telgrafının teslim edildiğ:ni bilmek 
istiyenlerden telgrafla C('Vap verildi
ği takdirde 20 kuruş, posta ue cevap 
verildiği takdir~ lh~. teslim ih
bar ücreti alınacaktır. Yeni tarifede 
dahili tayyare müraselatı ücretl~rin
de de ayrıca tenzilat yapılmıştı• 

Vergilerin 
cibayeti 

Kazanç, buhran ve hava 
vergileri birleştiriliyor 
Ankara, 7 (Tan) - Çankırı Meb

usu Mustafa Önsoyun kannç, bilh· 
ran, muvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergileri nisbetlerinin birleş
tirilmesi hakkında Kamut:ıya vermiş 
olduğu kanun teklifi Finans Bakan
lığınca tetkik edilmiştir. Finans Ba
kanlığı Mustafanın b1J teklifini esas 
itibarile muvafık görmüştür. Teklif 
Kamutay encümenlerinde milzakere 
edilirken hükumet teklif etrafmdn 
istiyeceği tadilleri bildirecektir. Ba
kanlık bundan başka vasıtasız vergi
lerden bina, arazi, kazanç ve veraset 
ve intikal vergileri kanunlarındaki 
bazı hüklmlerin birleştirilmesi etra
fmdaki tetkiklerini ilerletmi§tir. Ba
kanlık bu kanunlardaki tarh ve ta
hakkuk işlerinin istinaf ve temyiz, 
müruru zaman ,itiraz müddetler! gi
bi muamelelerin birleştirilmesini Ka
mutaya teklü suretile hP.m mUkelfof
lerin ve hem de maımemurlarrnm iş
lerini kolaylaştıracaktır. 



·o. 8 l'aza.n : Ziya Şakir 

Anadolunun hayatına kasdetmek 
için lstanbulda birleşenler 

Ve bu feyiz, daha. sür'atli ve daha ya, derhal (30 bin altın> verllcr<>k 
şümul1U bir surette inkişaf edip gi· (Biga> ya gönderilmesini irade et· 
decekti ... ~,akat, Anadolunun haya- mişti. Anzavur, bir ecnebi motörü 
tına kastetmek için 1stanbulda blr- ile Karabi&"a iskelesine cıkacak, ken
leşenlcr, bUtUn bu cereyanları dur. diıine clzH bir merkez kuracak ve 
durmak; ve 'büyük milli lnkıllbı doğ· Marmara denlzl ile Kegitdafı etekle
duğu yerde boğmak için, ellerinden ı•i arasında tekrar blr isyan çıkara • 
gelen birçok katiline ve halnane te· rak, Balıkeılr ccpheılndeki k\l\ nyı 
§obbüslere girişmektelerdi. mllllyeyi arkadan vuracaktı. 
Şu anda sarayla mtitt.efiklerinln 2 - Anzavurun bu hareketi esna-

vaıiyeti; denize dUşen, ve boğulur- ında Yunan ordusu da artık bu se
ken başkalarına sarıılarak onları da ter bUtUn şiddetiyle taarruza geçe
beraber ö!Ume sürUkliyen bir ada· cek, önl\ne &elen milli kuvvetleri kan 
mın hallne benziyordu. Ve bu katil lı bir silindirden geçirecek, Ankara 
zihniyet; dUştUğU o derin girdap i· kapılarına kadar dayanarak, Bilyük 
çinde, çırpınıp duruyordu. Millet Meclisi erkanını (Hilafet ve 

Marmara sahillerinden Kcşişdağı ıaltanat makamı) na istimana mcc-
eteklcrine kadar uzanan o temıı bur edecl!kti, 
Türk yurdunu al kanlara boyıyan, a - (Zile) den kaçan ve Yozgatla 
ve binlerce mes'ut Türk yuvasını se· toplanan asilerin baglarına geçerf'k 
fil ve perişan bir ankaz haline koyan yeni bir isyan hareketi vukua getir. 
Ahmet Anzavurun rezalet ve ~aca- ınelerl için (Çapanoğulları) na ayrı 
1etıe o mmtakadan tardedilmesı Ada ayrı emirnameler gönderilmişti. Ve 
pazarından Bol uya kadar devanı e • bu emima111c~rde de: 
den o c~nnet gibi sah.ayı. bir ceh~n- (Matlfıp olan, Anadoludaki askeri 
nem halıne getiren asılerın akıb~tı.: .. kıt''aların, bir qn evvel dağılmaları
(Zile 1 kalesine bayrak çekmekle ha· dır. Buna binaen tarafınızdan esir 
llfeye zafer kazandırdıklarını zannt!· edilecek olan askerlere hüsnü mua· 
den (halife ordusu) kumandanları · mele edilerek; zatı şahanenin arzula· 
nın zillet ve hacaleUe firar etmelc- rı hilUına olarak Ankaradaki asiler 
ri ve nihayet, mU3~rler feriklcr, ti&· tarafından cebren askerlik ettirildiği 
bı}c harbiye nazırları ve yaveri ek- kendilerine güzele(;! tefhim oluncluk
remlcr tarafından idare cdlll'n fku- tan sonra, derhal terhis edilmeleri 
vayı inzıbatiye) orduı:ılmun en §eref· tavsiye olunur.) 
siz bir hezimetle dsğıll'ııernıesi.. BU- D .1 • t' A . d b 
tUn bunlar, daha hU& lstenbutdaki. . enı rn1ış 1

1 • b ynbı zaman a u c • 
. i lı . mırname er e era er, - yaldızla ua-

lerin aklını başına ~elırmem !J, U- ~ılmış - paket paket (terhi11 tezke
tUn bu mel'un ve m~khur kuvveti:ri releri) gönderilmişti, 
tarümar eden kudretnn hnngi varlıga 4 - Ifonya ve h r . d d 

• h · k ktan fevlr. ve ava ısın e e çı· 
dayandıgı: a~g~ ayn~ _ , • ·. j,{arıhnası tasavvur edilen isyan ha . 
iman aldıgı duşUnUlem•Jml~ .. rnhlılt'- rekctine ehcmimyet verilerek mahal· 

dilememişti. . • llııde tedarik edilecek (sergcrdc>nin 
<Türk ve AnarJo!u dUf.şkml aı.ı\ıgı ı. lstanbula izamı için Konyadaki (~a-

Bu · artık saravla nıUtte ı erı ara· .1 • • • . 
· • alı ıslam l ccmıyetıne ha her gönde-

sında körilkörüne tapılan bir umde . . 
' . B b h 1 eti rılmışti, ... Bu ısyanı çıkaracak olan 

haliııe gelmlşll. unıı u a e g • • • . . 
. .... d d . ·c Ua ının sergerde evvela Konya şehrını -asi. 

renlerın en ua~ın a u • <'C a r 1 b ··1 . ı· d . . 
çı111J1nca Biyaaet\er\ \\~ertne tUy di. er ve agı erın e ın en - ıstırdat 
le (halife ve paJlşnh \'a!ı:lettin) ettıllten ~o-nta; 0 esnada taarruı. 

en, d geçecek olan Yunan orduauna müı:a-
bulunmaktay ı. d d d hJ·serı· .. ı heret edecek .. Ve Yunan ordusuııuıı 

Vahdettn; - cc a m ıı n "~ ., •. 
'b' _ 1 v y .. hut mc<.r.up. ~uıır- temin e(iecegı muvaffakıyeltcn son· 

gı ı çı gın e ~ ra m U t k A k ·· · .. ·· 
h f .h itl ksiz nıuhake. ~ § ere en n ara uzcrıne yuru. 

suz, sar oş, sc ı , ra , yecekti 
rncsiz bir hükümdar olsaydı: · 

Eh alım 9 Bu tarihi 5 - Yunan orCluıunun cenup mm-
- ' ne yap · ·· ' t k d ki k · • 
d · M ı k tin bıiyle lehli· a asın ll uvvctlerını o havalide· 

ka ermıe... em e e k. ( f ı > d d 
keli buhranlar geçirdiğı blı- anda, 1 e cer ur uruyorçlu.. Yumm 
hUkümetin başında bulundıı. İdrak· ordus.u?un muvaffakıyetin! temin et. 
sizU-i •üzUndcn bu hafü· ı e seb'!biyct mek ıçın derhal 1 efelerle) efelerin 

d~ ~ • bulundukları mıntakaların halkı ara· 
ver 1• d b' 'f k ·k k Denirdi. Ve bu da, tari'u bir tesel· ıın a ır n~ a ve şı a çıkarılacak .. 
1i teşkil edebilirdi .. Halbuki Vahdet· B~nlar bırlbl.rlerl~.e . kı~ırılRcak .. 
tin, zeki idi. Ve bu zeki.81. Abdülha· Mıllt kuvvetlerın muhım bır unsuru· 
mit devrinin bin bir tUrlU entrikaları nu Ufldl eden (efeler) de bu suretle 
Uzerinde bilenmişti. Eter bıteseydi, ortadan kaldırılacak. 
bu ıeklsını milletinln ve l\UkfımeU- 4•d dikkat vo ibrete ııayan olan 
nin hayır ve mepfaati uğr;ma 11arfe- hakta ıuruıdır ki; Türle mllletinb1 

debilirdl. şuuruna, idra\llı.e ve mu· halla ve aaadeti namına çalışanlau 
hakemesine tamamiyle m:ı1 ikti. Bu imha •.tinek m&k19!-dlyle - saray v.t 
sayededir ki; evlltlarma bile emniye· nıUttefıkleri - ~\1 hainane planları 
ti olmıyan Abt1Ulhan!.lt gibi evhamlı ~savvur ve tertıp ederlerken; (Pa
bir hUkUından sencltrı:ıe oyalamı'; rıs) konferansına fiden heyet, Os -
hanedanının efradına ve hattl. kar- ınanlı saltanatını yerlere geçirecek 
desine bile mahirane ihanet etmek olan. sulh ıartları kanısında tiril ti
sayeıinde daima rahat JP.pmıı; yUz fil tıtriyor - .. Memleketin başına 
binlerce lira ihsan almııtı. bu fellketleri getiren <Hürriyet VC' 

VahdetUn, aarbot ve .efih te de- ltillt fırkaaı) merke•I umumisi de. 
ğildi. Kendisi, sarayında sevk ve sa- latanbulda bulunan şubelerine §öyle 
faya dalarak bUllQmet uuıurunu şu- bir •mir tebllj ediyordu: 
na ve buna terketmemitti. Bilakis CA.rkuı var) 
~ küOUk teferrUatına kadar hilk\l· 
met itlerini bizzat kendlel, idare et
mlı.. Saltanat demain ilk ıtıaUaclen 
10n rUnUne kac1ar vulıua relen fena
Jıkların bUtUn mee'uliyetini bizzat 
deruhde ıylemittl· 
htı bunlara binaendir ki; Vah • 

dEıttin; seki, ıuurlu, muhakemeli vt 
bütün yaptıklannın birer cUrüm ve 
cinayet olduğunu çok iyi tefrik ve 
temyiJ eden bir mücrimdi. 

Efer onun irtikap ettiii clirUm· 
ler, bir çizfiye kadar ilerleyip te 
orada dayanıp kalaaydı; bu Ü liir 
takım manalarla tevil edilebilirdi, 
Fakat, o; 4nadoluda TUrk milleti Ü· 
arine aaldırdıjı m .. 'um kuvveilerin 
birer ))irer ifil• ettijini ıörmekle 
beraber ıene TUrlı milletiM olan 
rayı~ ve klaini lrir tUrlU tetkia ede· 
memiı, 4nkara muhitini kan ve aı.. 
o• bointak igin yeni ttflbbU.lere Iİ• 
rl9ml1ti: 

1 - Geyve ve Aclapuan civarın. 
da, eon defa olarak kuvayı milliye • 
nin pengeainden kurtulmaya muvaf. 
fak olan <Ahmet AnavurQ.. nqa) 

MEVLOT 
&ki •fır oeH hakyeri başkanı 

Azizin ruh una 9-8-36 pazar gün U sa 
at Ut~ KtdıköyUnde Oıman ağa ca 
pıllırde MevlQclu nehevl okunacağın 
dan ltendlılni sevenlerin buyurınala· 
tı rica olunur. 

VEFAT 
Şişli Etf al hastahanesi dahiliye 

mütehassısı Doktor Ahmet Rasim 
Onat'ın pederi Yanya eşrafından 
Bay Hayrettin i'eni Onat vefat t't
miştir. Cınaıeıi bu,Un eaat 11,30 
da 'iflidı Ettal butanMinden kal
dınlarak cenue 'namazı Te•viklye 
camlinde kılındıktan 110nra Edirne • ı 
kapı Şehitlik mezarbjındald aile ı 
makbel'eline defned1lecektir. .Allah 1 
kendisine rahmet, kedmllde a1111ine 
ıabır illaaa b\lyunıun. 

zAYl - latanbul Itı\aılt oumrd. 
ğiinden almıt oldufumuz 311753 nu 
ma" 26-T-935 ve 253258 numara 
4-8-936 tarihli JÜRlrlik makpualan 
kayıptır. Yenileri ahnacailndan .... 
kilerinin bUkmil yoktur. 

Antalya Nakllyatı 
Umumiye Şirketi 

1 A N 8 • 8 . 936 

l &aODık o~_Oıtlerl 

Sıcaklarda yemek 
Bunu söylemeğe pek te lüzum 

yoktur. Tıbbiyun yolu gösterir: Sı
caltlarda insan111 iştahı azalır. az 
yemek yer; çUnkU sıcakların tesirile 
vücudun bütün fiilleri yavaşlar. 

lnsanm ya,amak için kalori ih
tiyacı her memlekete yahut bir 
memlekette her mevsimde ayni de
ğildir. Mesel! bizimki gibi mutedil 
saydan bir iklimde kışın soğukta 
inganın vUcudunda ki bir kilogram 
için kalori ihtiyacı kırk beş olduğu 
halde yazın bu sıcak rne\'simde be
her kilogram içrn otuz beş yetişir, 
Bu da kış ve ye.z mevsimleri arasın· 
da bir kilogram için on kalori fark 
eder. Bunu vasati ciiıJsede bir ada
mın ağırlığı ile zarbederseniz bir 
adam için altı yüz kalori farkeder. 

Demek oluyor ki kışın ya~amak 
için iki bin yüz kalori verecek yemek 
yemesi lazım olan aitmiş kiloluk b•r 
insan yazm o kadar miktarın an
cak üçte ikisini yemelidir. Kışın lü· 
zumli.ı olan Uçte bir fazlası yazın 
zararlı olur. 

Tabiat insana yol gösterdiği için, 
yazın, daha az kalori veren sebze· 
leri daha çok yeme A.dct olmuştur. 
Fakat sıcak mevsimde kaloriyi a
zaltmak lazımdır diye yalnız 1Jebzey
le beslenerek et yemeklerini bils· 
bütün hazfetmek doğru · olmaz. 
Yazın pek sıcak r'inlerde insanın 
ziyade yorgun olması bir çok defa 
et yemeklerinin birdenbire hazfedi
liı;inden gelir. Pek sıcaklarda bile 
insana vücudunun bir kilogramı ba
şına yarım gram derecesinde, altmış 
kilo ağırlığında bir insan için otuz 
gram demek, et !Uzumludur. Yazın 
az alınmağa en ziyade elverişli o. 
lan yağlı yemeklerdir. Yağ ayni 
mlk arda sckcrdcn iki defa daha 
ziya le kalori vercliğinden yazın a
zaltılması lüzumlu kaloriyi yağlar
dan daha ez yemekle azaltmak ko
lay olur. Şekerden a7.a)tmak doğru 
değild'r, çiinkü şeker sıcaklarda da 
insana kuvvot \'erecek en iyi • gıda
dır. 

Yaıır yemek için inııanın iştahı 
az oldı 11 halde, sıcaklarda bir tuz 
iştahı g 1ir. Sıcak memleketlerde de 
insanın tuz ihtiyacı artar. :Mutedil 
bir iklimr'e günde on yedi gram tuz 
yetişirken ayni adama sıcak bir mem
lekette otuz gram tuz lhım olur. 

Sıcaklarda böyle tmı ihtiyacının 
artmasını i:ah için düşünenler tür-
lü Uirlü na:-ariycler kurmuşlarsa da 
en basit şey bunu yazın insanın da
ha ziyade tc:·lediğine atf ctmektir. 

Sıcaklar arttıkça inRan daha ziya. 
de l!IU içer. Yazın günde on, on iki 
litre ıu içen insanlar bile vardır. Bu 
kadar suyun en bilyUk kıBnıı. onda 
dokuzu kadar terle çıkar. Inıan te
ri de bilirsiniz ki tuzludur. içtiğiniz 
ııu iıe tuzlu olmadıfından ter çıkar
ken kanımızdaki tuzun bir kısmını 

birlikte götürür. ı,te bundan do
layı yani kana lüzumlu olan tuzu 
eksik bırakmamak için, yazın insa
nın tuzlu yemek ihtiycı daha ziya· 
de olur. 

Lokman HEKİM 
ı * 2&! == 

TEŞEKKOR 
Sevfili ka.rdetirn fenerler idaresi 

memurlarından Kemal Emenin ve
fatı dolayııile cenazeııinde bulunan· 
!arla sair suretle taziyet edenlere, 
fenerler idaresi umum müdilriyetile 
idare müdürllne ve bUtUn muhterem 
arkadaflarına göıterdlkleri yüksek 
allkadan derin te,ekkürleri kendim 
ve aile namına muhterem ı~tenla· 
le bildirmenizi dilerim. 

Kıa kardeti: Merİuka Unaydın 

ZAYl - 2919 numaralı çift yük 
arabuı plakamı zayi ettim yenisini 
alacafımdan hükmU yoktur. ~akir • 

I 

TAN 
\BONE VE iLAN $ARTLAAr 

Tflrld,. Dttarı .. icin 

Bir a7'ak. • • • ı .. --• • • • • • 4 - ·-• .. • • • • ' .. 14 -

' ""* t . 14 - ·-na. .. hb•ll* .. ,,....,.... •• 
rınıı .. U1Mfüllr. 

"Oçtps llblar ... .,.... .._,. 
•daremtıc• al•ablllr. 

Klçtllı Ulnlarm 5 .. trrhlt '61 
detalıl IO kur'Dttur. 1 utmfaa faı 
,,., tein .. ,. ••• 1 INnt• alırın 
Bir delıdan fııla 1"9 ,_. ... , 
% ıo lrıanıt indirilir . 
Olhıl ..... ı. wüahalar 1 lnln1etwr 
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HAYA l • 
1 Çi NDE 

1 
Kadıköy Halkevi Koroıu k<>n•eti 

8 Ağustos 936 cuamrtcsi saat 2C 
de radyoda [~_R 1 
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Kouıuı. ( S) oynar ve biitün ı..evele 
ri yapar. 

Bu meselenin halli 11 Ağustos sa· 
yımııda çıkacaktır. 

6 Ağustoı ıayımızd aki 
meıelenin halli 

• 5 4 ;ı 2 
• 6. 5 4. 3 2. 

• A il D. \.' . 
"!" -

• • o •• '·D .6 • - • "' il o. v. 11'1 
• 1 7 w 1 • 111 o 1 7 

... il 11 v 109. s + 1 4 ı 
e. s 

• , .. ıı. . o. v. ·-• 9. ' · s 4 . 3 2 
-4- A . e 5 

Koz pik. (S) büyük Şlcm yapmağı 
taahhüt etmiştir. lWI oyuna trefl 
(R) ile başlar. 1 

(S> yerden keser ve karo (A) oy. 
nar. Ve ondan sonra yerden bir pik 
ile eline geçip trcfl (6) oynayarak 
yerdeki ve tekrar bir pik ile ellne ge· 
çcrek aıra ile iki koz ve trefl (A) oy· 
nar ve bu son üç kağıt ~rine yerden 
karo <R> ~0) ve (Vl atar. Bundan 
sonra elindeki be§ küçük karo sağ . 
lam Leve olarak kalır ve bu suretle 
on Uç leveyl de alarak taahhüdünil 1 

yapar. 

• 
Briç meraklılarının en büyük .bir 

derdi, bilhıtaıJa. yazın diirt ki§iyi bir 
araya getirmektir. İngilterede bu der 
di halletmek için üç kişilik briç hak
kında ·~nl ve güzel usuller bulunmuş 
tur. Yarınki sayımızın briç sütunun· 
tta una da1r en iyi briç mlftchassıs

larımızdan birinin kaleminden çıkmış 
bir yazı bulacaksınız. 

SU GEÇMEZ 

·· , Guzellık ,, Pudrasın ı 

~inemalar tiyatrolar, 
iaydah adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERET! : Kız kulesi parkm 

da bu akşam 21.45 te (Halime), Paaar 
ak,amı BUyükilue aile bahı;esinde (Ha 
lime). 

• USKUDAR HALE ı (Aşk Bandosu) 
• Bdlarba11 Hil' Bahçesı : (Sekoya . 

Kaplan Kız> 
Davetler, Toplantılar 

htanbul C. Muddeiumumtıiiinden: 
Akşehir mahkemesinde 20 lira maaşlı 

bir balikitiplik münhaldir. IhtJas imahke • 
meJinden açıkta kalıın bnkitlp ve kanuni 
evsafı haiz kltlplerden istekli olanların ni. 
hayet 10 Afustos gilni.ıne kadar Akşehir 
Mıiddeiumumiliiine muracaat etmeleri. 
ı ı ı aı) .- ı .,ıetunıan 

lsıantıuJ lttaıyesı 24222 
Kadı)(öy lıtaıyeıi 60020 
Yeşilkoy, Bakırkoy, Büyükdere. 
Oıküde1r lttaiyeısi 50625 
Beyojlu itfaiyesi 44644 
BüyUkııda Heybeli, Burıaı. Kmalı nım 

tA)r~hrı irin ... ı,.ınn ~Ant•11lını'lıı1'i mımıurı 

Konser programı: 
ŞEI<': AL Hulfısi Öktem 

1 - İstiklal mar§ı. Zeki 
2 - Sabah ~lur (Halk türkUsUl 

M. Huliısi Öktem. 
4 - Yayla (Aydın halk türküsUl 
(Konservatuvar orijlnatlerinden 4 

t>es için armonileyen M. Hulusi öJc • 
tem ı. 

5 - Baharın gcli§i (Rus şarkısı! 
lppolitov lvanof. 

6 - Çoban korosu <SchubertJ 
7 - Büyük Önder (Schubertl 

yancın öemek klfıdır, 

MÜMM'aat Vflrl~rt 

Denız yolları acentesi Teleton 42361 
Akay (Kadıköy ııke.luı) 43731 
Şark Oemiryplları Sirkeci 23070 
O••' ' •mır\lt'lll~p H;:ıvcfarPUR 421~ 

Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletinden: 
Bu yılt İstanbul Fen Fakültelerinin F. K. T. sınıfına 

Jevam etmek üzere, leyli Tıp Talebe Yurduna alınaca 
calebenin kabul şartlan şunlardır: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde ol· 
Juğu Kliltür Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerdetı 
1ıek iyi ve iyi derecede mezun olmuş ve olgunluk veY 
.Jakalorya imtihanını vermiş olması: 

2 - İsteklilerin, 30-Eyhil-936 tarihine kadar, doi· 
rudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin4 
ınüracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte· aşağıdakl 
evrakı tamamen göndermeleri: 

A - Türkiye Cümhuriyeti 1l!baasından olduğunu bil· 
diren nüfus hüviyet cüzdanı ash, 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı, "İmtihanlarını ta 
rnamen bitirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdii 
muamelesi, gecikmiş olanlar mektep müdürlüğünür:ı 
·ıyni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren f otoğ 
aflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir. ,, 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal vara 
kasıt 

D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basıl 
.nıı örneğine-uysun ve üstün de tasdi.Klı o og:raff'.ı:> _µ 

1 
nan bir sıhhat raporu, ''Bu rapor hastane baştabiplikieı 
tarafından zarflanarak üstü mühürlenecek ve istekli t 
rafından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar 
Kir, Haydarpaşa Nümune hastanelerit İstanbul Çoc\JI 
:ıastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Merıt 
leket hastanelerinde yapılacak ve bunlarda muayef1 
>lunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin 9 

hat ve İçtimai M uavenet Müdürlüklerine istekliler bil 
~at müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdikli bİ 
.aahhüt senedi, "Bu senet istekli tarafından aynen tarı 
ıim ve imza edilecek ve altı örnefinde görilldüğil veç 
le kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılar 
imzalanacaktır.,,. 

F - 4,5 X 6 boyunda ilç tane fotoğraf, 
3 - Y a3ları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yu 

Jkumağa ve ilerde mecburi hizmetlerini yapmaia en 
J]acak bir hastalığı ve arızası olanlar kabul edilme.1lef• 

• ı 4 - İsteklilerin gönderdiii dilekçe ve veıikaların ~ 
.ı 1 !<iletçe alındığı adreslerine bildirileceği gibi evrakla 

..._. Bu basit teerUbeyi göre kabul edilip edilmedikleri de yine adreılerine at". 
yapmıı. 1 :a bildirilecektir, 

Tokalon pudraaı, terkibindeki lm-

Uyulı )'eni (çifte köpük) ce\lheri Taahhüt senedi örneği : 
aayeeinde cildin parl~klığma nihayet 
veriyor. Bu bUlt prova ile bizzat tec Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herh• 
rübeaini yapınız. .-ıir Tıp Fakültesinden tabip olarak çıktıiımda 2,000 

Partnaklarınızdan birini "Fini /ılı kanun mucibince, yurtta seçirdij'im zamanın •'d 
Mat" yeni Tok&lon pudrasına bula, . ill~r de dahil,, tiçte lklai kadar bir müddetle Sıhha~..J. 
tınnız da su bardağına ba.tırınıı. 'çtımai Muavenet Vekalotinin lüzum söreceii m•!"'°· 
parmafınııı bardaktan çekince ne .erde hizmet ifasını kabul etmediiim veya kabul edi~ 
ıslanmış, ne de parlamış olmayıp şbu muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terk e)'l~ 
kuru ve "mat,, oldufunu rörecekal· ~!m takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın 1 

nlz. Pudrada (çifte köpilk) olduğu :atını ödemeği ve tıp tahsilini terk ettiğim veya sıhht .11 

için rütubcte mukavemet eder. Bu- b 1 d d F k··1t d d ' " 1 k k ld ~ııtı •• ep er ışın a a u e en aımı o ara çı arı Ji JJ 

nun içindir ki, Tokalon pudrası 8 u yahut yurtta bir aeneden az bir müddet kalarak terle~ 
at sabit kalır ve böylece bütün süva · d · - · k · d b · · · f t~ 
rede aıcak •alonda danı edebilirai- e ıgım ta tır e enım ıçın sar edilmiı olan paraYJ tJff 
niz. Teniniz, ilk girdi(iniz taıe ve mamen ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince b•*'dıl 

1 _stenileb.ilecek.p.ara için, o.·dem.ek me.cb. uriye.tin. de 01 00 nermin feklinl muhaf aıa eder. Ye . z 
ni "Fini Mat,, Tokalan pudraıı ne ;um tarıhten ıtıbaren o/o 9 faız yilriltillmesını ve • ' 
yağmurdan- ve ril•gbdan ne de ter- ı sayılı kanunun diğer cezai hükfımlerinin de hakkııt' 
lemeden müteessir olur. Burnun atbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

parlaklıtına nih•y•t verdiji ı•ran· Sarih ikametglh adresi ·. " 
ti edilmektedir. 11 

Yukarıda adre• ve hüviyeti yazılı olan , •••• • ııt u 
ZAY1 - Emniyet Sandığı müdür- ~aahhiltname mucibince faizile birlikte ödemek rnetb ~ 

lilğiinden: Akaaray Namık Kemal ·iyetinde bulundug-u her ders yılı için Uç yilz Ura oJJJ!, 
caddesi lnkılap 10kak 17 N. evde ,. 
Faik 6-1-936 tarihin\ie aandıjımrıa izere bütün tahsil müddeti için cem'an 1 ,800 liraıY•.1 t bıraktığı para için verilen &9138 nu- tar parayı borçlu .. , •.. . ile birlikte müteselıil k•!11, 
maralı · · · · · kaybettiiini Jöyle · ınüşterek müteselsil borçlu sıfatile ödiyeceiim. ( '" 
miştir. Yenisi verileceğinden eskisi-
nin hükmü olmıvacağı ilin olunur. '-•••••••••••••••• J(' ,.ç:l: ...... ~ .. ,..; · 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

T •n'ın hedefi: Haberde, fikir.de! 
herfeyde temiz, düril•.t1 ıamımı 
olnı&k, kariin gazeteaı olmaya 

çalıtma)dır. 

I 

Hayvanların uykusu 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Arz ll)«lan ka~; defa daha ağır

dır! 

Günün meseleleri Geçen setıcki maııovrakıra ~tfrak eden tan klanmız 

Bugün burada size biraz da ilmi u
kalalık edeyim: D ü n k ü s o r u -
lar arasında, ehli hayvanlardan han
gisinin ayakta uyuduğunu sormuş

tum. Bugün de cevap vererek bunun 
at olduğunu bildiriyorum. B 1 r 
okuyucum şimdi de bana baf}ka hay
vanlar nasıl uyur diye soruyor. Üstü
ne düştü de dün başka hayvanların 
nasıl uyqduklarmı öğrendim, yazıyo

rum: 

8 - Umumi lağımlar, yani kanali-
7.as,ron ne zaman yapılmı~tır? 

S - Ziraatte sapan ilk defa ne za.. 
man icat edilmi~tir? Trakyada manevralar Hayalı ucuzlatmak 

lazımdır Hayvanların da bizim gibi tavırla
rı, tabiatları, adetleri ve hatta mıı -
nileri vardır. Ördekler bir tek ayak
ları üzerinde uyurlar. Eğer insanlar • 
la ördekler arasında bir milnasebet 
aranınk, bir ayak Usttınde bin bir do
lap qcvircınleri ördek fasilesine ithal 
edebiliriz. 

S - Yeraltından tiiMl ka.ıarak 
) ol ~·apma) ı e\'\'eli kim tatbik et
mi~tir? llir memleketin refahını arttırmak 

için ötedenbcri düı:tünülen tedbirlerin 
iıkı ve en miihlnuni iç ticareti inki§Uf 
ettirmek olmuştur. nu mesele, bu
giln.l(U ulmtlarara.sı mübadele gü.~liik
le.rt \·e f:a.hditlerl karşıı;mda kendini 
daha kuvvetle ortaya atmaktadır. 

dUn gece başladı Dünkü soruların cevapları 

S - Ehli hayvatıat içinde ayakta 
uyuyabilen lwngisidirP 

1r ticaretimiz bir f.'lkmazda boca
l&nıaktadır. Mal yapıp satmak n 
Para kazanmak lstiyen fabrikatör ve 
t.Uccarıanmıı;, başta büyük ernıaye-
11 ~mi teşekkilller olmak üzere. bir 
111-.J.ın istjhsall değil, onun satılması 
hususunda giiçlük çelnnektedirler. 
llaık pahalı mallan alamamakta ve 
4-ıkuı bu aczi ka:rı:ısınd.a da müstah
'111e.r fiyatlan indlremnmektedir. 

GENERAL ASIM 

Babaeski, 7 (Sureti mahsusada 
gönderdiğimiz muharririmizden) -
Bu sabah Babaeskiye geldim. Kasa
ba uykudan uyanıyor, Caddelerde at
lı askerlere. subaylara tesadUf edi
yorum. Manevra kasket1erinde kır

mızı, beyaz, mavi ,ırftler bulunnan 
zabitler ordu karargahına, kıt 'aları 

b~ına gidiyorlar ... Babaeski tarihi, 
canlı bir gün yaşıyor, İki okulda, be
lediyede. Partide ve hilkumet adam-
larının evlerinde birçok misafir za
bitler var. l{ahraman ordunun ener
jik eleman1an seferber ... GUzcI tesa
dUf beni çoktanberi görmediğim bir 
arkadaşla, Ellzlz Tüm Emir Subayı 
Binbaşı Azizle bulufturdu. Beraberce 
belediye bahçesine geldik. Serin 
bahçede grup grup komutanlar top
lanmış, konuşuyorlar. Bir masada 
yedek subay okulu tabiye mütehas
sısı Yarbay Sırrı, eski topçu mekte
bi komutanı Albay l<'ikri görüşüyor
lar. Harita üzerinde ateş tesirinden 
bahsediyorlar. Hepsi kıt'a başında 
bulunacak hakemlerden olduğu için 
vaziyeti tetkik ediyorlar. Vazifeleri 
manevra esnasında bitaraf görüş ve 
kanaatlcrile hareketleri dllzeltmek • 
tır. Başhakem J{oticncral Nazmidır. 
General İshak A vnl, Sabri Tevfik ve 
birçok kurmay zabitler. hakemler u
rasındadır. Birinci Ordu Kurmay 
Başkanı Tümgeneral F~krcm burada
dır. Akşama Mareşal Fevzi Çakmak 
ve Müfettiş Fahrettin, Genel Kurmay 
2 inci Başkanı Asım ve maiyetleri 
gelecektir. Manevra bu gece sefer 
saatte filen ba§lıyacak, bir hafta sü
recektir. Kıt'alar arazi üzerindedir. 
Manevra için ayrılan yer Kırklareli -
Babaeski sahasıdır. Babaeski beledi
ye binası harekat yeridir. Ordu ma
ne~Tadan sonra büyük resmigeçit 
yapacaktır. 

Bu kördüğünıUn en karışık ve ka
tı noktasıru, halkın at.malına ka
biliyetinin son der~e 7.11),f oltTUl· 
llllda ara.ma.k lazımdır. Razı tetkik
lere göre halkmuam vasati para sar
letnıe iktidarının günde 2.50 kuruş 
Olduğu iddia edllmekte<Ur. Bu rakam 
8on derece küçüktür. Onun daha 
tüksek olduğuna inanmak isteriz. O 
icabUiyetln, yukanki kıymetin Uç 

dört misli olduğunu kabul etsek bile, 
~ sana~i \'e ticaret lmizin inkiı;afına 
"e terakki ine kat'i bir mlnl teşkll 
~e<:ek kadar 7.avıf olduğunu anla. 
ltıa.kta güçlük 9ek~1eyiz. Kaldı ki hu 
hat, if,'tlmai \'e kiiltiirel kalkmınamı
tl; nüfus politikamızı \'e blr~:ok hlz
lhttlert gUçletjtinnf"Jdedlr. Bu dert 
htıt<eam~tlmlzln ~ktanberl malümu
dur ve haatalıj'I teda\•I için carelere 
~ "Vuruınıu~tur \'e vunılmaktadır. 

ı,,,ili blrka mlsnll blzlın ne dü
IÜJJdU · m\izU anlat maı.ra çalı ahm. 

Bulgarletattdall ~yordum. "arkl 
umeli kısmında Hasköy adındaki 

~!;iik katiabada Sirkecinin temiz lo
lcantalan ayarımla bir alıı;ı diikka. 
lltnda (;ğle yemeği yedik. Uç türlü 
~·emek \'e bir tatlı dahil olmak llzere 
''"rdiğlmlz ııara adam ba§ına 85 ku
l'uııtu. Enfes bir biranın l e ini lO 
itu..uştaıı i~tlk. DeJK>da <laha ucuz 

:•duğu muhakkaktı. Halbuki İstan-
lllun temiz bir lokantasında, yukar
~ bahsi geçenler derecesinde bir yc
baeğı 7ıl kuru~a ancak yer, biranın 
t rd~na 20, i~t'Sine de 50 kunı~ 
t @l'f.rslniz. Depoda ~I esi 83 kurut-
ur, 1çinden iki kiiçük bardak ~ıkar. 

'- VQ.fyeti tahlil edelim: Bira, ucuz
'-lıldıfı takdirde. temin edilecek f~
"'9'-rtlyat saye inde işe iııJn fahrı
\' •na azami 4 kuru a mal olacağını 
~.lllutt-dil wrgilerle J O kuruı:a satı
bf ileceğini tahmin kabildir. Halen, 
"r şişe bira Uzerlne binen wrgllerln 
"'kil ft nu 18 kuruı;u geçmektedir. 
'ttt 1ta inıalinde: Su, arpa, şt>rb<'tçi 
~"11ı\·e kömUr ba..-:;lıra lptlc1ai madde
"ır t. Onun gayet ucuza \"e J>ek ç.ok 
~ 1111.ası ile t.rişilecek fa~ dalar o ka
'-ı, ~ok ve mühimdir ki, burada on
lt11ıt:'l'alamaya bile ihtiyaç yoktur. 
\.ttg ~t bir işe blra<lan 18 kunı} 
)\ 1 

lll&cak yenle, beş on sene son-
011 • "1 ııı,e Uıerlnd~.n 25 kuruş alsa 

ı heye durmadan asker zabit taşıyr•r _ 
!ar. Ordu on saat sonra muharebe tec 
riibesine başlayacaktır. Kırmızı Ka • 
rargah Hamlt..'lbatta, mavi karaı"iUı 
Babaeski - Edirne yolunun 25 kLo • 
metre §imalindedlr. Kıt'alar h!llen 
vazife ve va,.iyetı bilmlvor H"'"'"'. 
geçe saat 24 den birkaç dakika. önce 
belli olacaktır. Ma vilcr, kımı.w ..... , . 
mefruz bir düşmana karşı garp \'e 
şimal istikametinde emniyet tertiba
tı almışlar, arazi Uzerlne dağılmış. 
gizlenmişlerdir. Her iki taraf için nıU 
him olan karargah mc\'kilerini asker 
olanlar bile bilmiyor. Bu, muhıı.rebc 
vaziyetine yarı yarıya hfıkimiye~ı t<' 
min edeceği için g-izlcniyor. Piyadeler 
basit hazırlık mcvzilerinfledir. Tlıpçu 
en teknik gizlenmeyi yapmıştıı :Mu- . 
habere kıtaları, cüzütamlar arasında 
kademeli irtibat hatları kuruyor. Yol 
larda ileri karakollar gördüm. I<e _ Kahraman ns7;cr1crımı:; 1lir 

nw 1ıc1 ırada şif kolları rasatlara devam ediyor. 
Çift nöbetçiler, gözcülerle sıkı temas 
ta. Kuş uçurmuyorlar. Topçular ma
nevra kartuçlarını, piyadeler manev
ra fiıeklerinl, tüfeklerini muayene e
diyorlar. Hafif ilth·alı arazide bin • 
!erce insan o kadar büyük bir maha
retle giılenmhı ki, baz;ın yaıı•ndan gf'ç 
tiğim neferi ancak aksırınca farkd 
biliyorum. Toplar 7.5; 10,5; l5 lik . Si 
!Ahlar da setredilmiş. Herkesin endi
şesi hava gözetlemesine mevzu olma
mak, tayyare fotoğrafında tek bir 
jz bırakmamaktır. Defin vadilere 
inen sathJ m11flln~An '-'"'"'rC'!' kahro:t
man tek bir kafa, tel bir el gibi 
manda bekliyor. t..u , · ı-. ıra en an
lamazlara bile TUrkün disipliııh ka
rakterini göstermeye kafidir. CcıJhe 

bat var. CüzUtam komutanları arazi
yl gözden geçiriyorlar. Askeri tefti§ 
ediyorlar. Hakemler muharcb haı ü· 

ketlerini en iyi görebilecek yerleri 
fon Ust Uste çalıyor. Jrtibat zabitler. 
geride durmadan koşuyorlar. Mnvi -
nin muharebe idare yerindeyim, Tele 
fon llst iistc çalıyor. irtibat zabitleri 
tohellfığ ettikleri emirleri kaydQdi -
yorlar. Bir taraftan kıt'alıı ra bildiri
yor. Herkeste heyçcnn var. Mavi ko
mutanları Tm kv pl'lftnsı iizerindc 
konuşuyorlar. Hnkcmlerin hu~usiye
tı bu mii7.akerclere kat'iyen karıııma
malıındır. 

de derinllğlne, genlsli~inc yayılnn 
fırkalar, alaylar arasında sıkı bir irti 

Karargahta 
MUdUrU Hareket karargfıhınc'ta 

yalnız Korgeneral Ekrerhle birkaç 

zabit bulunuyor. Bunlar hava ve mu-

Atlar ayakta uyurlar. Misal: Süt -
çü beygirleri, sucu beygirleri. lnsan
lıır arasında da böyle ayakta uyuynn 
lar yok değildir. 

ÖkUz yattığı yerde uyur. Bazı me
meli hayvanlar, insanlar gibi hoı !ar 
ve rUya görür. Köpek bu cinetendir, 
Fakat bazı insanların da sade uyur
ken değil, uyanıkken bile köpekler 
gibi hırladıkları vakidir. 

Ku§lar uyurken üç kattan milrek
kep göz kapaklarını kaparlar. Saka 
kuşu uyurken bazan tiler ... lnsıınla -
mı da uyurken öttükleri vakidir, fn
kııt sarhoş olmak şartiyle .. 

Balıklara gelince, bunlar ya iki su 
• tabakası arasında veyahut suyun di

binde sabit bir şekilde durarak uyur
lar. Yalnız uskumru uyurken de yü
zer. Bu bakımdan uyurken yüzen ba· 
zı ahlaksız kadınlar müstesna olmak 
üzere insanlarla uskumru arasındu 
hiçbir münasebet yoktur. 

İşte size bir yığın ilmi malömat... 
Fakat aziz okuyucularımdan rica e
derim, bir daha bana böyel ağır f.illl-

aller sormasınlar, kendilerine daima 
bu kadar tamam malumat veremem, 

Allah cümlemizi habı gafletten i

kaz eyliye ... 

O - Ehli ha~ \'anat l!.'lnde yalnıı 
beygir a~·akta uyuyabillr. 

S - lı!ilaclf senenin ne zaman kıi
mmusnnl iptidasından ba.şkıması a -
det olmu~tıır 1 

C - lUiladi e.nc her zaman klnu
nusanl iptidasından itibar olunmu5 
değil<llr. Bir :r .. 'lmanlar :?~ martta 
başlamı'), sonra 25 kanunuevnle 
taln·ll edllml!;I. nlha~ et 1860 senesin
de kfhımıusıuıf iptidası sene lıaşı itti
haz edilmiştir. 

S - Vilcııtlırnıuzda Mmisc bakımm 
elan en hassas olan yerlorlô en az 
has as nl(lıı yerler 11crcsidir1 

O - .En hassa olan nokta dillml· 
zin m·u ile ııarnu.klarımızın urudur. 
En ll7. has"as ola.n ) t.r ise kulak 
mt.mesidir. 

S - Sokaklarda kaldırun yapmak 
ne ı:aman düaihıülmii§tiirP 

O - Sokaklarda · kaldınm fnıuı 
ancak 12 inci a."ırda dü llnUlmUşttü. 

Negüs mü. 
Güreşlerde bütün iı Çobanda idi. , 

Fakat ne yazık kl yenildi. Hem de 
iistiiste yenildi l 

Son mnçında bir 1talyana yenildi! .. 
Bir arkadaş mtitccssir olmuetu. 

Dedi ki: 

- Acaba kendisini Ncglls mU zan. 
netti ? 

~abere komut.anlarıdır. ~neraJ va.zi-ı ral İzzettin, OrKenera: Kasım ve bir· 
) eti hnrblyeyı Babaeskiden takip e- çok lJeneraJlcrle birlikte saat 17 10 
decektir. Va~f~eyl \•erecek ol~n ~ene da AlpulJuya geldiler. Marc,alin ~ 
ral Ekrem bılııhare vazlfcyı gören ~ . , .. ~8,! 
k t , ı 1 · 1 lld' .r...ı 1 t t kanhgmdakı he) et Çcrkrskoyde Ka

ı n ara nası cmır er ver 16 .n c -
J{!k edecektir. Bu suretle mlidirl hR· zım Dirik, Lülcburgnzda fürkll\reli 
rcket hakemlcrilc. alay, fırka komu Valisi, Alpulluda Babaeski knymaka 
tnnlarmdan gelecek raporları oku- mı Sadrettirı, Şeker fabrikaJnn u
~·~nca ~uharebe vaziyetini tamamen I mum müdilrü J\azım, fnbrikn me-
bılcccktır. ın • j 1 ·ı · k ' ur am r ve şçı erı ve ço .rn lıı'halııt 

MürlürU hareke~ karargAhındayım . , bir halk ve köylU kUtlesl tarRfından 
Hııva komutanı bınbnşı Tevfik Can, lrnrşılnndı. Alpullu bnştnn başa bay

Taşalan I\öse Ömer ve Hamit Abat raklarla donanmıştı . Mareşal Fevzi 
irtibat merkezlerine emir yazdıra• Çakmak karsılsıynnlnra teşekkürle 

cak. Komutıın telefonda karşısına mukabele etli, halk ve amelenin ö

çıkan bir zabite emir dikte ediyor. nünden geçerek kendilerini sclamla
Mavi - l\:ırmı?.ı tayyareleri tarif eden 

husıısiycUeri yazdınyor. Kanatlann

dıı beyaz bez sarılı tayyarelerin bita
raf olduğunu söylüyor. Bu gece saat 
yirmi dörde kadar iki taraf ta tayya 
ıe uqurmıyncak, fonnt zaruretler o . 
Jursa n ksi isUknmctto tayyare uçu
rulacaktır. 

General Ekremin beyanatı 

dı. Mareşal ve Generallor otomobil

lcrJc Babacakiye geldiler. Kaaaba 

hududunda bUyUk merasimle kar,ı

Jandılar. Babaeski bayraklnrla do· 

nanmıştı. Büttlıı halk başta kasaba 

~fanevrayı hazırlıyıın. harp mescJr 
sini tertip eden müdürü hareket bi
rinci Ordu Kurmay Başkanı General 
Ekremden gnzetem lr.ln emirlerini ri 
ca ettim. Çok mlltehassis oldu. Beni 
nezaketle kabul etti ve fU beyanatta 
bulundu: 

bandosu olduğu halde kumandanJnrr 

karşıladılar. Babaeski belP.diye dai
resi karargah ittihaz <'dilmiştir. Ha· 

rekat amiri G. Ekrem heyeti istikbal 
ctmiııtir. 

~k klrh Ll•kar. 
)~I _,.ta, bira ve otel gibi muka.
ll.tı3 erı mı al olarak ahlık. Zaruri 
~ ~laıın hangisinrı el atHk ayni 

şu dakikada hakemler arazi üze
rinde yerleecn alaylara gidiyorlar. 
Belediyenin önü otomobil ve beygir
den geçilmiyor. Ben de araziye çı

kıyorum. 
ficçen ıctıcki K · maıuroralnrdrı Getıcl 1trmay Ba137'··ııı ı1lcırcşal Fovzi Çak - Görilyorsıomz ki manevra he -

nü~ başlamış değildir. Kıtalar [Jc.1•li • 

yor/ar. Basit cnıııiyct tc1 tflıatı rtlıyo:

lar. 11.f ancwa fllcn liı/ır :ıcuıtio 1JUşla
yacakt ır. Biı'laıç saatu kwlar Maru~aı 
Fevzi Çakmakla diğer yUkscJ.. komu
tanları aramızda görmek bahtiyarlı
{iıııcı kavuşacağız. Jlancvra>m• ıfoıııı· 
mı hakkmd<ı şimdiden birşoy söylc-.ıc 

mczse de her halde 4 - 5 gü1•clcıı da
ha az olmıyacaktır. Bu husu <>tak 
kat'i karar vaziyeti Jıaruiycmn , c,ıc
ccği neticeye bağlıdır. Şimdi ımnmıi 
durumu gözden geçirmek il::crc hov:.o 
İ.!likırnıctiııc dofj1'ıt) gidiyorum, Son

ra tekrar ordugıiha d/i11cacğim1,, 

Mareşal kısa bir hıtirahatton ııon

ra heyet ve vadfedar generallerle 
beraber araziye çıktı. Açık arazide 

kı'talann kara ve hava kuvvetlerine 

karşı kendilerini açık araziye uydu

rarak yaptıkları gizlenme hareketini 
teftiş etti. Bu hareket fevkalade bir 
intizamla, muvaffakıyetle başarıldı. 
Mareşal li'cvzi Çakmak memnuniye
tini lzttur etti. Teftiş ıııaat 22,30 a ka
dar aUrdU. Mareşal ve generaller ak
şam yemeğini belediye parkında ye-

Jı. ROtii .. ' 
""fl'-ihı ruz. Halbuki, o sahada, ıs-
tı, l'Q 1 ••bşm ve ifıtihlakln lnkişa
~ )h_ ehttıleket "konomisinin ttnıelta-

. ..._ h· •. 
4\Jcı "e ındc<lir. 

·~llt~ gelen mühim ~arelerden biri 

~ ~ \·e • 
bı~ iç tı tglleri, hayatın ucuzlaması 
Ilı~. tetk ".atetln inki~mfı noktasından 
ı..~ ika tabi tutmalı, pek ucuzla
~ ~ .. l.akdJrde iıstihsalleri \'C satı • 
"'- ..,:huk \'e en ziyade artacak 
~le . deJer Uuı1rinden \'ergivl as
tı:' "'"111dirıneli, nıu\'azencyi .temin 
•. ttı. ''•kkaten daha u urarh ''er-

J,i'ıtlf ERJ··Nt~L 

Manevralara hazırlık 
Babaeski, 7 (Sureti mah:msada 

gönderdiğimiz muhııbirimizdcn) -
Vatan mUdafaasında kendisine sarıul
maz bir imanla inartdığıı. ıı ordıı, 
bugün Kırklarell, Babaeski salın!ınn 
açılmış, yayılmış, emir bekliyor Ka
saba baştanbaşa donanmıştır. Hn!k 
Mareşal ile onun yilksek kumanda he 
yetini kar§ılamaya hazırlanıyor. Bü
yUk tören yapılaoaktır. BUtUn Trak
ya ot-0mobilleri asker emrindedir. Cop 

mak ve Generaller heyeti 

"I! " ~ı&. fazla kuv\'et sarfile \'e r.orla ge\ir-
'1 "sı,.ltı ı"'' kal'f)ılamalı, ünite başına 
~t lletj hfll.etılne rağmen, fasla sar- meğe uğr~ıuak menfi netice elde et

mekttm~e. onu temlılemek, yağla

mak, tamir \'C tadil etmek ve 11onra, 
aa km•n•t sarflle ç.()k randıman ala
rak i letmcğe h~nzetf'hlllr:tz. 

Litir t;Rl'JNEI. 

diler. Manevralar tam sefer saat • 

te başladı. Kıt'alar mevzilerinden ha 

reket etliler her iki tcırafın ileri hare
keti devam ediyor. ayyu~o filoları 
manevraya i tirek ediyor. Gece ra;ıa. 

dı yapıyorlar. Harekfıt satana k1'dt:ır 
inkişaf etmlf} olacaktır 'Mane\Ta ha· 

ı ekat ve vaziyetlerin •ı.:nbınıı gC.ire 4 l5 

gUn sürecektir. Manevralar bUvUk bir 
düıen, fevkalA.dc bir dıslplın • içirıde 
cereyan etmektedir. Yuzle~ee tan.lf 
zırhlı otomobil hnrekata lşt1rak fl't

mlştir. Manevra sonunda ~lf'k n1ua,. 

zam resmi geçit vardır. Bıt~\'"'kıllP 

Müdafaa Vekilinin rP.Snıi geçitte bu -

~.""11\1" Ll <lesı olarak avni ,·aridat 
"'tİJI ' ·' ~ "1' d h<lfl, o mın'akkat coğalt~ 

~ U3·e/' 1Jihıt3 et \'ermelidir. Hu 
~ "tı bı;· l>&Ktan, bozukluk ton i le

llla1<1ne~ i, be~ hude yere A. N. P.EKfıJI.MEN Babacıtkido 'harekdt dafresı merkezi ittihaz cdUcm 
belediye binası 

Manevralar başladı 
l Babaeski, 7 (Sureti rnahsusada 

1 gönderdiğimiz muhabirimizden) -
Buglin gilndüz Mareşal Fevzi Çak
mak. Orgeneral Fahrettın Ali Sait, A

l sım. Ali !ıuat, Perte". Orgene - lunmaları bckeJenıyor. 
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Basketbol takımımız 
dün 16 - 30 yenildi 

[Berline giden arkadaşımız Bürhan Felekten telefonla:] 

f u 1t lb> ©>o ~ lÜJ.n ltlı 

Takımımız nasıl oynadı? 
[Sureti mahsusada Berline iden arkadaşımız Bürhan Felekten telefonla:] 

Berlin, 7 - Türkiye - Şili basket
bol maçı, bugün 350 kişi kadar bir se 
yirci kütlesi önünde büyük ·stadyom 
civarında bir tenis sahasında yapıldı . 

30 - 16 yenildik. Haftaymda vaziyet 
15 - 5 idi. 

Şilililer, çok seri ve güzel bir oyun 
oynuyorlar. Pasları yerden ve akıcı, 
atışları çok isabetlidir. Bizim takım
dan Naili, Sadri, Habip, Rıza, Şeref, 

Bugün (3 Ağu5tos) futbol günü- dafaası önünde kırılıyordu. Norveç Belino, ve Sakalak oynadılar. On iki 
dür. Memleket halkı için ehemmiyet- Müdafaa cesur bir oyun kalesine attığımız topların hemen defa serbest atış kaçırdık. Yarın Mı-
li bir intizar. Türkiyenin en eski ve oynadı, çok çalıştı. Haf- hemen ızpsi ya kalenin çok üstün- sırlılara karşı oyna.yacağız. 
en büyük spor.u, Nor-veçlilcr ıçın bek hattı hücum hattı ile den, ya uzak kenarından geçerek bi- Güreşler 
kuvvetli diyorlar ama bizim bpor me- değil bek hattile beraber ze bir gol vermediler. Güreşte öğleden evvel Hi.iseyin ÇP-
hafili muvaffakıyetten çok emin. Bu çalıştı ve böyle yapması koslovağa sayı ile mağlüp eılı:ı.rak ta~-
d b. k ı y ı h '-- Üçüncü, dördüncü goller a ır uvvett r. a nı:ı: aU\:r almış- iyi oldu. Öyle yapmasay- fiyeye uğradı. Yaşar, tek kur'a çek-
tim ki bizim futbolcülerin içinde hiç- dı, belki daha fazla gol Otuz üçüncü dakikada üçtincü golü tiğindcn güreşmeden ikinci devreye 
birisi iki tur koşuyu bitirememişler. yiyebilirdik. Kaleci ilk ve otuz dokuzuncu dakikada da kaleci geçecektir. 
Demek nefesleri az. Buna rağmen haftayrmda fena oynadı. 1 elinden topu kaçırarak dördüncü go- Nuri, Yunanlı Zaharya'ya sayı ile 
Norveç takımını yendikten c;onra Al- ı Hücum hattında yalnız lü yedik. Oyun da 'bu suretle bizim galip geldi. 
manlara karşı nasıl O}'lılyacaklarmı Fikretle Rebii biraz anla- , lstanbuldaki spor muharriri arka- Akşam güreşlerinde Saim, Balkan 
hesap ediyorlarmış. Brı:ıvo çocuklara, ,abiliyorlardı, diğerleri ı d~larımızın 1 - 3 galip geleceğimiz şampiyonasında 1stanbula gelmiş 0 _ 

maneviyatları kuvvetli. tamamen mücerret halde şeklindeki tahmini fevkinde, fakat lan Romanyalı Bornova'ya sayı hesa-
Güreşçilerimiz idi. Çocukların ikinci tarafeynin kuvvetine ve gösterdiği bile mağlüp oldu. Büyük Mustafa Çe-

Sabahleyin onda serbest güreşin haftayunda nefesleri bit- oyuna nazaran tamamen normal bir koslovağa sayı hesabile galip geldi. 
ilk devresinden geri kalan 79, 87 ve ti. netice ile bitti. Demek isterim ki ; Adnan, İsveçliye üç dakikada tuşla 
ağır cüsselerln müsabakaları yapıl- \. ____________ _,J aramızdaki fark ta bundan ibaretti. mağlup oldu. 

menk Danimarkaya galip, lngiltere 
Avusturyaya galip, Arjantin Yuna -
nıstana galip, Çekoslovakya Macaris
tana galip, Almanya Kanadaya galip. 

5,000 metro final: 
Birinci: Hoeckert Fenlandiya, 14,22 

2-10 'saniye. 
İkinci: Lehtinen Fenlandiya 14,25. 

8-10 saniye. 
Üçüncü: Johnson (İsveç) 14,29 sa

niye. 
Dördüncü: Murakoso (Japon) 14. 

30 Eaniye. 
Polo 
Arjantin takımı, İngiliz takımını 

yenmiştir. Arjantin takımı Olimpiyat 
şampiyonu olmuştur. İngiliz takımı 

Olimpiyat ikincisi olmuştur. Üçüncü
yü tayin etmek için Meksika ile Ma
caristan arasında bir !erfi müsaba -
kası yapılacaktır. 

Endaht şampiyonluğu 
Olimpiyat endaht şampiyonluk mü 

sabakalarını İsveçli Ullmann kazan
mıştır. İsveçli 559 isabetli endaht yap 

mıştır. 

İkinci; Alman Krempelt 544 isa -
betli atış yapmı§tır. dı. Bundan başka ikinci devrenin Sahanın eb'adı tahminen 100 x 70 Takım nasıl oynadı? Bu akşamki güreşler 

de 56 kilosunun müsabakaları yapıl- kadardı. Yumuşak topraklı bir çimen Bizim takım: Müdafaa cesur bir Gece yapılan güreşlerin neticesi şu Üçüncü: Fransız Jamonieres, 540 
dı. Bugün güreşçilerimiz t"ın mu- saha. Akınlar evvela karşılıklı ola- dur·. 

" d ç k ı t Hafbek isabetli atış yapmıştır. vaffakıyetli bir gilndü. Dünün fena rak devam etti. Bizim müdafaa ve oyun oyna 1• 0 ça ış ı. 
hattı hücum hattı ile değil, bek hat- Çoban Mehmet Danimarkalıya 5 •100 metro final: 

~tibalarmı sildiler. Mersinli Ahmet, bilhassa kaleci ilk devrede iyi oynu- tı"le bı"rlı"kte çaıı~tı ve bo""yle yapması dakika 58 saniyede tuşla galiptir. B" . cı·. Wı' llı" ams (Amerı"ka) ·'6 sa 
Alman Şedler'e karşı güzel ve cesur yordu. Bekler güzeldi. Haf bekler 7 ırın · ~ 

· · ld Öyle yapmasaydı belki da Yaşar, i~ üncü devrede, Japona 13 bir güreş yaptı. Kuvveti sayesinde hücum hattından ziyade müdafaaya ıyı 0 u. ' • niye 5-10. 
ha fazı gol yı·yebilı"rdı"k Kaleci ilk dakika 48 saniyede tuşla galiptir. İn '.Almana faik güreşti ve sayı hesa- ehemmiyet veriyorlardı. Takım ilk a · İkinci: Brovn ( giltere) 46 saniye 

bile galip geldi. Mustafa da İngiliz çıktığı zamsın Fikret so1 iç oynarken haftaymde iyi, ikinci haftaymde fc- Hüseyin ve Adnan tasfiyeye uğra-
7

_
10

. 
"ki · h ft d na oynadı. Hücum hattında yalnız dılar. Yaşarın sıfır, Mustafanın 2, 

Vard'a sayile ve fnik ~ır smette ga- 1 ncı a aym e Rebiiyi içe alıp Üçu··ncu·· ·. Lu Valle (Amerika), 46 
Fı.kret'le Rebu·· bı'raz anlaşabiliyorlar Mehmedin 2, Saimin 3, Nurinin 4 fe· lip geldi. Çoban Belçikalı Şarliye ile Fikreti dışa koydular. Takım kap- -

H.. ·· · · t dı Dı· g·erlen· tamamen mücerret na puvanı var. saniye 8-10. 
güreşti. 1ık dakikalarda Belçikalı tanı usnu tayın edılmişti. Ik haf- · 
Çobanı omuzdan kol kaparak bir taymde bizimkiler Norveçlilere biraz halde idiler. Norveç Alman takımım yendi Hok(>y müsabakaları: 
omuzu üzerine düşürdise de sonra- kafa tutar gibi oldularsa da hücum Yediğimiz goller de gösteriyor ki; Berlin, 7 (Arkadaşımız Bürhan Fe Hindistan takımı Amerika takımı-
dan kendisi alta düştü ve Çoban da- hattında gol çıkaracak kimse gö- çocukların ikinci haftaymde nefesle- lek telefonla bildiriyor) - Bugün nı 7 - O mağlüp etmiştir. 
ima üstte çalışarak sayile galip gel- rünmüyordu. Norveç 'kalecisinin ri bitti. Halbuki Norveçliler terüta- Norveç takımı 2 - O Alman takımını Gülle atma 
di. Yine öğleden evvel ikinci devre- emin tutuşları, beklerin kuvvetli ke- ze idiler. Bu da gösteriyor ki spor yendi. İtalya Japonyayı 8 - O mağlup 

Gülle atma Olimpiyat şampiyonu 
nin 56 kilosu m\,..,..,leri yapıldı. Kü- sişleri nihayet bizim hücum hattının yapmadan evvel atlet olmak, mu- etti. 

.,,-....,.. Voellke'nin antrenörü, gazetecilere 
çük 1 · net hasmı Japonu güçlilkle, zaten tamn.nilanmamış hat akınları- vaffak olmanın birinci şart1dır. Rizim futbol takımı, Görc.nbc~ ta-

ô 
nı durdurdu. Norveçliler hakimiyc- Norveçliler ayrı ayrı birer yıldız k:mı ile oynamak üzere yarın Gören- beyanatta''l.mıunaraK, §~ :Amerıkn 

fakat sayile yendi. ğleden sonraki ti ele aldrlar. Birçok akınlarla bizim . b" . 1ı Jesse Ovens'in antrenmanlarına 
.. 1 rd S dık h 1 1s değildirler. Lakin hepsı ır sevıye- berg'e gidiyor. muntazaman devam etseydi 8 metre 

gureş e e a ' asmı o an · veç- kaleyi sıkL~tırdılarsa da müdafaamı- de. Top kontrolü, pas, kafa oyunu, H. Felek 
liyi çok hırpaladı ve sayile galip gel- zm şiddetli mukabelesi önünde ancak koşuları ve kesişleri iyi, hele çalım- 50 santimetre dünya rekorunu kolay 
di. Yaşar da Belçikalı hasmına sa- 34 üncü dakikada sol açığın kaleye ları mükemmel ve çabuk oyuncular- Muhtelif müsabakalar !ıkla kıracağı şüphesizdi demiştir. 

Mumaileyh sözüne devamla demiş 
yile galip geldi. Bu suretle gür~çi- kadar soktuğu topla ilk golü yedik. dır. Takını bir kişi gibi oynamış ol- Berlin, 7 (A.A.) - Ekip halinde 

· b" k E Dk tir ki : lerimiz muvaffakıyetli bir gün geçir- İkinci haftaym duğu için çok zevklı ır ta ım oyu- pe turnuvası; karşılaşmalar: 
a· nu gösterdiler. Böylece bizim vak- Lehistan, Portekize galip, Fele _ Ovensiniş yaparken göruüm. Fa -
ıler. İkinci haftaymde Fikretle Rebii d kat bütün kuvvetini de sarfetmemek 
Güreşler yapılırken kafile idareci- tinde haZlrlıyamadığımız ve a ına 

lerinden General Ali Hikmet, Kafile yerlerini değişmiştiler. Galiba içerde milli ismini verdiğimiz on bir oyun- Federasyonu Reisi Vildan Aşir de te olduğunu müşahede eyledim." 
Şefi Süreyya, Nizamettin, 'Atletizm kendilerine verilen bir nasihat üze- cumuzun bir araya gelmesile yapı- olduğu halde bütün idareciler Halkevi turnuvası 
Federasyonu Reisi Vildan Aşir ve rine bizimkiler sert bir oyun oyna- lan takım bu akıbete uğradı. Bu akı- (güreşçiler hariç) orada idiler. Eminönü Halkevinden: 
diğer zatlar localarında oturuyorlar- mak istedilerse de Norveçlileri afal- bet hazin olduğu kadar mukadderdi. Buna mukabil büyük stadyomda Eminönü Halkevi Spor Komitesi 
dı. !atamadılar. Oyun birkaç dakika Maalesef oyun hakkındaki temenni- 100 bin kişi vardı ve 400 metre mani- tarafından yapılmf!kta olan gayrifo-

N T .. k" !erimizin tahminlerimizle hiç müna- anın sl(><>mele ·ı 100 t r· li ve d b h ft Beşı"kta orveç - ur ıye maçı Norveç kalesi önünde oynandıktan ~.. n e, me re ına ereler turnasına u a a ş 
Öğleden sonra saat 5,30 ta Nor- sonra bizim yan sahaya intikal etti sebeti yoktu. gülle atma finalini seyrettiler. Bu ŞE:oref stadında devam edilecektir. 

8 - 8 - 936 

Radyo 
Bugünkü Program 

Kahire 

19,30: Haberler. 20: Konferans. 21: 
Kuran: 20,55: Ut ve keman düeti (isken• 
deriye stüdyosundan nakil) . 22,10: Suma 
takımı. 22,30: Ali Izzet Hasan takımL 22,SO 
Cemil Habip tarafından piyano eolo. 23.05 
Yuııuf Basoıyonu takımL 23,10 : Suma ta• 
kummnm devamı. 

lstanbul 

18: Dans musikisi (plak). 19: Haberler. 
ı9,15: Muhtelif plaklar, 19,30: Çocuk sa&· 
ti: hikayeler. 20: Muhtelif sololar. 20,30: 
Stüdyo orkestraları, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ıa
zetelere mahsus havadis servisi verilecek· 
tir. 

Viyana 

18: Salzburıdan Richard Vagner'iıı 
"Mciıtersinıer von Nürenberg" adlı ope • 
rası, Arturo Toscanini'nin idaresinde; 
23,25: Haberler; 23,35: Olimpiyat haber • 
!eri; 24,20: Dans musikisi. 
~ıoskova 

19,45: Plak; 20: Muhtelif ıehirlerdeıı 
nakiller; 22: Yabancı dillerle .neliriyat. 

Bü.kreş 

13,0 - 15: Orkestra ve haberler; ısı 
Salzburıdan nakil: R3ichard Vagner'iıı 
"Die Meisterıinger von NürenberJ'' opera• 
sı; 23,15: Cazbant; 23,45: Fr. ve Al. ba • 
beri er. 

Va.rşova 

20 : Küçük orkestra; 21,15: Uzaktaki 
yurttaşlara mahsus neşriyat; 21,45: Muh• 
telif; 22: Piyano konseri; 22,30: Mizah: 
23: Olimpiyat haberleri; 23,35: Dans mu• 
siki si; 24: Dans plakları. 

Prag 

18,05: Salzburgdan nakil: Vagner'iıı 
"Meistersinger von Nürenberı" operası: 
20,55: Konuşmalar: 22,20 : Popüler lı:emıırı 
parçaları: 23,15: Plak; 23,30 : Karlıbatt.all 
nakil: Dans musikisi. 
ler. 

Badapett.e 

18.115: Salzburgdan Toıkanini'nin idare' 
sindeki Richard Vagner'in "Meiıterıiııget 
von Nürenberı-'' operası; 20: Çigan musl• 
kisi refakatile şarkılar; 21,25: Salzburgdall 
naklin devamı; 23,45 : Berlin olimpiyatlatl 
neticesi; 24,15: Caz. 

Belgrat 

18: Salzburgdan nakil; 23: Berlin olial' 
piyadından reportaj; 23,15: Haberler; 23ı 
30: Halk şarkıları; 24: Lokantadan nakil· 

Boğazlar ve ltalya 
Mussolini'nJn malı olan İl Pop0lıt 

d'1talla gazetesi S Ağustos far w" 
İstanhulda.n aldığı şu telgrafı neşre· 

diyor: 
"l'enl Boğazlar muka\·elesi, 

Ağustostan başlıyarak Türki,reıı 

muvakkat surette tatbikata ge~ni 

sine cevaz "·eriyor. Bu vaziyet ıı:ııt' 
şısmda bugün Boğazlar Komi..,~·01'
toplandı. İtalyayı Başkonsolo~u ~r 
mao temsil etti. İtalyan murahwsP 

İtalya tarafından imza edilmert1f, 
Boğazlar mukavelesi hakkında ttş1' 
yanın ihtirazi ka:\·itıerini bildirdi ,i 

iradelerinin zap~ g~irilme ini [.;tt' 

dl." 
veçle olan futbol maçımıza stadyom- ve arasıra Norveç kalesine inen bir- • rakamlar Avrupada ve dünyada Verilen karar üzerine Dömi Final 
da 100 bin kişi önünde yapılan 100 kaç münferit top veya natamam Bugün üç yerde spor miisabaka- sporun hangi şubesine nekadar maçı Altın Hilalle - Fatih ldman ku- İngiliz Kralının Akdeniz gezi,IJ 
metrenin finalini gördükten sonra akın müstesna olmak üzere hep bi- sında bulundum. Güreşte, futbolde ehemmiyet atfedildiğini göstermeğe lüpleri arasında icra edilecektir. M:ıç I" 

Londra, 7 (Tan) - Kral Ed.,1l • 
on dakikalık bir teaahhurla yetiştim. zim tarafta oynandı. Bu suretle ikin- ve atletiı.mde. değer birer beliğ delildir. Metcalf, saatleri berveçhi atidir: yarın (bugün) Adriyatik seyahati!\" 
Takım evvelce de bildirdiğim gibi ci haftaymin dokuzuncu dakikasın- Güreşte 1.500 kişi kadar seyirci Owns, Vaykof gibi dünyanın en bil- Saat (3) de Şark Şimendifer - A- ~e 
§Öyle teşekkül etmişti: da bizim kale önündeki bir karışıklık vardı. Salon yirmi bin kişi aldığı yük spirinterleri 100 metreyi koşar- lemdar kulüpleri arasında. (Oyunlar çıkacaktır. Parise kadar tayyare c 

Cihat esnasında ikinci golü yedik. 30 uncu için pek boş ve fena intiba bırakıyor- ken ben, Besim ve bir iki genç Türk harici). gidecek olan kralın, ondan sonra~' 
Yaşar Hüsnü dakikada Yaşar oyluğundan incindi. du. Futbolde bizimle Norveçlilerden talebeden başka bizim kafileden hiç Saat (5) de Altın Hilal - Fatih 1d- gibi bir yol takip edeceği gizli tııtıı:~ 

M. Reşat Lutfi İbrahim Biraz dışarı çıktıysa da tekrar girdi. başka kimse olmadığı için tribünle- kimse bulunmadığını söylersem beni man kulüpleri arasında. (Dömifinal maktadır. Kralın İtalyan topraıtlııtl~ 
Niyazi Sait Hakkı Rebii Fikret Oyun tamamen Norveçlilerin haki- rin bir tarafında toplanmış bin beş dedikodu yapmakla itham etmezsiniz. maçı). dan geçmesi de muhtemeldir. Bi~ıı.: 

Hakem bir İtalyandı. Yan hakem- miyeti altında cereyan ediyor ve kah- yüz kadar seyirciden başkıı kimse Hatta aUetizm federasyonu reisimiz Yukarıda yazılı olan takımlar ilan İngiliz gazeteciler ve sinemacılar ~1 , 
leri de Alman ve Mısırlı olarak se- bekah Fikret ve Rebii kanalile yap- yoktu. 1Yalnız bizim spor kurumu re- bile. olunduğu saatlerde Beşiktaş ŞerP.f diden Dalınaçyaya hareket etnıi§ler 
çilmişti. Maç çok seri oynanıyordu. tığımız inme teşebbüsleri Norveç mü- isi General Ali Hikmet ve Atletizm Biirhan FELEK stadında bulunmaları mercudur. dir. ~ 

-"!!!!1!!!!!!!1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!'!!~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~1 == ------ il' 
- Özdemire acıdın mı? Celil Mahir, hiç ~aşalamamıştı : Suflör Fethi onun eliyle oınıııtl 
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ra, unutuluyor ... Büsbütün unutulu -
yor ... Çal19, oyna, sıçra, açlık, sefalet 
içinde ömrünü tüket, didin, uğraş, 

kendiııce bir mevki yap, muvaffak ol, 
beğendir ... Sonra ... Günün birinde, Ö· 

lüver .. Gözlerinde, gönüllerinde bir iz 
bırakabildiğin insanlarla birlikte bir 
daha anılmamak üzere silin ... 

Başı önünde yürürken, göğüs ge -
çiriyordu: 

- Senden, bir gölge bile kalmıya
cak ... Bir gölge bile kalmıyacak ! 

Böyle düşündüğüne birdenbire kız 
mrştı: 

- Sersemiz, çok sersemiz ! Bunu 
biliyoruz da, yine, geri dönmüyoruz! 

Karşı kaldırıma geçip tramvay 
bekliyecekti. Tramvay durak yerin
de koyu siyah saçlı, ateş dudaklı bır 
genç kadm gördü; iliklerine kadar 
titredi. 

Genç kadın başını iğerek hafifçe 
gülümsemişti ; Celil Mahir, şapkasını 
sıkararak kadını selan:ılaclJ.. .,..._ ____ _ 

Mahmut YESAR! 

Bu, bir gece tiyatro fuayyesinde 
tanıştığı bir kadındı. Celil Mahirin 
kafasındaki kara bulutlar kaybolu • 
vermiş, acı düşünceler, birden silinip 
uçmuştu: 

- Onlar, turneye çıkınca, tstan -
bul, bana kalıyor, demektir. Yazın 

da iş olur; semt semt dolaşırım! Ya
zı, rakipsiz geçireceğim. 

İçinde, yeniden canlanan bir ümit
le tramvaya atladı; fakat tramvay 
hareket ettiği zaman, kendi kendin~ 
hiddetlendi. Koyu siyah saçlı, ateş 
dudaklı kadınla, niçin konuşmamış -
tı? Onun bakışlarından, tatlı gülüm
seyişinden de mi uyanmamıştı? 

Gene bu fırsatı kaçırmıştı? Onu, 
yeni başlıyacak temsillere davet ede
mez miydi? 

Artık tramvaydan atlamak ta ola
mazdı ; 

- Bnşka bir gün raslarım! 
İçkiden, UY.kusuzluktnn başı nğn

)_'.orduı 

- Konuşmadığım iyi oldu.. Mu
hakkak saçmalıyacaktım ! 

Kendini talie bırakıvermek, yor • 
gun sinirlerine daha iyi gelmişti; 

"Çardaş., tan bir parçayı mırıldan

mağa başladı : 

- "Genç kızlar, genç kızlar, güzel 
melekler .. Bizlerle daim eğlenirler ... 
Onlar bize hayat verir, onlar bize 
hayat verir; kızlar, kızlar, güzel me
lekler ... ,, 

-3-
Cclil Mahir, Şehzadebaşındaki kah 

venin önünden geçerken gözü suflör 
Fethiye ilişmişti, hemen durdu: 

- Ne o, sen gitmedin mi? 
Fethi omuz silkti: 

- Tiyatroculuk canıma yetti.. 1şe 
giriyorum. 

Celil Mahir, alay etti: 
- Numarayı bırak ... Alı§mış, ku

durmuştan beterdir. 

- Görürsün. 

- Görürüm. Tilkinin dönüp do-
laşacağı yer, kürkçü dükkanıdır. 

Suflör Fethi ciddi idi: 
- Görürsün, dedik ya ... 
Sonra, birden hatırlamış gibi sor

duı 

Celil Mahir, sılflör Fethinin elini - Piyasa bu, duyulmaz olur mu?.. dan itti: .qp 
tuttu: Suflör Fethi, kıs kıs gülüyrırdu: - Bırak bu ağızları şimdi... Ne) ·~· 

- Şimdi işin var mı? - Yamansın be, Celil! .. Ben, o ge- tın, yaptın, Fofoyu turneye çıkt1l~ 
Fethi, kuşkulanmış gibi baktı: ceki telaşından çakmıştım, çakmıştım tan alıkoydun. 
- Neye soruyorsun? amma, bukadarını ummamıştım. Kıs Celil Mahir, yerinden sıçradı: to!J 
- Seninle konuşmak istiyorum. metin de yardım etti ya! .. Hani, fazla - Ne dedin? Bir daha söyle ... 
Suflör Fethi, oturduğu iskemlenin öğiinme, demek istiyorum! Yutmam! tstanbulda mı kaldı? . ~ ı 

yanındaki iskemleyi gösterdi. Celil Mahir, gözlerini kırpıştırdı: Suflör Fethi, onun telaşınıı. ~ııe~· 
- Otur, konuşalım. - Ne demek istiyorsun? makla, inanmamak arasında, go 
Celil :Mahir, sıkıntılı sıkıntılı etra- - Amma numaracısın ! Yutmam! ni kırparak .bakıyordu: . -et 

fınn bakındı: diyorum sana ... Turneye çıkacakları - Rol kesme, be! Sanki bi1IJ'11> 
- Başka bir yerde oturalım. gece, Özdemiri, fellik fellik arayan sun! 
Suflör Fethi, onu kolundan ~eke - sen, değil miydin? Celil Mahir, yerine oturmu§tıı: Ati 

rek zorla oturttu: İ k. d. · ,, A d B ,.rıcıııv - n ar mı e ıyonım. ra ım. u - Rol yapıyorsam, gtizüoı Y 

- Numara yapma be ... Nereye gi- nun, numara neresir.de? Demek, Fofo, gitmedı. 
01

: 
deceğiz? - Özdemiri, turneye gitrr.cktcn Ondan çok Sıiflör Fethi ~a§ır ·ııı1~ 

Celil Mahir, oturmuştu: caydıracaktın. Onun ölümü, seniıı ek _ Peki, nasıl oluyor da, 5P,ll bl 

- Birini mi bekliyorsun? meğine yağ sürdü. Fofoyu caydıı·dın. yorsun? -:. ı.ıf 
- Onun orası, senin, neyine ge - Zaten, asıl meramın Fofoyu, caydır- Celil Mahir, kendini toplatl'laS~ 

rek! Söyliyeceğ"ini söyle... maktı. Primadonnan yok ... Kuvart'la raşıyor, kesik kesik söylüyordıl· {-t 
Celil Mahir, karar vermiş gibiydi, dargınsın ... Dargın olmasan da, o, ar o gece, Fofonun apartınıanıfl~~ı~ 

masaya yaklaşan çırağa: tık sahneden büsbütün çekildi. Lüs - miştim. Sun'ullah, Bilal, saf~ııll-~· 
- Şekeri çok bir kahve! yen de çalışmıyor... Mehdi, hepsi orada idiler. Sıı.rt:d 6' 
Dedi, döndü, süflör Fethinin okşar Celil ~ahir, anlamamış gibi d1nli- la Bilal, Fofoyu kandırıyorlar: 1

• .1 
gibi dizine vurdu: yordu; durgun durgun baktıktan son hep beraber, gittiler sanıyordıtf11 • . 

- Ben, bir kumpanya yaptım. ra, ağır bir sesle sordu : tık ne aradım, ne sordum. ııı.111 
Fethi, başını salladı~ - Açık söyle yahu ... Ne demek is- Suflör Fethi, düşünmeğe bO.§ \l 
- BiliY.orum. tediğini anlamıY.orum, tı ıJ ,(Arko.Sl 
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Haftada bir 
Çocuk sayfamızı beğendiniz 

nıi bilmiyoruz. Fakat biz sizi 
hoşnut etmek ~.in eıimbden ge
leni yapacağız. Yazın sıcak, bo
ğucu günlerinde size sayfa1İıız
Ja hoş vakit g~ırtmeğe, bütün 
hafta sizi eğlendinneğe ~şaca
ğız.,. Fakat slztn se"ip te bi
zim aklımıza geJmlyen §eyler o
labilir. Onlan da bize yazınız. 
İstediğinizi yapmağa gayret ede-

riz. 
• 

Tatil, gözünüzü açıp kapaym
cıya kadar geçiyor. Belki bu ~·az 
yapmak istediğiniz b~.ok şey
ler ve o:rnamak istediğiniz bir
~ok ovu~lar, okumak l4'tediğiniz 
bir-çok kitaplar "'ardır da hiçbi
rini yapmağa nkit bulamamt5-
sınızdır. Şimdi yapanm, yann 
giderim, öbür gün okunun diye 
savsaklayıp durmu.,qnnuzdor. 
Jlu nedendir biliyor musunuz'! 
Kendinize bir program çizmedi
ğinizde.n ... Bakın ben size bir 
akıl öğreteyim.. Bugünden tezi 
yok .. Hemen oturun .• Elinize ki.
ğtt kalemi alın .. Bir günlük, bir 
de haftalık bir rrogram yapm •. 
Haftalık programa hangi gün 

O y u n: 

ne yapmak istediğinizi, günlük 
programa da sabah kaçta kal
kacağınızı, k~ta okuyacağınızı, 
denize gideceğinizi filin yazın .•. 
Bütilıı yanm kalan L~lerfnizi 
mektep açıhncıya kadar yapabi
lirsiniz ... Belki üste daha zama-
nmız bile kalır .•. 

• 
Dün akşam blz1m küçük Yıl

maz, sofrada hepimizi deli ede
cekti .• Nereden öğrenmiş bil
mem.. Sağ elinin ikinci parma
ğile timi timi diyerek sol elinin 
bütün pannakJanna dokunuyor. 
Sıra ba.~parmağına gelince onda 
timi yerine tom diyor. Sonra 
"Drt" diyerek sağ elinin ikinci 
parmağım sol elinin bütün par
maklanna sürüyor. Bize döne
rek: "Haydi siz de benim gibi 
:rapm" diyor .• Yapıyoruz, yapı
yoruz, olmuyor; diyor. Çıldıra. 

.. w 

caktık.. Mt>ger "zırt" dedikten 

sonra ellerini kilitliyormu!f .. Biz 

ne bilelim, ona hiç dikkat etme

dik .. Yaramaz oğlan dün akşam 

saatlerce vaktimizi aldı .. Gül

meden de katıldık. Siz de bir 
deneyiniz .•• 

Bu haftaki bilmecemiz: 

Boyali resim 
yapabilir misiniz? 

..•...... 
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Size buraya bir erkek, bir de kız 
çocuk resmi koyuyoruz. Oğlan çocuk 
topu almış kaçıyor. Kız çocuk ta ar
kasından sesleniyor. Arkada bir ça -
yır, çayırın ortasında da bacalı filan 

isterseniz de kalem boya kullanın .. 
Fakat kağıdın üstünde boya yayılma 
sın ... Onun için kuru boya, yani ka -
tem boya kullanırsanız daha iyi olur. 
Ben sizin yerinizde olsam öyle yapa
rım ... Bu tablonun altına isminizi, ad 

resinizi yazıp bize yollayın. 
küçük bir kule var ... 

Şimdi sizin yapacağınız şey şu: 

Resmi en güzel çizip boyayanlara, Evvela noktaların üstünden giderek 
bu resimleri çizin... Fakat dikkat e en canlı, en düzgün yapanlardan yüz 
din, çizgileriniz düzgün olsun. Çarpık 
çurpuk olmasın ... Sonra bu resmi ıs- kişiye gayet güzel hediyeler yollaya-
lediğiniz renklerle boyayın. İsterse _ cağız ... Ba§tan savma yapmamağa 
niz sulu boya, isterseniz, yağlı boya. çalışın ... 
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MAl21 ANTUVl\NETı" 
~omo.n ı 

l'azan: Ste//an ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. Y ALJIAJI 

Hiçbir Kraliçenin yapamıyacağı 
kadar azamet, haşmet gösteriyordu 

Havai ve hoppa Viyanalı genç kız 
bu müdepdep mermer sarayda ken
disini daima yabancı hissetmiş ve • 
yabancı olarak yaşamı§br. 

Dö RDONCO BAP 
Bir kelime için mücadele 

gerdanlık göze çarpardı. Bütün mem
leketin başrahipleri tarafından hür
metle öpülen elleri bilezik ve yiizük
ler doluydu. Siyah parlak saçlarmm 
arasında daima bir taç taşırdı. 

Kralın herkesçe malum olan mü
nasebeti kadına büyük bir gurur ver
mişti. Hiçbir kraliçenin yapmadığı 
VP. yapamıyacağı kadar azamet ve 
haşmet gösteriyordu. 

Kambur kurbaga ş· d. k d h. d B h kk k ım ıye a ar ıç uyma-
u oyunu mu" a a . ~ynayın ız, dığınız, bilmediğ in iz şeyler 

Mari Terez kızma daima: "Politi
ka ile uğraşma. Başkalarının işine 
karışma" diye nasihat verirdi Fakat 
Mari Antuvanet'e bunu tavsiyeye lü
zum yoktu. O esasen zevk ve eğlen
ceden ba§ka bir şeyle meşgul değil
di ki... Biraz derin düşünmek, veya 
bir mesele hakkında itinalı dikkat ve 
muhakeme, kendisini derhal sıkardı. 

Diğer taraftan kralın Uç kızı bu 
namussuz ve hayasız kadının baba· 
lannı ne derece maskara ettiğini gö
ıiiyor, fakat bir şey yapamıyorlardı. 
Ellerinden gelen şey gözyaşı dök .. 
mek ve şikayet etmekti. 

çok eglencelıdır 

_))~ 

?Yllnu oynamak için evvela oyun
~gı hazırlamak lazım ... Onun için de 
le e~ kurbağayı, hem de büyük resmi 

1 
esıp çıkarın. İkisinin de altını zamk 

ayarak kalınca bir mukavvaya ya -
t§tır~n ... Kurbağanın ortasında nok
k h bır çizgi var, gördünüz değil mi?. 
r::rbağayı bu çizgiden aşağıya doğ
bı katlayın, O zaman kurbağa yere 
takılınca durur o ... 

~ YUncak hazır.. Gelelim oyuna .. 
~nu beş, on, iki, kaç kişi ister-

seniz, oynayabilirsiniz ... Kim başlaya 
caksa, kurbağayı evvela resimdeki Ç(l 

cuğun elinin üstüne koyar. Sonra sağ 
elinin ikinci parmağiyle kurbağay1 

şöyle bir iter. Hangisinin üstüne ge· 
lirse o sayıyı alır ... Mesela kurbağa 
gider ağacın üstünde durursa 20, ka 
zın üstünde durursa 35 sayı alır ... 
Ondan sonra ikinci çocuk yine kur -
bağayı resimdeki çocuğun elinin üstii 
ne koyar, ikinci parmağiyle iter. Kur 
bağa hangi sayının üstünde durursa 

Y azISIZ hikaye: Hava ile Civa 

Japonyada bir çocuk, ister şubat, 
ister eylül, ister birincikanun, hangi 

yda doğarsa doğsun ikincikanunun 
birinci günü bir yaşında sayılır. Onun 
için orada herkesiin ayrı ayrı yaş gü
nü yoktur. lkincikanunun birinci gü
nü bütün çocukların yaş günüdür. 

* 
Amerlkada bir adam küçük bir 

topJuiğnenin başına hem bütün alfa
beyi, hem de kendi imzasını kazmış .. 
Artık yazıların küçüklüğünü siz bir 
düşünün ... 

• 
Sahile doğru gelen bir dalga ne za-

man çatlar biliyor musunuz? Denizin 
derinliği aşağı yukan kendi yüksek
liği kadar olan yere gelince ... 
Yetmiş üç yaşına kadar yaşamış 

olan bir adam, hesap etmişler, yirmi 
üç senesini yatakta, iki senesini de 
traş olmakla geçirmiş .. 

• 
Amerikada yirmi aylık bir kız ço-

cuğu tamam 600 kelime biliyormuş. 

onu alır ... Böyle sıra ile bütün oyun
cular birer defa iterler. Sonra yine 
birinci çocuk iter ... Böyle$!e oyunu is 
ter beş defa, ister on defa t~krarlar

sınız. Beşinci yahut onuncu defanm 
sonunda en çok sayı almış olan çocuk 
oyunu kazanır ... 

Nasıl çok güzel oyun değil mi? ... 
Fakat çok sayı almak için kurbağayı 
tayyarenin Uzerinde durdurmağa ça -
hşmahsınız ... 

Halbuki bu yaştaki diğer çocuklar 

yalnız 115 kelime bilirler ve konuşur
lar ki, yalnız bunları kullanırlarmış. 

Bir tiyatro kumpanyası çok kelime 

bildiği için hemen bu çocukla bir 

konturat yapıyor. 

* 

Genç ve güzel kadın yalnız kendi
sile meşgul olur, başka hiçbir şey 
düşünmezdi. İlk senelerde istemiye
rek saray entrikalarına karışmış, fa

kat sonraları bundan da hemen sıy
rılmıştı. 

Versay ,sarayına adım atar at
maz saray erkanını iki cepheye ay -
rılrrug gördü. On beşinci Luinin zev-

Bulgar Kralı Borisin kızı Prenses cesi kraliçe çoktan ölmUljtll. Saray 
Marya iki buçuk yaşındayken tam protokolü icabı olarak kralm kızla
dört lisan biliyormuş. Bulgarca, al- rından en nüfuzlu mevkie sahip ol

maları lizımgeliyordu. Fakat bece -
riksiz, zekasız ve gayet dar fikirli 
olan bu üç cahil kız vaziyetlerinden 
istifade edemiyorlardı. Ancak kilise
de en ön sırada oturmak, bir ziyafet
te başköşeye geçmekle mevkilerini 
dolduruyorlardı. 

manca, İtalyanca, fransızca ... 

Çare 
- Aman oğlum, Hüseyin çok fena 

bir çocuktur .. Terbiyesizlik, hırsızlık 
hep onda ... Sakın onunla konuşma, 

daima ondan uzak ol... 

- Peki baba ... Fakat o sınıfta ders 
lerde birincidir. O halde ben de so
nuncu olayım. 

Çinde nekadar sinema vamııt? 
Dünyanın ahalisinin beşte biri Çin

dedi~. Yüz milyonlarca insan .. Böyle 
oldugu halde Çin diğer memleketlere 
n~spetle pek geridedir. Yol yoktur. 
Şımendifer azdır. Yok gibidir. 

Bir Amerikan gazetesi merak et -
miş ve Çinde nekadar sinema oldu -
ğunu öğrenmeğe karar vermiştir. 

Nihayet yapılan tetkikatta tekmil 
Çinde dört yüz milyon ahali için 238 
sinema varmış ... 

Bunun için sarayın bütün ihtişa -
mından debdebesindtin istifade EY.len 
kralın en son gözdesi Madam Du 
Barry olurdu . 

Bu kadının karanlık bir ,mazisi 
vardı. Doğrudan halkın aşağı taba . 
kasma mensup bir ailenin kızı idi. 
Hatta etrafta dola§an dedikodulara 
bakılırsa kralın gözdesi olmadan u
mumi evlerde bir hayli dolaşmıştı. 

Saraya dahil olabilmek için krahn 
zaafından istifade etmişti. Asil lıir 

isim taşıyan, fakat seciye ve ahlak 
düşkünü bir adam olan Kont Du 
Barry ile evlenmi§, bir müddet son
ra tamamiyle ortadan kaybolmuştu. 

Bu isim sabık sokak kızma Ver -

Her türlü güzellik, zeka ve şuhluk
tan mahrum olanı bu üç ihtiyar kız 
namusu mücessemdiler. En küçük 
bir hoppalık yapmağa bile muktedir 
değillerdi. Namuslu kalmaya ve na • 
muslu yaşamaya ister istemez jnah
k\ımdular. 

Annelerinin yerine geçen ve bir 
kraliçeye layık olan bütün hürmet 
ve iltifat gören kadına namütenahi 
bir kJn baflanu§lardı. Sabahtan ak
şama kadar işleri güçleri onu kızdır
mak, onunla istihza etmek ve onu ta
ciz ve tahkir etmekti. 

Tam o sırada, on beg yaşına rağ

men sarayın en yüksek mevkime 

namzet, küçilk Mari Antuvanet orta· 

ya çıktı. Müstakbel kraliçe, olduğu 

için tabii herkes kendisine layık ol.• 

duğu !J,ürmeti gösterdi. Onu gören 

ihtiyar kızlar derhal prensesi kendi .. 
lerine alet etmeği ve onu Du Barry. 
ye karşı silah olarak kullanmayı dil· 
şündüler. Genç kıza muhabbet gös • 
terir gibi tatlı tavırlar takınarak o
nu kendilerine celbetmek, sonr.ı ken
di hesaplarına mücadele meydanına 

sürmek niyetindeydiler. 
Mari Antuvanet saraya gekliği za

man Madame Du Barry'nin gayrita
bii vaziyeti »öyle dursun, hatta mev
cudiyetini bile bilmiyordu. 

müsabakasında 

say sarayının kapılanm açmıştı. Bu 
da gülünç bir komedya şeklinde ce
reyan etmi§ti. Kral gQ.ya bu asil isim 
li kadım tanımıyormuş gibi resmen 
kendisine tamtmalarmı protokoldan 
istemiştir. Aylardanberi beraber ya -
şadığı gözdesini böylece resmen sara 
ya kabul ettirmi§ti. 

Viyanadaki saray o kadar yüksek 
ve sıkı namus telakkileri ile çevril • 
mişti ki, gözde kelimesinin bile ora • 
da yeri yoktu. nk akşam sofrada. 
mütenevvi elmaslarla bezenmiıt bir 
kadın dikkatini celbetti. Kendisine 
en yakın olan yaşlı kadınlardan sor
du ve vaziyeti anladı., 

-

Dikkatsiz ve tasasız bir genç olan 
Mari Antuvanet kendisine bililtizam 
söylenen fena sözleri düşünmeden 

her yerde ve herkese tekrar ediyor-
Kızlarının itiraz , ve hayretlerine du. o zamana kadar Madame Du 

rağmen Du Barry sarayda üç odalı Barry'nin aleyhinde söz sölemeğe 
hususi bir dairede yerleşmişti. Bu kimse cesaret edememiş olduğu için, 
daire ile kralın dairesi arasında giz- bu hal herkesin hoşuna gidiyordu. ().. 
li bir merdiven yaptırılmıştı. Bazan nu teşvik ediyorlardı. O da kralın ih
kendi kuvveti ve tesiri kafi gelmedık tiyar kızları tarafından körüklenmig 
ÇE> başka güzel kııları kendi eliyle bir garez ile hareket ederek Du Bar
ihtiyar çapkın krala getirerek onu ry'yi tahkir etmeği gaye addediyor 
tamamiyle nüfuzu altına almıştı. ve buna çalışıyordu. Sarayın değiş. 

Kraldan bir şey istemek lizımge - mek bilmiyen kuvvetli ananesi icabı 
lince evveli ona müracaat etmek la- olarak daha aşağı içtimai seviyede o
zımdı. Bütün nüfuz ve iktidar ouun lan bir kadın kendinden yükae.k mev
elinde olduğu için tabii olarak her- kide gördüğü bir kadına hitap ede • 
kes onun etraf ma toplanmıştı. Göz - m~di. Daima en yüksek olanı evve
denin teveccühü Fransada en büyük la söz söyliyecek veya sual soracak, 
kıymetti. diğeri de ancak o zaman cevap vere-

Hükümdar ve sefirler hürmetle cekti. 
onu selamlardı. Aldığı hediyeler Sarayda kraliçe olmadığı ıçm en 
hadsiz hesapsızdı. Nazırları .azlet - yüksek mevkı tabiatiyle veliahtm 
mek, h~kümet tahsisatından istifade zevcesinin. yani Mari Aııtuvanetiıı j. 
etmek, saraylar yaptırmak elinde ı- di. 
di. Güzel göğsü üzerinde iri taslı bir 1 (Arkası var) 
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~ MEMLEKETTE "TAN,, 
.. 

Poliıte 

Gizlice silah 
satıyorlarmış 1 

Dokuz kişi hakkında 
takibat yapılayor 

Kereste kaçakçılığı 
--·-·-~,_ _________ , __ __.. _____ MI•~ ,_ 

Kaçırılan kerestelerden 
lazımgelen para 95.000 

---·-

tahsili 
liradır 

İzmit villyeti, tahklkab tamamlıyarak ıuçluları 
adliyeye verdi. Kereıtelerden bir kıımı bulundu 

lımtt f8kcl611i 1'l' um 1tmi man~raat 
!amit, (Tan) - Kereste kaçakqılı-ıde 'iskan edilmekte olan föGmenlere 

ğı etrafında Vilayetçe yapılan tahlli· yeni yapılacak evlerin malzemcsindl! 
kat neticelenmlı. ıuçlular Adliyeye kullanılmak üzere ayrılmıştır. Sarf 
verilmiılerdlr. Aldıjımıı maliımata ve iıtihlik edilmhJ olanlarm dil para
ıöre, met1elenin eaaıı şudur: lar1P1n tahıiU için takibat1t ba3lan-

193f aeneıi Son klnun ayından sı36 mııtır. Kaçırılan kereıtelerdcıı dola
Mart ayı sonuna kadar Onnl\n mın- yı tahsili liıımıelen paranın tutan 
takalan çok olan Vil&yetin muht.elıf l»ft,000 liradır. Kaçakçllık itinde ih
yerlerinden trenle bmlte 3808 metre mal :ve •uiiıtimali ıörUlen mereurlıtr 
mikabı kaçak kereate ıettrildiii na- tamaoıiyle raeydana çıkarılmııtır. 

ber alınmııt, Vilayet derhal hadj1e He Memurlardan na~t olanların ka -
allkadar olarak, kaçırılan kercıtele- yrtlan ıilinmt,, memur bulunanlar da 
ri meydana çıkannııtır. Bu kereıte - Vekalet emrine almmışlardır. Knr,ak 
]erden bulunanlar, aynen zabt ve mü c,ııhjın bir kısmı sahte tezkerelPr k•ıl 
11dere edilerek, vilayet hudutları igin- !anılmak suretile vuku bulmuttur. 

Kırıkkalede spor 
K.ıT kkale Gücü, Ça yapbğı 

son maçlarda iyi neticeler aldı 

. 
lzmir orduya 8 

tayyare daha 
hediye ediyor 

Bu tayyarelere bilyük 
meraıimle ad takılacak 
/::mir, (h.ususi muhabirimizden)

lnmi1 liler bu sene ord!lmu::a yenulcn 
seki: tayyare hcdtye etmektedirler. 
Hallı:ııı tebcrrüatı ,•ekiz tayyare. dQhe 
ahıcak mikdarı bulduğundan H<&ı•a 
Kurumu Genel Mer1:c::i bu tayyar(,W· 
;·e verllccek isimleri /amir ıut>c,~in· 
den sormustur. Kıımmım l:mfrdc.ki 
lıeyeti diinkiı toplantısındfl llf;sııbıJfı 
tetkik eH.crck, Boça, BıfrnovaJ l:mıif· 
i~çilcri, lzmir balıkçıları, lzmir me
murları, /::mir kadınları, lzrnır 1Jı1lıç< 
ı·anları, /:;mir manifaturacıları teıer
r.ıatmvı birer tqyyaro almajja mir~a
it olclıığu:nu gürmiif 1ıc ta]l!lftr~":cı·, 
bu adları ııenneııi>ı miüuı.!ip olacağı
nı Merhe~e btldirmiftir. 80 .Ağıuıl~ 
Zafer ve Tayyare bayramında bu tcıy 
yfırclerc btlyiik mera8imJe ad ta1..·1'la
cağ111dan fimdi<leh Uizımgelen }ıu .. ,,._ 

lı'lı.·U.rcı baflanmııtır. Bundan eı'\Jeı, 
lzmir, lzmir lmmbardıman. Cumaoım 
81, Değirmendere, Kcırttyaka, nm..,ın· 

t:a, /::mir tüccar vo unafı, lzmir retı( 
berleri~ /::mir mekteplileri nqmına hi
rer tayyare alan l zmidmiz, bu defa-
1..t .'1cktz tayyare.<ıfle ordumıtza 11 tay 
yarelik bir filo hediye etmil olıcyor. 
JleıapU.r fızcrinde yapılan letklkwrc 
göre daha birçok c.<ınaf ımız tebet"rÜ· 
o.tmm )lamlarına birer tayyare alnbl· 
ltcek mikdarı doldurmakta oldt•jju 
glJrüldüğiinden lhılim~deki acne ıl~ 
bu nisbctte bir filonun alanı\ cıijı ~i

midi kuuvctlidlr. 

Urfada da bir 
lise açılmalı 

Osman, Kadri, AJe)laan, Yordan, 
Mehmet, Mustıfa, Halil, Konyada ki· 
tap bayll l\lkrU, Adanada silah b8:yil 
Hilmi aralarında anlatmışlar ve 3932 
ve 2637 numarab kanunlara muhalif 
olarak gizlice ~tı&h Alıp satmaya btŞ· 
l.1mışlardır. Zabıta yaptığı taki)Jat 
neticesinde bunla.ııt yakalamış ve hep 
sini ınilddehımuJ)'lilife teslim etmit -
tir. 

Denin rlrerk•D 7aralancb 
GaJ•tada Httseyinin 9 y~nda Qğ

lu Sali)\ Kalafat yerinde btnyo Y•P
nıak için bir mavnadan denize atlar
ken düşmüıt. •fır yaralanmıştır. 

Sular idareıine ait kamyonlar 
boyuna çarpı,ıyor 

Belediye Sular idtreeinin şoförü Hü 
seyinin idaresindeki ka(Jlyon Pang•l
tıda vatman Ahmedln idaresindeki 
Kurtuluş tramvayile çarpışmış, her 
ikisi hasara uğramıttır, 

Belediye Sular idaresine ait ve şo
för Kemalin kullandığı otomobil, vatı 
konağı caddesinde §Oför Osmanın O· 

tomobllile çarpışmış, her lklşt hasara 
uğramıştır. 

No.8 Ya.zan: M!THAT CEMAL 

Çenesinde bir kaymakam sakalile 
Adnanın karşısında duruyordu 
Yazıhaneye ki.tip olmıya Jdm re-ı Bir gün han rtıerdiveıılntn aşalt 

liyorsa hepsi alllktı. Adnan bunla· sında bir ayak. aest çizgi olaıııak. b: 
rın ne mal olduklarını y11Zlerin4en la{lı.; merdivenın ortasında taslaK 
anlıyordu; bu adıtmlan nasil tutar- du; merdivenin ucuna doğru ya~ 
dı ! boya bir tabloydu; tablo .son ba9' 

Bir gUn bUyUk sakallı, bol fesli makta heykel kesildi. Fakat hey1<,l 
biri geldi: Çapkmhk etmek için sivil tam Adnanın yazıhanesine glr~ce•• 
giyipen tekk~ ~yhi gibi bir adam. içen ~esli, aözlil bir insan terı;inın " 

- Kulunuıu tanıqıadınız galiba! dasına daldı, 
Hidayetin konağındaki imedi hu- Adnan acı acı gUldU: 

lefasından, ball rütbeli, gUmUş çene- - Zorla değil al Adamın cıava ~ 
li, bıçak bıyıklı "Ratib,. i ~dnan ne- zanmıya deiil, elbise yaptırmaya it-
reden tanıyacaktı: ti yacı var! 

- Hatırlıyamadım efendi bazretle Katip SalHl, Adnanın llfını kestil 
ri ! - Müıaade buyurun. 

Sakallı, saltalı adamın "b(!y,, ola· Dedi. Kulak kabarttı. Adam terSI' 
cağı Adnanın aklına ıelir miydi hıc;? ye "Adnan beyefendi,, yi soruyorddtl 
•·Efendi hazretleri,, tabirine Ratip Adam sefaret nı.üsteprı Naildi. 1 
acı acı cUldU; gözlerini kibirli kibir- martta iatibdat geri gelmeyince lif 
li kapadı: göalüjü çift göalük olmuştu. 14uu1't 

- Ratip kulunuı. Amedi hulefayı yeti uzayınca halinden sefaret mut 
sabık•sından! , tejarhğı uçmuş, rüptüyedeki traıı • 

De<li. Meşrutiyetten sonra bazı es- sııca ho~lırına benıiyordu. Tı~ 
ki adamlar gibi "Ratlp,, de evvela ni kapamak için 1açları en1eıind4' 
ittihatçı, sonra itillfçı, sonra mellmi yukarıya taranmıatı. Elbiseıi dökİ' 
dervifi olmuıtu. Rütbeli, ni,anlıyken lUyordu. Ama eldiveni vardı. Adnal 
bile aptaldı. Simdi rütbe ve nipn içinden acı aaı bakıyordu: "lnJarıf 

B. tö ı. rt ı.ı kalktıktan ıonra bUıbütün mecauba 
ır mo r •U arı 111 .• . . dönmüştu. Konuşurken haykırıyor, 

pantalonu bu kadar eaki olunca eıdt 
ven ne fena ıtefmii meğer!." 

Ahmet Kaptan 11m1nde birisine ait h 11 • r yanh11 ayetler okuyor, 
k .. yU d Kö rU 11 a enıyo ' ~ 

motör, Kadı o. n en P ye ge r- F~uliden mwralar IÖylüyordu. Za-
ken meçhul bır kotranın aadmeslnc va Ilı adam ne kadar kıymetli olduğu
uiramı' ve bu ndme neticeıindP nu Adnanın anlamasına çahşırkrn, 
malrineai bozuJdufu için Hayırsız a- Adnan, onu katip diye alamıyacağı
daya kadar silrUklenmiştir. Motör, m anlatmak için ıeçeoek amanın i
lnönU tahtelbahiri tarafından kurta- çine cigaralar, kahveler dolduruyor-

rılmıştır. 

Hem kameıiz, hom tarhot 

du. Kahveci yine bir haftadanberi 
paralan birikmeğe başlıyan kahve
lerden bugünküleri getirince Adnan: 

- Köpüklüdür ln§allan Hacı! 
Dedi. Kahveci cevap vermedi. Yal

nıı fincanları maeaya bırakırken Ad-

Nail, Adnanı, milli mücadeleye ~ 
dım eden "Gisli lıtt.nbuldan,, dır dİ. 
ye duymuştu. "İnönü,, nü ıöklet'f 
kardı. Adnan bozuldu: lafı deihıtit' 
di. Nail lakırdıyı uzattı.mayınca, itİ 
n~ oektiı 

- Bisimkiyle ayrılıyoruz! 
Dedi: "Karısını Sacitle ya kal~ bi 

tı. Hani Hidayet klratasmın hu~ 
~ liı kitibi Sacitle!. .. Hani kokona Sacl 

le! .. Hani sultaniden kovulan Saci" 
le!.. Hani İngiliz casusu Sacltı•ll 
Hani "Denet., e kadın ıötUren &t.oi 

Karnesiz şoförlük yapan Mehme

din idaresindeki otobüs, Büyükdere 

cadpuinden geçerken 1917 numaralı 
otomobille çarpılfl\ı§, her ikisi haıa 
r• ujraınııtır. 

rıana biraı baktı. le! .. ,, 

Sarhot olduju anlatılan ıt0för ya -

Adnan nihayet bir kltlp buldu: , Suımuyordu: böyle tam 1 T 
Erklnıharp mUıirinln yalıımdaki 8aclt aaydı. Sonra içini Q4'kti: ' 
vekilharç Salih! Mülkiyede iki ay o· rıımı UçUncU defa yak•lf@dıjına 

Ortamektebi bitire ................. ..,.l'alanmııtır. ll'ffatu 1,pn ••Alla" -~ ...-. '11lflltt'dll ~In 01~ A)rauk m 

k '··k • · 1 Bir apartımanın üıt katı "mUlklye arkadaşları,, diyen Salih!.. tubunda bir tabir vardı, ona '\'l\ 
Ço aüç .u çe.uyor ar d y · A •• ıı a tamamen yandı Bu Sallhi erklnıharp mU,irinin ada- sızlıyor u. anı ıınana uıa .... ı 
Urfa, (Tan) - Urfuın çalışkan Kaaımpapda Todorinin ıi1tortaaıı mı dl)'• ittihatçılar ıUrmUılerdi. ltU- ttlatun renkli mektupta Sal 

valisi Atıf Ulusoğlu, çok kıaa bır •· lıat~ılar •UrdUler diye de itUltçılar Uln karııma: ''Seni k11<·an olacak 
apartnnanında oturan Mordonun da- · i d k rta manda birçok faydalı işler görmUt- unu taıraya kaymakam yapmıılardı. rifln naıırlı pençu n en u 

tür. Urfa, bu değerli idareciden bir- h·esinden yangın çıkmış. altıncı kat ••IM•n,, muahedeıi tmaalandıktan jım cicim!., Nıll, mektqbu m 
çok şeyler beklemektedir. Hususi mu· tamamen yanmıştır. Mordonun eıya- sonra ittihatçı ve itilafçı tabiri kal- bıraktı, manlkUre edUmiı iki t 
hasebe bütçesi bu yıl geçen seneden ları 1200 liraya slıortah oldui'ınıi" mayınc• S•llh itılildi. Şimdi ıelmi,, olini Adnana u.-ttı: 
fazladır. Maarif hareketleri ileri ol· zabıtacP tahkikat yapılmaktadır. gen .. lnde bir kaymakam ıakaliyle - Beyefendi, bu ellere naıırlı 
makla beraber bir liseye ihtiyaç faz- Adnanın karııımda duruyordu. Bu <"e diyorlar! 
ladır. Orta mektebi bitirea Mt:11 1:lt-ı. Istanbul Aeliye 4 UncU hukuk &alnı t• Ratip flbl bUyUk ıakallıydı; Dedi. Göıleri doldu. 
ya paramhk yUaUnden tahılll terllet mahkenıeilnden: tuat aptal dtttldl: Sakalına Adna- Vaktiyle HJdayeUn kODalmd• 
meğe mecbur k&lıyorlar, yahut- ta ll· Kıaday çemtyeU vtkUi avukat F• ıua uıap c1Vftlutwıu ıörUaaeı "71• konuemayıp arada tek 
ee uuhuwı yere ıidip oynaaıa~ için rtt tan.fmdan Hatice ve önce SuL- - K&Ultlnla olurum luealtınm, jUnU dtlleltUtt ivin NalU oolt 
mahrumiyete katluıyorlar. Urtada tanhamamında YofİlcUrek karakol dedi; KQnllltanda memeyi l'Qlftl)'81'l yeUI und AdnaQ timdi 11a.1 .... • 
bir lise açılması, mühiıa bir ihti)'W BIJ'UIQQ 7 No. da oturan Nedime •kalla ınaa llayıaakamldı -... ki budalaya ha)'Ntlt ~ 
cevap verecektir. Mutasarrıf Etem aleylllertne ac;ılan &laeil claVUt yan yor beyefendi! Uc;UlıcU defa yakalayınca 
tarafından kurulmuı olan memleket ,nılla JUllUI ft dav&cJ veldliııln J&- Mnan •lkl8in kocası olunca bu ltopmıya karar veren Nail, 
hutabaMel, bUrUn• llWf ~11 iti- tefi l9eflBe '9lfee& ~k ev- veklllla~ !allh onu uaktan btl,Uk Umon,.ta 181Darlar Jibt: 
tihaleler ~irmlltlr. nk ırıülteaıtlbllıe llttk edUmtl ve -"l'llleu. b·-'amı .. •·, kendieinlıı tev- - Bana bir tallk davam! .. 

98S • aum...-a ka,.ıe4ilerek •" J"' -va 9w 
Halea no yataklıdır. thtiyaçlan ta· t1ava elunaaı.,... Nedl ... hı yam· oih ettlft bUyUklUfe aeneler pçtlkıke Dedi. 8onra durdu. Ac.tnan 

nıanılanmıt ve faaliyeti pııitl•mlt • b ..,._e tlavttl)'9 föacl91'iltnlttif. ıtendl ele ınanmı,b. Artık klmil bir para lıtenıeein diye tedbir aldı: 
tir. Halkevi, l)'i bir iMii"' ltilltef. )ı(ülııafirtn YeNlll ltl'hff Necllıaeyl yaıta,dı. Yani dünyada iktidardan (Arka.er 
mekteclir. &ubeleria hepli de faall)'et taaJJ•ft ~- obllaclıit we llalft otur liyade tallln •• göıtdUfUne inanacak 
tedlr. Temall kolu dffrlm pl)'•leaıtnl duğu yer meçhul bul\lffvb anla~ yqtal imanlara kırkından iOttr& Aslına dönüt 

Eıki Lehistan C11.111ıaıı 
Reiıi film artiıtl olu 

,ı141jmütı yapılu 9luhüemede: gelen Mi tevekkt1lle Adılanm k&tlbi 
oynamalrta ve mU.lk halka kouetlfı• dava ohmu NedimeJ• illaen tebl~ olmala pllyordu: ve mermer yah
Vennektedif. köyollleP akv k&fleri fat yapdmuma v• lctn&hıe bu da un•lnl Aclbaııa mU.vl •nan &
awefü ........... ıpoteUlar biteok ay mUhlet vertımeatne ve aı11ııu.+ llh artık A•naam kltihi kll. Adnan 
koıntu villyetlerle magl&r yapmlfUt, meııilı U-1-36 cuma aUnil aaat 14 tçlJl de bunda hususi bir lezzet vardı. Elki Lehiltan CUmhurrelll. 
Çocuk esirgeme kurumu da .. )fUI de bıreıtın'91Jl& llarar veril=-0 1• Oelnllyaa mQfteriletl btJcleınektt- bur pl,..uat PaclereYül T• 
takdir bir çalııma içindedir. Batlad t....-a •• ıadı i&m• \& • k1 &CJ)'J unutmak için, Adnan, bazan dır. Siyasi hayattan çekilctiktell 

l
arbav O.. Alav, tleYamh 1 •• 1.__ tunaıı dncle aıabkenıue aeımediii ~tip lalUaJe tski zamanlan konuşu· ra bvitreye gitmi.f, saldn bil' 

' ..., --..J-. veya kanuni bil' vekil gön~ .... lnnt- Mf'· ..+no tile un.ıerce çocugu· gly·H-•-, ~- .. ,...... yordu: F&Ut yuı...-ın kapwnı rec; ,,...-n>;OW&. 
J- _.."&&MJ' J- il takuanıe ll)'&bmda mubakııne • ı.-.tı-- _._ n& .. i...:• n-- •• n... uaikt d lu bir 

ytUltrce fakir yavrunun &fit yoıuk ye deYlıDI olunuajı vt ha~da il llQtma ......,.. açar._!. . ._-uJLu lıanuı ~ •"'"" m 0 
_ ___::_,.111 

terini teqttıı etaılttlr. Alay, ayni •· yap ıarvı v..._. ttb Qlunur. merdivtıüııden mUtteriııtn oıktılPU itin Mr tene; M~ ınuıı~u---:; 
CTıH•; Qtirift """'6 ,.,.. .....,.ı.n. AUta: Ç'at17nn ~1'at'"6 iftirak manda MilU lktısat ve TU&1'f\lf eeı, , (1'916) 4u~ydılar. llaai»Jıalin wl de 11tl&4ı1ı bir 111naryoün •ki 

_... •1'1e miyeti baflcaıudir. Yerli Malı kull&n· -·---- tok )'&Ylfb, Yeni ıııerdiveadeki ayak humlelnlıı öntlftd• teladUltn, 
f.ltallbul 4 \Pletl icra W.ınurtvtttn ...ı.tnden u! 4llmlttlr. PadetevakUıln aan .ı 

.ltmkkale (Tan) - Kmkıtale 111- u, pJmtel8'Cllr. Tine IOll hafta iiiıı· manan lUtum '" faydalan Jlakkmda ....... : .a.-.... k han tllerdlveninden _ ......... man birden bire ayaklaıımJf, • 
• • , -·..Aun ,.,'--- et '"·'"-'- "'-"km llolkurt takımı •· bi~k konferanalar verilmlt, neşri • ....- AD- ~ .. bir 1 .,_ .... 

- }da W- l&JllanGa JWH~ u.~..-- ~,...... ,,_... .. t1 -..r...f l -"•••""""" t..-..t- '"-• av-'- --1--' ,....,L --1~l1diler·1 ıtUa .. qtlre to -..m~ lflUIUDU 
çy, ~ • ruındald mac 3.a berabere bitmlttlr. yat ya .... m .. ve ua •Yl8• ~b: Al'H"'~ Raydarpqada AmUIMl9• "" ,_ ~· ., .... ~ ., 
4eler apor JculUplen aramıı4a ı- al• DlJftır. Tayyare Cemiyeti de duygulu lllahallelt '-t Pqa tokalı 14 No- ki ~k mUptı-4il•; çünkü çok meç Btr lııglus fibn eirketi bu 
_,. ~· Y..-. teekll Ş i bir yardım görmeı.tedir. Urfalılar lu klflate lktn halea ne~ o1'uğu huldWer. •unlarıa lginde t.lrtek ~- memnuniyetle kabul etmiftiı'· 
edilela lkiaai .. , ..... futbol taka- arap tip bir tayyare daha almak için yardım bllbamlya .. taa ~ya. lQıa olanı )'alnu ı.aıı kahwotllaia a~ p derevaldıtln bir. h ~ 
lan U. atleUIPI, ~ .,, IM>k· ve t•berrUJerine deva111 eylemektedir. X.tina Veldll Galata llahtl)rat yak aealfdi ı Qivill ve ıuuau'1u Jıuıı. ~ ı kon::: 

aıörlel'I Jlamlıta strlfmltlerdlr. AJn- lnbiarlar idareai Burno- ~r!_.~aai'lf ceaıt)'ett de M1PA ._..a u No. cta AvH&t lak Mit-- dlıra ... u .. Ot.ki &1Ü -1•fl ~ tır k(t=•uhtelif ~ 
ıçın......-. = ı:::u::~:-: :-: ktlletWel'; Mnaıua )'UJhaneıdne li· ~ ıararı U11r1M tekrar tekr8I' 

• bando, blce ... ve temail kollan vacla ndlhayaata ba1lı1oa vlde taıtıµaclen itibaren falı ft... recek (ibi bqlıyorlllıl', baaka odalar· tıacaktır. Bir taraftan ela 
tla ın1.\hitte yaba iri!' alAka ~ tııntr, <lfu.uat oıtıhabbimifcJea) _ Datc• '81• l&rlt " ~ oa ıer.a vtk&lttl .. tla ltitl,...ıardJ. raut Aclnan emtıı- ,..,._ komıerl cllall)'ellletdfll 
ınıttır. Birinci futbol tümu ile J't8l hıhJıiarlar ldareti, bu yıl 7eni Uıclu Mllllt T (A.4J _~'le~ tut ... ....tmda tediye veya itiraz dls •r ıQJl lMı •tü eealerinden bir ve güzel bir ç1ftia Qlltincle 111 

ı-"'8• ıaa.ıar. her batta ırı_... edeeeil fal'iP ttpl için buıUnltrdt ram IO tdltmetre 411aa n..ıça yehı, etıaedlttall taktirde meü6r meba- Wıal allun oda.llM mutlaka gire- tesiriyle Mrtn bir hia .. ...-
Qlar yaıqüta " edvar böl•lat kU. Bunuvadan ıntôet UzUıtıil aıuba7.., gelif a-çıMye &fllmıltır· Jlfta ~ ~in ipotekli bulunan cektl. O M9'&11 A-.n. tıl batından lıy~. filmtn S>nuna Jtadd 
lUpltri U. ı-ı»du b\llUlll lla,....ı .. •• uma bqlıyacütır. Bundan 1-eka • tfakUdarda 4""aıwe mahalleai he afd &ftka• olacaktJ; kimaenin dava revakfniıı mQ&klslne ~ 
larda iyi neUceler almmaktadır. <H· ayal llatımfere taartgütn buauet amil· fer flyatl.,._ aatılaoak • _,..... ~ Lbıbo ....,. •kl ı yeni ı.a llDl ..ııaı;ya VÜti olı$ıpeaktt. fftı5Ue Yaftl tdelektlr. 
da 1aaııdotQ Ut blrblll takDIU .-.en ler4e talip buluıurıakta •e bu ınak~ rm ~ lttttetJıtlr. No. lu kötktln alld taı ...... ta Jlra la a1&7 edea • ap~ ...ıe~ ne FUmt 900,000tlolar mutafl• 
~ teıı.W. trei il• Çaalnft)'t .. u. Bornund• tttktkat icra e7ı.. haJıisarlar t4aree1 tthlrı.rtôi .... ,., oevriledil ödeme emri .. -· rnzeı intikalddı bu!"(. lacall, ... IAlatan 
fitıaltUr. a.cı.r, oracla Çiaalarllpw ateJrteclhıler. Umtt edlll7or ki; bu et· rap imallthaneıerinl ,.ı liU1f.t ı mına kaim aımaıc Giere Ulnen teb- Ailoô Adnaa -.ı intlbım 4ill11- hudltttaa ı.&l)'Ü)I MP J1t.e 
lnıltlbtl ile ,apbklan maçta ' - 2 ,.... ile 8eftlu•&ma mlllıet ...,..,.,. da. b~. oluılar. (248111) nilrken bir teviye ölmt1rilyordu. tir. 

.. 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

EKONOMi 7 AGUSTOS CUMA 

Bulgaristan da .............. ---~--c:u--- -- -~-
Arttırma ve eksiltme muhtırası 

Taze sebze ve meyva 
ihracatı gittikçe artıyor 

Sofya, 6 (Tan) - Son senelerde za
hire fiatlarınm çok düşük olduğunu 
\'e bu suretle zahirenin para etmedi· 
ğini gören Bulgar köymsü, ziraatçi
ei, ihracat için zahire yerine bütlin 
mesaisini bağ, bahçe yetiştir.ıneğc 
ha~retmiştir. 

Bu sebeple geçen eenedcııberi 

8 Ağuıtoı Cumartesi 
• Çanakkale Tiim satmalma komlsyo· 

nunda 3,20 bin kilo yulaf. 
• İnhisarlar Batmüdürlüiündc Kabıta, 

baımüdıirlüiü binasında yaptırılacak tadi
lit ve tamirat eksiltmesi. 

• Kastamoni Vlllyetl daimi encümenin
de Yillyet merkezinde yapılacak 40 ya
tıklı klgir hastanenin ın,aatı. 

• Safranbolu alay aatın alma komisyo-
nunda ıaz ton un ekıiltmeııi 

• btanbul ıümrıik muhafaza genci ko· 
mutanhiı aatmalma komisyonunda makine 
taiı ckılltmcsi. 

bahc;e Sarayının hususi ve bir numaralı 

dairelerinin dam ve saçak kuqjunları ta • 
miratL 

• btanbul Deniz ticaret müdürlüiünde 
Kostencc, Varna ve Buriazdan ıelecek 

göçmenlerin nakli. 
• Çemberlitasta Iatanbul vakıflar başmü 

durliığiınde kiraya verilecek hane, mestit, 
han, dükkin ve arsa artırması. 

• Kutahya Jandarma mektebi komutan· 
lıiı satınalma komisyonunda ekmek, et. 
~cbze, odun, muhtelif cins erzak eksiltme 
si. 

• inhisarlar Samsun tütün fabrikası ek· 
Bulgaristanda taze meyva, taze seb
ze, taze üzüm inracatı çoğalmıştır. 

Bunlar. Bulgaristana zahire ihraca
tından birkaç misli kazanç getirmi§· 
Jcrdir. 

ııUtme komisyonunda tutün, ıiİara ve 11ir 
J O Ağuatoı Pazartesi e•ya nakliyesi, 

• Cibalide eski Ciulcamii yeni Küc;ıik " latanhul Belediyesi daimi enciimenin-
Mustafa i>a$a mahallesinde eski Fener ye-

Bu eene ilk olıı.fak harice \'agun _ ni Abdıileıel Paşa caddesinde 166 numa • 
ralı kiriİr ev lstanbul milli emlak müdür

lar dolusu pek çok taze çilelt, sebze JüfUnce satılacaktır. Milli saraylar mUdür 
ihraG edildi. luiıinde Dolmabahçe &arayı ılam ve saçak 

Halen de kırmızı domates ihraç 

ediliyor. Düne kadar yalım-. Plcvne 

sancağından ihraç edilen domatesler 

6U vagonu bulmuştur. En ziyade 

Almanyaya, Lehistan ile Avusturya· 

ya ihraç edilen bu domatesler taze 

\'e temiz olduklarından buralarda da· 

ha gelir gelmez eatılmışlardır. Bul • 

garıstan 1935 te 503 vagon yaııl 250 

bin kilogram domates ihraç etmiş -

tir. Bu sene ise şimdiye kadar 800 

kurşunları tamiratı . 
• Ankarıda M . M. V. St. Al. Komisyo

nunda Kayserldc yaptırılacak yapılar. 

• Çanakkale Tüm satmalma komisyo -
nunda 240 b'n kilo kuru ot, belediye da
imi enciınıcninde muhtcH cin& kağıt . 

• Ankarada M. M. V. St. Al. Komisyo
nunda 64650 adet kilim el:siltmcsi 

• Haydarpa$ada Devlet Dcmiryolları ve 
Limanları i$letme komisyonunda 3560 ı • 
det kuru pil, 100 adet seyyar telırıf mı -
kin~ııi pili, 5S adet demir levha, 10 adet 
yuvarlak znnpara taşı, 4000 kilo ustüııü, 

13500 adet M rsilya kiremidi. 
vagon yani 4 milyon kilo taze doma• • Un'vcrslte artırma ve eksiltme komis 
tes ihraç edilmiştir. Bulganstan nyni yonunda Tıp Fakültesi iç'n gliserin, asit· 

umanda domates salçası ıhrnç et -

mck için pek çok 11alça imalatlıa 01e • 

teri ve fabrikaları kurmuştur. Ve 

finik ve formol eksiltmesi. • 
• htanbul gUmrükleri satı$ İ$1eri mil· 

dürliitunde satıhıcak 317039 kilo ş~ker .ar 
tlrması. 

hunların adedi gittikçe çoğııltılmRk • • Jandarma Umum Kamutanlığı Ank~

tadır. Halen bu fabrikalarda ihraC'at ra Satmıılma Kom'syonunda satın alına · 
cak sadcyafı, beyaz peynir. tarhana, kuru 

iÇın 4 • 5 milyon kilogram domates fasulye, mercimek, nohut. kuru soğan, r•· 
salcası hazırlanmaktadır. Böylclfxle tates, çay, bulgur, zeytin eksiltmesi. 

de kiraya verilecek Sarayburnu Gulhane 
parkı cazinosu artırması 

• Yoııat Nafııı mildıirlüfunde Yozıatlı 

yan • Fakili $oseıl inşaatı. 
• Bursa askeri 5atınalma komlııyonundıı 

sıtır eti eksiltmesi. 
• Sarıkamı~ askeri satınalma kom1syo • 

nunda 350 bin kilo kuru c;am odunu, 225 
bin kilo ııığır eti, 800 bin kilo düT. kırma. 

• A<l;ma belediye encümeninde 25 • 50 

ton soiuk asfalt eksiltmesi. 
• Beyoilu Vııkırlar drcktörlütiınde ki • 

raya verilecek diikkin ve muvakkithane ar
tırması. 

• İstanbul limanı isletme idaresinde G<t 
lat11da yaptırıl11cak bekleme ahırları ek6ilt 
me'!İ. 

• Istanbul vııbflar dinktörlıiğünde Gu 
reha hastanesi ic;in yoğurt patates, mangal 
kömürıi. kriple maden komürü cksiltmui. · 

• Tophanede lstanbul Levazım Sıttınııl· 

ma komisyonunda satılacek 1400 kilo sbn 
müıı• kömür artırması ve askeri fırın İc; n 
270 adet tavırnlık 30 adet pervazlık tahta ve 
2~ kilo c;ivi ek .. iltmesi. 

• İ'ltanbul telefon müdürlüfünde yaptı 
rılıocıık tam otomatik elli abonelik bir tele 
fon ıı:ıntralı tesisatı eksiltmesi. 

• Vize askeri aatmalma komiıyonundı 
ııüt. yoiurt, koyun eti ve saman eksiltmesi 

Pa ralar 

Sterlin 
ı DolRr 

20 lıvic;re fr. 
20 Belc;ilıa fr 
20 Drahmi 
20 Çelı lıuron 
20 Le, 
20 Dınar 
Fransız fr. 
Lını vuılıah 
Florin 
Avustur1a •ilin 
Mıırtı 
Zloti 
Penıo 
Le•ı 
Yen 
ı~v~c lraron" 
Altm 
Banknot 

Londrı Uıcrine 
Pıri11 ıı·erine 
Nevyork 
Liret 
Belıı 
Cenevre 
ı:; ... r:ıı 
Florin 
Çekoslovek 
Avuı1turya 
Mark 
hveç kronu 
hpınya peıeta 

lt 8.ankU• Mil 
N 

A 1 '' 
627,-
124,-
815,-
80,-
21.
ıs.-
13.-
49,-

163,-
190-
12,-
22,-
21.-

20,-
22.-
22.-
sı.-

''·-970.-
243,-

il amilin• 
Anadolu % 60 

,. %100 
Sirketh~yriyc 
Tr;ımvav 
R 0 ,..,0 nti Nelctar 
Terke>s 
A~lan Çimento 
Merkez Banka~ı 
o~-.~"'' RıonlcRıoı 
Sark Merkez Eczan• 

·~J'" ' "'P'"' 
Turk Borcu I 

" 
1t 

" 
III 

t ...... ,."'.,.' ,ı .. '· "1i 

Erııınl A. B. C. 
Sıvııs - Erzurum T 

It 

8. t 1. 
633,-
126,-
820,-
84.-
23,-
94.-
16,-
53.-

166,-
191'1.-
14.-
24.
:so.-
23,-
24 -
25.-
34-

'~ -
972.-
244.-

633.50 
12.03 

0,79,15 
10.06.33 

4,70.40 
2,43.-

63,20.110 
1.16,75 

19,16 
4,ı 4.50 
198 08 
3.06.16 
5,99,85 

~~.-
9.90 
o ı:ıo 

'?6,20 
2,50 

"·-
·~-
9 30 

·? fiO 
'0,75 
75,-
. .,_ 
3,60 

.. , 60 

"'l.RS 
·ı ,20 
• t:o 

'16,25 
en ~o 
99,50 

Bulgaristanın bu seneki fomatcs ilı· • Edirne Mcrkeı Malmiıdürluiünde E- Nafia Vckfıleti Demiryc•'hırı ı>ışaat _,. , c , r f n h v f ı ı ~ r f 
racatı, geçen senekınden 15 mısli o- dirne Jandarma Mcktchı ic;ln 120 bin kilo dairesinde Aydın ifem:r.;·v:u içrn ba

11 Ağuıtoı Salı 

ümekhk un eksiltmesi. 
larak çoğalmıştır. • Devlet Dcmiryolları lşlet111e tdaresin· last ihzar ve nnklıycsi. 1908 11 

B ı ı A a , s t... k ha 1 .tt ru· k . 1011 m 
106.SO 
97,-. u gar arın vrup .}R u.,,u • ac satınıılınacak 50 adet ray bukme aleti zını c men Rntmnıınr. oın:syo-

\f& depolarında ve büyük bir itina i· elt•iltmesi. nunda 117~700 kilo yulaf eksiltmeııi 
1 
... ~ " it "' i I Ô f_.ı.,.---,,._. 

1c gayet •Amı'z, çu .. ru"ksUz V '! taze o- • Kabata15ta İnhisarlar Levıır.ım Şube - J d 1 ı· t 1 - A ~ıh""' 
1.1_ an arma gene ~amu .:ın ıc;ı n-

la.rak sevkettiklerl meyva ve sebze sindeki Alım Satım Komi5yonunda Kayse- kara Satınalma komisyonund?. sığır Anadolu I ve ~~T 
ride yaptırılacak idare binası tn,aatı eksilt Anadol~ MUmessll 

mahsulatı birçok yerlerde diğer mem meıi. eti, arpa eksiltmesi. Kadıköy Vakıf. 

107,50 
98,-

ın '~ 
46.35 
47 .~0 
47,75 

Icketlerin bilhassa Mncarlarm Al· • lstıınbul ZirRat Mektebi Çiftlik idare lar Direktörlüf,;oiirıde kiraya verile- Dr. NACI S. SOMERSAN 
manyada meyva ihracatını baltala- sinde utılacık üzUm mahıulU artırması cek arsa \'e kulülıe arttırması. 

• htanbul Vıllyeti Nafıa MıidürlUiiln- • Kabatatta lnhi~arlar levazım alım sa-
ınıştır. de Univenite Hayvanat ve Nebatat Ens- tım komisyonunda bayrılı: eksiltmesi . 

Bulgarların bu seneki UzUnı ve yu- titi.ılerine alt mobllye eksiltmesi . • Gumrük muhafa:r:a genel kamutanlıtı 

Çocuk Hastalıkları MUteha~grnı 
Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet Apr. 

kat 2, No 5 
İstanbul saunıılma komiııyonunda 52S adet 

murta ihracatının da 12 bin vagonu • lstınbul Belediyesi Dal mi Encümenin çağ. torbası "ve 640 adet arka ı;antıuıı. 
d K ~ " at t 1 k b • Çanakkale Tüm satın11lma komisyo • 

Her gün saat 3-6. Telefon 42493 
635 bulacağı ümit edilmektedir. Yıılnız e araa.aç muesses ı e ve ş em e sa- nunda 320 kilo yulaf eksiltmesi 

tıı salonlarında yaptırılacak cengel teai- • Fmdıklıdı askert satınalm;ı komisyo • 
Uzüm ihracatı ise 4 bin ~agonu bu • satı. Ve Belediye Matbaası lc;in alınacak nunda Çlltalca itin 7700 kilo kuru soian ~ FENNi SUNNETÇI 
lacaktır. mücellit levıızımı eksiltmesi. ve yulık ııebze eksiltmes.i 

•Tophanede Istanbul Levuım satın;ıl. M• N F" DAN ÜzUm ihracatına Bulgar vagonla- • lstan'Uul Jandarma Satmalma Komis- ma komiıyonundı 93 ton sadeyafı ve 2600 1 1 
yonunda ntınalınacak 10 bin adet kaba- çift mahmur. eksiltmesi. 

ti kafi gelmediğinden Bulgar demir • ra çiviııi eksiltmesi. • lstanbul belediyesi daimi encümenin • şilttaş Erip apartımanı 
de yaptırılacak Beyazıt Hazinedar soltaiı il felefon: Kabine Ha95, ev 40621 yolları nezareti geçende Almanya, 

Belçika ve Yugm5lavyadaıı pek çok 

yabancı vagonlar kiralamıştır. 

Köylümüze 
yard·lm 

Trakyada bir köylüler 
bankası teşkil edilece~ 

Ankara, 7 (Tan) - Iç Bakanlık 
köycUlUk şubesine köylUmUzUn kal
kınmasını temin için hazırlamaya 
başladığı projenin esasları şunlar • 
dır: 

• Milll Saraylar Müdiırlilfiınde Dolma • kaldırımları eksiltmesi. • 

.stanbul Gayr.mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

· 449 Beyoğlu Hüseyin ağa 

L672 Tarabya 

ı 726 Kadıköy E. Oemanağa 

Y. Zühtü Paşa 

3548 SUleymaniye 
~i8P Kurtuluş 

3834 Çengelköy 

4335 Beyoğlu Hüscyiııağa 

5152 Kuzguncuk 

li031i 
" 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve Hie. Hisseye göre 

Valide çeşmesi E. 159-161 33,60 metro arsa 
Y. 195 

E Karayani 

Y. Teravct 
E. ve Y. 2 Ahşap hanenin 

1 12 His. 
E. Ihlamur çeşmesi iE. 14 

Y. Tahta Köpril Y. 78 

Bostanın 

20/ 120 His. 
Kebapçı hanı yokuşu E. ve Y. 4 606 metro arsa 
E. Saka E. 28 46 metro arsa 
Y. Fazıl Arif Y. 27 

muhammen K. 

140 A.art· 
tırma 

100 
" 

1050 K.znrf 

2430 " 

Hasanpaşa sedi E. 8-SMU. Bahçeli ahşap hane 

70 A.art 
tırmr 

420 " 
yukarı sokak Y. 3-13 

E. Valde çeşmesi ve E. 32 119.44 Etrafı duvarla 
Nizamiye Y. Taksim cad mahallen mahdut arsa 

E. Hacı Kaymak 
Y. Mentcş 

66 - 68 
Y. 47 
E. 16 
E. 01 

113 metro arsa 

115 metro arsa 

33ri0 K.zarf 

113 A.nrt· 
tırma 

120 " 

Şekerli limonlu 

HASAN gazoz özü 
:\1eyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu 
şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa ml· 
devidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine H A S A N GazOI 
özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 
Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel tertiblıı 

yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 30 büyük 50 
kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, 1STANBUL, BEYOGLO 
- --- __/ 

Samsun Val.iliğinden 
Ekstilmeye konulan iş : "Terme ve Miliç köprüleri.. ~~ 

. " trı 
nın ınşası . n 

· - Termo lcöp .. üoünün kqif L~deU (Z0090~ Uril k a 
( 5 2 j elli iki kuruş ve Miliç köprüsün ün ( 15 7 O O) lir 

1 

( 45) kuruş olmak üzere keşif bedelleri yekunu (36595 
iiı a ( 97) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 
:: - İhale Ağustosun ( 20) inci Perşembe günü sa• 

( 16) da Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf 
likdir. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - 1\1 ukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiy{ 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hülasa cedveli 
F - Projeler , 
İsteyenler bu evrakı Ankara, İstanbul ve İzmir ve 1/ı' 

layct Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
S - İstekliler aşağıdaki vesikaları göstermeğe 

bt rdurlar. 
A - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı oldU' li 

~ d . 'k 7 guna aır vesı a. ~ 

B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa. Vekalet' rJ.
6 

]erinden alınmış ehliyet vesikası. b~ 
6 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza rrııJ' ~il 

kabilir.de Encümen Reisliğine teslim edilmiş olacalC' ~ 
tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1
, de 

7 - İhale (2490) sayılı artırma. eksiltme ve ih3 \ 
~anunu hükümlerine göredir. ( 4382) 

1
'1 
~l 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HE~, tRot 40Kuh·· 
lı!: FES BORUL4F<ıl<ıı TE ~;ZLfR. BALGAP'1 S(İı<,~ q\.:ıp. Ö~ )liRÜC.İ3 HEMEN GİDf r. ı' 

lı~ 
de 
~, 
lq 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mnhkeınesinden: 

Davacı Şefika tarafından müdda
aleyhler Muhittin ve Cedikpaşada Sa 

1
1 raç ishak mahallcşinde lınam ha -
mamı sokağında 26, 28, 30 numara
lı hanede Kadri aleyhine, şayian 

{jıl b 

lstanbul dördüncü icra 

ğundan: • 

lkametgiıhı bilinmiyen BeyoğltJ :. 
ğahamamında Ereğli apartunafl1 

da 1 numarada Madam Olgayıı , lıe 

I{öy civnrlarındaki dost arazisini 
kadastrosu yapılmak ıuretile top -
raksız köylülere dağıtılacak ve bU
yUk çiftlikler parçalara ayrılarak 
köylilnün öz malı yapılacaktır. Köy 
ler uf ak birlikler haline getirilecek
tir. Ekonomik cihetten köylümüzü 
kuvvetlendirmek için köylüler ban
kası teşkil edilecek ve bunun bir 
başlangıcı olaral<ta Trakyada bir 
köyliller bankası kurulacaktır. Ban 
kanın sermayesi köylerinden bütçe· 
}erinden kesilecek yüzde sekiz ve 
yliıde onlarla meydana gelecektir. 
Bakanlık bu hususta merkezden 
muhite doğru olmak üzere etütler 
yaptırmaktadır. 

6552 Edirnekapı 

Salma tomruk 

E. Hacı Kaymak 
Y. Mentcş 
.E. Arpacı 

bakkal Y. Arı 

Yenişehir cad. 

E. 5.5 430109 metro arsa 650 mutasarrıf oldukları Ged1ikpaşada " Saraç lshak mahallesinde marn ha 
Y. 7-7Mü 

Aleko Nikolayidiyc olan b~'.c~,e ~i 
nuzdan dolayı gayri mcııkulUfl J 
konan haciz üzerine ehli ."~~f 
maarafile kıymet takdir ettırıl O • 
ve verilen raporda gayri me~l<t~~ 
ntize ~2770) lira kıymet takdtr 

7256 Beyoğlu Hüacyinağa 
mamı sokağında 26, 28, 30 numara-

E. 11-13 Ahşap hanenin 310 ,. lı hane ile Rumelihisarmda Ali Per 
Y. 7- 9 3/6 His. tek mahallesinde çeşme sokağmda 

i RTiHAL 7656 Çeng~lköy E. Kuleli Haetancsi E. 21 73 metro arsa 50 .. eski 16 ve yeni 1 numaralı hanenin 
Esbak üçüncü dalrel belediye mu Y. Taşocağı ve mektep· mahallen 20 şUyuunun izalesine dair ikame olu-

hasebeciliğinden mUtek&lt Ohri eş • oa Akuray Katip Kaaım L B 1 E 
8 

Ah h 
00 

K f nup icra kılınan muhakeme neticesin 
rafından Halil Hilmi Bey irtihıı.11 anga oetan an · şap &ne ve lO .zar de şüyuun izalesine 18-7-936 tarihin 
darı beka eylediğinden cenazeıl le· Y.3~-35/1 kulübesi olan boe- de ikametgahı meçhul Kadrinin gı-
tanbulda Veznecilerde, Camcı Ali 35/2 tanın 10/72 His. vabmda karar verilmiş olduğun- • 
mahallesinde Hayrullah ıokağında 8124 Yeniköy E. Birinci E. 16 Y.18 Bahçeli ahşap hanenin 140 A.art dan işbu ilim tarihinden itibaren ve 
8 numaralı hanesinden kaldınlarak Y. Kanber mahallen 12 15196 His. tırma on beş gün zarfında temyizi dava e· 
ikindi namazı Beyazıt camii şeri - demediği takdirde hükmün kesbi 
tinde badeleda Merkez efendi me • Yukarda evsafı yazılı gayrimenk ullcr on gün müddetle satışa çıkanı mıştır. !haleleri 19-8-936 tarlhinı kat'iyyet edeceği, hiikUın hülasası -
zarlığtndaki aile kabriet&nma defne 1 "Sadüf eden Garşamba günü saat on dörtt<'dir. Satış mlinhasıran gayr imiibadil bonosiladır. ı nın tebliğ makamına kaim olmak U-

dilecektir. Mevla rahmet eyliye. •illi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I zere ilan olunur. (2'1859) 

miştir. ,1 
Verilen raporu görmek ve itir ,J 

nız val'!a itiraz mcrciine bildirı11 el 
Uzere 103 Uncü madde muclb~d' 
tebligat yapılmış ise de bulunJllll -1 • 

nızaan dolayı davetiye geri~e. <;t,.e' 
rilmiştir. Tarihi ilandan ıtıb'"'( 
beş gün zarfmda bir itirazınJı'. ·ıi ' 
sa mercie bildirmeniz liizumtl 1 

nen tebliğ olunur. (24861' 
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ş·rketi Havriveden: 
Köprüden saat 6,20 ve 7, 1 O da hareketle Boğazın Rumeli ve Anadolu cihetle- • 

rine giden ilk poıtalarımız da küçük esnafımıza ve bilumum işçilerimize ve Boğaz
da erken işi olanlara fevkalade ıühulet olmak üzere gidip gelme biletlerde yüz
de elli tenzilatlı tarifemizin her gün tatbik edilmekte olduğu ilan olunur. 

Deniz Yolları 
IŞLETJ\AESl 

l\centcleri : Karr cöy Köpffiba11 
l'tıl. 42362 - Sirkecı MUhlirrta 

ıade Han. Tel. 22740 

1 rabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Perşembe 

15 de. 

izmir Sür'at 
Postası 

Cumartesi 15 de 

postaları 
Salı, Perşembe 10 da k8.J

karlar. 

Diğer postalar~ 
Bartın - Cumartesı Çarşamba 

18 de 
lınıit - Pazar, Salı, Perşembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

şamba. Perşembe, Cumarte
si 20 de. 

FCa.rabiga - Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık - Sah 19 da cuma 17 d\ 

Trabzon ve Mersin postaları. 
na kalkış günleri yük almma1 

4481 

.........._-------~~----~~ l !ııtanbul Ddördüncü lcra :M~ 
ll&-undan: 

\> Sü!eymaniyede Saman Viranı ev
e E.>l Yeni Bezzazı Cedit mahallesinin 

2~rtıi .. ve Şeftali sokaklarında eski 
l ~ tnukerrer 28 ila 34 yeni 28 il3. 3-1 
ltarıu cmliı.k numaralarilc murak -
d arı:ı ve halen cephesi Ismetiye cad
~:~\ namile maruf cadde üzerinde 
tni 

1 
ltapu numarası 1-2 olan ve ye

a na ~~hlivukuf tarafından tamamı-
kı ok:uz bin dokilz yüz lira 

ra J~et taktir edilen HUaeyin HUs -
) !1un mutasarrıf olduğu ve halen 

~g tarafı Belkıs mülkü ve yine sol 
~rafı Belkıs mtilkü ve arkası Mirza 
Y il ev ve bahçesi ve cephesi Ismeti-
6 e caddesile mahdut Demir ve ma
lı'ıetıi eşya fabrikası olnrak kullanıl
(t şk.ta olan kargir fabrika binası 
~eııısat~ ?ariç) birinci derecede ipo
tı it takıbmden cı.çık artırma ile sa -hr konulmuştur. Mce;kur fabrika 
~~asına Ismetiye caddesindeki met 
Qif kap.ısından girildikte sol taralta 
saı er bır kapı ile girilen büyük bir 
le on :mevcut olup zemini çimento i
~ ~efr~ş ve altında bodrum katını 
?ıeu hte~ı olarak işbu salon imaliı.tha
bt!llı. e.lınde kullanılmakta ve yine 
kap imalathaneden hem de methal 
kat~nı~an çıkılan merdivenle ikinci 
lo Yıne bir salon ve ı:eminl çimen 
ta,~ a.Yrıca Uç oda mevcut bulunmak-
"ır 

1l' %~artnamesi 10 ağustos 93& dan i
~ ey~~n talik edilerek 936 senesinin 
le 'Y l pazartesi günü saat 14 t~n 
~11.tr a .kadar latan bul dördüncü icra 
~Ua esınde açık artırma ile satışı ya
~ı.ıı cak ve bu artırmada gayri men
~Mlb uhammen kıymetinin ~t 75 
~ı:ı ihe Ye~migı hc~lni bulduğu taktir
de e alesı yapılacaktır. Aksi takdir
kıul'r. tı. Çok artıranın taahhüdü baki 
~ "'ak .. ,8.ha Uzere artırma on beş gün 
luı a tenıdit edilerek 936 senesi ey
~~ 11;1~ın yirmi ikinci salı günü yi
lle 'Y:>ı. 14 ten 16 ya kadar dairemiz 
~~h-i arıılacak ikinci artırmasında 
liinH menkul en "Ok artıranın Us -
ı· cıe b " 1 tıeşı •:ı:ı.kılacaktır. Artırma bede-
~klt!r·nı:lır, Artırmaya i.,tirak ede -
tilindn % 7,5 yüzde yedi buçuk nis

lıılııı be Pey akçesi vermeleri veya 
11ı.ı tcv~~kaların teminat mektubu -

ııJ rakltrı. 1 e~lemeleri lAzımdır. Müte
~flt~i ;rgı'. rü.eıımu belediye, v~~tf 

ı.ı ~· d~li ~ Yırmı senelik evkaf ta vız 
Ut ~1bt aı rnuşterisine aittir. tpotek sa-
ı<ıl{ l ~ ve a.ca~Jrlar ile diğer alacaklıla-

lıtll' ~~, l{ ırtıfak hakkı sahiplerinin, 
ln \>tikallnunu.nun 126 mcı maddesi~e 

ıU · 1 l ~nn tanhi ilandan itibaren yır 
da ~ dqir '-~rfında evrakr müsbiteleri-

11 ~•i ta~rn_ıze müracaatları lazımdır. 
~ı· ı ll.bıt 01 lırde hakları tapu sicillerile 

~ ıtırıırnrnıyanıar satış bedelinin pay 
ııe ,, ~laı. asından hariç kalırlar. 
. ıcc J'fJ t1.adarı . k . 1ıı ıfJ " lthk: arın işbu maddeı anıını-
Ld1; ~ t! <lah lltnına göre hareket etmeleri 
et/' ~ııı~l'i~ fazıa maırtmat almak isti
~~ l~ ~llıı.ıri 9~4/4605 dosya numarasile 
,,8r I'\ İl~nYetımize müracaat eyleme -

olunur. <24 60). , I 

il~ 

Ba~Jarın Midlyo hastah§ına karşı 
İstanbul, Çenberlitaş: Etem Pertev ve Şeriki 

PfRlEV MUSTAHZARATI FABKiKASI 
Zirai Müstahzeratından 

PERONOSPil "B 
" Eliın bağlarda bü

yük ıararlar yap -
makta olan Pero • 
nosporüs, Pas veya 
Mildiyu denilen has 
talığa karşı PERO -
NOSPİT "B" ka t'i 
tesiri haizdir. 
Bağlarda zorluklar
la ve çok zahmet ve 
masrafla yapıla gel 
mekte olan adi; 
gözlaşlamaya ve sa 
ir pahalı hazır ilaç
lara nazaran PERO 
NOSPIT "B" terki -
binin hikemi ve kim 
yevi hııımsiyoti iti -
barile asmanın dal, 

~·aprak, tıalkım ve hor tar~fn~ı daha iyi sarar yapııııır. Tatbiki gayet ka
lı::y ve çabuk, en ucuz ve ilüısadi olarak baaı ve mahsulil kurtarıcı bir 
Haçtır. 

0 

Müesseseden tahriren tafsilat talep ediniz. 
Depoziterleri: Karaköyde Karaköy eczanesi, Perşembe pazarmda: Tür-

kiye tohum mağazası, Ketencilerde Uğur Bakkaliyesı 

Servet 

fi.:n hoş meyva usarelertJe tıazır 

lanmıştır Aazmı kolaylaştınt 

Tnkıbar.ı izale eder Kam temi2· 

tiverek vücuda tazelik ve canlılık 

oahşeder 

INGIUZ «.ANZllR p,nzAN fi],.,.., 
Revnı?lıı l!'lhırıhııl 

tHTlRA tLANI 
" Piritlerin dökümü için usuJ ve 

Prtibat " hakkında istihsal olunan 
ı-8-1934 giinlü ve 1825 sayılı ihtira 
)eratı ile "Asit sülfürö milhleri 
nahlfıllcrinin istihsali i~in usul ve 
·iqaz" hakkında istihsal olunan 
ı-8-1934 günlü ve rn:n sayılı ihtira 
>eratı bu defa mevkii file lmnm::ıl 
•ıerc ahere devrüferağ veya Jcar e
'ileceğinden talih olanların Galata 
la . İktisat hanında Robcrt Ferri'yr 
n üracaatları ilan olunur. 

528 

Is anbul Vakıtıar Dırektörlüpü ııanıar ı J 1 ----------
'<UÇUK iLANLAR j 

Değeri 

Lira K. 
341 43 

Pey parası 
Lira K. 
24 60 Y edikule: Çırağı Hasan mahallesin

de Hacı Evhattin caddesinde eski 5 O 
yeni 84 Nr. h ve 2181 metro murab
baındaki arsanın tamamı. 5 9 2 7. 

260 26 19. 5 5 Büyükçarşı: Kaz azlar orta sokakta 
34 Nr. lı dükkanın tamamı. 5908. 

94 42 ·7 00 Beyazıt: Tavşantaşı mahallesinde 
Fırın sokağında eski 2 yeni 6 N r. lı 
evvelce dükkan şimdi odanın tama
mı. 5925. 

400 00 30 00 Kumkapı: İskele caddesinde 154 
metro Kürkçübaşı Süleymanağa ca
mii arsasile mevcut enkazı. 979. 

1166 00 . 87 45 Taşkasap: Mollagüran1 mahallesin
de Hayrettin Paşa sokağında 4 Nr. 
lı bermucibi çap ı 555 metro terbiin
de olan ve tramvay caddesine yakın 
mesafede bulunan evvelce bostan 
şimdi arsanın tamamı. 5650. 

2080 75 156 10 Sultanahmet: Helvacıbaşı !skender 
ağa mahallesinde Mehmet Paşa ka
rakolu civarında 594,50 metro mu
rabbaındaki İskenderağa camii arsa
sının bütünü. 915. 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müd -
detle açık artırmaya çıkarılmı§tır. İhalesi ı 7 -8-9 3 6 pa
zartesi ~ünü saat 15 te İstanbul Vakıflar baş mildürlü -
ğü komısyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mahllılat ka
lemine müracaatları. ( 4343) 

Mobilyanız i~in 
Beyoğlu Kabristan sokağındaki 

BAYAS ve 
PSAL Ti 

Mefruşat ticarethanesini ziyaret 
etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

- Telefon: 41424 

İstanbul DördüncU lora Memur

luğundan: 
Tan gazetesin in 5-8-036 tarih ve 

46f\ numaralı nüshasının dördüncü 
sahifesinin dördüncü sUtununda in
tişar eden Galatada Sultan Baya
zit mahallesinin kayden Araboğlu 
ve mahallen kara oğlan · sokağında 
eski 9 ve 9 mükerrer yeni 9 ve 11 

RESMi iLANLAR 
TURK LiMiTED 

ŞlRKETl 
ANKARA MUMES

SILLICI. 
RESMi iLANLAR 

TORK LiMiTED ŞiR
KETiNDEN: 

~i__rketimizin Ankara Mümes
slllıgine BUAJ Akba tayin olun-
muştur. Ankara'da D l d .. eva r en 
para ahırn kabzi, Şirket namına 
temas v; . müzakerede bulun-
mak selahıyeti yalnız . . mumaı-
leyhe tevdı edilrnistir K yf" t 
bil' m - . - e ıye 
. u ?m Resmı Devairln nazarı 

dıkkatıne vaz olunuıı. 

546 
numarah otelin nısıf hisseinin satı- İ-~~~--~;m--~--~-ii 
şında müterakim ver&i ve belediye SAT 
res1mleri ve vakıf icaresi ve dellali- ILIK ARSA 
ye resimlerinin satı~ bedelinin öde
neceği ve 20 senelik taviz bedelinin 
dahi müşteriye alt olduğu ve fazla 
tnalftmat almak istiyenlcrin 34/ 
5583 dosya numarasile dairemize 
müracaatları ayrıca ilan olunur. 

(24872) 

, ~~ahada'da Şahap Oteli bitl
şıgı~de ve çok havadar bir yer
d~ bın beş yüz metro :murabbaı 
hır arsa çok ehven fiyatla ve a
cele satıhktır. Tan gazetesi 
GilrgAn rumuzuna müracaat. 

455 

Doktor Mehmet Ali Aksoy 
Haseki ve Cerrahpaşa haı;tancleri 

cilt vo ziihreviye mütahassısı Sirke
cide Be~ir Kcrr .. ll eczaneı:;i ittisalinde 
1 numara hergün saat 2 den sonra 
hastalarını kabul eder. 

659 

1 
lato11bul Komutanlığı Sa·ı 

\ınalma Komisyonu ilanlar 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 
20.000 metre bez tülbend 
satın alınacaktır. İhalesi 11 
EyJül 936 Cuma günü saat 
1 5 de açık eksiltme ile yapı
lacaktır .Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebi
lir. Muhammen tutarı 2.000 
liradır. İsteklilerin 15 O li
ralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklı
da Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(4154) -18! 
:/o 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 
10,000' metre kembrik bezi 
sa tın alınacaktır. İhalest 
11 Eylül 936 Cuma gunu 
saat 14,30 da açık eksiltme 
ile yapılacaktır. Şartname
si her gün komisyonumuz
da görülebilir. Muhammen 
tutarı 2200 lirayadır. İs
teklilerin ı 6 5 liralık ilk te
minat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve saatte Fmdıkh<la Komu
tanlık Sa tınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 4 15 5) 

485 
~ 

Ordu ihtiyacı olan 10,000 
metre sargılık amerikan be
zi satın alınacaktır. İhale
si 11 Eylül 936 Cuma günü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. Muhammen 
tutAn 2.000 liradır. İstek
lilerin 15 O liralık ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutan
lık Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 415 6) 

486 

11 

tstanbul harie1 askeri kıtaatı ılAnları 

Mıktan Tahmin Te- İhale tarihi Günü Saati 
Cinsi bedeli mina tı 

Kilo Lira Lira 
Yulaf 350000 17500 1312 14·8-936 Cuma t4.30 

,, 320000 16000 1200 11-8-936 Salı 14,30 
,, 35 0000 17500 1312 18-8-936 Salı 14,30 
,, 320000 16000 1200 8-8-936 Cumartesi 14,30 
,. 35 0000 175 00 1312 12-8-93 6 Çarşamba 14,30 
,, 330000 16500 1238 7-8-936 Cuma 14,30 
Tüm Kıt'atı Hayvanatı için kapalı zarfla alınacak 

olan Yulafın Mıktarları ve ihale tarihleri ile teminatları 
hizalarında yazılmıştır. Sartnamesi İstanbul<la ve Ça
nakkalede Satınıılma Komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evvel ihale kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarını Çanakkalede Tüm Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 124) ( 4254) 482 

• • • 
Aşağıda cinsi yazılı erzak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

E~ siltr •• e Sarıkamışta Askeri Satınalma Komisyonunda 
l pıl~ caktır. Şartnameleri parasız olarak Sarıkamış 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Kapalı eksiltme
lerde isteklilerin teklif mektupları ile istenilen vesaiki 
be1li edile nihale zamanından bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Eksiltmeye gireceklerin yeni 
~er1e ticaret vesikaları ve bu işe yeter ilk teminat mak
buz vepa Banka mektubu ile teklif mektuplarını belli 
edılen zamandan evvel Komisyona vermiş bulunacak
iardır. (118) (4227) 
Cinsi Mıktan M.Be- İlk Te- Ek.Şekli Ek.Tarihi Saati 

deli minatı 
Lira Lira Kilo 

Y-un~ 350000 
Ça.r.ı 0-

35000 2625 Kapalı 10 8 936 10 

d..ınu 

Sığır 225000 22500 1687t50 
Eti 
Düz 800000 104000 6450 
Kırma 
Fabrika 
Unu 

15 

l 7 

Sade 380v0 24700 1852,50 
" 

ı .. -u _,..,v ıO 

Yağ 
Arpa 800000 24000 1800 H ., ıs 

481 

· Bursa için 432000, Mu- Ankara'da Cebeci hastane .. 
danya için 2 500 ve Ban- sinde yaptın acak dahili kıs· 
dırma için 235000 kilo Un ttıı intaatı kapalı zarfla ek
satm alınacaktır. Tahmin e- siltrneye konufrnuştur. Bu 
dilen bedeli 121770 liradır inşaatın keşif bedeli ı 3 5 ı 86 
Muhtelif Garnizonlara aı<l lira 28 kuru~tur. İhalesi 1 7 
unlar ayrı ayrı taliplere de Ağustos 936 Pazart si günü 
ihale edilebilir. Şartnames1 saat 15 dedir. Şartname ke
Satrnalma Komisyonunda- şif ve projeleri 676 kuruş 
dır. Eksiltme 14 Ağustos karşılığında insaat şubesin-
936 Cuma günü saat 16 da den alınır. İlk teminat 
Bursada Tophaende Satın- 8009 lira 3 2 k u r u ş • 
alma Komisyonunda ola- t u r . E k s i ] t m e y e 
caktır. Eksiltme kapalı zarf girecekler 2 4 9 O sayılı k~ -
usuliyledir. İlk teminatı nunun 2 ve 3 üncü maddele-
9133 liradır. Eksiltmeye iş- rinde yazılı belgelerle kanu
tirak edeceklerin 2490 sa- ni teminat ve Bayandırlık 
yılı kanunun 2t 3 maddele- Bakanlığından alınacak eh
rindeki vesikaları göster- liyet ves;ikalarile birlikte tek 
meleri lazımdır. Teklif lif mektublanm ihale saa
mektupları 14 Ağustos 936 tindert en az bir baat evvel 
Cuma saat On beşe kadar Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna Satma1rpa komisyonuna 
verilmiş olacaktır. ( 12 1 ) vermeleri. ( 1 3 3) ( 4 3 2 8) 

( ·1256) 483 498 

nh~saı~ar umum Müdür yqünden 

1 -- Şartnamesi mucibince ( 5000) lira muhammen 
bedelli 100 adet portatif yazı makinesi açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak Kabataşta Levazım 
ve l\iubayaat Şubesinden verilir. 

3 - Eksiltme 14-8-936 Cuma gtinil saat 15 te Kaba
taşta Levazım ve Mubayaat Şubesi binasındaki Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin olu
nan gün ve saatte yüzde 7 .5 muvakkat güvenme parası 
olan 3 7 S lira ile ve eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 
münakasa kanununun tayin ettiği vesikaları hamilen 
miiracaatlarr. (3596) 456 

A~ık Arttırma ilAnı: 

Belediye Sular idaresinden: 
Sular İdaresinin Feriköy fabrikasında mevcut hurda 

font boru parçaları açıK: artırma ile satılacaktır. 
1 - İstekliler satış şartnamesini idare merkezindeki 

Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
. 2 -Açık artırma 19-8-936 çarşamba günü saat 15 te 
Idare Merkezinde yapılacaktır. ( 4422) 



KELVi ATO 
Tecridi başka marka~ardan °/0 

28 üstün olduğundan ·az cere-
Veresiye Satış: SAHiBirtirt SESi Beyoğlu istiklal Cad. No. 302 

A~"KARA 

tZ~IİR 
ADANA 
SA!USU!\~ 

BURSA 

- Vehbi Koc ticaret evi KOSYA 
KAYSERİ 
Al\'TEP 

- A.. Mucip Dölen 
- A. Vetter ticarethanesi - İsmail ve oğullan Cıngıllı 

yan sarfeder çok buz yapar - Ş. Rıza İşçen ticaret evi - Naci ve H .Ahmet Dai kardeşler 
- C. CelaJ Özlü - S. Kemal Sezen KONYA EREGLİ 

DİYARBEKIR 
MERSİN 
TAŞKÖPRÜ 

- Mustafa Erkek 
- Mehmet Huzmen - Celal Ayyıldız 
- İsmet Ağartan - Ahmet Yüksel - Jorj Satel 
- H. Veli kardeşler ve Şsı. - Türkmenoğlu kardeşler 

·Asipin Kenan 1 

Sisi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

İsmine dikkat buyurulması --

Moda Deniz Yarışlan 

il 
TACETTiN GU~TAN 

BüYüK MOBiLYA MAGAZASI 

Sır 

defa 
gelip 
görü
nüz. 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

ç .A .M. Lo ayonunu 
kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 

Çam Iosyonile banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandmr. 

Şişesi 60 kuruştur. Büyük eczanelerde bulunur. 

---------------------510 

Moda Deniz Kulübünden: 
449 #11---------------··---.. 

1~9Ağus~sPullgilnüModakoyundaya~l~ak ,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
büyük deniz yarışlarına iştirak edecek olan ve elinde da- ~1 s1PAt1•o~Lo _ Sipahi O ğ 1 u 
vetiyesi bulunan zevat Köprünün Kadıköy iskelesinden ,i1§HASAH ttUS"U~-z. • • • • 
saat 13 te kalkacak olan Akay idaresinin Göztepe vapu- ;.::;E~"rsaf>a1.~('~~ HASAN HUSNU 
rile yarış sahasına geleceklerdir. ~ - · ~~~·:'& 

2 El. d d · · b l l · · k · ~· ~ 1- ~~~~ B U R S A P A Z A R I - ın e avetıyesı u unmıyan ve yarış ara ıştıra ~~~:J Leyli mekteplerde talebeye lüzumlu olan yatak, 
etmek istiyen zevat, yine saat 13 te Köprüniin Boğaziçi · 1 eı- yorgan, yatak ve yorgan çar§aflan, pike örtü 
iskelesinden kalkacak olan Şirketi Hayriyenin 5 8 numa- ve yün battaniyeler, havlu, mendil, çorap, fanile. pijama vesair ih-
ralı vapurile ve yine ayni saatte Sirkeci iskelesinden kal- tiyaçlarmızı çok ucuz fiatlarla mağazalarımızdan tedarik ede-

kacak olan 26 numaralı araba vapuruna bilet mukabilin bilirsiniz. 
de binebilirler. Bilet ücreti şahıs başına 100 kuruştur. Ve Adres: İstanbul, Sultan hamam No 2V4- Beyoğlu, İstiklfil cadde-
Şirketi Hayriye kişelerinde satılacaktır. si No 376 - Bursa, Uzunçarşı No 98. 

3 -Yarışları kaçırmadan seyretmek istiyenler 50 ku- BAŞKA YERDE- ŞUBEMiZ YOKTUR. 

ruş antre mukabilinde Modada deniz hamamından, Ko
ça gazinosundan, Bomonti ve küçük Moda bahçelerin~ 
gire bilirler. 

4 - Yarışları sandal, muş ve motörlerle seyretmek is
tiyenler, Moda burnu ilerisine vazedilecek şattan aşağı
daki ücretler mukabilinde bilet ve filama alacaklardır: 

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

Eskişehir Memleket 
·Baş Tabipliğinden : 

Hastanesi 

Hastanemize alınacak olan 1445 lira muhammen kıy 
metli karyola, alet masası komodin vesair eşya açık ek
siltmeye konmuştur. İhale 20-8-936 da saat 15 te vila -
yet encümeninde yapılacaktır. Evsaf ve şerait İstanbul 
sağlık direktörlüğünden ve Eskişehir memleket hastane
si baş tabipliğinden sorulabilir. İsteklilerin usulüne gö
re müracaatları. ( 4482) 

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

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

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlaır asker:lik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve getlikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-

' dır. (136) (4349) ' ' 500 

M. M, Vekaletinden: 
936 senesi içinde alınacak Almankari erat binek 

eğer takımlarını almaya talip Firmanların teklifler ile 
birlikte şartname müzakeresi için 15 Ağustos 936 gü
nüne kadar M. M. V. fen ve sanat umum Md. ne müra-

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 
İdaremi~ mülhakatında açık ve açılacak olan me

muriyetlere imtihanla memur alınacaktır. İmtihan 
İstanbulda ve 12-8-936 Çarşamba günü saat 13 te 
Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasında yapı
lacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

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

olmak veya müeccel bulunmak, 
3.- 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı ol

mamak 
4.- Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve 

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

muhil bir cürüm veya alel'itlak ağır hapis veya o de
rece cezayı müstelzim bir fiil ile mahkum olmamak 

" Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki 
gerektir" . 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1.- Hesap hendese " Hesap : Adadı mürekkebe, 

taksimi gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto" Hen
clese: Satıhlar, hacimler". 

2.- Muhasebe " Usulü defteri". 
3.- Coğrafya " Umumi ve Türkiye". 
4.- Kitabet " Orta tahsile göre ". 
İmtihana girmek isteyenlerin şimdiden bir dilek

çe ile ve evrakı müsbitelerile idaremiz Memurin şu
besine müracaatları ilan olunur. ( 43 79) 
İHTAR : İmtihan günü vaki olacak müracaat-

lar kabul edilmez. · 575 Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALL'i 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

caat etmeleri. (4208) 477 .. ____________________ ....,.... 


