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Manevralara bUtUn motörlU kuvvetlerimiz dahildir 
\ 

Bir haftallk 
tarih 
A vrupanın sulbünü ve r~- J 

batını tehdit eden tehlı
lceler bu haf ta içinde bir kat da
ha artrnıttır. Herkes, ayn ayrı, 
bu f enahğı görüyor ve korku
Yor. Fakat ite Avrupanın umu
ıtıi menfaati zaviyesinden baka
cak, ve söz söyliyecek bir aalahi
Yettar makam yoktur. 

1914 harbinin arifesinde ufukta 

Mareşal Fevzi Ç11km~k komutanlar heyetile beraber manevra planını tetkik ediyor 

\ 

.. 
TrakyaJaki büyük manevralarda hücum tanklarının bir ilerleyişi 

\ 

görUlen infilak ihtimalleri bugünden 
sok değildi, azdı. Buna rağmen dün· 
l'a kendi kendini günün birinde 
Unıumi bir harbin ortasında bulmuş· 
tu. :söyle tehlikeli vaziyetler kar9ı· 
fiında sulh ihtiyacını duyurmak; in· 
8anlara, insanlıklarını hatırlatmak, 

tehlikelerin önüne geçmek için, har
bin acı tecrübelerinden mülhem ola· 
rak, bir Milletler Cemiyeti kunıldu. 
I<'akat cemiyet o kadar zavallı bir 
halde ki bunu harekete getirmek bu
gün hatıra bile gelmiyor. 

Zıddiyetler ve ikilikler 
r TrakYadakl manevralar büyük ""I oonm pDyatOaırdla 
intizam içinde devam ediyor Nuri ve Yaşar 
'----------------.1 Çoban sayı ile 

A vrupa iki cepheye ayrılmış bir 
vaziyettedir. Bu cephe ayrılı· 

ğı, bir taraftan zıt menfaatlere, diğer 
taraftan da siyasi akide ikiliğine da. 
Yanıyor. • 

lştihası zaten kabarmış halde 
lnernleketler için !spanyanm Fasta
ki arazisi, Akdenizdeki adalan tadı
tıa doyulmaz lokmalardır. Hasta İs· 
J>anyanın mirasçıları gittikçe fazla 
8okuluyorlar. 

Bir defa fırsattan istifade ederek 
bir tarafa el uzatıldı mı. bunu mazur 
töstcrmek için vesile icat etmek iş· 
~ll bile değildir. Dünyada en bol O· 

I} •r,V' VPSi!p,flirnd 
.lU.ll cCKZfOOSI .DaŞ.Ka. .US!Jın.ı· 

l'ada bir tarafta komünistlik ve ser
~~t fiki~lc~?· diğer tarafta fa.şist -
lıgın, eskı kılıscnin ve dini taassubun 
çarpışmakta olması da hariçte sıkı 
rı.lakalar uyandırıyor. Mareşal Fevzi Çakmakla her aber Trakyadaki manevralar ı idare eden Komutanlar 

F ran•anın bitaraflık teklifi • Babaeski, 8 (Sureti mah~usa-ı 
H 

da gönderdiğimiz arkada•ı
ariçteki alakalar tehlike mik- mızdan) _ Bu sabah saat 7 de 
roplarile doludur. Bunu evve- kırmızı kuvvete mensup piyade-

la Fransa farketmiştir. ler Babaeski - Havza istikame. 
11"ransa Hariciye Nazırı diyor ki: 1 

'1spanyada dögu·"~n sag· ve sol ta. tinden iler emeğe batladılar. 
Büyük kıt'alar Ta.ağıl sırtların· 

ra:1arın mukadderatına gösterilecek da taarruza hazırlanıyorlar. Ba
rı.laka Avrupayı akide bakımından baeski • Kırklareli hattında iler-
ikiye ayırarak her tarafta yeni bir ı· .. · f k B b k 
nevi Ehli salip muharebelerine yol ıyen suvarı ır ası a aes i f İ-
a malinde muharebe vaziyetinin 
_çabilir. Bu ihtimalin önüne geçe· · -· 'f · lını." icap ettıgı vazı eyı yapmıftır. 

ln Saat 7 de kasaba kırmızı süvari-
giltere bu fikre iltihaka mühey- 1 · ak J h 

\ 

~~dır. İtalya tereddütlü cevaplar ve· erın ın ar!n~. sa. ne olmuf, 
tiy Kırmızı - mavı suvarıler temasa Tankların ilerleyi..inclen bas.kabir in'tiba 
f or. Çünkü İtalyanlar faşist tara· · ı d · r 

tuş a, 

Basketbolda Mısırlılara yenildik 
[Berline giden arkadaşımız Bürhan Felekten telefonla:] 

Berlin, H Ağustos - Bugün sabahleyin güreş, öğleden sonra Mısırh
larla basketbol, akşam da güreş müsabakaları yapıldı. Sabahleyin Greko 
r~nıen ~ür~şte Saim, Estonyahya sayı ile mağlfıp olarak tasfiyeye uğradı. 

Biiyiik 'Mu tafa Letonyalıya 6 dakikada. kendi oyunile tuşla yenilerek 
ta.afi~ eye uğradı. 

72 klJodi&;, Nuri J.v4\reliye 10 il&Jdkida tu!JJa galip geJiH. Çoban Meh-
met }~inJandiyalıya sayı JJe galip geldi. 

Yaşar, ltalyana tu~la galip geldL 
l'aşann ,·azi;)eti Ü!;lincülüğe doğru gitmektedir. 
Basketbol nizamnamesi mucıöin<'e mağliip tak'l.mlar anı mdaki ikinci 

müı.abaknmızı dün Peru takımına yenilen Mı -.rlılara ka~ı lmgün )·aptık. 
Sahada 2r>0 kadar se)irci vanlı. :Mısırlılar bizden daha seri, daha isabetli 
oynadılar. ilk haftaymda ~ok Jıfi.k.imdiler, ikinci haftalnıda bizimkiler da
ha iyi o:rnadılarsa da ~ok hata yaptıklanndan hakem oyunculardan Hay
riyi ~ıkardı. 4 KJ~I kaldılar. Ve Mısırlılara 23-33 yenildiler. ilk haftaym. 
daki \"aziyct ı .:-ı 9 idi. Bu suretle basketbolda ikinci ma~ı da kaybederek 
tasfiyt-ye uğradık. 
Şundiye kadar Kiyelde yapılan yelken yan Jannın iki tan~ine iştirak 

ettik. Yarışlar henüz netlcelenmedi. Halen yan lann birinde altıncı _ ye
dinci mevkiinde, di~erinde )·irmi - yirmi birinci \'8ziyetindeJiz. 

Nuri s:ıJ·ı hesabile Finlindiyahya ma~liip oldu. Tasfiyeye uğradı. Şimdi 
tnsfiJ'P)·e ~ı~ramamıl) iki güreş~imiz vardır. Yaşar \"C Çoban. Yarın Yaşar 
LetonJ alı ile ,.e Çoban Mehmet Eıst.onyalı ile güreşccektir. 

Burhan FEI .. EK 

1 
ı:n. muvaffakıyeti için ellerinden ge· geçmıf er ır. vari kırmızının bir otomobil bölüğü- avcı kolu halinde koştukları göriilü-
enı yapmağa müheyyadırlar. , Sekizde Mareşal Fevzi Çakmak ne doğru hareket etti. Yardıma koş· yor. Muvaffakıyetle neticelenen taar Al .., 

h ltalyanlann yalnız şöyle bir hesa- ve heyet harekattan ayrıldılar. tu. Şimdi bitaraf kumanda tepesinin ruz harekatından sonra şimdi kuv - ma 1 d k • 
fJ! "ar: "İspanyada döğüşenlerin fa· Biraz sonra süvari kumandanlar ka- şimali garbisinde piyade çarpışmak· vetıer araziye uzanmış, gizlenmiştir. n ya s p an ya a ) 
lt ıst. kısmı talim görmüş askerdir. Ar· sabanın şarkında vazifeye çıktılar. tadır. Kırmızılar mavileri önlemek Mukabil taraf uçakları bunları araş· 
~::_arında Fas gibi bir asker ve mal· Höyüktcpc üstünde bitaraf erkan ve i~in müdafaa tertibatı alıyor Cephe· tırıyor. Kırklareline doğru gidiyo . ası•le' re yardım edı•yor 
r;ne deposu vardır. Hükiımet tara· Malradeş~l ye~ aldı. dH~~:ktaatı ftetkike lerde muharebe şiddetle dev.am cdi· ruz. Şehrin 12 kilomctro yakininde 
~?a ~arpışan köylüler ve çiftçiler baş 1 a~. ~ esna a 1

• 
1 ra ın zırh yor. Derinlerden kuvvetli, sürekli top kırmızının bir hastahanesi var. Cep-

}!:~ llnsız ve disiplinsiz adamlardır. lı otomobıllerı Babacskı - Havza yo • uğultuları geliyor. Maviler toptan si· hede herkes vazifesile meşgul. Her 
ttıger herkes bitaraf kalırsa neticede lunda karş~~~~.1.~~~l~k. hey~canlı ol- niyorlar, kırmızılılar ilerliyor. Piya- yerde ateşli hareketler görülüyor. Sa Asiler Balear adalarında ve İspanyol 
~tlaka faşist taraf kazanacaktır." du. Ot~mo ı ~ u.k erı~~n.~~ .ardıkla· ı de :muharebesini götmek için Mareşal at onda muharebe durdu. Kuvvetler 

t~:~ ~talya, Fransanm bitaraflık n tozrdulu~ .. f.~~ı çeN ;ı ı~r~~~ .~ak· le yanındakiler Tasagila gittiler. :Mın rasatlara karşı gizlendiler. Mevzi· ı Fasında imtiyazlar tekıı·f edı·yorlar 
L;~ lfını kabul ederse ancak böyle laşıyo u. 0 u er a ır 1 oyunde taka kıtalarla ·· "J .. b' d K.. !ere Çekildiler. Bu üç saatlik muhare 
IJ .. , h 1 ı H'' "kt ·· U d k. .. . oru muş ır hal e. u· 
~a d ~pla kabul edecektir. Alman· karşı aştı ar. oyu epe on n e 1 su çtlk kuvvetler ilerlerken avcı hattrnm bede maviler Babaeskiyi aldılar. Kır· 
lııt ogrudan doğruya asilerle ahbap- mızılar mukavemet etti. Fakat netice 
'<ll etınekle meşgfildür. Rusya bilakis Rus usulU, mahalli Sovyetler kuru- yakın bir istikbal için kat't neticeler şimdilik değişmedi. Saat 16 da muha 
tirı.:ı~r~ hükumetinin muvaffakıye· yarlar. Bir taraftan da sarsılmaz bek!enemez. rebe yine başladı. Şu saatte mavi kuv 

"'"' "'Idd ti aı· k bir azimle çalışıyorlar. Maneviyetle- t . ~trı 
1 

: e e a adardır. Her Rus y f ve süvarileri Kuleli köyünden ilerli· 
~\·e esı maaşından yüzde yarımını r:i yüksektir. Başvekil Girlet radyo ~an ırtınaaı yerek bazı yerleri daha aldılar. Kır-
t! ie·se"e İspanya komünist hüküme- ile neşrettiği bir beyannamede ser· 19) u ?a.fta içinde Yunanistan da mızıyı söktüler. Yolageldi köyünde 
~ın iane diye veriyor. best düşünceyi taassup ve istibdada Hükum~~~ı~ bir !ıcdrtı~a .geçirmiştir. karargah kurdular. Mavi süvarileri 

~h':.~•nfaat düşüncelerine böyle bir karşı müdafaa maksadile döğüşüldü· ve bırh davranma- ilerliyor. Babaeski üzerinde kırmızı 
'>. "-ı rn h g·ünü ve mutlaka muvaffak oluna - saydı. Yunanistanda İspanyaya ben- h 
"'~"'· ez ep tesanüdü de katılınca zer bı d h'l· ava filoları atec:ı yagwdırıyor. Dün ge-~ · "Pan cağ mı söylüyor. · r a 1 ı boğuşm · ,.. 
41.l.... ın emri vakiler karşısında k' d t 1. ziyeti husule gelmesı· ı~ştve ab~larşdı ~J~ ce sabaha kadar kırmızı elinde olan 

'"llsı d Karşı tarafta es : or unun a ım en e-· -
')... n an daima korkulabilir. :l k' F lıl d di. Komünist tehdid ' . clı ded. ,0 t. kazada şimdi mavi kamyonları, oto. 
uctı. görmüş unsur arı var 1, as ar an h .. k. . ının ı.}e ı, b'll . 

"İfi b ... l çok istüade ediyorlar. Disiplin gör- ıı UJ.ne~ın çok şümullü tedbirler al- mo ı erı durmdan asker, top taşı -
ogufma ar mak ıhtıyacını duun. .. ., b da yor. Muharebe Babaeski ı:ıark budu -R mü§ Fas askeri, disiplinsiz amele • ., .. A...,ı ve u ara " 

U spanyadaki dahili vaziyet o kuvvetlerini çok korkutuyor. rırlamentoyu da feshetmesile sabit- dunda hızla devam ediyor. Mavi, kır-
~ti~8.dar karışıktlr ki kimin kay- İki nevi kuvvet bir tek cephe üze- ır. mızıyı çevirmek, sarmak istiyor. 
~e){ · 

1
' kimin kazandığını farket· rinde de boğuşmuyor. Her tarafta bi· Yeni intihap aotayısile Yunanis

~ s:tür. Bunun için okuyucula- rlbirinden ayrı cepheler vardır. Ta· tan be~·ecaıııı günler g~irecektir. 
~af ' boğugmanm devam ve in- raflardan biri mühim bir merkezi el- Fakat ı§ başındaki unsurlar umumi 

t()tla~n~ gUnü gününe takip edemi- de edince diğer taraf orasını kurtar· memleket menfaatinden ilh alan 
""'IC!ar oıe ll'ıücadeleye yakından ala- mak için oraya doğru kuvvetler yük- iktıdar!ı devlet adamland;~ Dost 
. ltuc anuyorlar. l' B d M d ·t t f Yunanıstanm !spanyanm h .. den 

bıl'.,.,. 11.d~lc eden taraflar ,...,u"ttchit uyor. u meyan a a rı e ra ın- . t 1 w aıın 
"' "• ... k d 1~1: a acagı, milli birliğini ve ahr.n
l~r ta~Phe teşkil etmekten uzaktır. da da ısmen mey an, kısmen siper gını muhafaza edeceği kuvvetle 
~ı}t 8.fa nıUfrit komünistler ele· muharebeleri devam ediyor. Kuvvet. ümit edilebilir. 

edivor. Bunlar bir taraftsuı ler biribirine o kadar müsavidir ki Ah E met min Yalman 

Latif Erenel 

Sureti mahsusada Trakya 
manevralarını takibe gi _ 
den foto muhabirimiz Hil
minin dün gece gönderdi
ği resimler 7 inci sayfada 

ta-----•~<a~~ .... 

. 
tspanyol asileri barikat yapmışlar çarpışıyorlar 

Avru.pa. ~eyletle~ arasında lı-1 re Almanya, asilere silah ve cep
panya ıhtılalıne bıtaraf kalmak hane göndermittir. Almanyanın 
meselesinden çıkan ihtilaf dün Barselonda dört Almanın idam 
daha endişe verici bir tekil al- edilmesini vesile ittihaz ederek 
mıfhr. Bu endite bilhaua Al- İspanyadaki Alman menafiini 
manyanın, İspanyol asilerine bizzat himayeye karar verme
karfı almıf olduğu müzahir va- sinden korkulmaktadır. 
ziyetinden ileri gelmektedir. 1spanxa ihtilali, hakkında, aldığttnız 

Londrada mevcut kanaate 2'Ö- haberler 10 uncu sayfamızdadır. 
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Ankara mektuplan 

Hava tehlikesine karşı 

Çok mühim bir kanun 
• 

pro1esı 
• hazırlandı 

Büyük binalar ve fabrikalar Erkanıharbiyeden 
izin alınarak yapılacak, sığınaklar bulunacaktır 
Ankara, 7 (Husus! Muhabirimiz-ı zamanda masrafa mütevakkıftır. Bu 

den) - İçişleri Bakanlığı, hava tehli- itibarla böyle yerleri gaz bombaJarile 
kesine ve hava hücumlarına karşı, gazlemek daha uygun olacaktır. Bun
yeni yapılacak ehemmiyetli binaların lan dUşilnen birçok memleketler, 
gizlenmesi, sığınaklar inşası ve büyük melhuz olan bu tehlikelere karşı alı

yangınlara karşı tedbirler alınması nacak tedbirlere senelerce evvel baş

hakkmda yeni bir kanun projesi ha- lamışlar ve tertibatı ikmal eylemiş-

zırlamı9tır. lerdir. 
Bundan sonra yapılacak devlet bi- Gazlere karşı en iyi tedbir gaz mas 

naları, fabrikalar ve bunlara benzer keleri ve gazden korunma sığınakla
büyük binalann inşasından önce rıdır. Fakat bir memleketin bütün ef
bunlarm hayati ehemmiyeti haiz olup radına gaz maskesi ve elbisesi giydir
olmadıkları tetkik edilecek ve bu de- menin paraya taalluk eden müşkül". 
rece ehemmiyetli görüldükleri tak- ı tmı bir tarafa bıraksak ta hastal:a 
dirde h~vadan tah~p bakımı~dan ve çocuklara yine başka tedbirler dil
ye~le~.' !ı~eme ve mudafaa kevftyPt- şünmek icap edecektir. Bu itibarla 
Ierı goı;onune alınacaktır. Eğer bu şehirlerde yaşamaya mecbur olan hal 
tü:l~ binalar ş_ehirler civarında inşa kın aktif kısmından başkası, yani pa
edilı~rsa, ,ehırden nekadar uzakta sif halk kütlesi için gaz sığınakları 
yapı.imaları lazım geldiği alakadar yapmak zarureti meydandadır. Gaz 
ma~a~l~rdan ~orulacaktır. Kanun sığınakları ayni zamanda yangına ve 
proJesınm muc!J> sebepler layihasın- tahrip bombalarının parçalarına kar-
da deniliyor ki: şı da mahfuziyeti lemin ederler.,, 

"Gelecek harplerde bilhassa tahrip Kanuna göre, harp zamanında için-
bombaları taşıyan büyük hava kuv- de çalışılacak ·e oturulacak resmi bi
vetleri mukabil tarafın hayati ehem- nalar, umumi, resmi ve hususi müeı:; 

seseler, mektepler, hastaneler, fabri 
kalar, ticarethaneler ·e umumi bi -
nalarla bunlara benziyen diğer yer -
ler birer gaz sığınağı yaptırmaya 

mecburdurlar 

miyeti haiz yerlerine tevcih edilecek 
ve buralarını tahrip ve imha etmeye 
çalışacaktır. Mühim devlet binalan, 
silah ve mühimmat fabrikaları, erzak 

ve cephane depoları, silolar, mühim 
garlar ve emsali yerler havaya karşı 

büyük hedefler teşkil ettikleri takdir

de, yerden müdafaa edilmiş olsalar 

dahi yine havadan bombardıman 

G_az sığınnklarının vasıf ve şartla
rını da İçişler Bakanlığı bir talimat
name ile tcsbit edecek ve alakadar 
makamın tasvibinden geçirecektir. 

İçişler Bakanlığı büyük şehir ve 

edilmekten kurtulamazlar. kasabalarımızıy havadan yakılmama-
Bunun içindir ki, birçok memleket- sı için lazım gelen tedbirleri alakadar 

terde, evvelden yanyana yapılmış 0 • diğer bakanlıklarla birlikte tesbit ve 
lan böyle mühim binaları dağıtmak, VekilJer Heyetinin tasvibinden geçir
ve yeni yapılanlan.<la.mUmkUn me~; dikten sonra tatbik edecektir. TaYYf· 
tebe biribirinden ~za k yerlerde ~l}. re1erden at'llacak'""yuıı~ı t>ombalan 

etmek ve münferit binalar halinde ahşap evleri çok olan şehir \'e 'kttsa-

yapmak usul ittihaz edilmiştir. 
Memleketimizde rejimin parlak ve 

tükrana layık eserlerinden olan genç 
ve muvaffakıyetli endüstrimizi ve 
mühim devlet binalarını kurma dev
rinde olduğumuz ,u sıralarda milyon
lara mal olan bu binaları havadan ko
layca görünecek ve büyük hedef teş
kil edecek tarzda yanyana bulunmı
yarak, münferit şekilde ve münasip 
yerlerde yapmak doğru ve mühim bir 
keyfiyettir. Bu binaların inşasında 
göz önünden uzaklaştırılmaması la
zım gelen esas, bunları tahrip bom
baJamıın tesiriyle hep birden harap 
olmıyacak kadar biribirinden uzakta 
yapmaktır. 

baların en büyük düşmanıdır. Bu se
beple şehir ve kasabalarımızı herşey
den evvel ahşap 'mahaHelerden kur
tarmak lazımdır. Düz toprak veya 
beton damlar, ahşap çatılara mürec
cahtırlar. 

Yaz tatili biter bitmez Kamutaya 
arzcdilecek olan bu kanun projesinin 
büyUk ehemmiyeti üzerinde durmaya 
bile lüzum yoktur. 

Seyyah kafileleri geliyor 
Mnlimüzdeki hafta içinde AI -

man, Polonya ve ikisi İtalya ban
drah dört seyyah gemisi limanımıza 
geleceklerdir. Bu gemilerde takriben 
binden fazla seyyah bulunmakladır. 

Vebaya mahıuı tedbirler 

l AN 

İnşaat hakkında Kadın yüzünden 
mühim bir karar Fenerde bir 
Binaların arka ve yan 
kısımları boş kalacak 

Belediye, şehrimizde yeniden inşa 
edile<:ek ev ve apartmanlar için mü
him bir talimatname hazırlamıştır. 

Bu talimatname ile iki tarafında bi
na bulunan ve arka cephesinde fev
kalade geniş sokak olmıyan arsalara 
yeni yapılacak binalar için birtakım 
hükümler konulmuştur. 

Bu hükümlere göre, bu binalar iki 
katlı olarak inşa edilecekse iki veya 
bir taraftan güneş ve hava için dört 
metre boşluk bırakılacaktır. Üç kat
lı binalar için beş buçuk metre, dört 
katlılar için 6.5 metre, beş katlılar 

için 7,5 metre boşluk bırak1lması 

münasip görülmüştür. Beş katlıdan 
fazla bina inşasına da hiçbir veçhile 
müsaade ediJmiyecektir. 

Ancak iki kattan yüksek olarak 
yapılacak binalar için bırakılacak 

boşluk, ya birinci kattan itibaren 
binanın yüksekliğine göre talimat
namenin emrettiği şekilde olacak, 
yahut ta ilk iki katta 4 metre açıklık 
bırakılacaktır. Bu şekilde de üçün
cü kat bu iki kattan bir metre daha 
içerlek olacak, dördüncü kat, üçüncil 
kattan bir metre ve beşinci kat ta 
dördüncüden bir metre daha geride 
olarak inşa edilecektir. İki şıktan bi
rinin tercihi bina sahibine .aittir. 

Ancak, bina sahipleri bu sonuncu 

şekli tercih ederlerse her katı diğe -
rinden geri yaparak bırakacakları 

boşluğa, alt kat hizasında olmak ve 
her tarafı açık bulunmak şartile bi
rer taraça koyabileceklerdir. 

Küçük araalar bof kalacak 

Bu talimatname tatbik sahasına 

konulduktan sonra küçük arsalar ya 
tamamen boş kalacak, yahut ta bun
lara ancak birer katlı bina(ar yap
tırılabilecektir. Çünkü bilfarz on iki 
metre murabbalık bir arsanın üze
rine iki katlı bir qina yaptırılmak 

istenilirse bu arsanın dört küsur 
metre murabbaı bu talimatname 
mucibince açıklığa bırakılacak, an -
cak yar1~1 üzerine bina yaP!labilec~k
tir ki, bu kadar bir arsada yaınız 
iki katlı bir bina olabilecektir. Ya
ni, bugün beş katlı bir bina yapmak 
için şimdiye kadar lüzumu olan ar
sanın bundan sonra hiç olmazsa dört 
misli büyüğü lazımdır. 

Bu hükümler, Prost'un tavsiyesi 
ve Belediye Reisi Muhittin Ostünda
ğın tasvibi üzerine kabul edilmiştir. 
Yeni talimatname tatbik mevkiine 
konulduktan sonra bina sahipleri 
arsaların ifraz şekillerini değiştir -
meğe mecbur kalacakları gibi arsa 
fiyatları da yükselecektir. 

Yunan b14konıoloıu 

İstanbul Yunan Ba9konsolosu 
Triyandafilis, Yunan Hariciye Ve
kleti Avrupa Harici memleketler şu
besi müdüriyetine tayin edilmiştir. 
Yerine şimdi Paris Yunan sefaret 
müsteşarı ve evvelce Mübadele Ko
misyonu katiplerinden olan Gafos 
gelecektir. 

cinayet işlendi 
Suçlular önce hadisey · 

kapatmak istediler 
tahkikat genişletiliyo -
Evvelki gece Fenerde kadın yü

zünden bir cinayet i•lenmiştir. Yap. 
tığımız tahkikata 
göre, hadisenin 
tafslli.tı şöyledir: 

Fenerde Haydar 
ma.hallesin
de bıçakçı Ali.ad
d i n çıkma.zında 
Bitlisli Talha ve 
karısı Sa.ime ile 
Mehmet Emin ve 
kansı Perizat otur 
maktadırlar ve Pe 

Mehmet Emin rizat Talhanın kar-
deeidir. Talha ev

velki gece karısı .Saime ile beraber 
polis karakoluna gelmi§ ve ·§unları 
söylemiştir: 

"-Eniştem Mehmet Emin odasın
da otururken kazaen kendisini bı -
çakla yaraladı. Feryadı üzerine ya
nına gittik. Fakat, bir müddet son
ra öldU ... 

Bunun üzerine derhal tahkikata 
başlanmış, işin içyüzü ve bu yaralan
manın esası ancak sabaha karşı ay
dınlanabilmiştir. Netice şudur: 

B ir .evgi hilrayui 
Mehmet Eminle Talha bir evde ya

tıp kalktıkları için gece gündüz be
raber gibidirler. Mehmet Emin, bu 
sıkı teklifsizlik neticesi kayın bira -
deri Talhanın karısına göz koymuş
tur. 

Evvelki gece Talhanın evde bulun 
mayışmdan istifade eden Mehmet, 
Perizatı kendi odasında bırakarak bi
tişik odaya geçmiştir. 

Saime, gürültüden uyanmı!J, Meh
met Emin, ona sevgisinden bahset -
meğe başlayınca aralarında bir mü
cadele başlamıştır. Tam bu sırada, 

sokakta bulunan Talha anahtarı ile 
kapıyı açarak eve girmiş ve eniştesi 
ile karun aruında geçen patırdıyı 
a11yuıu9L.Uı. 

P.erizat ta odasından çıktığı için 
beraberce oda kapısına yaklaşmışlar
dır. Talha, kapıyı açınca, kayın bira
deri ile karşı karşıya gelmiştir . 

Karfı karfıya gelince ... 

Kısa bir konuşmadan sonra, ara
larında kavga b8.l)llamtf, Talha, bıça
ğını çekerek eniştesini omuzundan 
ve koltuğunun altından yaralamış, 
derhal ölümüne sebep olmuştur. 

İş polise aksettikten sonra, ceset 
Morga kaldırtılmış, suçlular yaka
lanmıştır. 

Talhanm kardeti Omer de görillen 
lüzum üzerine nezaret altına alınmış
tır. Tahkikat devam etmektedir. 

Tevfik Rüttü Araıın ziyareti 
Şehrimize gelen Hariciye Vekili 

Tevfik Rü,tU Aras, dün Heybeliada
ya giderek Başvekil İsmet lnönünil 
ziyaret etmiştir. 

Şile açıklarında 
bir motör battı 

Tayfalardan altı kişi 
dalgalar arasınde 

kayboldu 
Karadenizden limanımıza gelen bir 

motör, evvelki gece fırtınaya tutula
rak Şile açıklarında altı tayf asile be
raber batmıttır. Bu acıklı kaza §ÖY· 
le olmuştur: 

Bartın limanına mensup 32 ton
luk Hüdaverdi motörU, odun yükü ile 
fstanbula gelmek Uzere Bartından 
hareket etmiştir. Rüzgar birdenbire 
şiddetini arttırdığı için motör, Şile
nin Akçakese sahiline on mil mesa
fede fırtınaya kartı koyamıyarak 
batmıttır. Motörde bulunan sekiz tay 
fadan altısı boğulmuttur. Yalnız, iki
si motöre bağlı sandala binmeğe 
muvaffak oldukları için sahile gele -
rek kurtulabilmişlerdir. 

Boğulanlar tunlardır: Motöriln sa
hibi İnebolunun Ürenye köyünden 
Mustafa, Mehmet, Cemal, Mehmet, 
Mustafa, Rıza. Bunların cesetleri 
bulunamamı9tır. 

Ayni gün Şilede bafka bir vak'a 
daha olmuş, Kervansaray Muhtan 
Yusuf, tahlisiye ön tın de yıkanırken 
boğulmuştur. Yusufun, şiddetli dal
galar tara.f ından Bilrilklendiği anla -
şılmıştır. 

Güreşler bugün 
Kızılayın "kermes,,i dün 

akşam başladı 

9 - 8 - 936 

Siyaset alemi 
Kızıl ve kara 

Aman, İspanya yangını etrafa ya,. 
yılınMın ! Uta bakılırsa herkesin ı. 
tedlğl bu... Fa.kat tatbikata gelince 
herkes bildiğini okumakta denm e
diyor ve yangının sirayetine mini ol
mak için hh;bir tedbir almak mtlın

kün olmuyor. 
Fransa, ortaya bir bitaraflık na

uriyesi attı. İngiltere dedi ki: "Be
nbn zaten İ!lpanyada işim ne! Elbet
te kabul ederim ... ,, 

Ba§kalan da hayır demiyorlar. Fa
kat son telgraflara göre, bitaraflık 
için sarfedilen gayretlere, ta.mamlle 
neticesiz kalmış gözlJe bakmak icap 
eder. Me8elenln Avrupa sulbü i~ln 
çok mühim olduğunu bütün alikadar 
lar teslim etmekle beraber: "Eweli. 
karşıdakiler bitaraf olsun, ben on
dan sonra bitaraf olacağım.,, diyor
lar. Mukabil taraf ta ayni sözü, ayni 
tarzda tekrar ediyor. 

Böy1eee evveli. sen, M>nra ben der
ken, bita.rafbk ihtimali suya dötü
yor. Demek ki kara ''e kızıl taranan 
tutan memleketler, kendilerine yakın 
olan tarafa maddi ve mi.nevi surette 
yardım etmekte devam edeceklerdir. 
Böyle bir hareket tarzı da yangını 

durduracak yerde i~ine petrol dök
mek ve etrafa yayılmasına göz göre 
ç&bfmak demektir. 

Bugün, artık İspanya dahili har· 
binden bahsetmek mi.naın:tdır. Avru
paıvn kızıl ve kara cepheleri İspan
yada filen husumet vaziyeti almı11lar 
ve uzaktan uzağa çarpışmağa başla
mışlardır. Bugtl.n ufukta aneak bell· 

İstanbul sezonunun yedinci gilnü ,ren çarpışma \'azi)·etl M köçtik bir 
oldukça canlı geçmi~tir. Evvela pro- vesile ile pek 111arlh şekillere girebi

lir. AlTUpanm bugünkil halinde ne gram mucibince sabahleyin Taksim 

Bah<,;esinde bebek sergisi açılmış , öğ

leden sonra saat 14 te Dağcılık 

Klübünde tenis maçlarının finali ya
prlmıf, gece de Taksim Bahçesinde 
l!aat 22 de Kızılaym kermesi başla

mıştır. 

Kermes bugün de gündüz ve gece 
devam edecektir. Bugün ayni za
manda saat 16,30 da ilk ve mUhim 

~4ı>i~mf~iı'1Şt,ffHL~i 
Londos ile meşhur Rus güreşçilerın
den Kıvaryani arasında, ikincisi ise 
Yunanlı güreşçilerden Antiyakos ile 
Dinarlı arasında yapılacaktır. Birin
ci maçın galibi gelecek pazar günü 
Türk güreş şampiyonu ile karşıla

şacaktır. 

Kontes Mola, salı akşamı Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağın 
himayesinde bir konser verecektir. 

M111rdan iıtenilen maddeler 
Türkofis İskenderiye şubesi tara

fından yapılan temaslar neticesinde 
bazı firmaların ihracatçılarımızla 
muamele yapmak arzu11unda bulun
dukları anlaşılmıştır. Bu firmaların 
istedikleri muhtelif maddeler şun -
lardır: 

İnhisar içkileri, palamut, zeytin 
tanesi, yaş ve kuru mevye, pamuk 
ve meyan kökü. 

yapmak mümkün~ yapılmıştır. Harp 
bakımından Anupanın mukadderatı 

bundan ..onra tamamlle vukuatın te-
8adüfüne katmışttr. 

lstanbul sıhhiye teşk~latı 
genişletiliyor 

İstanbul sıhhiye teşkilatı etrafm
da bir müddettenberi devam eden 
tetkikat sona ermiatir. Görülen l~ 
zıum ır"erıne t.anbUl 111hn1ye ı.eşınııı;: 

.J' v r-r 11r ri rrı ' 

tının genişletilmesine karar verilmi3-

tir. Bu meyanda teşkilat içinde de ba 
zı değişiklikler yapılacaktır. Teşkill

tın tatbikma 1 eylfilden itibaren bq

lanacaktır. 

Gazi Köprüıü hazırlrklan 
Gazi köprüsü için belediyede ·tee

kil edilen büronun vazifesi hakkında 

belediyece bir talimatname hazırla • 
tılmıştır. Bu talimatnameye göre, bu 

büro yalnız inşaatın proje, plan ve 
grupla belediye arasındaki mukav.e

lename ahkamı dairesinde olmasına 
nezaret edecek, fakat inşaat esna
smda lüzum gö.Ulecek ilaveler tefer

rUat ve pli.nda yapılacak tadilat gi
bi huBuslar tamamile belediye fetl 
heyetine ait bulunacaktır. 

Belediyelerin zehirli gazlara karşı 
tehir ve kasabalarda umumi gnz sığı
nakları yaptırmalarına karşılık ol
mak üzere bütün belediye ve hususi 
idare varidat bütçeleri tutan üzerin
den her sene yüzde biri lç İşler Ba
kanlığı emrinde olarak Belediyeler 
Bankasına yatırılacak ve sığınaklar 

lç İşler Bakanlığının çizeceği şekil ve 
plan dairesinde yapılacaktır. 

Maltada uzun zamandanberi veba 
vak'aları görülmediğinden evvelce 
konulmuş olan Vebaya mahsus ted- ---------------------------------------- lnhiıarlarda mubayaa hazırhi• 

Mübayaa mevsiminin çok yaklaf' 

·mıı olması dolayısile İnhisarlar ida
resinde hazırlıklara başlanmıştır. 'l'tl 
tün ve afyonda olduğu gibi üzüm v• 
incirde de mahsulün doğrudan doğ
ruya müstahsilden alınması için ted
birler alınmaktadır. İnhisarlar UnıuOI 
MUdUril Mitat, mübayaa batlamas " 
dan evvel bUtUn iltihsal mmtakal•" 
rıru dol&1acak ve mübayaa hazırlı1'' 
larını yakından tetkik edecektir. İli" 
hisarlar idaresinin aldığı yeni ted .. 
birler bu sene her tarafta bol bol id' 
rak edilen mahsuliln hem idare, bedi 
de köylU için aza.mi derecede f ayd,JJ 

olmasını temine müteveccih buluD -

maktadır. 

Gelecek harplerde, şehir ve kasa
balar gibi geniş sahaları kaplıyan ve 
dU9man tarafından tahribi arzu edi
len yerleri, tahrip bombaları istimali 
suretile imha etmek müşkül ve ayni 

birlerin kaldırıldığı Hudut ve Sahil
ler Sıhhat l1mum MUdürlüğiinden 

alakadarlara bildirilmiştir. 

Yeni vagonlar geldi 
Devlet Demiryollarına ait iki loko

motifle on bir vagon şehrimize ~i
miştir. Bunlar bugün Sirkeciden 
Haydarpaşa geçirilecektir. 

Bu scrıe yük.sek Ziraat enstitüsünden ~1 Ziraat mühendisi mezun o1mu§· 
tur. Köy kalkınma daııa.ttnın bu değerli elemanlardan bir grupu resim

ie Rektör, Ordinaryüa Pro/eaör Falke ile birlikte görii.yor8unuz. 

TA1{V\M 
ve t-IAVA 

Bugünkü hava 1986 Avrupada hava vaziyeti 
.~~~~~~~~ 

Ağustos 

Bugün hava bulutlu geçecektir. 
Rüzgar yine dünkü gibi poyrazdan 
esecektir. Hararetin azami 28 i bu
lacağı tahmin edilmektedir. 

Dünkü hava 
Dün sıcaklık azami 28, asgari 16 

derece olmuştur. Rüzgar, saniyede 
9 metre sür'atle ve poyrazdan es
miş, hava açık olmuştur. 

Geçen sene bugün 
Cenubi Anadoluda hava bulutlu 

geçmiştir. Diğer taraflarda bir mik
tar yağmur yağmıştır. u,ak ve ha.
valisindeki sıcaklar devam etmiştir. 

• 
1 - Makedonyada Edassa şehrin-
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ı inci •Y. Gün: 22 

1355 Hicri 
Oemaziyelevııeı 

21 

HısU': 96 

1358 Bııml 
Temmu.ı 

!7 de çıkan bir yangında 90 ev yan-
t Oünet: 5,4 - Oile: 12,19 - ikindi: 16,12 

mış ır. 

2 - Başvekil İsmet tnönü tetkik Aktım: 19,17 - Yatıı: 21,04 - lmnk:3,07 

seyahatini bitirerek 1stanbula gel-
miştir. \gelen Telefon Şirketi deleıeleri, hU-

3 - Londradaki şirket hissedarla- kumetle tekrar müzakereye başla
rından son talimatı alarak eehriınir.e mak üzere Anka.raya gitmittir. 

Avrupanın cenubunda hayli müd -. 
detten beri devam eden sıcaklar dün 
biraz hafiflemiştir. Hararet derecesi 
Pariıte 17 ye daha cenupta 30 a çık

mıştır. Yalnız İtalyada ve Yunanis

tanda şiddetli sıcaklar vardır. 
A vrupanın şimali Almanya, Polon

ya mıntakaları bulutlu geçmiştir. Fa 
kat yağmur yağmamıştır. Berlinde 
Olimpiyatlar dün çok müsait bir ha
vada cereyan etmiıtir. 

Bulgaristanın da sıcaklık derecesi 

fa.zladır. RUzglr ıimali earktden es
miıtir. 

Ruathane bir zelzele 
kaydetti 

lıtanbul Kandilli rasathanesi dün 
saat altıyı on beş dakika yirmi sani
ye geçe şiddetli bir zelzele kaydet . 
miftir. Merkez üstünün İstanbuldan 
meaaf esi 750 kilometro tahmin edil
mektedir. 

ıı~~EME• 
(~ LiST-E'° l 
[ A§ağıda g&terilen yemekler .. ~ 

hergün ne yemek yaptıracaklart"• 
~nenlere yardım (çindir. Ev tJd t"; 
meğe ait sütunlanmızda yeni Y' 
tarifleri bulacaksınız.] ..-illi• 

Haflf yemekler: Babk ısk,..-

çalr fasuıi·MI, ıM>te, armut hoşaf•· "11, 
Aitr yemekler: Tukebabl pili 

zeytlnyaih fasulye, vişne P.kn'lelli· 

• 



Yunanistan da vaziyet 

Liderler diktatörlük 
ilanını protesto ettiler 
Sofulis Kralın üç gün evvel " diktatörlüğe asla 

müsaade etmiyeceğim ,, dediğini söylüyor 
l3elgrat, 8 (A.AS - Havas Ajan-

81 nıuhabiri Atinadan öğreniy~r: Ba.ş 
hca siyasi partilerin liderleri Kafan
da.ris, Papanastasyu, Çaldaris'in oğlu 
"e Gonatas, dün Kralın nezdine git
lnişler ve diktatörlüğün teessüsünü 
Protesto etmişlerdir. Bunlar, nor -
lllal bir hükUınet kurmağa amade ol
ciUklann1 beyan etmişlerdir. Siyasi li
derler, partilerin Krallık rejimini,ka
bu.ı ettiklerini, fakat diktatörlüğün 
teessüsü üzerine bu rejime karşı olan 
ituna.tlarmm sarsılmağa. başladığını 
'ô~lenıişlerdir. 

1 Soluli• kırgın 
'· 'Belgrad. 8 (A.A.) - Havae Ajan-
lı? nıuhabiri bildiriyor: Atine.dan bil
dirildiğine göre, Liberal Parti lideri 
&fulis, Kralın Yuna.nistanda bir dik 
tatörlük teessüsüne asla müsaade et
tniyeceğini gazetecilere söylemiştir. 
Sotuıis: "Kralın bir mesuliyet deruh
~ etıniş olduğu ka.naatindeyiz." de-
bıiştir.. . 

.~ . Yeni nazırlar anJ içtiln 
Atina, 8 (A.A.) - Yeni nazırlar 

~rnin etmişlerdir: Metaksas Başve
~leti, Hariciye, Harbiye, Deniz ve 
z:~ ~eza.retlerini dedruhte etmiş, 

vıtzıanos Başvekil muavinliğine, 

~Ylakakis DahiliY.e nazırlığına. ta -
l'rın edilmiştir. 

}''-'nan Kabinesinin .on fekli 
b· Atina, 8 (A.A.) - Atıi.na Ajansı 

ildiriyor: 
fi ~eni devlet müsteşarlarmm tahli -
.. ~tıclen sonra kabinenin bugünkü va-,,,,.., ... ~, ' 
~1o1 s~g;\1;; lt eı1:1. · • : J:)a.,t>aıcan, ~ ,~ıcu ~ ... -

anı, harbıye, bahriye ve hava baka
b.r. 

Zavitzianos: Başbakan muavini, fi 
~ans bakam ve muvakkat bir zaman 
tçlıı milli ekonomi bakanL 
. lfilli banka genel direktör muavi-

bi Rorzis: İçtimai muavenet bakanı. 
E::kononius: Müna:kale bak~ 
Log<>tetis: Adliye bakanı. 
kiryakos: Ziraat bakam 1 

i'Yorgakopulos: Kültür bakanL 
-_ llapabelas: Başbakanlık müsteşa -

:adi.mas: Harbiye müsteşarı. 
~ apav~ius: Bahriye müsteşarı. 
l ~arıs: Hava müsteşarı. 
~ ŞÇi .se~dikaları sabık genel sekre
leşarr.Dimitratos: Milli ekonomi müs-

ln. :eıikles Rediates: 'Dicareti bahriye 
Usteşan. 

~kolopulos: Münakale müsteşarı. 
•cı.tı~ktor Alivizatos: Sıhhiye ı:nüste-

, ~ayakos: İaşe milsteşartı 
' L' be ıderlerin toplantısı 
~11~ad, 8 (A,A.), - Parti şefleri 
~11: 1 zıyaretten sonra Kafandarisin 
lirı.::e _toplanarak, parlamento dahi
<la. lıe hı~ ~abine kurulması hususun
leı:ıı.· llıfıkır olduklarını müşahede ey 
l'lltıı. l§ler, diktatörlüğün derhal kaldı
~lllaasn:u 'Ve bir saltanat meclisinin 
~iy~asını talep etmişlerdir. 

ltı-a1 ası nıahafilde söylendiğine göre 
~Yleq~~rhal cevap vermekten içtinap 
t~ ita gınden dolayı Korfu'ya hareke 
latı. ol'~ar vermiştir. Emin bir kaynak 
~iltta~·tenildiğine göre, Parf şefleri 
ttlnea·Otlüğün bir aydan fazla devam 
lııa~~dtıe kat'i surette muhalif bulun 

ltlar. 

l(,.Q, l*J l • .• .,, •• Af' ı er erın ıstegını 
.\t· etakıa..'a bildirdi 

~ ~~ 8 ~A.A.) - Kral, dün huzu 
~~et-ı~ti edılen muhtelif siyasi parti 

1 ~ tarafından ileri sürülen nok 
tıı·~tin:rıa.n Metakeasa bildrimiştir. 
tıı 'ltı~t j,8 C'ran) - Hilk<tınet Ko -
li~~\la}a zasP<ıetis gazetesile birçok 
li eıı. l!ilah rı kapatmı~tır. Evvelce ve-

aı1l\tn taşıma müsaadeleri de ge
"1 ıştır, 

etQ4 
, o/ •<la, amele aleyhtarı 
~titı rtıc.dıfını ıöylüyor 

a, 8 C'l'an>; - Başvekil Metak 

sas amele aleyhtarı olmadığını ve hü 
kfunetin işçiler lehine birçok karar
lar alacağını beyan etmiştir. 

Başvekil ayni zamanda propagan
da vekaleti teşkil edileceği ve buraya 
Atina belediye reisi Kozianosun ta -
yin edileceği hakkında çıkan havadis 
leri de tekzip etmiştir. 

1600 komünist mevkuf 
Sofya, 8 (Tan) - Bildirildiğine 

göre, Yunanistandaki hadiselerde tev 

kif edilen komünistlerin adedi 1,600 
ü geçmiştir. 

Romanyada komünistler 
Bük.re§, 8 (Tan) - Burada çıkan 

Üniversul. gazetesinin yazdığı bir ma 
kaleye göre, İspanya ve Yunanistan
daki hadiselerin tesiri dolayısile Ro-

manyada komün.istler, harekete ğeı
mişlerdir. Komünist tehlikesinden en 

dişe eden ayni gazete, memlekette 

kanlı hadiselere meydan verilmemesi 

için Romanya.da vaktinde komünistle 

re karşı şiddetli tedbirler alınmasını 

kaydediyor. 

Tekaüt maaşı alanların 
ücretli memuriyetleri 
:Ankara, 8 (Tan) - Eski ve yeni 

tekaüt maaşı tahsis edilmiş olanlar
dan ayni zamanda devlet hizmetin • 
de ücretli bir vazifede çalışanlar 

hakkındaki muafiyet hükümlerinin 
yanlış tatbik edildiği anlaşılmıştır. 

Finans Bakanlığı bu hususu izah e
rtı>.n :hir tAmimi VR lililtlı>'l'ı> ..,.;>,.,,l,.,. _ 
~tır. Bu ta.mime göre eski tekaüt 
kanunu mucibince kendilerine ma _ 
aş bağlanmış olanların aynca ücret 
li bir vazifede istihdamları halinde 
bunların tekaüt maaşları iktisadi 
buhran vergisi kanununda yazıh o

tuz lira muafiyet haddinden fazla 
ise bu tekaüt maaşları buhran ver
gilerinden istisna edilecek, fakat üc 
retli vazifesinden alacağı istihkakı 

muafiyet tenzilatına tabi tutulmak
BIZm kazanç vergisi tevkifatından 
bakiye kalan miktarı üzerinden buh 
ran vergisine tabi olacaktır. Eski 
tekaüt kanunun:ı _göre bağlanmış o
lan buhran vergısı muafiyeti haddin 
den aşağı olanların tekaüt maaşil~ 
ü.cretli vazi!elerinden alacakları is _ 
tihkak yekunundan otuz lira mua _ 
fiyet haddi tenzil edildikten sonra 
geri kalan miktar üzerinden buhran 
vergisi kesilecektir. 

Yeni tekaüt kanununa göre tahsis 
edilmiş tekaüt maaşı almakta bulu • 
nanların ücretle istihdamları halin
de tekaüt maaşile, ücretli vazifeden 
almakta oldukları yekun edilecek ve 
muafiyet haddi bu yekun üzerinden 
tenzil edilecektir. 

Misket üzümü ve misket •arabı 
lzm.ir, 8 (A.A.) - İnhisarlar ida.-

resinin bu yıl özel tipte imal edeceği 

misket şarabı için Bornova havalisin 

de yet~en misket üziimlerinin müba 
yaasına yakında başlanacaktır. Mis-

ket üzümlerinden idarenin yalnız bu 
yıl için çıkaracağı şarabın fevkalade 
nefis olacağı tahmin edilmektedir. 

Kızıl ayın 
büyük 

hizmetleri 

J'; A N 

Yeni gümrük 
teşkilatı kadrosu 

Gümrüklerde yapılan 
yeni tayınlerin listesi 
Ankara, 8 (Tan) - lstanbul güm

rüklerinde yeni teşkilat kanununa tev 
fikan yapılan tayin ve terfiler tahsi
sat mevcuduna göre peyderpey Istan 
bula tebliğ edilecektir. Tebliğ edilmek 
üzere olan ilk taY.in ve terfi listesini 
bildiriyorum: 

İstanbul İthalat gümrüğü manifes
to memurlarından 473 sicil numaralı 
Nusret, İstanbul baş direktörlüğünün 
17 ,5 asli maaşlı muhasebe pıemurlu
ğuna, İstanbul ithalat gümrüğü katip 
!erinden 1692 Orhan, · 1718 Niyazi, 
1719 Naci, 490 Zahit, 1648 Mümtaz 
baş direktörlükte 17,5 liralık muha -
sebe memurluklarına. Galata ithalat 
gümrüğü ambar memurlarında 794 
Hamdi 25 lira asli maaşla baş direk
törlük ambar memurluğuna, Sirkeci 

.. ıi.iğü katibi 1694 Hayriye 16 lira 
asli maaşla başdirektörllik muhasebe 
memurluğuna, İstanbul dahili ticaret 
gümrüğü katiplerinden 1711 Vasfi 
17,5 lira asli maaşla, 2142 Rauf 16 li
ra asli maaşla baş direktörlük me -
murluklarına, lstanbul ithalat güm -
rüğü katiplerinden 1714 Niyazi 16 
lira asli maaşla, 4 70 Ekrem 17,5 lira 
asli maaşla başdirektörlük memurluk 
!arına, !stanbul ithalat gümrüğü ki
tıplerinden 1660 Sadettin, 2143 Ga _ 
lip, 1662 Rauf, 2139 Izzet 16 şar lira 
asll maaşla 4 78 Adil 20 lira asli ma
aşla tstanbul başdirektörlüğü muha
sebe memurluklarına, lsatnbul itha -
lat gümrüğü muayene memurların -
ı;a, İstanbul başdirektörlüğü katibi 
42 Ahmet 25 lira aslı maaşla başdi -
rektörlük muhasebe memurluğuna, 
başdirektörlük muhasebe memuru 
439 Naci 30 lira asli maaşla başdirek 
törlük ambar memurluğuna, lstanbu! 
ithalat gümrüğü ambar memuru 17'.!. 
İ§m~il 30 lira asli maaşla başdirek -
torluk memur şefliğine, Istanbul it • 
halat gümrüğü veznedarı 461 Yusüf 
25 lira asll maaşla İstanbul başdirek
törlüğü memurluğuna terfian tayin 
olunmuşlardır. 

Antalya gümrüğü mes'ul muhasip
liğine Sirkeci gümrüğünden Yusuf, 

Sirkeci gümrüğü mes'ul muhasipliği

ne Antalya gümrüğü mes'ul muhasi
bi Muıııtafa, Istanbul gümrüğü baş di

rektörlüğü memurluklarına Bakanlık 

memurlarından, Bedriye Güzin Selim, 

Sirkeci muayene memurluğuna Isla -
biye muayene memuru Rükneddin, Is 
tanbul ithalat gümrüğü manifesto me 

murluğuna, kurs mezunlarından Ö -
mer, İstanbul Ithalat gümrüğü me
murluğuna hariçten İhsan İstanbul 
dahili ticardet muhasebe ~emurluğu 
na Galata gtimrüğü katibi Eşref, ts
tanbul gilmrükleri muayene memur
luklarına tetkik direktörlüğü memur 
!arından Hilmi ve Kamil, Bakanlık 

muhasebe direktörlüğü memurluğuna 
k~rs. mezunlarından Mehmet tayine· 
dilm.ışlerdir. · 

Madar adasında 
isyan çıktı 

L. b ız on, 8 (A.A.) - Ma.der adasın· 

@ocuklarla mülakat 1 .ıfEi.EK 
Küçük Doğanın endişesi 

Sefir olmak, zengin 
olmak istiyormuş! 

Ayak, ayak üstüne attıktan sonra 
bir kaşını hafifçe kaldırıp diğerini 
gözü üstüne indiriyor ve büY,ilk bir 
ciddiyetle: 

- Sefir olmak istiyorum. 
Diyor. Sonra ilave ediyor: 
- Sefir olacağım. 
Gülümseyince üç ön dişinin yerin-

de yeller estiğini görüyorum. 
- Sen kaç yaşındasın Doğan. 
- Yedimin içindeyim., 
_ Böyle sefir olmak hevesi sana 

nereden geldi, nede nsefir olmak isti

yorsun? .. 
_ Uzun vapur gibi şapka giymek 

tek gözlük takmak ve sırmalı elbise
lerle dolaşmak için. 

_ Sefirler sırmalı elbise mi giyer-

ler? 
_ Evet resmi elbiseleri sırmalıdır 

önü arkası uzun bir de şapkaları 
vardır. Bir de tek gözlük takarlar. 

- Sen sefirleri nerede gördün? 
- Sefirler ne iş yaparlar? 
- Sinemada gördüm bir kere ... 
- Sefirler ne iş yaparlar? 
- Bilmiyorum. 
- Herhalde yazı filan yazarlar. 
Benim sinemada gördüğüm sefir 

bir iş görmüyordu. Vapurda ayakta 
duruyordu. Ben hem Londra sefiri 
olacağım. 

- Allah AUah, neden Londra sefi
ri de başka yerin sefiri değil. 

- Çünkü Londra büyük memle
ket, ben büyüklüğü severim. 

- Sefirler btiyük müdür? .• 
- Çok büyüktür. Paraları vardır. 

Uşakları vardır, esvapları, saray gi
bi evleri vardır. Ben de Londra sefiri 
olunca annemi beraber götüreceğim. 
Anneme iyi elbiseler alacağım, hiz -
metçiler tutacağım. Onu süsliyece
ğim. Ben süsii enle AAVı>rirn . IUı.rımı 
da süsliyeceğim, çocuklarımı da. 

- Aydoğan sen evli misin? Karın 
çocukların mı var senin"? .. 

- Hayır, hiç çocuk evli olur mu?. 
Ama büyüyünce, sefir oJu::ısa elbet 
evleneceğim. Çocuklanma sefirin ço
cukları diye itibar edecekler. 

• Minimini Doğan 

öldü. Onun için kendi ken iime zen -
gin olmak itibar sahibi olma kistiyo-
rum.. 

- Annen çalışıyor mu senin'! 
- Kadın çalışamaz ... 
- Neden? .. 
- Kadın çahşmamalr, ev :le iş gör

meli. Kadınları çalışan cvl~T! görüyo 
ruz. Darmadağınık ve kirli... Kadın 
çalışınca evde hizmetçi tutması la -
zım. Evde hizmetçi tutunca onun bo
ğazı ona verilen para il~ zaten ka -
zandığmı, hatta kazandığının fazla -
sını verir. Bunun için kadının çalış
maması daha doğru. 

- Bizde eskiden ci.imhuriyet yok
tu padişahlar vardı. Biliyor musun? 

- Biliyorum. 
- Peki cümhuriyet olması iyi mi 

oldu? 
- }l;lbet de iyi oldu. 
- Neden? 
- Neden olacak, evvelden ölü gibi 

çarşaflara bürünmüş kadınlar orta -
da dolaşıyordu. Şimdi kadınların 
hepsi süslü. Çarşaf kalktı. 

- Daha başka iY.ilik olmadı ını? 
-Oldu. 
- Ne oldu? 

- Sen yalnrz oturduğun zaman en 
düşünürsün Doğan? 

- Hep zenginliği düşünürüm. Hep - Kargacık burgacık yazılar or-
gözümün önüne iyi şeylPr gelir .. Ben tadan kalktı. 
zengin değilim. Babam murakpıtı - Başka? .. 

- Başka çook.. Saymakla bit-
mez. 

- Boğazları kapattığımızı biliyor 
musun? .. 

Büyük! 
Bu sözün kavi'adığr sahayı pek iyi 

ihata. edemediğimizi sanıyorum; ku
sura bakmayın! Biraz fodulluk olu
yor ama böyle bir müşahede Yi'-PIP 
ta. onu slre anlatmadan lçbnde sak
larsam size karşı fikir ~akçılığı 

yapmış olurum ki, bunu kat'iyyeu 
benden bekleyemezsiniz. 

Evet! Bu sözün genişliğini kavn
yoruz. Çünkü çoğumuz büyük nedir! 
Bunu bilmeyiz. Ve büyüklüğü, Bü
yükada, Büyükçekrnece, Büyükdere
de işite işite artık bunun bir cesamet 
ifade ettiğini bile unuturuz. Onun i
çindir ki, büyüklüğe pek alışık 

değiliz. Kendi payıma, beni büyü.k-
1 Jük yoruyor. Büyük şehirde dolaşa
: mıyorum. Mesafeleri ve ayaklarımın 

kudretine göre, iyi ölçüp biçemedi
ğim için çabuk yoruluyorum: Büyü.k 
mağazadan aJışveriş edemiyor, afallt
yorum ! Küçük mağazalar bana eldi
ven gibi geliyor. Rahat ediyorwn. 
Dahası var: Bü~·ük makam da başı
DU döndürüyor. İyi ki, böyle yerJere 
konmamışım. Tesadüfen gittiğim ba
zı makamlar da. O da beni sıkıyor, 
iskem1e altımda kazık oluyor, k~

şrmdaki yazıhane, üstüme gelip beni 
çiğneyecek bir lokomotif dehşetini 
alıyor. Büyük adamlarla da görüşe
miyorum.Bir kere onlarla görüşmenin 
bir yolu yordamı var, ben onu be
ceremiyorum. Arkadaş gibi görüşsem 
belki incinirler diyorum. Madun gibi 
konuışsa.m, onun lehçesini i}i bllıni
yorum. Pot kırmamak için i~i "e,·et 
efendim!,, e bağlıyor, yakamı dar 
kurtanyonım. 

Bü~'iik lokma da yutamryorum. 
Boğazım dokuz boğum olduğundan 
mı, yoksa azılanm ufak, çiğneyemi
yorum onun ıçın mi, bir türlü 
büyük lokma. yutamıyorum. Hal
buki karşımda yiyenlerin yuttuklan 
lokmaları gördükçe bana dehşet ge
liyor. 

Ve nihayet büyük söz de söyliye
miyoruın. Sonunda mahçup olmamak 
korkusile. Lakin bütün bunlara mu
kabil büyük sözü dinliyor, büyük li
mitler besliyorum. Kü~üğü de, büyü
ğü de ma.<;rafı;iız be!ilenen ye~ne ~ey 
de o değil mJdJr! 

B. FELEK 

Kudüste 18 Arap öldürüldü 

Kudiis, 8 (A.A.) - Dün Nablusta 
vukua gelen çarpışma neticesinde !s
koçyalı askerler 18 Arap ihtilacisinl 
öldürmüşlerdir. Diğerleri dağılmış

tır. 

• 
Kudüs, 8 (A.A.)' - Teiaviv ile 

Hayfa arasında işleyen otobüslerde 
muhafızlık yapmakta olan İngiliz as
kerleri arasında Nablus civarında 

- Biliyorum .. 
- Boğazların 

bir çarpışmada üç Arap ölmüş, iki 
kapanması iyi mi Arap esir edilmiştir. Bir İngiliz zabi 

Doğanın kendi çizdiği btr resim: Do
ğan bu biçimde bir sefir olmak ve 
böyle bir otomobile binmek istiyor. 

oldu? .. 
- Bir bakıma iY.i oldu, bir bakıma 

da fena. " 
-Neden? .. 
- Neden olacak, onlar kapanınca 

düşman gelmiyecek, düşman gelme
yince de muharebe olmıyacak. 

- Muharebe etmek lazım mı? .. 
Muharebe etmeyiz, daha iyi değil 
mi? 

- Muharebe etmek lazım. 
- Neden?. 
- Çünkü muharebe olmazsa düş-

manları öldüremeyiz. Düşmanlar öl-

ti de yaralıdır. 

meyince çoğalırlar. Çok düşman iY.i 
mi? Ben muharebe seviyorum. Düş • 
manları öldürmeği seviyorum. 

- Düşmanlara yazık değil mi! 
Onlar da insan, insan öldürmesi sevi
lir şey mi? .. 

- Ben onları insan tanımam .. Düı1 
man bildim mi acımam. 

- İtalyanlar Habeşlerle muharebe 
ettiler. Duydun mu? 

- Hayır duymadım. 

d~ bazı karışıklıklar olmuş ve bu ha-
dıseler bazı kimselerin ölümüne ve ~-- 9 _Ağustos Pazar günü: MODA' da 

Mektebe gidiyor musun? 

-- Evet. 

- Mektebi seviY.or musun? yaralanmasına sebeb" t . tir 
Ada a ik" · ıye vermış · 

1 
ki Y 1 genu Yollanması ve ke.rışık 

ı arı çıkaranları cezalandırmak Uze 
re askeri bir mahkeme kurulması ka 
rar laştırılmı.ştır. 

R~rpt~ olsun;"'sullıte oı.,un felaketlj 
nııze, •mı1adınııza hemen \'tti .. en .,..\ 
dur Kı ı . · · zı BJı mrsııt "ıiıılı-rinti:ıılt>. 
eglencelcr;mizde bile un;ıtmanı:ık !İl· 
zııml:r. E•'"lt>o'·•·e b' . . . ,., "'" n ız onu na<,ıJ unu• 
,tabilun ki, loJerkeu o biıJ •untıtmu-
yor1 -

Büyük Deniz Yarışları 
Amatör ve profesyoneller arasında kürek, yelken ve kotra 

Kızı laya \·erilen para kumba.rııya. atıJ. 

1 

-~' para gibidir. Bir gür# bir zelzele, I [ Jur Jaııgm. ya bir harp, bir taun he· 
, ı ~•.en Kız.ılayı hareket.- ıtetirir. Onwı 

ıçın Kn:ılal·a )·ardı medelin:ı. 

,,.;; Bugün Kı:ıılay1n kerm~I \'ar. Tak. 
~ simde eğlen~ler, bebekler, dan,lar, 

çalgılarla bi.ıJ eğlenmeğe • \'e mııhtr.
mel tehlikeleri önlemej'i,e, felaketler
den de-va bulmağa çağırı)or. · 

- Evet. 

- Mektebin hiçbir fenalığı yok 

mu? İyi düşün, yalan söyleme doğnı 

söyle, mektepte hoşuna gitmiyen 

şey nedir? .. 
- Mektepte, hoşuma gitmiyen şey 

yaz, kış sabah erke nkalkıp mekte~b 
gitemsi... Bizim mektebin zili öyle er
ken çalıyor, öyle erken çalıY.or ki •• 

- Başka? 

- Başka bir şe:v, yok. Mektebin 
her şeyi iyi. 

- Sen en çok hangi §ehri seviyor
sun? 

- Ben tstanbulu ~ok seviyorum. 
Onun her tarafını gezdim. 

- Gazeteler eski güzel eserlere 
bakılmıyor, camiler filan yıkılıyor 

diye yazıyorlar. 

- GazetP deı?il mi bu, yalan atar 
inanma! 

~uat DERVİŞ 
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No. 9 Yazan : Zi!Ja Şakir 

Fırka, Ferit Paşayı daima iktidar 
mevkiine getirmeğe gayret etmişti 

r
Sa .. ~dok 

OğlUı'tlerı ___ _... _____ ......,______________ -· 
Terlemekten şikayet 

etmeyiniz 
Bu mevsimin en büyük şikayet se· 

bcplerinden biri de terlemek. Baııla· 
rının fikrince sıcakların en büyük f e· 

Önümüzdeki cuma günü: cevamü birtakrm hareketler Jlazırlamaktr.. ol nalığı insanı çok terletmek. BirGokla
oerifede toplanılarak, mukadderatı duğuna dair, alakadarlara bir ~üp- r1 tcrlemcmeğe çare arayorlar. Geçen 
hükümet ve memleketin hüsnü su- he vermişti. :Nitekim biraz sonra da gün birisi: 
retle halli için dualar edllmesi ta- 0 havalide bu şüpheyi t-ay•t edecek - Terlemek' olmasaydı, sıcaklar • 
kar:rür ettiğinden, yevmi mezkfırda bazı emareler zuhur P.tm\fjti.. Gene dan hiç korkmazdım!. 
bilcümle ihvanın salatin camilerde bu 8JI'ada (Hacı Beşir Efendi) ve Diyordu. Halbuki ıncaklara kar§ı 
içtimaa teşvikiyle sair ehli islama da (Mustafa bey) isminde iki Mısırlı _ en iyi mukavemet vasıtamız terlemek 
bu bapta vasayayı liıunede bulnul • nm refakat ettiği bir lngiıiz heyeti- tir. Elbisenizi istediğiniz kadar azal· 
ması tavsiye olunur.J nin, (Çakallı) daki Mısırlt!arın çift- tınız. Yetekten sonra isterseniz ceke· 

Anlaşılıyor ki, hürrıyf't ve itilaf liğine gelecekleri istibhur edilmişti. tinizi de 'evde bırakınız. Hntta cliniz
fırkası merkezi umumisi; epeyce Bu heyet niçin geler:k~i " .. Ve kim den .gelirse büsbütün çıplak çıkınız. 
meşhur olan bir hikayeyi biliyorlar- ıerden mürekkepti? .. Bu. bc~li değil- Tcrlemczseniz sıcaklardan yine rahat 
dı .. Rivayete nazaran; !J3 harb!nde di. Yalmz malüm olan bir cinet var sız olursunuz. 
Rus ordusu, İstanbul :ıurla ·ının önü- sa, 0 da ( Rndos) a gelen r..ııı heyetin, Asıl fenalık yazın hem sıcak. h~m 
ne dayanmıştı. Bilmem ner"'rle, son birkaç gün sonra Ça.kaltı ciftliğine de rutubetli bir günde terleycmemel;
bir müdafaa harbj yapılacak ordu _ gelerek orada ikamet edeceklerinden tir. Bunun ne olduğunu pek sıcak 
nun talii, son defa tecrübe olunacak- ibaretti. memlekette bulunmuş olanlar iyi bi-
tı ... Fakat herkesin, cephe_,re koşma- Meseleye, Muğla ve Mc?.:nuristc lirler. Temmuz ve Ağustos aylarında 
ıı lazımgelirken, halk cam•Iere top - bulunan ahzıasker şube reislf'riyle • hurmalar ağaçlarında yetişirken · 
lanmıştı. Müezzinler yanık yanık sa- sair alakadarlar vaz:yP.t ctmifjler: gökyüzü bulutlarla kapalı, yani hava 
lalar veriyorlar; hafıtln:- ua müna- tahk'k · · pek zivade rutubetli oldugu· vakit in-ı ata snnşmişlerdi. Ve neticede .; 
catlar okuyorlardı ... Bu vuiycti İn- de lstanbuldan emir ve talimat alan san o ı11C'..akta terleyemez, boğulacak 
giliz sefiri haber alrr alnııı.z derhal Hürriyet ve İtilaf fırkası men~uplnrı gibi sıkıntı içinde kalır... Terlemek 
ııaraya dayanmış; - ve, genP. riva- ile bu İngiliz heyetinın 0 hRvafüle bu ı:ııcak günlerde insan için en büyük 
yete nazaran - AbdUlham ie· milli kuvvetler alevhine bir hareket saadettir. 

- Evvela; bom bom . E:onra; Al- hazırlamak tcı::ebbüsünde lıulun.:iuk- Buı dolaplarını icat edenler iste • 
lah. Allah... !arına hükmcylemişlcrdi. <lıkleri kadar parayı kazanıp ta bir 

Diye bağırmıştı. Karşısında, Yunan sirıgülerinin gün paraya doyarlar ve makinelcrıni 
Hikayenin, belki aslı yoktur. Fa- parladığı bir muhitte t>ir tında şiddet ucuzlatırlars~. belki o giln bu ~istemi 

kat mevzuu, o günün haki!<atine pek li tedbirlere girişile'l!ezdi Esasen odalarımıza da tatbik ederek - kışın 
uygundu. "' · ka löriferle soğuğa karşı dayandığı-

~ ı buna eldeki kuvvetler cfo miisnit <le- mız rribi • ya•ın da .sogu~ kluk makı"nc· 
Eger Hürriyet ve ıtilaf fırkas " .. 

ciddi surette bir memıekt't, hüki'ımet ğildi. Onun için bazı hu~usi tedbir- sıle sıcaklara karşı dayanabiliriz de 
ve millet kaygusu ile müt~'rn.ssis ol- lerle işin önilne geçilmek istenilmiş- terlemeğe ihtiyacımız kalmaz. Fakat 
saydı, Anadoluda milli davanın orta- ti. · o vakte kadar sıcaklara karşı mücla· 
ya atıldığı günden itil>ıırerı o dava- Evvela, (Demirci Mehmet Efe) ye faa vasıtamız ancak, tabiatin vilcudü 
yı güdenlere iltihak veya mliz'lhcret müracaat edilmiş; akıllı u-;Ju efe ve müzde kurduğu terleme cihazıdn . 
eder; kıpkızıl bir mecm:n ·'ar. başka zeybeklerden mürekkep. uirmi otuz Sıcaktan vücudümi.izün terlernP

1

< 
bir şey olmıyan dam"t -:;-,,rı"t paşa hMsaları olmasaydı, du=arıdaki sıca-

"' .. ~. - kişilik bir çete istenilnıi~tı . Bu <,;<'te. - './ 
nm bu derece şımarmasına meydan ğın tesirile vücudümüzün sıcaklığı 
vermiyerek bu felaketlerin önüne ge 0 havalide - gfıya, kuvayı milliye rla artar ve bütün hücrelerimiz yu • 
çerdi... Hn.lbuki fırka. daın:::ı. Ferıt aleyhtarı bir çetcymİG gibı - geze- murta gibi kaskatı olurlardı. Terle
paşayı iktidar mevki;ne ge-:irmeye cek; İngiliz heyeti gelir gelmez. on - me cihazımız olduğu için muhitimiz
ga)Tet göstermiF; ; ve daima bu mec- !arın yollarını kesip hepsini birden i- deki sıcaklık ne kadar artsa biz \'Ü· 

nun sadrazamın çılgınca hart!ketleri- çeri taraflara götür<?cel:; emin bir cudümüzün sıcaklığını aşağı yukarı 
ne müzaheret eylemişti. ayni derecede muhafaza edebil:riz. yerde muhafaza edecekti . 

Filhakika. Hür.riyet ve lt.ilaf fır :Muhitimizdeki sıcaklık santigrat 
kasının içinde ; başta mira'"ly adı~ ,_ Plan, .fı>na deffildi. Fakat Dcrnir- ~irrw.i dorcooyo 9aı,_, ... ., ı...; .. ;>n tarlıun;. 
bey olduğu halde, damat F <.!rit paŞa- ci Efe bu teklife k~ı cevap vcrıniş: cihazımız hemen terlemeğe başlar ve 
ya muhalif olan bir zümre me\·cuttu. - Bu, nazik bir iştir. Bu işi yapsa vUcudün sıcaklığı ayni derecede mu
Fakat umumi harbin devam ettiği yapsa benim kızanlardan Tumacı hafaza için. dışarıdaki sıcaklık art
müddet zarfında Mısırda, lngilizler Mehmet efe yapar. Fa1rnt !}ımdi o da tıkça. 0 daha ziyade kuvvetle i~ler. 
(lütuf ve atıfet)leri saye:ıınrle yaşı- fena halde hasta. Aktllı uslıı kızan- \'Ucutten çıkan bir grnm ter bizden 

Y
an, ve bundan dolayı da İngilizlere 588 küçi.ik kalori çıkarır. Orta cüsse· 

lanmın hepsi de; Balıkesire, Boluya. dn 
karşı olan minnettarlı<rını bir türliı '" bir adamın vUcudünden bir dere('t' 

Konyaya gittiler. Yanında kalanla- ki k 1 unutamıyan Sadık bey cıe, - - kendı- ~ıca 1 aza tmak için 125 gram ter 
!!linin itirafı veçhile - ı velinimet) ra güvenemem. Cahil, tecrübesiz, a- lazımdır. Meraklı bir hekim \"ÜcudUn 
tanıdığı lngilirJeri güceııdirmemek tak adamlardır. Olur ki, lngilizleri hangi kısımlarının daha ziyade terlc
için, pek 

0 
kadar ileri gidememekte öldürüverirler. HükiımcUn başına diğini araştırmış ve 20 derece sıcnk

idi. Gitse de bir muvaffakıyet elde bir iş çıkarırlar. lıkta ser kısmın 20 santimetre muralı 
edemezdi. Demişti ... Demirci .M~hmct eJcnın baı için şu hesapları bulmuştur: A· 

Çünkü fırkanın ekseriyeti, da- bu düfüncesine hak vcrilmişlı. Bu - \'UG içi 25 miligram, ayak altı 14, alın 
mat Ferit paşanın bayraktarı olan nuıı üzerine, muhite bir k ··rkıt vere- 12; koltuk altı 70, boyun 6, kollar ve 

(Hoca Zeynelabidin efendi) ile arka- rek herhangi bir menfi hareketin bacaklar 5. 
daşlarmın elindeydi. Ve gimdi (Hoca \önUne geçilmek için (Yörük Ali Efe- Terlemenin faydası, bilirsiniı ki 
Zeynelabidin efendi, ve §Ürekfı.si)nın nin (Muğla) ya getirilme.siM karar yalnız sıcağa. karşı mukavemetten 
halkı camilere doldu!'arak Allahtan verilmigti. ib~ret değildir. Hafif derecede tcrlc
sclamet temenni etm,. i de; - tıpkı Yörük Ali Efe, maiyycti ile gel- mck insana keyif ve kuvvet verir. lJ. 
Sultanabmet meydantnda yapılnn mişti. Hamiyetli Muğl& ha1 kı tara- zuvlarımızın hangisinde olursa olsuıı 
miting gibi - pek bayağı bir göste- fından, büyük bir hoşnutıu 1:!a istik- kan hücumunu giderir. Kanın içinde
ri§ten ibaretti. bal edilmişti. Muğla.nm :nüne\'\'Cr ki zehirli maddeleri çıkarır. Kanla _ 

Hakikate gelince: HUrriyct ve İti· gençlerinden ve en harar.:!Lli milliyet rında üre çoğalanlar, romatizma ~~ • 
r f f k D F . perverlerinden (Hamza bey), (1) a- kenler için terlemek en iyi ili,.lardnn 
a ır ası; amat ent pafaya mu- deta efenin müşa ... irliğini deruhte et biridir. ~ 
vaffakıyet kazandırmak için (Milli mişti. Bu münasebetle, vaziyetten c:: · ':ı'ışmanlar çok terledikçe vücutla • 
kuvvetleri par"alama.k ve d""ıtmak) endişe edenlere, bir sük(ın ve cmni- ı ·ınd 

... n'-' yet gelmişti. aki suyu çıkardıklarından terle-
.eklinde deruhde ettiği vazifeye bil- ınek şişmanlığa kar§ı da bir devadır. 
yük bir sadakatle devam eto:nf!ktey- Ayni zamanda, Yörük Ali efenin şişmanlamak istiyen zayıflar da ter-
a· kızanlan da nazik ve ~n·oa:jh hare- 1 ı. emekten istifade ederler; çünkil t~l'-

Bir taraftan; Konyada, Boluda ket ettikleri için, halk üzerinde de lcmek, zayıf olduğu vakit, vilcudün 
Yozgatta yeni isyanlar ve krtalle; iyi bir tesir husule gttirmlş' ~rdi. beslenme fiillerini harekete getirir. 

tertibi ile me11gul olan fırk:ı., diğer Arkası var Eski hekimlerin gözünde terleme 
taraftan Yunan ordusunn karşı ce- her derde deva sayılırdı. Her tu""rllı' 

(1) Uyu,turucu maddeler inhi&an mil- ha 
nup cephesini müdafaa eden (efeler)i stalık ilkin terlctmckle t"'davi edı'· 

diri umumlıi Hamza Oı1 man. lir " 
biriblrine kırdırmak için tcşebbl\sle- di. Şimdiki hekimlerin tabiatin 
re giri§mi§ti. kurduğu terleme cihazından ziyn<le 

Hürriyet ve itilaf fırkasmm ter- T A ~ kendi ilaçlanna gijvenirlerse de: ya-

A
tip11 ehttiği. mitingt i~e, hdalkıtcamıt}:.r~keı: . N zş;nka· kycentditmken~ine b~elen terlemekten 

a a ruyaz e mıye ave e ~gı ı e esme ır sebep yoktur. 
tarih arasında.: yani C2ô • 8 • 336 ta- <\BONE VE iLAN ŞA.RTLARı 

1

' Sıcaklnrda terlemek sağlığı korumak 
rihinde), 1stanbula gitmek için (?t-Iar 1 için en iyi vasıtalardan biridir. 
maris} iskelesinden vapura binmek Türkiye Dqarı l..okman HEKİM 
istiyen bir yolcudan tıüpheic.nilmiş : 1 için ic;in 

derhal tevkif edilerek Uzeri taharri ~ 1 •o --
1 Sır •Ylık • • , , ;ı - -

edilmişti. Bu yolcu Mıığlada ikamet 3 • • • , , 4 - 8 -

ettiğini ve adının da Kadri efe!'di ol- ~ nllds • : ~ : ı: ~ ~: : 
duğunu ıöylemi§ti. Üzerinden çıkan 
evrak, calibi dikkatti. Bu evrakın 

en mühimleri; Hürriye~ ve ltillf fır: 
kası tarafından verilmi"J otan bir iti
matnt.qte ile, o havalide J{uvayı mil
liyenin mezaliminden ve sairesinden 
şikayeti ihtiva eden notla;·j m ve sa
ireden ibaretti. 

Ob lctn hlncıJılr Sirketlerine ın!ı 
racaat edilmelidir. 

Kilc;ük ıllnlar dolrudao dofnıyı 
«'laremizce almablllr. 

Küc;iik illnlarm 5 eatırlıl> bı• 
Jefaltlı SO lıuru,tur !ı ııtırdın fu 
la11 ic;ln tlltn b11mı 5 kuru, ılmıı 
Bir delıdan fazlı lclrı rektlndaı 
% 10 kuruı ındirilir 

İzmit valiıinin ıeyahati 
lı~it, (Tan) - Jzmit valisi bay 

Hamıt. Oskay yakında Ankaraya gi
decektir. Vali vilayeti alakadar e· 
decek meseleler bakında veki.letler
le temas edecektir. 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları MUtehasııısı 

Şişli, Haliskargazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 • 
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1 NDE 

Göırdü~üm 
_şeyueır 

Eşek ve çırak 

•• Uç kişilik 
y~~ı briç 

Ancak on bir ~·a. ... ııın:ıda kndar gö
riinüyor. Çiipten ince hn<"al\ları, ko
caman bir kafası \'ar. Cz.-rinde e -
, ·ap olarak taşıdığı e~· · aı!<'ak te\'k:ı
liı.de bir hfö.nü niyrtle panf alon ismi
ni Hrehileceğimiıo: Jinıe linıe bir Jla
çavra. 

Vücudunun üst kısım ~ırf;•J)l:ık, 

l:iine~ten yana ,Yana bııJ1:1r'aıımı' de
risinin altından hütiin knhur~aları 

ayılı~·or . 
Ve o, hlr iskelet gcj~bi.mden farklı 

olmı~·an bu gc;ı!sü ~t>riJI bo)·nunun 
adalelerini iplik ipJik çılrn ran i·<' 
omuzlarının niha)·etlnden ~aluıldarı

na doğru giden damarhu mı 17i;:ircn 
bir ~a~Tetle \ ücudunu iinc doğru eğ
miş. İncecik kollannm \ist kısmında 
\"e bakır ren~i deriı;inin altında ce
\'iZ, fındık bil~·ükliiğUndıJ adalı><•ikler 

kabaran kolları arkada. 
\'ar ku,.,·etilc içi kunn dolu bir 

ktiçük araha~·a ~·aıH~rnı~ . fft'm baı:;ı 

rıyor, hem de araba~·ı ÇPki~ or. 
Onun üniincfo uzun kula!ilnn, uzun 

yüzüniin iki yanında sarkan, badem 
gibi uzun \'e kapl<ara. ı;i.ızlnl "nim 

mahmur" barakları titrf'k \'e kuyru-
ğu dü~ük bir e.5ek ilerli~·or... ' 

Ve sanki hayvan bir şc~· anlıyor
muş gibi ikide birde bn,ını arka)·a 
Çe\.irerek kendisinin ~·el'int? ttraha)·a 
ko~ulmu~ olan küçük t;OC'ıt!;I\ bakıyor. 

Ha\'a müthiı;; sıcak. \ 'anunun yü
ziinde nohut taneleri gibi terlf"r ,·ar. 

Ara.da bir dinlenme!< için dunı~·or. 
Kollarını sa.llı)·or, a\'u<;larına tiikürüı1 

tekrar tahtalara yaılı ı)·or. 
Sıcak bir riizgar bir lflv tieli giJ.ıi 

şehri ~-akıp ku-,uru)·or. 

~ıcak, 1'ehirli)'l af.·ron ~ ııtmmıa çe
virdi. 

Hiçbirimizde ne arakta dııı·acak 
mecal, ne bir Is başar:ıbilPrı>k irade 
bıraktı. Riitiin insanlar denizden <:ık
nus halıkbu::. o:lhl J>u ... , .... nm ~ 
~ırpınıp dunırlarken, ııeaha bu ço-
cuk n~t'n ha)'\'anı arabadan çıkarıp 
yerine kendini koşmu;. 

Bunu )'K'k merak edi~·orum ,.e kli
çUk kavnnc·u henim ~·amma grldl~ 

7.aman onP: 
- ÇoC'uk, cli)·orum. Jla)~·an clurur

ken kosko<'..a araha)'ı neden se:n ç.-kl
yonmn. SıC'.aktan harap olmuşsun, 

~·orgunluktan ()leceks}n. • 
Ç'oeuk duruyor. 
- Eşekte araha~ı çf'kecek kıınet 

kalmadı. Df'nıin düşfü, ba~·ılch. 

- Neden? 
- ~ooen olacak açlıktan?. 
O kadarcık yemle bu araba çekilir 

mi? 

- Eğ~r arahayı 8en ~ekmt>Jüe ch~
,·am edersen on dakika sonra st>n dü
şüp hayıtaeaksın. 

- Bana hir şe~· olmaz •• Ben dft .. 
ha dayanırım. 

- Nasıl da~·anınınn ! 

- Onunla ben hir miyim, ·ha~'"\·an 
kaç senMlr aç bill~·or mmnın ! O he
n im ustanın üç senelik eşf'ği... Rf•n, 
uo.;fa)'a dnhR \le haftadır çıraklık edi
\"Cınım. Da.ha ktı\'"\'tıtim ''ar. 

Suat DE'!H'fŞ 

Şi,li Çocuk Esirgeme 
Kurumu ,uheıinin konseri 

Biricik güçlüklerden biri de parti 
yapmak için dört oyuncu bulabilmek
tir. Ha,tt.8. evvelden tertip edilen par
tilerde bile son dakikada bir oyuncu
nun mühim bir mazereti çıkar, gele
mez. Oyuncu kıtlığında veyahut başn 
böylE! bir kaza geldiği vakit ne yap· 
malı? Vakıa ü<; kişi briç oynamak ta 
var ama, şimdiye kadar oynanan şek 
!inde, tatsız , çünkü manasız! 

P. Bellager ve Culbertson gibi briç 
iıstatları briçte meharetin yüzde 90 
müzayede inceliklerinde olduğunu, 
kağıtların ıyi oynamağa ancak yüz· 
de 10 bir ustalık hissesi kaldığını 
söylüyorlar. Halbuki üç kişilik briç
te yerde kapalı kalan 13 kağıttan me
det umarak yapılan müzayedeler yüz 
de 100 incelikten mahrum, ekseriya 
boş çıkan bir piyankodan ibaret! 

}{ağıtları oynamaktaki meharete 
gelince : Müı.aycdenin sonuna kadar 
yalnız mı, yoksa ortakla mı oynaya
caklarını bilemiyen oyuncular biribi
rini aldatmaktan başka blrşey yap • 
mndıklarmdan nihayet ikisi ortak ka 
larak "~iort" ile oynayan oyuncuya 
karşı elbirliğiylc müdafaa vaziyetine 
dUştüler mi bu elbiriliği, ister iste -
mez, bir kör döğüşü şeklini alır. iki 
taraf ta karşısında umduğu kağıtla
rı bulamazlar. Briç bütün inceliğini 
ve cazibesini kaybeder. Ancak ne o
lursa olsun bir para oyunu oynamak 
isteyenleri eğlendirebilir. 

Üç ki§ilik briçin bu mahzurlarını 
azaltmak için birkaç sene evvel yer
de sahipsiz kalan (mort) 13 kağıttan 
B tanesinin açılması ve müzayedenin 
ona göre yapılması düşünülmüştü : 

fakat bu da hakiki briç amatörlerini 
tatmin edememişti. Bahusus gerek 
eski usul üç kişilik briçte, gerek bu 
ikincide Ameriken kontrakt briç oy
namağa, ince ve mantıki bir arttır • 
mıı ile büyük ve küçük şlemlere var
mak Gareleri bulunamamıştı. Son za
mAnlArna Wilter.ene...ta.sa.VVUr edilen 
ve oynanmaga oaşTanaır- uım1 ııe o · 
kişilik briçin saydığımız mahzurları 
giderilmiş ve gerek "Plafond" gerek 
"Contract" briç oynamağa yarar bir 
hale getirilmiştir. 

* Bu yeni usul üç ki"ilik briçte kağıt 
veren oyuncu "mort" un 13 kağıdını 
ıla yere açık olarak dizer ve müzaye
denin neticesi ne olursa olsun daimi\ 
yerdeki kağıtlarla oynar. Diğer iki 
oyuncu da, müzayede onlara kalam 
veya kalmasın, ortak kalırlar. Tabii 
iiç oyuncu da bu kağıtları görerek 
pey vururlar. Müzayede de şöyle ya
pılır: Müzayedeye başlamak hakkı 
ltağıt verenin sol tarafındaki oyun
cunundur. Tabii "Mort" müzayedeye 
karışamaz. Soldaki oyuncudan sonra 
,"!ağ taraftaki oyuncu söyler ve niha
yet söz •rası kağıt verene gelir. Eğer 
müzayede bir devirde kapanmazsa 
müteakıp devirlerde ayni şırayla de· 
vam eder. Son pey kağıt verenin üs
tilnde kalırsa dört kişilik briçte oldu
ğu gibi "Mort" ile oynar. Eğer iki 
yandaki oyunculardan birinde kalır
sa o da ortağı ile oynar: fakat ortağı 
kağıtlarını açmaz. Eski bri~te müda
faa vaziyetinde kalan oyuncular gibi 
kapalı kağıtlarla oynarlar. Bu meka
nizmayı bir misal ile gösterelim: 

• D V 10 'Jt.'IC 

Çocuk Esirgeme Kurumu Şişli Ko
lu, Şişli muhitinde fakir çocuklar 
menfaatine 11 Ağustos salt günü ak· 
fiamı Harbiyedeki ~ehil bahçesinde 
bi.iyük bir konser tertip etmiştir. Hal 
kımızın rağbet göştercccğini ~üphe

siz bildiğimiz konser için güzel bir 
program yapılmıştır: 

• x .x . ıt. :ıt 

• il 

.;. Q ,v • 
: :.oıc . ıı D 
• AH.\lllll( w E 

+ "· ~ s 
• ~ . 1( . :1' . ıı 

••. it. 
• R. , 'l 

• ll , 'rC ıı ıc .~ 

+ A :.U . X 

• v . )( . ~ 

+ D 
+ x.x.x . ıı . ıt 

ma pcyidir. 
(0) nun 5 kozu da 3 CA) ile Karo 

(R) sini gösteren ikinci bir zorlaına 

peyidir. 
(E) bu işaretlerden sonra, yerdeki 

~ağıtlara nazaran, tren (D ve Al nırı 

elinde çatal teşkil ettiğini hesaba ka· 
tarak ve arkada§ının ilk karo peyin· 
den yerde onör bulunmadtğına ve 
ikinci kör peyinden de (R) nin kendi 
elinde bulunduğuna güvenerek büyüt< 
şleme kadar çıkar ve muvaffak olur. 

Görülüyor ki bu yeni üç kişilik briç 
ile Kontrat'ın evleviyetle plafon briç 
li bütiin inceliklerini temin etmelr a 
milmkündür. 
Şimdi kazanılan veya kaybedilen 

puanların nasıl yazıldıklarına gele • 
lim: 

Kağıt veren iki kat kazanır veyB 
kaybeder. 
Manş yapılırsa kazananın veya ks• 

zananların hesabına kaydedilir. Fa • 
~·at vurulan son pey manşı veya par· 
tiyi çıkarmıyorsa Levcterle kazanı • 
lan puanlar yukarıya onör hanesine 
yazılır, Manş tamamlamak için müte 
akrp elde o puanlardan istifade edi· 
lemez. Zira her elde ortakların değit 
mcsi lazımdır. 

R. P, H. 
Bir mülahaza - Geçenlerde bir 

dost evinde bu Uç kişilik yeni bricl 
oynadığımız sırada arkadaşlardan bİ 
ri ortaya şöyle bir mülahaza attı: 

Farzedelim ki müzayede sonundllr 
kağıt verenin iki yanındaki oyuncu· 
!ar bir Manş taahhüt etmiş bulunu• 
yorlar. Fakat bunlardan birinin ev • 
velce kazanılmış bir Manşı var, bu • 
nu da kazanırsa partiyi bitirecc1'· 
Halbuki ortağın Manşı olmadığı gibi 
birikmiş bir~ok ceza borcu da vat· 
Bu iki ortağın menfaatleri biribirine 
mugayir değil mi? Biri tabii parti· 
yi bitirmek ister, fakat öteki parti ti' 
zarsa belki verdiği cezaları birtakıJtl 
kazançlarla kapatmak ümidin üş • 

• • "•""'loıt.. ~ .... 
Kanaatimizoe Briç bir çelebi <Ge 

Uman) oyunudur. Bu gibi mülahaz& 
lar varit olamaz. Hatta bütün brl 
kaideleri, bilhassa ahiren Paris, rJ 
dra ve Ncvyork klüpleri tarafınds 
tanzim olunan beynelmilel briç yas' 
sı Code tnternational du Bridges bl 
hüsnü zan temeli üstüne kurulmuşttJC 
Dürüst oynamıyan oyuncular hakl<ıı' 
da yapılacak muamele bir daha onIJf 
la oynamamaktır. Gelecek yazımııi!I 
beynelmilel briç yasasının esaslı Jc• 
delerinden evvel dürüst briç oynanıtl 
etiketinden bahsetmek niyetindeyi•· 

Sinemalar Tiyatrolar, 
fay dalı adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERETi : Büyukdere tı1' 

bahçesinde bu akşam 21,45 te (tı•li • 
me), yarm akşam Kadıköy Surett' 
bahçesinde 

• ÜSKUDAR HALE : (Atk Bandotd~ 
• Bailarba•ı Hlle Bahceal : (Seko1' 

Kaplan Ku). 

itfaiye Teletonlan 

htanbul İtfaiyesi ıd~ 
Kadıkö7 İtfaiyesi 600"' 
v
0

e,i}.köy, Bıkrrköy, BU,,rurdere. j 
ıkudar 1tfıi1t1i sof' 

Be1oilu itfaiyesi 446~ 
BUyijlr~da, Heybeli, Burcu. Kınalı ~ 

takaları ı~n telefon ıantralmdak:\ rıt-" 
yan&'m demek kifidir. 

MH'""4':Ut Vf!rlflr1 

Oeniı yolları acentesi Telefon 4ı~ 
Akay (Kadıköy iskelesi) 4S1

7t 
Sark Demlryollırı Sirkeci 250 '5 
Devleı Ocmlryollan Haydarpaıa 421 

-- 9' 
Cerar paıa hastanesi ıı~ıf 
Gurebı haıtaneai Yenlbahce 2!ss' 
Haaeki kadınlar lıutanui Z 119 
Zeynep Kimil hastanesi OıkUdar 6~1 ,ı 
Kuduz hastanesi Çapa ı 3,ı 
Beyoilu Zilln1r hastanesi 43 ~ıO 
Gülhıne haataneai Gülhıne 2~1 o1 

l - Belvll saz heyeti, 2 - Beste
kar Bimcn Şen, 3 - Arap rak1sları, 

4 - Eftalya ve Sadi, 5 - Karag"öz. 
Sehir Tiyatrosu san'atkarlarmdan 
Hbım tRraCından. 

Haydarpaıı NUmune h11tanısl 6 z416 
Etfal hastanesi Sisli 4

16,,0 
Bakırköy Akli bııtaneal 

(x) küçilk klğıt iearetidir. CS) ka
ğıt vermiştir. Ve milzayede şöyle ce- Çabık 11ıhhl n.rdrm t4ııfldlltı 

Mes'ut bir düğün 
İnebolu tüccarlarmdan Ahmet Tü-

mer'in kızı Samiye Tümer'le Sinop 
saylavi Dr. Galip üıtUnün oğlu Afi· 
fin evlenmeleri münaııebetile dün ak· 

reyan etmiştir: 

o N E s 

1 Karo 2 Karo 2 Pik 
3 Pik 4 Karo Pa.s 
5 Kozsuz 7 Karo Pas 
(Q; nun 3 pik pajı elinde karo (R 

Bu numaradan imdat otomo 3 
blll lıtenlr b 

Kamyon altmda kald• ,, 
bit' 

Galata civannda. oturan orı de'! 

Bu adamm ele geçmesi, o bavali
deki hilrriyet ve itilaf çılcı ."Ul gizli 

OUnO cec;mi• nüsha111 5 kurustur 
Her gUn ıaat 3-6. Telefon 42493 

635 

5am Park Otelinde samimi bir top • 
Jantı yapılmıı:;tır. Davetliler arasında 
bırçok Generaller, eaylavlar bulun -
muşlardır. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

ve A) sı bulunduğuna ve pikten el 
kaybedileceğine delalet eder, arkada
şını şleme snvketmck için bir zorla-

'ındaki Kalyar. tramvay cad ı.ıf!I' 
den geçerken arkadan gf>len ·-6 fi :ıııı' 
ralı kamyonun allına diJşınUf'.t>I I 
telif yerlerinden yaralandığı 11 ';,,? 
ayağı da kırılmıştır. Çocuk ıııı.& 
ye kaldırılmıştır. 
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TAN 
Gündelik g azete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

~ln'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
elleyde temiz, dürüst, sa.mimi 

olı:n&k, kariin gazeteıi olmaya 
çalıtma.ktır. 

---------~--·~----------...... --ı 
Günün meseleler i ( 

S a n 'at --
't irminci sergileri 

Ontann daima biribirine pek ben
tlyen sergilerinin yirmincisi açılını~. 
1thıdeki resimleri hiç te merak etme
di~ halde bir dostumun sergi~ i 
beniınıe gezmekteki ısrarı üzerine 
lıl'f "onun batın hoş olsun,, diye ~it
tlın, gezdim. Sergi, hep o sergi. Tü, 
oı,. , dokuz s~ne en·el tanı tığını re
'istıter. Onlann ~.oğaltılmış nüshaları 
&lbi. 

~e klasik ne modern. Bu, daima 
ı~ ' 0tü bir akademluntn içinde bocala-

TAN 

Vali ve Belecliye Reisi Muhiddin Ustünd.ağ diin sabah Kız1lay kcrmesindeki bebek scrgi.~indc açılma 1wtkunu 
söyWyor 

h11 neslin sergisidir. 

8u resimlerde desen, form, ahenk ~------------------------.. ----~---------:" _ _____ _,, 

~h;:~:;.ıbirsan'atendişesi,teı.- Sahte N egüSner, IPırensBer ! 
llütün bu resimlerde resimden an-

~'?~~E!Ef ~·::; Kızılay Kermesinde Bebek Sergisi 
~eı,n entarili kadın resmi ,·ar ki, yal-

. ~::::ıb~-0~.!:n~"'n:~mj;:~ güzel san' at eserleriyle doludur 
~~ gelebilir. Beri tarafta çocuk ~ı-
~nnı andıran manzaralar, ı t ı......,. Kırk gu··n kırk gecelik s anbul 
:~nnortıar, hel'Mli insanın sinirleri 
'- r düğünü şerefine Taksim bahçesini, 

' ti~en bir slHndir gibi geçiyorlar. bir yapma bebek gibi süslemişlerdi. 
• ~k şükür ki, ~·andaki odalara a- Sıra sıra birçok pavyonlar: Kızılay 
, bbruş bir poşad iJe iki portreye ba- hastanesi, Kızılay piyangosu, ma -
• ~ biraz a''Undum. Halklin Poşadı. den suyu pavyonu, para işleri pav -

llbı Portreleri. Ru iki portre ser- yonu ... 
tlııin duvarlannr dolduran yüzlerce Bu sonuncu pavyon, herkeste u • 
~..a mumi bir alaka uyandırdı. Kermes • ın hepsinden l~·i. 

Cenazesine o-eJmiyenler , Namık İ!'4· eğlencelerine gelecek yabancı sey-
~ "" yahlar, paralarını burada kolaylıkla 

için matem konleleli bir duvar ve emniyetle bozdurabileceklerdi. Kı 
'Yt~ kadlrşinashğmda bulunmu~- zılay hastanesi de, bir yanda, kar gi

. :. "e tek eserini bile ~mad~kl~ b~ bi temiz, mini mini yatağı ile gözıe
. "-lvar yemin edenm kı, oteki ri kendine çekiyordu. Bir hastabakı-
)f: '-'t • • .,. " '-- AAnlı'iıt' ..... -1!-..J,,., '°';~ ,,...;~ .. ;i ;Jön ~iaolcu•; ln rHın 
~, ne de olsa ) i nni defa lı bir şefkat örn ği gibi yatağın baş 

"~l'a.rlanmı9 bir hthılnllnlyet insanı ucunda bekliyordu. Kızılay için üye 
'ille bir l&hr.actk hürmete dant edi- kaydine mahsus pavyonla san'at e
>ot , vi pavyonu da çok güzel tertip edil-

Elif NACl ----
So"Yetlerin Lindbergleri 
f Lindberg beş altı yıl evvel ilk de
~a. tek satıhlı bir tayyare ile yapa 
le.llnız Okyanusu aşarak Nevyork -
le!\ Parise uçtuğu zaman kıyamet 
0I>tnuştu. 

N Okyanus ilk defa bir hamlede a
~f0rdu. Lindberg 36 saat havada 
ttrıara.k büyük bir muvaffakıyet ka
tııe ~ıştı. O gUn bu gün bu genç A· 
)\tıkalı dünyanın en meşhur tay· 

recısı olarak bilinir. 

baı~"Yetlerin Lindbergleri geçen 
~et daha bilyük bir muvaffakı
'ttı;aza?dılar. Uç Sovyet genci tek 
\lllt lı bır tayyare ile Moskovadan 
~ aı:'f'a.k. Şimal denizini aştılar, el
la ı saat yirmi dakika havada ka-

> ~"':. Karr., atkaya gittiler. Katet
' ~Ut'i ıne!afe 99327 kilometredir. 

hı. 1 kleri yol buzlu ve korkunç de
~ et u 
ııı,t zerinde canlı mahluk bulun-
lttlll an ~ö.llerdi. Bu mlişkül yolu ka
~l' ek ıçın bin bir mani ile çarpış -

ltı.~\)'et Lindberglcrinin bu bilytik 
~ ~tffakıyeti dünyaca meçhul kal
ıtı~ llkU Avrupa siyaBi kavgalarla 
tol'ec ldUr, ve bu kabil hamleleri 

ek Vaziyette değildir. 

v~ı . • 
erı Tchkalov 

~~°'kovadan Kamçatkaya uçan 
~ ;ı ka.lıramanlan Uç gençti. Va
.\!~ Chkalov, Georrges Baıdoukov, 

~Vaı. dre Beliakov. e . 
~ t t"i Tchkalov otuz iki yaşında 

mişlerdi. Bilhassa Kızılaym felaket 
günlerindeki yardımlarını, müccs -
sem tablolarla anlatan dekorasyon 
lar, manalı ve canlı idiler. 

Pavponları birer birer dolaştık -
tan sonra, günün mevzuu olan be -
bek sergisi önüne geldik. 

Negüs 
Kapıdan içeri girer girmez. şu 

meşhur Negüsle karşılaşmıyayım 
mı? lmparatorlar imparatoru. sırtın 
da, parlak düğmeli harmanisi, aya
ğında kaloş potinleri ile minderin 
üstüne öyle bir yerleşmişti ki, can • 
Iısı olsa, belki bu kadar azametle 
bağda~ kuramazdı. 

Bebek sergisinde, (Neglis) e ras
lamak, biraz tuhaf kaçıyor ama, ben 
bunun sebebini anlamakta güçlük 
çekmedim. Sergide kuklalara ayn 
bir yer ayırmamışlar, bu politika 
kuklasını da, ister istemez, bebekle
rin arasına koymuşlardı. 

Arzuhalci tipi 
Zehra Miifidin tarihi an.uhalci ti

pini canlandıran bebekleri de görü -
Jecek şeydi.Birinciliği kaz~na.:a~ 100 
lira mükafat alan bu eserın onunde, 
birçok davetliler hayran dakikalar 
geçirdiler. 

!kisi de maşlahlı ve çedik papuç-

olmuştur. 

Baıloukov 
Georgea Baıdouko~: Kamçatka 

kahramanlarından hırı de Baıdou
kov dur. Bunun hayatı bir sürü ma
cera ve heyecanı~ d?lud~r: 1907 ~e 
Sibiryaya giden b~r tıre~ ı~ıı~~e .dog-

ştur Babası bır yol ışçısı ıdı. Az mu . k. 
para kazanıyordu . B~ıdo~ko~ se ı.z 

Vali piyanko çc.Jiyor ve ta 1i1ıine boyuna askı çıl..-ıyor 

Bebek sergisinde teş hir edilen 1>cbcklcr 

ıu, ana ile kız, sakallı bir arzuhalci- ederek yaptığı, Yeniçeri mankenle -
Y~, mektup yazdırmaya gelmişler · rini, takdir ile seyrettik. 
dı. Mazhar Nazım, zeybek tiplerinde 

Genç hanımın elinde, pembe bir de çok muvaffak olmuştu . Her be -
şemsiye ... Başı biraz sola dönük... bcğin altınôa, satılmaya çıkarılmış 
Anasının çizgili yüzünde ifade kud- veya satılmış olduklarına dair birer 
reti, daha canlı.. .Adeta arzühalci yafta vardı. 
ile konuşur gibi... içlerinde 75 liraya kadar fiat ko -
Dünyanın dört bir köşesinden Kı· nulmuş bebekler gördük. Serginin 

zılaya hediye edilen bu yüzlerce be- en göze çarpan yerine, bir hayal 
bek ~:asında insan, hangisini beğe· perdesi kurmuşlardı. Perdenin arka 
~~cegıni ş~şırıyor. Her millet, bebe- smda Karaglizle Haciyvat, karşı 
gı~e kendı milli kıyafetini giydir - karşıya duruvorlardı . Perdeye yak
mış. laşan genç bir bayan, korkun<; bir 
Hora tepen Bulgar, köylü dansı ya çığlık kopardı : 

pan Sı.rp, çob~n kılığında Macar be- - Ah, anne .. Sen böylesin işte ... 
bek.lerı ... Lehlılere ayrılan bebek kö- Gördün mü, yaptığını? .. 
şesı. bunların hepsinden daha hare· Kibar bir lstanbul kadını, ağır a-
ketli.. ğır perdeye yaklaştı: 

lçlcrinde bütün Leh kıyafetlerin· - Ne olmuş ki? .. 
den birer nümune var. Son derece - Daha ne olsun. Haciyvadın a-

t ~~nc;:ur. Babası kömürcildür. 
.::~İlğe1 daha küçük yaştanberi şö
f'~ it lllerak sarmıştır. Onbeş ya
~fyl ltıl orduya 'asker yazılmıştır. 
l fya_~eY} ilk defa orada gör_m~ş 
~&(l d cı olmağa karar vermıştir. 

~ 
~ e taYyare mektebine girerek 

~ ~:ektebi bitirmiştir. . w 

lı.~· 'l' 1 Vazifesi tecrübe pılotlugu
tı~l!l'. 'Yyarecllikte en gilç ~e~~ek 
~~it Ç.Unku mütemadiyen onu~e 

,~ ~~~şküUeri yenmek mec~urı
~' ~ ~ Ye • r. Cilnkü tecrübe pılotu 

yaşında bir marşandız tırenı~e. bı
nerek evden kaçmış aylarca Sıbıry~ 
yaylalarında serserilik etmiştir. Nı
hayet yakalanarak darilleytama 
yerleştirilmiştir. Burada üç aene 
kaldıktan sonra mektepten kovul
muştu. Böylece uzun müddet serse
rilikle geçen hayatı 1922 de Şimen
düfercilik mektebine girmekle inti
zama girmiştir. Buradan çıktıktan 
sonra Leningrattaki Tayyare mek
tebine girmiştir. Ve buradan pilot 
olarak çıkmıştır. Tayyarecilikte bü
yük muvaffakıyet göster!11iş~ir. 928 
de komünist frrkasma gırrnış ve o 
gündenbcri tayyarecilikte tecrübe 
oilotu olarak calısmıstır. 

takdir edilen bu bebekler birinciliği yağı yerine, Tuzsuz Bekirin ayağını 
kazanmış, fakat lehliler hakları o- getirmişsin! .. 
lan (500) lira mükafat; büyük bir Bebek sergisinde, Karagözle Ha -
nezaket göstererek Hili.lİahmere ter ciyvada anlaşılan bizim ilk oyun be
ketmişler, Finlandiya, Filipin Japon beklerimiz olmak itibarile yer ver -
ve Çin bebekleri de, bu arad~, ırk • mişlerdi. 
tarının ve kıyafetlerinin bütün hu - Karikatu"rler 
susiyetlerlnl taşıyorlar. 

ır t~ bl! tıı taYyareyı· ilk tecrilbe eden 
\I Gt\IL "e'-- . 

·· .J L-(i-q ueple de onun tehlikelerıne 
" "l' "' tert ·· b 1 ~ t·chk n adamdır Bu tecru ~-

h.~ttıi alova soğuk kanlı olmagı 
~de ~r. Bu .dcf aki muv.~fakı .~ 

u mezıyetinin hliyuk rotu 

Soldaki bUyUk köşe, baştanbaşa 
Yerli bebekler Cemal Nadirin kontrplD.ke Uzerine 

Bizim yerli bebekler içinde. yine yaptırılan nefis karikatürleri ile do
Zehra Müfidin eseri olan mevlevi lu idi. Değerli san'atkar, bu karika
dervi~lerini, ressam Mazhar Nazı - türlerde lstanbulun meşhur tipleri
mın ''Bahçivan" ını, bir Rus s~nat- nl, çok muvaffakıyetle canlandır -
karının müzedeki uıllanndan kopye ml§tr: Sopası P.linde komik Nru;it. ho-

Nezaket ziyareti 
Şu siyaset yaman şeydir. Her il

min kendine mahsus kelimesi olduğu 

gibi siyasetin de kendisine münhasır 
ıstılahları, tabirleri var. Bu tabirle
ri ayrı ayrı hepimiz biliriz. Fakat kul 
Janılacak yerini bulamayız. Bunun ı

çin insanın illaki diplomat olması la
zımdır. 

Mesela: Zecri t edbirler ... 
Habeş - İtalyan harbi başlamadan 

evvel bun~ kim biliyordu? Vakıa he
pimiz "zecri,, kelimesi ile tedbirler 
kelimesini biliyorduk. Belki bu iki 
kelimeyi de biraz kullanabilirdik. Fa
kat, zecri tedbirlerin bütün bir siya
set dünyasını altüst edebileceğini 
birdenbire ne düşünür, ne de hatırı
mıza getirirdik. 

lkinci misal: Sembolik işgal .. 
Bu da eskiden malum değildi! Vak

ta ki, Almanlar Rene girdiler, sem
bolik işgal de aldı yilrUdü. 

Şimdi üçüncü bir tabir daha du
yuyoruz: 

Nezaket ziyareti ... 
Boğazlar meselesinin müzakeresi 

sırasında, harp gemilerinin bazı li
manlara yapabilecekleri "nezaket zi
yareti,, meselesi mevzuubahis olur
ken, bu tabirin kühnilne varamamış
tım. Ve kendi kendime sormuştum: 

- Bu nezaket ziyareti de ne ola ki, 
acep? 

Fakat, vaktaki Alman harp gemi
leri Cebelüttarıka geldiler ve 28 
bombardıman tayyaresile birlikte a
silere bir nezaket ziyareti yaptılar o 
zaman "nezaket ziyareti,,nin mann
sı bütün heybetile kafama dank etti ... 

Biraz daha nezaketsiz olsak iyi 
değil mi açaba? 

Serinlemek için! 

Bilginizi yoklayını& 

Sorular 
S - Kağıdın tarihini bilir misiniz! 

Büyük kağıt imaline mahsus makine 
ne zaman icat edilmiştir! 

S - At.-şin dere<'esi nasıl öl!,·ülür? 
S - TahtaJann yağını ~·ıkarmak 

iç-in ne ~·apmah ! 
S - ISıcak havalarda sütü nasıl 

muhafaza etmeli~ 

Dünkü ıorulann cevapları 

S - Arz aydan kaç defa daha ağır

dırt. 

C - Arz aydan 78 defa daha ağır
dır. 

S - Umumi lağımlar, yani kanali
zasymı ne zammı yapılm1şt1rt. 

O - Umum ilağımlar inşasına 19 
uncu &.'tnn iptidasında ba.5lannuştır. 

S - Ziraatte saban ilk defa ne ;;;a

man icat cdilmiştirt 

C - Ziraatte sahan Milattan 800 
sene en·el l'unanlılar tarafından is
timal edilmiştir. Sabanı hıay\'anlara 

çektirmek usulü Romalılar tarafın

dan bulunmuş, t~kerlekll, müteaddit 
ağızlı, \'e mükemmel sabanlar, \'C 

bunlan traktörlerle işletmek usulü 
de 19 uncu asırda le.at e<lilmlştir. 

S - Yeraltındmı tünel kaz1p yol 
yapmayı euvcla kim tatl>ik etmiştirt 

C - Yeraltından tünel kazarak 
yol ~·apmak e!!'ki zamanlardanbf'ri 
malumdur. Dünyanın birinci tüneli 
Semiramis tarafından Babllde şehrin 
bir t.arafrndan di~f'r tarafına geçmek 
için açılan· yoldur. 

sun? Hep onlar serinlemek istedik
lerinden öyle geziyorlar. 

İki üç gündür havalar biraz senn Tatlı dudaklar 
gidiyorsa da ben yine sıcaktan bah

sedeceğim. Sıcaklarda bu sıcak fık

rayı iki katlı terletmesin diye mah

sus yazmadım. Daha doğrusu lakır
dıyı uzatmağa ne hacet, bu fıkrayı 

aynen yeni anlattılar işte ... 
Ambictnnda A rnplar, ~ok sıcak ol

duğu zaman biribirleıine earılırlar, 
ve öyle otururlarmış. Bunun hikmeti 
şu imiş: 

Dışardaki hararet, daima kırk, 

hatta elli derecenin fevkindedir. Hal
buki, insan harareti ancak 36 - 37 
derecedir. Bu itibarla insanların birı
birlerine temas etmesi. Araplara cil
din havaya temas etmesinden da
ha serin gelirmiş! 

Serinlemek için insanları soğuk ha
va dolabı gibi kullanmalarını duydu
ğum zaman ben şaştım. 

Şaşkınlığı bir arkadaşa anlattım : 

- Ayol , dedi, bu yeni bir şey değil 
ki ne şaşıyorsun? E skiden beri bizde 
tatbik edilir. Yazın Adalarda sarmaş 
dolaş gezen çiftleri görmilyor mu-

parli.ir başrndn Mes'ut Cemil, kUl -
han be •i rolünde Hazım . aynaroz pa 
pasında 1. Galip. cilz kesesi boynun
da Vasfi Rıza . ta kendileri idi. 
Bazı bebeklere, sahipleri tarafın

dan ad da takılmıştı. Birinin etike -
tinde şöyle bir isim okudum: "Bu 
bebeğin adı Aytendir!,, 

Vali sergiyi açıyor 
Saat tam on birde, vali Muhittin 

Ustündağ, sergiyi açmaya geldi. Ve 
mikrofon başına geçerek, bahçenin 
her köşesinden işitilen nutkunu söy 
ledi. 

Validen sonra, Kızılay ilk miles -
sislerinden Haydar, bu sevgiyi 
şefkat ocağının yaptığı hizmetleri, 
birkaç sözle hatırlattı. 

Vali UstUndağla birlikte davetli
ler, pavyonları dolaşmaya çıktılar. 

Vali, bilhassa, Nasrettin Hocanın bir 
karikntürUnli çok beğendi. Zeybek
ler önünde de epeyce kaldı . 

Zehirli gaz maskeleri 
Ustündağ, Kızılay fa brik asında ya 

pılan gaz maskelerinden birini tec
rübe için yiizüne geçirmişti. Ağus -
tos sıcağında bu ağır maske de doğ
rusu çekilmezdi. Başından çıkarıp 
atarken: 

- Bir dakika duramam ben bu • 
nun içinde .. Dedi. Meğerse, çaresiz 
kalayım! .. 
Yanında duran bir başkası da ay

ni tecrübeyi yaptıktan sonra; büyük 
bir teslimiyetle içini çekti: 

- Ben, kendi hesabıma, zehirli 
gazle boğulmayı tercih ederim! 

Şu Amerikalılar garip adamlardrr 
ve8::;clam ! Şimdi de yeni bir icatian 
var. Fakat bu icat ne topa, ne tay
yereye, ne de diret nota aittir. Bu i
cat birçok kimseler in canına değilse 
bıle, gönlüne mal olacak bir şeye, du
dak boyasına aittir. 

Efendim, hlkiye ıu: Dudak boya-
111 pek tadaızmıı ! Halbuki mütemadı

yen zaika merkezi olan ağzın kapısı
nın eşiğinde tadsız bir şey bulunması 
hiç te doğru değilmig ! Onun ıçin A
merikalılar dUşilnmUşler, taşınmışlar 

ve buna bir tad vermek istemişler 

fakat ne tadı versinler? Dudak boya
sına da sarmısak kokusu konmaz 
ya ... Onun için bazı boyalara şam -
panya, bazılarına viski, bazılarına li
kör lezzetini katmışlar Dudaktaki 
bu kokuyu insan daima hissedeceği 
için artık boyanın tatdsızlığı da or
tadan kalkarmış! 

Fakat, dilşünün bir defa kokteyl 
kokan bir öpUcüğün vereceği duble 
sarhoşluğu!. 

Muhittin Ustlindağ, pavyonları bi 
rer birer dolaşıp, her biri hakkında 
ayn ayrı izahat alıyordu. 

Bu arada karikatür pavyonu, oo
bek satış pavyonu, piyango pavyo· 
nu gezildi. 

Piyango 
Piyango pa v~ v ıı undaki satış mc -

muru, valinin önüne bir kutu uzata
rak: 

- Buyrun, dedi, ,u gördüğünüz 

zarflar içinden bir tanesinde 4 bu -
çuk metro lngiliz kumaşı var. Yemin 
ederim ki. bu zarllarm birindedir! 

Vali, gülerek birkaç zarf çekti. Ve 
taliine Ust liste Uç askı çıktı. Davet 
liler arasında da piyangoda şansları 
nı deniyenler vardı. 

Madam Natalya Molanın Kızılaya 

hediye ettiği eserler valinin ve davet 
lilerin takdirlerini kazananlar ara -
sında idi. 

Yalnız, ne yazık ki, pavyonun U
zerine, acele ile yazıldığı anlqılan 

şu !Özler, göze fena halde batıyor • 
du: 

Madam Natalya Mola'nın Kızılay& 
ettiği hediyeler ... 

Madama, l\ızılaya hediyesinden 
dolayı tefekkür ederiz. Fakat tilrk
çeye bu sözlerle "edilen,, eziyeti de 
pek hoş göremedik, doğrusu ... 

Bebek sergisinden çıkarken: biz -
de ilk hatıra gelen bu teşebbüsün, 
çok iyi hazırlanmış olmasında, yerli 
ressam ve karikatilristlerimlzfn bü
yük yardımı dokunduğunu, hatırlat
mavı kendime borç biliyorum . 

Salahittln GÜNGÖR 
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Ollmplyadlarda 

Dün yapılan muhtelif 
-------------------- musabakaların neticesi 

Radyo! 

12,30: Muhtelif plildar •e halk 

Serbest güreşlerin sonu Sa,.,,. ...... ,..,......: ai. 11: Tepebap bahçealnden nakil, 
Halk maaildai (pltk). 21,30: Son 
ler. BerUn, 8 - Su topunda Belçika ' IL'ilometıellk koft1ama yar111: 

Saat 22 den aonra Anadolu aja 
ruetelere mabau bavadia •erviai y 
cektir. 

Serbest güreşçilerimizden hiç birinin serbest güreşi 
bilmedikleri bu suretle meydana çıkb 

mfıra brfı 1 De Urupnya plip J!lbıliMıl, l'ramm taknm ' dakika 
Avuaturya, bire karfl 2 ile lneg ta- 48 mdJe. 
kımma galip, Kacarf8tan bire bip lklncl: ltalyuı tamm 4 daklb :51 
4 De YupllJ&vya taknnma pllp, .. i-10. 
lemenk ild19 brfı S ile Ameitlran t)'çlncll Jngiltere takımı ' dakika 
takmnna galip, •Jmanya. 1re8qıı aa 3-10. 

19,30: Flüt maaiklal. 19,55: Seyahat 
tD"alarL 20,25: "Sirk .. iıimli radyo t 
li. 22: Haberler. 22,30: Çiıan muaikiıi. 
Haberler, apor. 23,40: Piyano konseri. 
15: Smilinı Boya cazı. [Sureti mahsusada Berline ~den arkada1ID1IZ Bürhan Felek yazıyor:] 8 ile l'raua taJnmma pllptir. ~. Alman takımı ' dakika 

Hobf.de U am,._ 
Hokeyde A1maa1' mflra kati • J ... ! ... ı 11* ...... ,.....= 

v .... 

11: Orkestra. 20: Radyo piyesi. ZO. ile Dpnletan ta.._. pllptir. "Biriilıel, Aimuya • taJam : Dabe, 
Oda maaildai, 21,25: Kona,malar. 22: 
yük anne 1&rlnlan. 22,30: Koro Ye 
•ık muailri. 23: Olimpiyat neticesi. 
Pllk (Sesli dtio). 24: Dana maaikiai. 

,,.,.. Jı .... 
UçilncU defa olarak Macarlarla. llıtiıci: l'elemenk takım: Leene, 0-

Mekelkahlar arumda ~pılan polo -. 
maçında MeladkaJdar, Macarlan 2ye °"9c:iı: l'rana. Takım: Georpt, ...... 
kal'fl 18 sayı ile yenerek ezici bir ga Mata&. 20,05: Bir 7U kabaresi. 21,05: Pou 

keman muaikiaL 21.0: Skeç. 21,45: Ra 
orkeatnu 22.45: Otimpi,ad haberleri 
35: Salon orkeatruL 

~ ,,..,,_ Hftci .,,_._O.. YG"fG ba,larhn 

llbiyet kazanmlflardır. 
Bir çifte Kanada tipi lkiffa yanşı 

nm finali, Birinci Çekoslovakya, i -
kinci A Vll8t1ırp. Uçtlncil Kanada, 

iki çifte kano tipi uandal: Birin 
el A \'U8tUl')'a. ikinci Alm*nya, üçün 
ctl Felemenk. 

SGOO metrellk ._. .... Y&rll 
Birinci, hohollo (Finlindiya) 9 

dakika, S 8/10 lkbıcl, Tuomlnen (l'hı 
lindiya) 9 dakika 6 8/10 Uçtlncll, 
Dompert (Fenllndiya) 9 dakika, 'r 
2/10 
Olemı6....,.,. ........ 
Birinci Almanya, ikinci, Felemenk 

tlçtlncll, Ingiltere Star..,. 
Birinci, Felemenk ikinci, Alman -

ya UçtlncU, Amerika 

smeae...ıı 
B1rinci Almanya, lldneı J)anlmar

ka, UçüııcU ltalya. • 

Bir cltte bao Mpl ..... 
Birinci Avusturya. lldnci Alman

ya Uçtlncil Felemenk. 
Kravl ytlmne ........... 

Deniyor ki tiu Üfalll aerbeat gl- de kencltalnl •JI bıeabDe yenmiş o- sabakadan dokuzunu tu91a1 tıçUntı 
ret bitecek. Allah vere öyle olsa. lan Gering'1e ~ Alman, hasmı- sayile kaybettik. Btlttın bir takım 
Çünkü ~ petinden kO§Dl&dan nm kuvvetini blldiji lçbı çok ihtiyat- serbest ~erlmhı: içinde hiçbi
halimiz harap. Ancak kaçamak ola- h gilrefiyonlu. Bir aralık Çoban rinin lerbest gttre, bilmedikleri he
rak stadyoma gidip biraz atletizm Almanın kolunu kapmak istedi. Al- pimlziıı gözflmllzlln önünde meydana 
görebiliyoruz. Gilrefin burada da ta düttü ve fena vaziyetini ıslah çıktı. Bu neticeden aonra da hi1i 
zararım gördtığtım için atletizm he- edemiyerek köprü kuramamazlık - bizde serbest güre§ mevcut oldutu- Kravl ybme mUAbekam tinalin-
ubma mUteeuirim. öfledea evvel tan 3 dakika 30 saniyede tU§la ye - nu, hele İsviçre, Amerika, Maearia- de derece alınlar pnlarchr: 
ki güreflerde Kerabıli Ahmet 1a- Dildi. Ahmet Uçtıncll devrede karşı- tan gtlretçilerinl gördtlkten llOlll'& Ani. Ymıa. Un~ Fick, Caik, 
veçli Ltndblom'a k&rtı gU.ı bir gtl- sma. Çlkan mtlthif Estonyah Palu - iddia eden oluna ce.aretine ...... ~ ........ 
nıt ~ ?l+:•HMle pUp pi- salu'ya da ayile yenilerek tasfiyeye mak kabil olmu ~--· 
jl. h..... a...--W • 

BerUn. 8 (Tan) - Olimpiyatlarm 
batlangıcmdan itibaren altı gün zar 
fmda muhtelif mllU takımlar tarafm 
dan elde edilen neticeler f6yle tu -
nif edileblllr: 

Amerika ıs altın madalya (birin
cilik),. IÜIDÜf madalya (Udncilik), 
4 Bronz madalya (ilçtlncWtlk) ka -
Z&Dllllftır. 

Almanya 11 altm, 11 ıtımtlt ve 9 
broU madalya kaunmıft,ır. 

Finllndfya, Javeç ve Jtalya her bl 
ri ilçer altın madalya kuanmıflar-
dır. 

J'raua ve llmiı- ikifer altın ma • 
dalya kuanllUflardır. 

Avusturya, lngiltere, Japonya, Ye 
nJ Zeland Uıe birer altın madalya ka 
sanm ... ardJr. 

Italyan veliahti bugUn tayyare ile 
Romaya dönmOtttır .. 

Tenis maçlan 
Dün J>aiedık KHlbOnde tenis maç

Jan yapılm.Jftır. lılaçlarm ne,ticeleri 
ıudur: 

Tek bayanlarda birinci Matmazel 
Grodosld, Matmazel Guretelli'ye kar
ıı oynadı ve 6 - 2, 6 - 1 birinci geldi. 

Çift erkeklenlen Şirlnyan, Ne,et -
Krif, Areviyan da 6-2, 6-2, Şirinyan
la Neeet kazandı. 

lllknt 
19,15: Dana maaiJrin. 20: Konf 

20,20: Dana. 21,30: Salıburıdan 
22,40: Haberler, 23,05: Küçük ork 
23,55: Son haberler. 

Belgrat 

20,30: Milli netri,..t. • 20,50: MilU 
lar, 23: Bedin olimpi,..tları neticesi. 
Haberler, 23,30: Orkestra komcri, Z 
Konser nüli ..... .,. 

11,30: Ukran,.. 1&rkdan. 20: GrielİJI 
Hl'leriada ..,.aıar (lopnn, bariton 
lwle). 21: DlnlQic:ller tarafmdan 
lanan prosram, 22: Yabancı dillerle 
rl,..t. 

İngiltere Kralı 
seyahate çıkh 

lebe- karan velti«. Ankaralı Btl- Akfamki güreflde Y&f&r Fen- tafanm belini• . 
&eyin de lngiJU Fox'u sayı hesabile landiyalı diğer Pihlajamald'ye 2 da- Mehmedin maaeviyatmm Janlmul Qçllnet1 Karu ·Lehistan· ' Umumi netice tudur: Tek bayan
yendiği gibi Ktıçtlk Alımet te kendi kika 40 saniyede tutla mağlftp ola- nı in~ etmif ola Mı P*o ~ •uıda tipi lılr Clft.e w1dff tlaall: 1anian birinci lılaimueı Gorodollki 
mkletindeld tııgWz Cuauz'u 5 dakl- n.k tutıyeye utracb- Ankaralı HU- men f&Dlpiyonlarmmm wtJest atl • Blrlnci Kanada, lkbıçl Çekolllovak- Udnci Katmuel Gurtellf tek erkek~ 
kada çabucak temizledi. •- eeyin Ameribb Lewlıt'e 5 dakika 43 rete :bulmlm~~ ;et!!a ..,,_ 1a. U~ Almanya. lerden birinci Kria ~ Vedat. tl· lerden dola)ı iatifa etttii»I . 

Sıra itibarile BtlyUk MU8tafa .1.11- .anlyecle tull& metıtP olarak tasfi- rım mca"up ·W6• ...... TaJgmJar ..,..1111 ,...._ epe maç ' tir. 
viçreli Ditwyler ile gttreeti. Gerçi yeye utra4J. ~ Ahmet Macar da ineDft temlerini g65termege bat- luma n-n-t: çtlncU Areviyandır. ______ liiilliil __ _ 

lıluatafa blldm gtıreemekte idiae de Zombori ile glll'eltl ve 5 dakika 3l5 1amJI nlmum. l'rau&, 818 .A1manJaya plip. Çift erkeklerden birinci Şirbıyan, tur. Bandonun ça14Jil llltlkW 
lsvlçrellnbı gtlrefi bilen bir adam ol- saniyede tufla yenildi, tufiyeye uğ- Eter bu kadar kalabalıkla bura)a İtalya, 10/IS İ8'ftıQe galip. Neeet, ikinci Krla, Ariviyancbr. ile mUaabablara baelanmllbr. 
duğu eörUltlyordu. EBuen lsviçre- radı. Btltiin bu IÜNflerde en talih- gelecek )'el'de mwl& EBtonyahlar Çift bayanlardAn birlnci Matmazel ıa Beykozlu C50 deniz sporcusun 
li m~ lluatafaya açık verdiğin- li ve mu.ait netice alan Mersinli ~- gibi Umitli oldutumuz birkaç kiti ile buMa ~ pim ve Çobana Gorodeslrl, Humeyra, ikinci Madam tırak ettiği güzel bir geçit reeml 
den de bir oyan 'ııuınamaırta oldu- met oldu. Öğleden sonra da gtlrefti- gelaeydlk netice hem bugiinkUnden •llırt a1ftı1te matınP olan Fenlan- Go eski Mad H · dır pıhm§tır. Geçit reavıini ki1çükl 
ğu anl&fllJYordu. Bir ara Mum.fa ği ltalyan ve laviçreliye aayile ga - daha lJi olur, hem de bl)Dmmım dl)..... IDlllllebtlbt oUmpiyatta rod . ' am ovıyan • büyükler arumda yapılan yüzme 
İsviçreliye alarken kafa kOlla yere lip geldi. Onilnde kendinden iyi pu- gtlref bilmediği hakkmda llelile 6 .... tdeoell 115ylentQI 1la1de bu Muhtelif oyunlarda Matmazel Go- baltalan tül tmlttlr Bu 
düştü ve köprll kuramadığmdan 'Je- vam olan J'enlandiyalı gtlretteıı çe- ettlrmem1' olurduk. Llldn birAle il· a41ı111i14',.... I&. olmadı- Yeri- rodeekl ile Krla çifti birinci, Bayan :aaı k p evakte kadar 
Dildi. Ay_~ ~ wn buta - klldiğinden ve Amerikalıya da aayile ret denince garip bir mar ile futld ne bir. ~ p1mlf. BW m siyade KurteDi, Vedat ikincidir. Bunlara ma em:- :e :" =l epor gtıntl 
Janm11 ıü>i görüntlyordu. Sonradan mağl6p olduğundan Ahmet UçtıncU takımı gibi mutlaka Jd ldlile - .-a ) ..ıen elbet OobaD gibi, dalyalar ve kupalar clajıtılmJltır. Modada verilen parlak bir kır 
öğrendik ki; beli incinmlt ve en u oldu. Kendi llldetinin birincisi Fran- n.k edilir diye 'bir na .. t tewtta it- J('llltafaı .. ,,...,... tlmlt bağlan- • il L ı llt 
Uç dört gtın istirahate muhtaç fmlt. m Pollri, Udncial de Amerikalı mit ve efklr da &yle hulrlamml GI- ... a••hıhı manl•ltl' ıatç hazır. BeJkoa Klübüniin demz e ;:;::nm ar,d hir ~ 
Onun için gece EBtonyalı Neo'ya Voliva'dır. duğundan iki iyi gUrefÇinin pefiıae ıa ..... Man mO.btblara aokul • 'ba:Jl'UDI uçut1lllA 
bl'fl "abandoae" ettiğinden hllk- Şimdiye kadar blrincl defa olarak böyle d6rt bf.w te iaJ1f takarak al - malan w IOku1madan evvel de onla- ·Beykoz lmlilbUnUn deniz baJr&llll Ankara. 8 (A.A.) - DUıı 
men mağllp addedilerek tufiyeye olimpiyat direitDe velev ki Uçtıncü- rllldemekteyiL • ra dtlnya stıntçllerile çarplf8C&k dtın Modada yaplldl. Beytos deniz yelken uçaou bmpmda RwııV&O_.. 
uğradı. lUkle TUrk b&Jl'limı çektiren Mer- Benea b1Whı bu kalı•Jdr aeyüat. )Ndrette oldufunu gÖllteril' mtıaaba- kltlbtlntın henıene tertip ettttt aenelik nen muallim muavinlerinden 

Sadık, talibelıHk eseri olarak dUt- ahı1l Ahmedf tebrik etmeliyiz. lerin, yanhf lddiı•ann 6obe ~ • ka1ar tertip ecUJmealdir. Bu gllJ'ef deniz bayramı bu 1ene de pnlt bir Aytan bir Pli. 2 yelken pllnörll 
ttlğil Finlandiyalı Pihlajamaki'ye Yaptığnnız 23 eerbest güre§ mil- cek yeg&ııe maklJ!iwq:na bir mtbıtaJdl maceram her halde epey mUtaleaya programla Moda yüzme havuzunda saat 3:5 dakika havada kalarak 
tUfla ve 5 daJrita 25 saniyede yenil- ubekalllllm onunu aayile, birini tut- olimpiyat komitelddir. Şayanı dik- cJeier bir mevzu oJmuetur. yapılmqtır. MUaabablal'I aeyir igln hinin geçen hafta teela etmiı 
di ve taaflyeye uğradı. ÇOban 928 la kazandık. KaybeWğimlz 12 mü- kat 19ylei'den biri de pdur ld ı.taa. B8rllaa n:ı.EK bilytık bir kalabalık buJr bulUDDlUI- 5 aaat "5 dakikalık rekoru 

----·--

Gece Yarısı 

------·-
- Bak, bu, aklıma plınenılftl.- dll'&ll budur. Ne denin, Nurana hiç 

KDV.mel,. s.llll de iyjdlr, badi ele gttlen olmadı. Halka, hemen kendi-
gtııeldir. nl eevdirlverdl; falaolan bot görül-

- Filiz gibi m... cttı. .. 
M ı .. aAtnad YBBABI - Bir kere, antlpatlk~dfr. En - Debtltanm halkı k11•nmuı, en 

0 • •' önce amepat:W ile mu ak olur. bllytlk fl,D8br. Aaıl aWaıe. bundan 
- Ben, Jl'ofona gftmeyifinl len - - O, een1n dedfiln jön komikte, - Sahne için, l&mn olan o, de- 90nra, ha.ttl, bununla baflar. 

tıen biliyWWD. Sen, bir rol çevirdin, eubrette, koroda olur; fa.kat Prim&- 111 mi? CeUl Kahir, durdu, ellnJ nfUSr' 
turneden ca,.ımtm. umyordum. Se- da olur mu 'I - Daha acemi 1a)'lln', · ahneyl l'ethinhı dizine koydu: 
nin bir kumpanya topladığmı da du- Suflör ll'ethl, eliyle onun omu- tamamlyle doldtıram•m da, botJuk - Ahbap, timdi beni dinle ... Ka-
yuyonlum: Ozdemirin miruma kon- suna vurdu: ta hissettirmez. dem kl Foto burada, kumpanyayı, 

d 
, dedim. - Oflum, hepel olur. Biz, kırk - Evet; Fofo kadar aahneyl dol- onunla kuranın. Paycı olur; en bU· 

u. ldtfylz, biriblrimlzi biliriz. Geç 9imdi duramaz. yük payı, ona veririm. F.ğer, yevml-
~W Mahir, ondan çok du,tlntl- bunlan... Seni, Fofo ile birle,tin sa- · - Gözil, kulağı avutur... yeye ruı oluna, Şükriye de gehdıı. 

"1 u: nıyordum, kimi aldm? - Fofonun yanmda kendini p - Ştıkrlye, yevmiyeye razı olmaa. 
- Demek, Fofo, gitmedi.: ~· ~ Celil Jılahir, kan,dr di1fi1nceler teremiyordu. - Oyle olunca atlar. 

Fh bavadi8 •• Peki, Ozdemirin yen- içinde bunalınıftı: - Bu turne iyi fırsattır .. Bir kere - Suflör Fethi, kendini tutama-
ne Sun'ullah oynıyacak... l'ofoyu, - ŞWoiyeden eös aldım. Fakat açılam, az ,zamanda, Fofoya yetlfiı'. dı, gtlldU: 
kim ramplue edecek? Evet. Uie- kocuı Arap Alımetle pçinemem Suflör Fethi, içini çekti: - itin gUcUn atlatmak be!.. 
yen çekildi. Kuvartı mı aldılar? Ku- ki... - Fakat çok zayıf m. .. Yorgun- - Perendebulık etmeden, bu sa-
vaıt, onlarla pçinemes. On1arm re- Suflör l'et.111. tudlk eder libl ba- luğa dayanamaz, hutıJanır diye nat yl1rtlmes. • ahbap... Bu yollan 
pertuvan, Kuvartm repertuvan de • flDI alladı: korkanm. 'bllmlyorm11f1UD libl aöyleme.. Şlm· 
ğlldlr. - Ddlra. pglnemealn- Celil Mahir kolunu haftAk ..,. cU, beni dbale- Pofo ile, kadro ta-

Saflor J'etld. '-flDI bldlnrak CeUl lılaldr, ~ dalpn BObia wrdu: mam... Sen ete ..,_..n, anJıdm 
lhıal Binld ~ bakıyordu; bafmı çevirmeden IOI'· - Haft dellftlrlnce, bnd!n• ~ mıt • 

_ 8enJ ~ da bulJl.flan, lJa.. du: tar, ~ 981Clll kaJmH. fil Sm'ul· Suftlr 1l'et1d. ctiupn bir 'bakıfla, 
yalı c1ddl 'ea:iurl Baq1 repertuvar, - Peki, l'aıfonun yerine ldml al- laJı, QOk talthJl "adam be- ODU IJUr,dtl: 
be! Artık bana da mı mual! lldncl dJlar! - Ne aöylUyonuıı? Nuranm ee- - Ben de mi P8.JojumT 
perdede, piyesin dejift1rildill olma- - Prim& arıyacak vakitleri de il, yilzt1 g1lsel olmua, huyunun, ah- - Bnt.. İfe gir, aÇıkta ol, o it 
dı mı? Sıklfmca, kadın rolüne er- yok .. Kadroda prima namzedi kim Wanm gtlr.elllil yeter •.. Ben, onun b&flCa. bu it baPL·· Gece n6betçüıi 
kek, erkek rolüne de kadın çıkarıl- var? Sunullahm karısı N11r&ll... sahneye ilk çıktığı umulan bili- olmuyonun ya.. Acıktuı para ala· 
madı mı? Celil ll&hlr, elini alnına vurm111- rim. Ahali, acemiliklere gtıler .. Ak· calamı ..• 

Celil Mablr sln!rlemabJ gibiydi: tu: tartı ile. aktrlld de. bllslancıcta yd- - Turneye ~anla-

dik .. Gel gelelim, BeJDt aemt dola- - - Fofodan korkum yok .• O 
pcaksm: Geç vakit Iatanbula döne- ltlnil ezberler ••• 
memek te var. Haritada hepsi ya- Birdenbire bflannı çattı: 
zar. Sabah erken it bafında buluna- - Celil, auflöre ._ eziyet 
mauam, aırıtmz aonra.. atn. •• Sun'ullah bir, ._ iki. 

Celil Mahir, onun omuzunu tut- zil tsberlemezetniL 
mut, ok,ar gibi aanıyonlu: CeW lılahlr, keyifli keyitU 

- Ayda, ya bir, yahut iki kere yordu: 
geç kalınm... - Sen, benimle utrqma. ... 

Suflör Fethi, karar vermekle be- rolümü idare ederim. 
raber, caymak aruında bocalıyan - idare edenin ama, re_P~ 
bir mlmıtı ile gerindi: amı kan,tırdm mı, karşın __ ~ .... r..rJPlll""..AI 

- Bırak be •.. 1fe giriyorum; ar- şırtınm. Kaqmdaklnl 
tık lruliBlerde atırünmlyeylm! da kalmaum, kondtıvlti de 

Celil Mahir, onun çeneeinl okfu- em. Kadroda, kimler var? __ _.,_, 
yordu: Celil llahir, ciddi ciddi 

- Ayda, bir gece; iki gece de ka- - Benin tanımıdJim ~ 
tayı çekip atırünmlyecek mfaiıı ! ... tör var. ~ _,.. 
Suflörlük, aenin için, yorgunluk ve- - lloloslan bırak, belli.,.,... 
ren, aıkmtilı bir it midir!. Sıcak yaz ler var, onu aöyle. 
recelerinde, en havadar yerlerde,. - Sadrettln Rahmeti ~-~ 
keyif çatacıbm ... Hep beraber et- SuMr l'ethl, dikkatle cDDN-:,~ 
ıenece11s .• Keftbn lçhıde, ana, Ud hllktlmlerlnl veriyordu: 
gece menfaat verirlL Bil teu.t .. - iyi. .• Selli yoktur .... 
cede, b1r Ura, hatt& yanm lira cebi- artlattlr. Bqlibafma bir 
ne strene, fena mı! Sonra! 

SuMr l'eW Pvtemlftl: - Hulld Necll var. .....itıJli 
- Bırak be. .. Kanma girme .. Bu - Eakl aclamdlr. Her J-~ . 

yu olaun, bir parça rahat edeyim. olur. Bqka ! 
Celil Mahir, onu kucaklam(ftı: - Tayyar var. ;ıı •' 
- Sen, can çocubun, teker a- - Dartllbedaylden çddl 

damamdır... - Kac 9enedil'. Ratftle ~ 
Suflör Fethi, llllUmatlyordu: r Ar,_. 
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Trakya manevralarından ·gelen resimler 

~ 1 

• 

'11alq4Jaki biqük manevralara iltirak eden hücum tanklarından biri ilerleyiş halinde Manevralara iştirak eden askerlerimiz Babaukiden manevra sahasına hareket ediyorlar 

Mareşal Fevzi Çakmak ve komutanlar manevra sahasında 

Tra'kya manevralarına iştirak eden büyük tanklarımızdan biri 
~ 

Manevralara iştirak eJ en süvarilerimiz 

~ - - ..., - - - ... "' .. 
ra'k:Yariakl manevralara Işt ırak eden askerıerımızın nır 

yürü .vüsü 

ı 

Manevralara istirak eden tanklarımızın ilerleyişi 

Manevralara iştirak eden ıüvarilerimiz 

~tmevralarda hacum tanklarının bir ilerleyifi 

Erkanı Harbiye Reisi MartlftJl F eı>zi Çakmak harekat ıaha•ınJa 

Manevralara iştirak eden ıüvarilerima 

Knmutanlar heyeti cadır altında olanları tetkik ediyorlar 

- --- -- - - --·- -~---

Mareşal Fevzi Çakmak ve Komuttanlar heyeti harita üzerinde 
tetkikat yapıyorlar 
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fMektep meseıeSi 
~ektep müşkülü 

(T .AN) ı .Ağustos n~hasmda o
kuyucularrnm mektep me.!eleleri 
hakkındaki m~küllerine cevap ve
receğini, çocuğuna mektep aeçmek 
hUswtımda /ikrini aoranlara müta
Zea.tını bildireceğini yazm~tı. Bu.
günden itibaren bu vadim.iri yeri
ne getirmeğe baflıyoruz. 
Matbaamızda açtığımu "Mektep 

ler bür08U,,~mdiye kadar okuyuCK 
laruula" mektep mii§killlerine dair 
bazı mektuplar alm~ t>e bunlan 
tetkik ederek ce1X1plannı 1Mmrla • 
mı§tır. Poata pulu göndermek aw
retile ceoop iateyeKel6re, poata iJe 
cevap verildiği gibi gönderiletı ce· 
vabtn bir hiUaaaat bu ritunlara 
dercedilm~tir: 

Elelıtro • melıanilı tala.ili 
Ankarada ressam Hayati imzaaile: 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Urfa "Sanayi mektebinde elektro mekanik 
tahsil ettim. Acaba Üniversitede tah 
silime devam edebilirmiyim ? . ., [ M EMLEKETTE 

Aydın 
sıtma 

ve civarında 
mllcadelesi 

"T AN ,, 
1 

q - ----- - ---- --~~~·--

Nazilli istasyonu 
civarında yangın 

C~: I.Me olgunluk imtihanı 

uermediğinü tçM Vniı>eraite veya 
Yük.!ek Mühendis Mektebine giremez 
siniz. Fako.t Nafia Fen mektebine gi
rebilirainiz. Bu mektebe 1 Eylulden 
15 Eylüle kadar takbe kaydedilecek
tir. 

Hulıulı ve Müllıiye 

.. •• · • Kıvılcımlar otlan tutuş-
8 utun çevrede sonbahar muayenesı turdu, küçük bir çocuk 

Silifkede Haşim imza.sile: "Mülki -
ye ve hukuk f akUltelerinin yatılı ve 
yatısız kabul şartlarmı ve yatılı için 
müsabaka imtihanı varsa müracaat 
1eklini bildiriniz.,, bitirildi, şiddetli tedbirler ahnıyor aldığı yaradan öldü 

Nazilli, (Tan) - Denizli treni Na Cevabı: "1J.uJcuk Pakiüte.Me leyli 
tal.ebe alınmaz. Liae olgunluk imtil&a
aı vermif olanlar Hukuk Pakültuifte 
ve Miilkiye mektebine girebilirler. 
Mülkiyeye yatılı girmek içw. müaabq
'ka imtihanı vermek ldzımdtr. Fazla 
tafMldtı adreai,.ize gönderdiğimiz 
mektupta Vıı.lacak.•unız. 

Aydumı umu ını görünüşü 

Aydm, (Tan) - Aydın, Denizli, muıtur. Bu yıl o yıllardan fazla yı\ğ
Muğla illerile İzmir ilinin beiJ ilçe ve mur yağmaama rağmen mUcadeleniıı 
birçok köylerini çevresine alan Ay - aldığı kat't ve ılddetli tedbirler neti
dın Sıtma mUestdele bölgesinde son cesi sıtmanın fazlalaşmak istidadıuın 
bahar muayeneleri bit\t'ilmiştır. Bu önüne geçilmektedir. 
muayenelerde (13!:! 556) kişi muaye- Mücadele bölgesinde, her ytl orta 
ne olunmuı, 70 bin den fazla kan mu- Anadoludan gelen incir, Uzüm ve tü
'"~eneai yapılmıştır. Kanlarında ınt- tün amelesinin sıhhi durumile de ay
ma görülen 23,655 kişi tedavi altına rıca ilgilenmektedir. Amelenin kesa -
alınmıştır. Muayene neticesi h;u;ta - feti olduğu yerlerde hususi mücade
lıkh nisbeti yüzde 16,09 dur. Geçen le işyarları istihdam olunuyor .. Mül'a 
yıl yüzde 28,2 olduğuna göre yüzde dele bölgesinin şubelerinin bazı dok-
11,3 salah görülmüştür. Mücadele torlan noksan olmasına rağmen mü
bölgeainde ölUmlere nazaran doğum cadele aksamadan yürütülüyor. Ye
nisbeti yüzde 75 fazladır. ni mücadele başkanı Abdurrahim a-

Bir yıl içinde yeniden 40 bin küsur ym yansından fazlasını ilçe ve köy
metre murabbaı bataklık kurutul- lerde geçirmektedir. Cümhul'iyetin 
mU§, 1414 metre yeniden kanal açıl- yurdun sıtmadan korunması ve kur
m111 eskiden açılan kanal ve !Lrıklar lulması için kurdufu bu müessese 
tamamile yeniden temizh:tt.iril?r.iştir .. şimdiye kadar muvaffakıyetle yürU -
OmnanbllkU kanalının açılmasına ka- mtlftUr. Bundan aonra da ayni başa-
11 makinesile dHar.ı olunmaktaıiır. rile yiirUnWecefine ve yurtta srtma-

Yurtta aıtmanın en salgın tekli nm köküne kibrit ıuyu dökeceğine 
c<>k yağlflı geçen 931, 932 yıllan ol· §Üphe edilemez. - O. Becerik 

Bir kaza 
Bir çocuk öldü, arkadqı 

ağır yaralı 
İzmir, (Hususi muhabirimfaden)

Çeşme kazasından Uzunfakir nahi -
yesine bağlı Berki köyünde Meydancı 
oğlu Hakkı ve kardeşi Alinin yelde
ğirmeninde fırtına yiizUnden feci bir 
kaza olmut ve bir kişinin ağır suret
te yaralanması, bir kitinin de ölümiy 
le neticelenmiıtir. Fırtınadan yelde -
ğirmeninin yelken direkleri kırılmıı 
ve bu direklerden biri Berki köyün • 
den nalbant Süleyman oğlu sekiz yaı 
lannda Kenanı bqı ile aağ omuzun
dan alır 1Urette yaralamış, HilM"yin 

oğlu 15 yqlarmda Salih te kafatası 

delinmek auretJie ölmUet.Ur. 

~ .----
Parqlt kuleei İnfaab . 

Innir, (Huausi muhabirimizden) 
- Hava Kurumu tarafmdan KUl
tür Parkta lnfUI mukarrer Paraı,üt 
kulesi 38 bin lira.ya mütaahhidine 
ihale olunmu,tur. Müteahhit derhal 
IDf&&t& ba,tamıştır. 

Adliye sarayı 
lzmitte de yakında 
bir bina kurulacak 

lzmit, (Tan) - Gebze kazasının 
adli muamelatı lstanbul Ağır Ceza 
mahkemesinden alınarak Izmit Ağır 
Cezasına verilmiş ve ali.kadarlara 
da bu yolda tebligat yapılmıştır. 

Izmitte kurulacak Adliye Sarayı 
ve asri hapishane için. münasip bir 
yer aranılmaktadır. Adliye Vekale
tinden Adliye sarayı ve hapishane 
için modeller istenmiştir. 

Haber verUdiğine göre lnfaata bu 
yıl içinde baflanDllf olacaktır. 

lzmirde yeniden dört 
ortamektep açılacak 
hmir, (Tan) - Bu sene ilk mek

teplerden mezun olanlar 1050 erkek 
ve 750 kızdır. Bu talebelerin hepsi
nin sene bidayetinde lise ve orta
mekteplere yerleftirilmesi için icab 
eden tedbirler alınmaktadır. 

Göztepede yalnu kızlara mabaus 
olmak üzere bir kız orta mektebi 

zilliye gelirken kıvılcım atma yüzti"
den yangın çıkm~tır. Tren Hamzallt 
barakaaından kalkıp hız a'ldığı sıra

da Bereltetli bahçe'leri ar"8ında kö
mür atm'§, hat ktyısındaki otlann a
levi yakın tarkıdaki harmana da aiı a
yet etmi§tir. Çoc:uğiyle beraber tar
lada bulunan kadın, çocuğunu yere 1•ı 
rnkarak yangını söndürmeğc çalış -
nH§tır. Bu sırada, sıçrayan bir kıvıl
cım çocuğun üzerini de tutttı7h.ırmU§
lıtr. Oğlunun ağladığını duya,. kadın, 

kumlardan ayaklan kızdığı için ba -
ğınyor zannı ile aldırmam~ ve yav

Leyli me/ırtepler 
Beyoğlunda Hasan Türk imzuil~: 

"Leyıt orta mekteplerin ve deniz mek 
teplerinin bir liıteaini gönderiniz ve 
bu mektepler hakkında malCUnat ve-
riniz." 

ru acıdan köye doğru kofmaya baf· Cevabt: Orta mekteplerift leyli.si 
la~ttt". Btt .....aa eı.uı- .-t ... fu..+-'tn:.,.._ .... , ... " ... 111 ... .,_.11 .... ~ 
tuştıırmuş, yokla bir köylü iarafın- harp okulu ve ı~ui vardır. Bu.ndan 
dan gilflükle söndürülmii.ftür. Bere- bafka kaptan yett.ftirtm Dtmü Tica
ektli köyünden Haet Onbo§'rmı tor..&- ret ilektebi, Gedikli erbaf dtmiı 114-
nu olan 'beş yafındaki çocuk erteai zırlama ı>e detlü gedUcU mektepleri 
gün Nazilliye götürü'lerek tedavi al- vardır. Bu mektepler Juıkkıtada iate
tına alınm~aa da iki gün aonra öl- diğinü malümat, adreftliıe gönderi
miiftür. O gün ayni poata treni Haet Zen mek"'pta ya.ıılıdtr. 
beyii barakaatndan ayrılırken de kö-

Almanea mür aavurmuş, rü.ıgdnn tesiri ile tu-
tu§an çalıların ate§i hemen karJ 1ı4. Konya.da R. S. imaaaile: Orta mek-
yıt mıntaka&ını kaplam~, lıGt ketaa- tebin ikinci amıfındayım. Orta tahıi
nnda bulunan Evko.ftn palamutluğu limi bir Alman mektebinde yapmak 
ve bir meyve bahçe.ri yanm~tır. De- istiyorum. Fakat bütçem buna mUsa
miryoZlan Nazilli lıGre~t müfettifli- it delil Böyle bit 'mektebe leyli gir
ği yangınlarla a'lô.kadar olarak ıa,,,. menin imklm var mıdır?. 
gelen'lere emir vermiftir. Tamirat şef Cnobt: lat11"""1da bir Almat1 Ziae
liğine verilen emir üzerine demiryolu n ,,..cı.r. Burada leyli ue t1Uaari ola-
kenarları tamamen temi.ıletamekte _ rak orto tol&MH yapmak kobiltUr. Fa
dir. kat mektep icretlWir. AlmatWGys çok 

~ ........... ...._.._ 
Bir amele vapurdan düterek 

öldü 
lzmit, (Tan) - bımit limanında 

demirli duran ve kömür boşaltan 
Ülkü adlı vapurda, ölümle neticele-
nen bir kaza olmUftur: , 

Vapurdan kömür bofaltan Erzu. 
rumlu Cemal isminde bir ifçi mu
vazenesini kaybederek ıüverteden 
vapurun alt kat ambarlarına dtlf
müş, vücudu ezilmif ve baygın bir 
halde memleket hutahaneetne kal· 
dmlmıf8& da çok geçmeden ölmtlf
tür. 

Hadise hakkında tahkikat yapıl-
maktadır. c 

aeudiğiwiı ~tyor. 8"'9& ıçM ett 

kutirme Yol timdtıUc bulunduğunuz 
mektepte AZmotaoc1ya çalıttp Uaant el 
de etmektir. 

lzmirde fınnlar kontrol 
albna alınıyor 

lsmir, CHusuat muhabirimizden)
Son a.manl&rda İzmir fınnlarmın 
ekserisinin çıkardıklarl ekmekler ha
mur halindedir. 

Bu hal matbuatm haklı tiki.yetini 
mucip olmuttur. Bunun üzerine bele
diye fırmlardaki ekmek pi§iricileri 
için bir talimatname huırlamııtır. 
Bu talimatnameye göre pitiriciler be 

------------.. lediye kimyahaneainde ekmefin ne 
Küçük Haberler t suretle pişirilmesi llzımgeldiği hak • 

-.-Iz-m-ir-, _(_H_u_s_u-si_m_u_h_a-bı-.r-im-iz-de-n) kında bir imtihana tibl tutulacaklar 

- ödemişin Sömenler yolunda bir ve muvaffak olanlara birer ehliyet· 
vak' a olmuştur. Kır bekçisi Ahme- name verilecektir. Ehliyetnameyi ha
din 14 yaşındaki kızı Hatice bir a- hı olmayan piıiricileri kullanaıi fmn 
ğaç altında ölü olarak bulunmu,tur. l&hlpleri yirmi bet lira para cea8ln& 

Adliyece tahkikata başlanmıştır. çarptırılacaklardır. 
• İzmit, (Tan) - İmıitte bunal- -----

tıcı sıcaklar olanca •iddetile devam 
etmektedir. Hararetin derecesi Uç 
gündür 37 den &f&ğı dUflllemiftir. 
Halk ıserin ve gölgelikli yerler ara
maktadır. Mevcut olan buz deposu
nun önü çok kalabalıktır. Bu. al
mak için tehacüm fazladır. 

•lzmit, (Tan) - Ialah encümeni 
önUmUzde ki eylül ayı baflangıcm
da at yan,lan tertip etmiftir. 

açılacaktır. Aynca Burnova, Buca 
ve Karşıyakada da yeniden orta 
mektepler açılacaktır. 

Mıaır • Hicu münaaebab 
Kahire, 21 (A.A.) - Mwr ile tb

nJuuud Arap htık6meti arumdakt 
diplomatik milnuebat tekrar ı.. . 
• etmiftlr. 1 

' 

Mıeır • Lı,iltere mtlubrab 
Kahire. 8 (A.A.) - KapltW&eyon

larm Upaı ba.Jrkmda c1iln Londradan 
cevap alnumıtır. Muhtelit mahkeme
lerin lf.ivı m..ıeat henU. halJedUme 
mittir. 

\ 
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ıstAnbul 
No. 9 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Nezaketen " Hanımefendi ,, denilen 
hanımlar vardır; onlardan biri ••• 

- Sakallı Vaafi diye birini sağlık idim. Şimdilik de sefaret nıüstetarr 
verdiler; gittim. Tanıdık çıktı. Hani Nail beyin haremiyim! 
Hidayetin konağında upklarla ye - Adnan lakırdının tarvna ıaştL 

.. .. 

mek yiyen herif... Kadın anlatıyordu: koı 
Dedi. Gene ıU8tu. Adnan içinden "Nqidin he!llfireHğinden daha 

güldü: Hidayetin konağında Sakallı harbi umumide istifa etmişti. Harp 
Vufini nU§&klarla yemek yediği ya- zenginliğinin adiliği Na~i+.te parasi· 
landı ama, Hidayetin oofrwında Vas le beraber arttıkça, birad"!:inden ığ· 
fi o kadar Uf&k olarak oturuyordu renmi§, onunla mUnasebe ·ini kes
ki, bu yalan doğruya benz:yoı-du. mi§ti. Naşidin muharebede yaptığı 

Nail - Evet. Ne diyordum efen- altın kaçakçılığı Samih paşa ailesi· 
dim? Sakallı Vaafi diye birine git- nin nafuusuna dokumşutu. Nailin de 
tim. Ama herif atet pahası! Bir ta- ~imdilik haremiydi! Yani Adnan be
lik davaaı için anaaınm niki.hmı is- yefendi dikkat ediyor muydu: Şimdi
tedi. Bir orospuyu bin Jil'aya mı bo- lik! .. Çünkü ondan bopnmaya ıeil • 
fıyacağıı beyefendi? Sizin gene avu- yordu!" 
katlıp bqladığoım bilmiyordum. Adnan §aftı: lfatılt. harbi umu· 
Bunu da Vaafi mi, nedir o herif :mtde zengin oldukt&ıı son~ zahirde 
söyledi: .. Adnan bey ucuzcudur!,, hem9ireainin "serbest,, liğinden utall 
dedi. mış olmak, hakikatte hemşiresine 

Kendisinin işsiz avukcJt olduğunu yardım etmemek i~in om.: kardeşlik· 
anlatan bu li.fa Adnan sinırlendi: ten tardetmi§ti. Şimdi hemşiresi de 

- Bendeniz bop.nm adavalan al- biraderinin ortalığa yaytığı "ser
mıyoru.m beyefendi! Dedi. Ha!buki best,, lifini örtmek ic;in onun muha
Sakallı Vufi böyle bir teY söyleme- rebedeki hırsızlığından iğre1 nit olu• 
mitti; Adnan az para iltesin diye yordu. Bu eeki ailelere yakmdan ba
bunu Nail uydurdu. kınca inıanm üstü başı kirleı;ıiyor· 

Nail gittikten aonra Adnan dava
yı kaçırdığına Pitmaudı. Yüzündeki 
hüznü hiddetle örtmf1k istedi. Sitem 
li sitemli bakan kltip Saıitıe öksüre
rek kızdı: 

- Almam efendim; mE*leğime uy 
mıyan davaları almam! Ben böyle
yimdir Salih efendi! 

Ki tip Salih efendi, Adnanm "ve
rem,, olduğunu söyliyen han kahve
cisinin teşhisiyle, içinden ahy edi
yor, kendi kendine: 

- Ne veremi? Halis deli! 
Diyordu. 
KUrdiltan kaymakamı her bUyUk 

hutalığa tutulanın deli o!du junu bi
lir mi ki .•• 

du. Bu ne pislikti yarabbi! 
Harbi umumide klüplerde, salon

larda mahrem muhav\!..-elere mevzu 
olan bu kadını bir dloçi o· zaman Ad· 
nana vaadetmi§ti: Mıı:ıyene 'ıaneain· 

de biribirlerine tesadüf edeceklerdi. 
Fakat randevu günü ,kııd•nın manii 
çıkDllftı. Zaten Adnan bu kadını eJ. 
de edemyeceğini o zaman bilmişti: 

Adnanın göztlııde Nqit - Belkisiıı 
amcazadeıi Naşit - o kadAr başka 
adamdı ki, Nqidin h~mşire$ini Ad-
nan kendisine çok görmU~tü. Şimdi () 
o kadın, karoısmdaydı: Odaya gi• 
rince burnunu bile kırmızı aandığı kS 

dının yalnız yanaklarmm pembe ol
duğunu gördü. Dikkat ettikc:e kadını 
güzel bulmaya ba§ladı. Sonra geçkill 
yüzünü bırakarak yalnız vücudunu dil 

Haata avukat aiindiL. .QindnnW.,. hh?•' NR- v.ı-t 
A d n a n o k a d a r f e n a kadınm ilk kahkahasında duran ·iki 

ö k s U r d U k i , y e n i e i - altm elif, bu hırsı birdenbire söndü 
garumı yakarken, karar verdi:T\ltU· dü. Sonra yavq yavaş kahkabala 
nü bırakacaktı. Fakat bu ,.igaralan- maden noktalarına &lifti. Artık Jı:s 
nı unutturacak bir tek nıü-tteri. ya- dmm biraz geçkin olmuı da kaybol' 
zıhaneeine gelmiyordu. Fakat bir ta- du: Ellerin hafif buruşukhğu biti' 
raftan da bu kararın içinde ikinci yor, bileklerde gergin, beyaz dl' 
bir kararla tutunu bırakmıyacaktı. ri başlıyordu. Etli dııdaklar. tmnı1' 
Hem de - farkında değildi - ök- damadan bakan gözler, çıplakken ı' 
sürdüğü için bırakmıyacaktı: Cigara zel olacağını vaadeden asabl kemilcl 
H;.mediği halde de kesilmiyecek olan ayaklar Adnanm gözUnd3 y~dı. 
öksürüğünden korkuyordu. Ama ve- Kadın yanm aaattenberf k~ 
remden mi korkuyordu" Asla! .. Ve- Nailin ne namussuz adam oldufull' 
rem olsaydı, dudaklarını kar:sı onun anlatıyordu. Adnan: 
dudaklarında her gece dakikalarca - Vah hanmıefend!ciğinı; dedi: 
bırakır mıydı hiç? Kom11'1 but.alan- demek ki botanıyonunuz? ~ 
sa Süheyla konakta karantina ili.il e- bu adanı Bizi betbaht ettt ! 
diyordu. Bu kadar titiz kadın, ineanm Yazı muaamdan kalktı. Kan•P" 
mikroplu buselerini yer, içer, emer de kadının yanma çok kma meaJ' 
miydi? ile oturdu. Kadın, ufak mesafeyi ır" 

Süheylinm her gece .,hırmıdan!,, çtlk bir hareketle bU.bUtün kaybetti 
gözleri dolarak pembe düğümle U• YtıaUnU mahzunlqtırdı. Gözleri aol' 
zattığı buseye Adnanm şimdi yazı- du. Mendilini bulamıyordu. Adll.., 
hanede gözleri doldu. Bit~n clgara- yerden aldı, verdi. Kadm tete~ 
smdan yeni bir cigara daha yaktı. etmedi; canı ıılaldı: Mendili bol 1' 
Dumanmda dU,Undü: M&d~11ki avu- re dütUrmUJtü. Yalntı: 
kattı. Bir gün bet da\dkııda r.engin _ Biz kadınlar betbahtız beyef' 
olabilirdi. Naaıl ki harbi umumlde di! 
Serkldoryanda bir gUn bir dava sa. Ded' B k d gü 1 -yı" · · 1 k h k · · 1 ı. unu o a ar ze so - • ..ı. 
hıbıy e a ve içer en zengın ° muı- ki Adnanm da gözleri doldu. İc;P"; 
tu. Mademki gene avukattı, gene kti H d k-..ı- ell·'",..I 

· l ak F k · · ld w çe . eyecanın an awnm efl'1 zengın o ac tı. a at !engın o ugu 1 · · ldı K d -.. _; 
1.... k bird b' belli 1 avuç armm ıçıne a . a ın eJJP"...., 

Sühey •J'• &!'il en ue 0 • türlü bıraktı ki bu tek elde bütÜJl VI' 
mıyacaktı. Bankada ıerveti yatarken d ardı 

u yU-n il 'd CU U V • Adnan eve gene fll&ı •u e ıı e- S<Jfd' 
cekti: mutfak masrafma gene kanıı Bir müddet kon111madılar. .,,., 
kar11acaktı. Kanamm eve bakmumı çok yavq konuttular. Çok ya tfl1 
Adnan gene eeki dU~ük omuzlan ile fevkallde yaV&§. Kadını erkete 
kabul edecekti. ıse kadar yaklqtıran muhavere·,,-

Fakat SUheyll bir gece d~ Adnan birdenbire kalktL Oda 
labmda bir gerdanlık bulacak, bir pmını açtı: -" 
bqka gece konaolun Usttlnde kendi - Salih efendi, evde mecell ,jl 
adına çıkanlm11 bir han tapusu gö- 4 tlnctl cildini unutmutıım. Kail 
reeelrtl. Kan8I tetekldlr etıneğe bat- kadar gidip bana getL"ir ml~fn ! tJI 
larken, Adnan kammm 11fmı kese- Dedi. Bu 4tlnctl cildi ibtiy ı~...,, 
cek, bqka teYler an!ata~aktı. Bu kere de yurhanede ~tibhı ~ 
anlatılan -.~ ,eylerin iç:.nde bu 1ma mlni olan kat1 '6zlerle _~· 
ilan, bu prdanhk ldloWecek. ldlçWe- hanenin anahtarlanm acele ~1 cek, kaybolacaktı. [Ar,_,. -" ___. 

Kltip Salih bpmm araJılm.clan --
bqmı uattı: 

- Mu,teri pllyor! 
Dedi. 
Mlltteri neateten "hanı:nefendi,, 

denilen hanımlar vardır; onlardan 
biriydi. 

- Beni talurlmız efendim. Bir 
aman atqenaval Naşidi11 hemsirell 

ZAYi .--
lılal61p.ziler CemiyetincleD ~~ 

ğım H numaralı hüviyet ~ 
ile Şark fimendiferleri i~ ff • 
aldığım 222 numaralı veelk&Jlll _,;• 
purda zayi ettim. Yenlslnt çık 
fım.dan hükümleri yoktur. ~ıll 

Malfılgui: T,.rw 
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İzlandalı yan yere serilince ölü bir halde 
çocuklar bir çığlık genç kadınla 

'I'osun bu genç ve güzel kadının 
kolundan tutarak kaldırmış: 

atmışlardı 

- Seni incitmek bile istemeyiz. 
çutıkü böyle bir §ey bizim için de za
rarlıdır. Demi§ti. 

'• 

Sonra iki levent genç kadının iki 
tarafına girerek onu gemiye götürme 
~e başlamışlardı. 

Jon diğer iki levendin arasında 
geı:niye götürülüyordu. Çocukları da 
bıı.§ka leventler kollarından tutaı ak 
8UriikIUyorlardı. 
Bunların hiçbiri uslu durmuyorlar

<lı. 

İkide bir zorlıyarak, hatta ayakla-
2'1 Yerden kesilecek §ekilde kaldıra -
2'ak götürmek lazımgeliyordu. 
'l' Genç kadın çırpınıyor, bağırıyor, 

0suna küfürler ediyordu. 
Jan da onun gibi, gittikçe hn-çın 

eıluyordu. 
biğer evleri dolaşan leventler he~ 

81 . 
rıı boş bulmuşlardı. İşlerine yarı -

l'an ufaktefek eşyayı, giyecek ve yi
~Cekleri alarak gemiye dönüyorlar· 

rla. Bu sırada limanın ucundan bir san 
d 1 bütün hm ile kıyıya geldi. tçin
ı;~ ikisi genç ve biri ihtiyar olmak 
~re üç adam vardı. 

l'osun gülilmSedi : 

• 

Şimdi iki gemi arasındaki uzak l1k pek çabuk azalıyordu ..• 

elleriyle yüzlerini kapcyarak olduk- dar da yürek yokmuş bu herüte, .. 
ları yere düşecek olmuşlarıir. Çil Ali ona yaklaştı: 
Şimdi ortalıkta korirnnç bir sessiz- Bileğini tuttu. 

lik b~Jamıştı. Elini kalbinin üstilne koydu. 
Ne . çırpman, ne de buğı"'.ln vardı. - ölmemiş ... Bayılmı~! 
Gudrunun dördüncü ka,·deşi Jan Dedi. 

ihtiyar ve zayıftı. Diğe .. ıki karde - Sonra sordu: 
şinden geri kalmıştı. Onlarm vuru- - Götürelim mi Tt>sım ! 

J'AN 

Dert ortağı 
Atkımı nasıl bildireyim? 

Yirmi be§ yaşındayım. Bir kızı se
viyorum. Hareketlerinden onun da 
bana karşı bir sevgi beslediğini zan
nediyorum. Tahminim doğru ise onu 
hayat arkada§lığına davet etmek is· 
tiyorum. Doğrudan doğntya mektup 
göndersem hali hazır vaziyetimi na
zarı itibara alarak ailc8i tarafından 
rcdle karştlanmaktan ve dedikodu aç 
maktan çekiniyorum. Buna meydan 
vermeden nasıl hareket edeyimt 

Bize yazdığınız tarzda samimi bir 
mektupla ona ,olanı biteni anlatınız. 
Mektubunuza cevap vermediği tak -
dirde, onun hakkında beslediğiniz 

hislerin mukabelesiz kalacağını ve 
artık bu bahse dönmiyeceğinizi va • 
dediniz. Eğer o da sizi seviyor ve si
zinle evlenmek istiyorsa elbet cevap 
verir. Aksi takdirde cevap vermez. 
Siz de öğrenmek istediğiniz şeyi öğ
renmiş olursunuz . 

Bir koltuğa iki karpu z 
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razan: Stcflan ZWELIG Çc11iren: Rezzan A. E. YALMAN 

On beşinci Lui hükumet, aile, millet 
mefhumlarını bilmiyordu .. 

20 yaşındayım. Bıt y<ı§a kadar hiç 
ıir kı::la sevi§medim. Şimdi bir kızla 
sct'i§iyorıtm. Bumrnla altı ay kadar 
komıştum. Fakat ben omm iizerinc 
bir kı:la konuştum, o da iiç ay devam 
etti. Fakat o darıldı. Ben onu çok .~e 
viyorum. Şimdi kaç defa teklif et -
fon. Konuşmadı. Aradan iki ay geç
ti,, şimdi anlıyorum ki, kt:: benimle 
konu.§mak istiyor.Fakat ~<rittim ki bi 
risile konuş·uyonmtş. 

Genç kadın bu vaziyetten azami 
istifade etmeği aklına koyuyor ve 
haftalarca, aylarca Du Barry'ye hi · 
tap etmemekle onu en mü§kül ve gü
lünç vaziyetlerde bırakıyordu. 

ğişmesini istediğini bildirdi. 
Nedime derhal vaziyeti Mnri An • 

tuvanete ve ihtiyar halalara anlattı. 
Mesele Avusturya sefirine de akset -
ti. lş bir devlet ve siyaset işi hnline 
döküldü. 

~ - Al Uç tane daha ... Hem de ikisi 
l enç... Kendileri ayağımıza geliyor -
ar .. 

lup da kanlar içinde yere serildiğini - Nideceksin .. Bizim g') niyi ima. 

Pek karışık bir mesele. Herhalde 
hem siz hem de o ciddi kimselere ben 
zemiyorsunuz ve maksadınız vakit 
geçirmekten ibaret. Biz bu gibi mese 
lelerle uğraşmayız. Bununla beraber 
size şunu söyliyelim ki bir koltuğa 
iki karpuz sığmaz. 

Etraftan bu manevi düelloyu far
kedenlcr, prensesin yakmış olduğu 

bu mücadele ateşini c alevlendirmek -
ten zevkalıyorlardı. Mari Antuvanct. 
Habsburg hanedanına has olan aza -
met ve dudak büküşü ile, Du Barry
nin önünden geçiyor, bir tek kelime 

Asıl mlişkül vaziyette kalan Avus 
turya imparatoriçesi Mari Tercz idi. 
Kendi memleketinde Du Barry srnı -
fından kadınlar; hapse tıkılarak umu 
mi ahlakın düzelmesine çalışılırdı. 
Namus meselesinde müfrit olan İm
paratoriçe kızına bu nevi bir kadına 
hürmet etmesini nasıl emredece~:ti? 

h Uç İzlandalının gelişleri hiç de 
ti 

0
§ değildi. Çünkü üçünün de gözle-

0:de ve yüzlerinde yaman bir hiddet 
Unu yordu. 

görünce hemen geriye dönmüş, kaç- ret mi sandın? Bırak old•ığu yerde. 
mağa başlamıştı. Zayıf bar:ı.klarmın Biraz sonra ayılır ve gidcc.."!ği yere 
üstünde sağa sola ya1pa vu.·arak kı- gider. 
yıya, oradaki sandala gidiy .... du. Onu orada bıraktılar. 

Leventler ona ancak kry: la yetiıı- Recep reis bunları uzaktan seyret-
• 

Sevmiyor mu? 

söylemiyordu. Onu hiç görmüyor gi
bi davranıyordu. 

Du Barry, fena huylu ve fena Kralın arzusunu kırmak, onunla 
zıt gitmek te hiç işine gelmiyoı du. 
Her iki tarafı idare etmek, ahlak ve 
namus prensiplerinden fedakarlık et
memek, ve fakat Kralın sözünü yeri
ne getirmek için araya nazırla1·dan 

Kannitzi koydu. Onun vasıtasile kızı
na hareket tarzını tayin ettirdi. 

~e Bunlardan ikisi küçük adamlardı 
~ Cudrunun üç erkek karde§i Filipf ~jalmar, ve Jandı. 

tiler. miş: 

Fakat elleriyle doknn:ır dokunmaz - Bu sisli ve buzlıı adarım bütün 
· · d Ben 19 yaşmda lJir kızım. Birilc 

zavallı ıhtiyar a am birden >ire oldu- limanları böyleyse ~ektiğimiz yor-

EdirncdcJı N. Ç. im::asilc: kalpli bir kadın değildi. Kendisine 
hürmet edenlere karşı şen ve nazik 
davranırdı. Çabuk yükselen bir halk 
kadını gibi görmemişlik yaptığı o -
lurdu. Fakat umumiyet itibariyel faz 
la gururlu ve kibirli değildi. 

, 1 ~tıyar ve zayıf olan Jan djğer iki
ltarbi hızlı yürüyemiyor ve geride 

'l'ordu. 

ğu yere yüzüstü düştü. gunluğa değmiyecek. sevl.şiyorum, tıe her zammı onunla 

Tosun, ona bakarak söykndi: ı Demişti. görü§ü.yorıum. Fakat bir Wrlii filı."irle 

- Korkusundan öldii Tavşan ka- Arkası \'ar rini anlam1yorıwı. Kendfaini çok faz-
du~lı> 'Llo~9lorinin kı:ı.~n-ılmı:ı.ldo. ol. 
i gunu g6nnU.ler, onu kurtarmak i
n koşuyorlardı. Hafta içinde ı 

çıkan kit_a_p_ı_a_r_ 

Pof iste 
lf1 sevi11orum, Acaba o da beni sevi· 

tgor m.NI. BMKW tuıatl anlı11abilirim1 

Bana karşı olan tauırlarmdan sevdi-

Ona fazla paye verenlere :.şle,.i gö
rülsün diye ehemmiyet verir, "iyili 
yapmasını ve l'jalkr kendisine ınUle -

şiıkkir bırakmasını severdi. 

"Xralın mevki verdiği, hlirmet et
tiği ve sevdiği insanları sevmek, o • 
nun şahsına hürmet etmek demektir. 
Onun etrafında bulunan insanları, 

münakaşa ve tenkit etmeden olduğu 
gibi kabul etmek ve l{ralın hareket
lerindeki isabet hakkında şüphe et
memek lazımdır.,, 

• 
-4-

Pazar Irk ... 
- Kurtarın! ... Beni kurta-... , 

ği anlaşılıyor. Fakat inanam1yorum, 

u.ldatacak diye korkuyorum. 

l{ •.u •••• 

l ~ adının bu çığlıkaln, çocukların 
glarna1 b. .b. . 

Sovyet demokrasisi 
ı·azan: NU.m Hikmet 
Sayfa: 82 

Sarnıçtan çıkan 
çocuk cesedi Daha genç olduğunuz için herhal

de insanları tanımıyorsunuz. Size 
basit bir usul söyliyelim. Bu adamın 
sizi sevip sevmediğini anlamak için 

ona evlenmeği teklif ediniz. Derhal 
vaziyeti anlar, ona göre hareket e -
dersiniz. 

Fakat çok aşağıdan en yukarıya 

birdenbire çıktığı için mevkimi iyi 
hazmetmemişti. Mevkiinden azami is 
tifade edinmeyi gaye edinmiı;ti. En 
ön sırada oturmak, en güzel elbise 
ve elmaslara mali1c olmak, en mutttn
tan arabaya binmek... Bunlar onun 

t.l' arı ırı ınne karışyordu. 

ifa b~.1z~~~.dah bu vaziyet ka!'§ısın _ 
ı.. .Usbutun köpürmüşlerdi. Ukin 
"'lçbırj . 

nın elinde silah yoktu 

Fiatı: 10 Kuruş. 

Nazım Hikmet, bu hafta "Sovyet 

Demokrasisi,. isimli bir kitap çıkardı. 

Bu kitap, Nazımın on beşinci kitabı

dır. 1929 da ilk kitabının neşredildiği 
ni nazarı itibara alır ve hapiste ge

çirdiği seneleri de hazfedecek olursak 

demek oluyor ki, Nazım Hikmet, bu 
on beş eseri beş senede yazmış. 

Yavrunun ellerini bağ
lıyarak suya atmışlar 
Gedikpa.~ada Asmakandil soka

ğında 10 numaralı evin sarnıcından 
bir çocuk cesedi c;ıkrruştır. Hadise
nin tafsilatı şudur: 

Çunk·· · 
hi b· u 0 zamana kadar h~lktan 

1: iti STh . 
'<!tın 1 a taşımak lhtıyacmı hıs-

eın.işti, 

ta~~Uzlar) ülkesi manuma ola -
thııa.ı~anda adını ~ olan bu ada, 
'~: b~zlu ve sisli Okyanusu or
~ dünya kurulalıdanberi böyle 
leltetı .ve Sulh içinde yaşam~ştı. Mem 
~rıa. ışleri de yedi yüz yılclanberi 
tııt h llı.ento usuliyle görlilüyordu. A
biıe h~v~a ~-a~ıl~ bu t~pta,ıtılarda 
'>~h}bır gurültu, hatta münakaşa 
li --.ıı. 
~ ;tıa. denebilir ki bir siJihm ne
butil:~abUeceği hakkında geniş bir 

.li rı bile yoktu. 
"' Utıuıı · · "llıt Us .. ıçın Filipus dosdoğru Tosu-
qllı.ı lt tune yumrukla saldtrnış, ka
~:r_tarmak için çocukları bırak
~~ ıstemişti. Lakin yediği bir 
1-e ~ kla gerisin geriye a•ıınuş, ye-

liJ· llıi§ti. 
"' alına . "il' lta mı elinde eapı demirden 
~u ~çı vardı. 
~u arnçryla saldırdı. 

l'tıı~ll sırada kardeşi de yerden do~
'ltlt 0 "· 

0na yardıma koşmU§tu. To-
llce· ' . 

~~ları incitmeden yditalayın! 
tıı,k l§ti. 

~~~~t Filipus onun şaknğrna bir 
~~bıil"d atmış, Hjalmnr da kırbacın 
~l'ttıa:n. sapını Çil 4.linin yüzüne 
~ ltoı ısterken siper ctmf!k istedi-
~:a raslarmıştı. 

~da lr 'I'osun ve gerak Çil Ali bir 
]L ·• Opiirnın .. 1 rd" 

b.'~ı d "9&e ı. 
~ t~~-~çlar mıyırmtŞlar, hUcu-
~i;.;'lerdi. 
~ bt kafasından sıdığı derin ve 
ti~ .\li~·Yarayla yere yıkıidı. 
~d~n 1~ kılıcı da Hjalmar'm göğ
~ lJti lıı~l'trıiş, sırtından çıkmıştı. 
~ '~ru· andalr yan ölii bir halde ye

di~ ınce genç kadınla çocuklar 
Mr es· ırJer bir çığlık atmışlar. 

Proleter şairi Nazım Hikmetin bu 

ufak eseri "Alman ~aşizrni ve Irkçı
lığı .. gibi ilmi bir etüttür. Sovyet 

Rusyanm yeni ana kanunu, dünya 

matbuatında birtakım münakaşalara 

yol açtı. Bu arada bazı Sovyet düş
manları Sovyetleirn sosyalizmden, u
zaklaştıklarını iddia ettiler. 

Nizrm Hikmet, son eserile, yeni 

kanunun maddelerine dayanarak, bu 
iddiaların çürüklüğünü müsbet bir 
şekilde izah ediyor ve diyor ki: "Sov
yetlerin yeni ana kanunu orada aos

yalizmin muzaffer olduğunu isbat e-

den bir kanundur.,, 

Pratik elektrik 
Yazan: Mühendis Faik üstün 
Sayfa: 840 ciltlJ 
Flatı: 125 

Bizde elektrik hakkında malumat 

mekteplerde fizik kitabının bir bah
sinde ta.mamile nazari olarak oku

tulur. Talebe, bu bahsi ekseriya an
lamaz. Elektrikçiliği kendine meslek 
eden tabaka da elektriğe dair pratik 
bir eser bulup okuyamaz. Şimdiye 

kadar halkın, hatta talebenin anlaya
bileceği bir lisanla yazılmış elektriğe 
ait bir kitap çıkmamıştı. Mühendis 
Faik Üstün bu yokluğu bizde ilk se
zen fen adamıdır. "Pratik elektrik,, 
ismile çıkardığı kitap bir defa mü
kemmel bir talebe kitabıdır. Temiz 
ve açık ifadesile de bilhassa tam bir 
hallr kifabıdır. 

Bu evde bundan bir müddet evvel 
Tüccardan Mustafa oturmuş ve çık
mıştır. Bir buçuk aydanberi boş du
ran evi Onnik adında biri kiralamış
tır. Yeni kiracı evi temizlerken sar
nıcı da boşalttırmış, bu sırada bir 
çocuk cesedi çıkmıştır. Çocuk yeni 
doimuştur. Elleri arkasına bağlı 
olduğu gibi, ayağında bir taş sanlı 
bulunmaktadır. Yapılan tahkikat. bu 
çocuğun o civarda oturan Angini 
adındaki kadına ait olduğunu ve 
gaY!imeşru olarak doğduğu için an
nesı Zarohi ile beraber sarnıca at
tıklarını göstermiştir. Suçlular bak· 
kmda tahkikata başlanmıştır. 

Yüz vermedi diye 
Galatada Karabaş mahallesinde 

otu~an kömür amelesinden Zeynel, 
aynı evde oturan Fatma ismindeki 
kadını vücud1:11un 6ıuhtelif yerlerin
den bıçakla agır bir surette yarala • 
ım~~t..cr. Yaralaınanm sebebi, Fatma
nm Zeyuele yüz vermemesidir. 

Bu da kadın yu·· .• d . . zun en 
Fehmı ıle Süleyman . . d iki 

k .. b" ısmın e 
ışı ır kadın yüzünden Yeniköyde 

kavga et~işicrdir. Neticede Fehmi, 
bıçakla Sulc·yrnanr vu"cud be 1 . unun ş a -
tı yerınden ağır surette yaralamış-
tır. Yaralı Süleyman .. 1.. h 1. d , o um a ın e 
hastaneye kaldınimış, suçlu Fehmi 
yakalanmıştır. 

* 
Annesi ve üvey kızı 

lstanbuldan Z. K. imzasına: 
Siz bu meseleyi bir izzeti nefis me

selesi yaparsanız iyi etmiş olmazsı
nız. Sizin yerinizde olsak, bu vaziyet 
ten memnun oluruz. Çünkü lüzumsuz 
yere işle uğraşmanıza ihtiyaç kalma
mı§ oluyor. Nihayet bir genç kızın 
ev ile meşgul olması tabiidir. Ona 
nezaret edersiniz, bilmediği şeyle -
ri öğretirsiniz ve siz de istirahat e -
dersiniz. Bırakınız çalışsın. 

• 
Ayn ev 

/3tanbuldan M. A. imzasına: 

Herkesin ayrı ev istemekte hakkı 
vardır. Sizin de öyle. Fakat cemiyet 
hayatı denilen bir şey vardır ki, bu 
hayatı medeni insanlar yaşarlar, ve 
bir araya toplanınca aralann.da gü
rültü çıkmaz. Biz, maalesef, iki kişi 
yanyana gelsek hemen biribirimizi 
kıskanır. kavga ederiz. Siz, kocanıza 
karşı daima muhabbet gösteriniz, her 
kesle iyi geçinmeğe bakınız. Dikkat 
odiniz ki sizin yüzünüzden hiç bir nıil 
nakaşa çıkmasın. Daima bu gibi vazi 
yetlere seyirci kalınız ve göreceksi -
niz ki bütün ev halkı sizin etrafınız
da toplanacak ve herkes sizi sevecek
tir. 

ların dördü de adliyeye teslim edil -
miştir. ... Bir. kızı dağa kaçırmıtlar 

Sadri, Dursun, Veysel ve Ali fs. 
ıninde dört arkadAa İs t . . de . ~· me ısmın 
bır kızı arabaya koyarak dağa kaçır-
mıslardır. ,landarma ı'k· t .: . , ı saa sonra 
mutecavızleri yakalamışt 1 t• . ır. sme ın 
adlıyece yaı:ılan muayenesinde vü-
cudunun muhtelif yerlerinde birçok 
yara ve berelere tesadüf edilmiştir. 
İsmet, has1 a?Jeye kaldırılm 1 IŞ, suçu-

Gizli bir rakı imalithaneıi 
Kuınkapıda Kirkor isminde birinlu 

ka.çak rakı sattığı haber alınmış ve 
evınde yapılan araştrnnada 16 kilo 
~açak rakı, 4 fıçı cibre, rakı çı)<arma
ga mahıms imbik, kazan ve saire bu
lu~muştur. Bunlar musadere edil -
mı.ş, ~a?akçı Kirkor adliyeye teslim 
edılmıstır. 

için çok mühimdi. . 
Kendisinden hiç birşey esirgemi -

yen iradesiz Kraldan bunların hepsi
ni almak ve yaptırmak pek kolııydı. 
Fakat hakkı olmayarak işgal etmiş 

olduğu mevkiin herkes gibi menıı~·ke 

tin en yüksek kadını tarafından da 
tasvip edilmesini istemekle bira~ faz 
la ileri gidiyordu. Mari Antu\<anetin 
kendisile dost kalmasını istiyordu. 
Henüz adamakıllı konuşmasını bilmi
yen bu kaz gibi kızın ona kafa tutm:.ı 
sına tahammülü yoktu. Öfkesinden 
terbiyesini bozarak Kraliçe namzedi
ne içinden küfürler ediyor, kaz diye 
hitap ediyordu. 

Bu garip kadın kavgasında tabii 

hak Mari Antuvanette idi. Arzu et

mediği takdirde Du Barry ile konus· 

mamak elinde idi. Kontes Unvanını 
taşıyan bu kadında yedi milyonluk 
elmas ve kralın mahbubesi sıfatı ol

makla beraber resmen hiç bir hak 
yoktu. t 

Hükumet, aile, millet gibi mefhum 

!ardan tamamile mücerret olan On 

beşinci Lui'nin meşhur sözü her ve

sile ile hatıra gelir: (Benden sonra 
tufan da olsa aldırmam)~ 

Fakat '.halalar tarafından kışkırtıl
mış olan Mari Antuvanet annesinden 
gelen mektuba hiç ehemmiyet vermi
yor. (Pekala) demekle, bir baş salla
makla iktifa ediyor. Artık mücadele
den ayrıca bir zevk almağa başladığr 
isin bundan kolay kolay vazgeçemı -
yordu. Hergün balolarda, ziyafetler
de, hatta Kralın {ıuzurunda iki kndın 
karşılaşıyorlar. Herkes, Kral ve im
paratoriçe Mari Ferre de dahil oldu-
ğu halde, genç kadının bir tebessilnı 
ve iltifatını sabırsızlıkla bekliyor. Fa 
kat o, buz gibi soğuk bir bakı§ ve ken 
disine has azametli dudak büküııiyle 
seçiyor, mücadele daha alevleniyor. 

Adeta horoz döğüşünde olduğu gi

bi asılzadeler iki cephe olup bahse gi 

ri§iyorlar. Fransa Kraliçelerinden 
meşruu mu gayri meşruu mu mağlup 
olacak diye iddialarda bulunuyorlar., 

Senelerden beri Versay sarayı bu ka
dar canlı günler yaııamamıştı. 

Fakat On beşinci Lui artık kızma• 
ğa başlamıştı. Sarayında en eski Bi

zans devirlerine benzeyen bir istib .. 

dat sürmeğe alışmış olan Kral emir

lerinin yerine getirilmemesine taharn 
mill edemiyordu. Bir göz kırpmasile 

istediğini yaptırmağa alışkın olduğu 

için bu isyan ona pek ağır geliyordu, 
Çocuk denilecek yaııta bir afacan o
ua nasıl olup ta kafa tutuyordu t 
Buna en basit çare küstahı çağırıp 
terbiyesini vermekti. Fakat ne kadar 
ahlaksız ve seciyesiz olursa olsun • 
Fransa Kralından yine biraz utan .. 

Bu kelimelerdeki hodbinlik dünya
ca tanınmış ve dillere destan olmuş
tur. Yaşayacağı son seneleri y:ılnız 
kendisi için yaşamak istiyordu. Arka 
sından devlet, millet yıkılmış, herkes 
knrmakarışık olmuş, ona aldırmıyor
du. 

Buna rağmen bu kadın kavgası o
ım rahatsız etmeğe başladı. Çünkü 
Du Barry hergün şikayetlerde bulu
nuyor, kendisini bu genç küstah kıza 
karşı himaye etmesini Kraldan isti
yordu. Nihayet Kral dayanamadı. 
Bir gün gelininin nedimelerinden bi
risini çağırdı. Söze genç kadın hak . 
kında sita~.iş ve methiyelerle başladı. 
Sonra lakırdıyı gözde ile olan zıddi
YPt üstüne getirerek bu vaziyetin de· 

mak hissi kalmıştı. 

Metresine hürmet göstermesini t~ 
rununun zevcesine büyük baba sıfa • 
tile emredemezdi. Neticede aynen M::ı. 
ri Terez gibi hareket etti. Bu hususi 
meseleyi bir devlet meselesi haline 
koydu. 

Avusturya sefiri Fransız Hariciye 
Nazırı tarafından çağırıldı. Fakat bu 
içtima umumi salonlarda değil, Du 
Barry'nin hmıusi dairesinde yapıldı. 

r Arkası tıar] 
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Arttırma ve eksiltme muhtırası BORSA 
10 Ağustos Pazartesi han, dükkan ve arsa artrrmasL ............... ~..-...••.., 

• Cibalide eski Gtilcamii yeni Küçük 
Mustafa Paşa mahallesinde ealı:i Fener ye
ni Abdülezel Pa1a cadde.inde 166 numa -
rah klrıir ev htanbul milli emlü müdür
lüiünce aatıla~ktır. Milli ıaraylar mıidür 
liığünde Dolmabahc;e sarayı dam ve eaçak 

• Kütahya Jandarma mektebi komutan- 8 AGUSTOS CUMARTESİ 
hğı ıatmalma komisyonunda ekmek, et, 
5~bze, odun, muhtelif cins erzak eksiltme j Paralar 
ıı. 

• Inh1sırlar Samsun tütün fabrikası ek-
siltme komisyonunda tütun, ııigara ve sair 

kurıunları tamiratı . eşya nakliyesi, 
• lstanbu1 Belediyeıi daimi encümenin• Ankarada M. M. V. St. Al. Komiayo-

nunda Kayseride yaptırılacak yapılar. 
• Çanakkale Tüm aatmalma komiıyo -

nunda 2'40 bin kilo kuru ot, belediye da
imi encümeninde muhtelif cinıı kiirt . 

• Ankarada M. M. V. St. Al. Komiıyo
nunda 6'4650 adet kilim eksiltmesi 

de kiraya verilecek Sarayburnu Gülhanc 
parkı ıazinosu artırması 

• Yozgat Nafıa müdürlüğünde Yozgatlı 
yan - Fakili ıoıesi inşaatı. 

• Bursa ukeri satmalma komisyonunda 
sığır eti eksiltmesi. 

• Sarıkamış askeri satmalma komisyo • 
nunda 350 bin kilo kuru çam odunu, 225 

bin kilo ıniır eti, 800 bin kilo düz kırma. 
• Adana belediye encümeninde 25 · 50 

ton ıoiuk asfalt eksiltmesi. 
• Beyoğlu Vakıflar drektörlüğünde ki · 

• Hıydarpaşada Devlet Denıiryolları ve 
Limanları ieletme komisyonunda 3560 a -
det kuru pil, 100 adet aeyyar telıraf ma -
kinesi pili, 55 adet demir levha, 10 adet 
yuvarlak znnpara taıı, '4000 kilo üstüpü, 
13500 adet Marailya kiremidi. 

raya verilecek dük.kin ve muvakkithane ar
• Univenite artırma ve eksiltme komis 

tırması. 
yonunda Tıp Fakültesi için gliserin, uit-

~ htanbul limanı işletme idaresinde Ga 
finlk •e formol ekıiltmeıi .• 

latada yaptırılacak bekleme ahırları eksilt 
• lstanbul ıümrükleri satrs işleri mü-

meıi. 
dürhitünde satılacak 317039 kilo eeker .ır . 

• Istanbul vakıflar direktörlüiünde Gu 
tırması. 

• Jandarma Umum Kamutanlığı Anka
ra Satmalma Komiıyonunda satın alma -
cak sadeyağı, beyaz peynir, tarhana, kuru 
fasulye, mercimek, nohut, kuru ııoğan, pa
tates, c;ay, bulgur, zeytin eksiltmesi. 

• Edirne Merkez MalmüdürlUfünde E
dirne Jandarma Mektebi için 120 bin kilo 
ekmeklik un eksiJtmesi. 

• Devlet Demiryolları ltletme idaresin
de aatmalmacak 50 adet ray bükme aleti 
eksiltmesi. 

• Kabataıta lnhisarlıı.r Levanm Sube -

reba hastanesi için yoğurt patates, mangal 
kömürü, kriple maden kômürü eksiltmesi. 

• Tophanede Istanbul Levaztm Satmal
ma komisyonunda satılacak 1400 kilo sön 
müş kömür artırması ve askeri fırm için 
270 adet tavanlık 30 adet pervazlık tahta ve 
2~ kilo c;ivi ckıılltmesi. 

• İstanbul telefon müdUrlüğii~de yaptı 
rılacak tam otomatik elli abonelik bir tele 
fon santralı tesisatı eksiltmesi. 

• Vi:ı:e askeri satmalma komisyonunda 
ı;.Üt, yoğurt, koyun eti ve saman eksiltmesi 

• İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
Usküdarda Bulgurlu Me!lçİt, Kuzguncuk 

sindeki Ahm Satım Komisyonunda Kayse- ve Beylerbeyinde yıkılan litım mecrala • 
rmm tamiri. ride yaptırılacak idare binası inşaau eksilt 

mesi. 

• !stanbul Ziraat Mektebi Çiftlik Idare 
sinde saulacak üzüm mahsulü artırması 

• lııtanbul Viliyeti Nafıa Mudürlüğün

de Univenite Hayvanat ve Nebatat Ens
titülerine ait mobilye eksiltmesi . 

/ 
• btanbul Belediyesi Daimi Encümenin 

de Karaağaç müessesatr et ve işkembe sa

tış ıalonlarmda yaptırılacak çengel tesi
satı. Ve Belediye Matbaası için alınacak 

mücellit lcv.::zımı eksiltmesi. 
• lstan'JUl Jandarma Satınalma Komi'l

yonunda satmalmacak 10 bin adet k~a

ra çivisi eksiltmesi. 

• Milli Saraylar Müdürlüğünde Dolma -

bahçe Sarayının hususi ve bir numaralı 

dairelerinin dam ve 1&Ç<ık kurşunları ta -
miratı. 

• htanbul Deniz ticı1ret müdürlüğünde 

Kôstence, Varna ve Burgazdan gelecek 
göçmenlerin nakli. • 

• Gemberlitaşta Iııta.nbul vakıflar ha$mil 
dürlüğünde kiraya verilecek hane, mesçit, 

• lııtanbul gümnikleri satış i1leri mü . 
dürlüğünde satılacak eski kamyon teker • 

leti ve lastik artırması 

'<UÇUK iLANLAR 

Hususi Riyaziye dersleri 
Yüksek tahsilli bir genG lise, orta 

okul ve ecnebi okul talebelerini e
min metodlarla gayet seri bir suret
te imtihanlar&. hazırlamaktadır. Isti
yenler gazetede N. T. rumuzuna 
mektupla mtiracaat etsinler. 

. 598 

Doktor Mehmet Ali Aksoy 
Haseki ve Cerrahpa..,a hastaneleri 

cilt ve zührcviye mlitahassısı Sirke
cide Beşir Kerr.al eczanesi ittisalinde 
4 numara herglin saat 2 den sonra 
hastalarını kabul eder. 
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Süm~r Bank 
istanbuJ Şubesi Mü
dUrlUğUnden: 
(Müsabaka imtihanlarına girecek olanlara mahsus) 

1 - 1 O Ağuıtoa 1936 pazartesi günü saat dokuzda Sü. 
mer Bank İstanbul §Ubeainde(Galat.a Voyvoda caddesi) 
Avrupada mühendislik vesair ihtisas tahsiline gönderil
meleri için yapılacağı ilan olunan lise mezunları müsa -
baka imtihanlarının, Banka şubesinde değil, Üniversite 
Fen F akülteainde (Şehzadebaşı eski Zeynep Hanım ko
nağı) yapılacağı ve binaenaleyh ayni gün ve saatte mez
kur Fakültede iabatı vücut eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 

2 - Bankaya memur olarak alınacak lise mezunları 
müsabaka imtihanı, eskiden ilan edildiği üzere, Banka 
binasında yapılacaktır. 

, .................................. 1 ... 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından : 
Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın alın

mış olan arsa üzerinde yaptırılacak şube binasının inşa
sını Banka muvafık göreceği teklif sahibine ihalede muh 
tar olmak üzere münakasaya koymuştur. Evvelce ilan 
edilmiş olduğu \Teçhile münakasaya girmek istiyenlerin 
Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Sam
sun ve Mersin şubelerimize müracaatla lazımgelen iza
hat ve evrakla planları alarak teklif mektuplarını 20 
Ağustos 936 tarihine kadar Umum Müdürlüğümüze 
göndermelerini dileriz. ( 4505) 

Strlin 
1 Dolar 

20 lsvic;re fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuroo 
20 Le1 
20 Dinar 
Fransız fr. 
L ı reı vesıkalı 
Florin 
Avusturya eilin 
Mark 
Zloti 
Penre> 
Leva 
Ven 
ı ., ... , kuron.., . 
Altm 
Banknot 

Çelrler 
Londra üzerine 
Pari5 uzerlne 
Nevyork 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 

Florin 
Ceko~lovak 
Avu~turya 
Mark 
Isveç kronu 
İspanya pezeta 
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" 3100 
Sirkethayriye 
Tramvay 
Romonti Nektar 
Terkos 
A~l;m Çimento 
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" 
JT 

t• ff il! 
' "' ":1.,.. ... .. , ~ - · ·· tt 

Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum ! 

" 
I! 

Sa trı 

633,-
126.-
820,-

84,-
23.-
9'4,-
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1908 II 107 .50 108,50 
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T ait v il ô f 
Rıhtım 
Anadolu I ve lI 

.. m 
Anadolu Mümessil 

10 2ı; 
46,35 
47,50 
47,75 

Franuz E··kamharbiye Reisi 
Moskovaya gidiyor 

Varşova, 8 (A.A.) - Resmen ha
ber verildiğine göre, Fransız erkam 
harbiye reisi General Gamelin Ağus
tos ortalarında Varşovaya gelecek -
tir. Mumaileyh General Rydz-Smigli
yc misafir olacaktır. 

SıHHi Balsamin Kremi 

GÜlELLfG/N 
SIRRI 

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

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gUndüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsam.in aeıbadem 

gece için 
4 - Krem Balse.min e.cıbadem 

gündUz için 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıklan yegft.ne sıhhi krem
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbuf 

Avrupanın endişesi büyük 

Almanya İspanyadaki 
asilere yardım ediyor 

lsta nbul Harici Askeri 
Kıtaat. llcinları 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıt'atının 43050 kilo sade 
yağr kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi ıs 
Ağustos 9 3 6 Salı günü saat 
16, 3 O da İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mevki Satınal
ma komisyonunda yapı

lacaktır. Beher kilo sade yağ 
için 79 kuruş fiyat tahmi!l 
edilmiştir. İlk teminatı 2 5 5 O 
lira 72 kuruştur. Şartname 
sureti 1 70 kuruş mukabilin
de komisyondan alınabi
lir. İstekliler Ticaret Oda .. 
sında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mec .. 
buriyetindedirler. Eksilt .. 
meye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve 3 üncU 
maddelerinde ve şartname .. 
sinde yazılı vesikalarla te
minat ve teklif mektublarınr 
ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona ver .. 
mis bulunacaklardır. ( 1 ~ 7) 

Londra, 8 {Tan) - İspanya 
iflerine müdahale edilmemesi 
hakkında devletler arasında bir 
anlafma vücuda getirilmesine 
çalı,ılmakta ise de siyasi meha
fil müzakeratın neticesi hakkın. 
da bedbindir. · 

Vaziyeti en ziyade mü,kiille•
tiren nokta, Almanyanın Barse
londa dört Almanın idam edil
mesini vesile ittihaz ederek, is
panyada.ki Alman menafiini biz
zat himayeye karar vermesi ih
timalidir. Siyasi mehafil Al
nıanyanın •imdiye kadar Gene
ral Frankoya ticari tayyareler 
vermekle kalmadığım, ay.ni za
manda silah ve cephilne de gön
derdiğini beyan ederek Alman
yanın hareketini önlemek için 
sür'atle bir ademi müdahale an
latma11 yapılması lazımgeldiği
ni söylemektedir. Fakat böyle 
bir anlafmanın yapılması. ihti
mali hemen de kalmamıf gibi
dir. 

Alman hükumetinin, Sovyet Rus-
ya tarafından Madrit hükumet kuv
vetlerine yardımdan vazgeçilmesi 
şartile Fransanm teklif ettiği ademi 
müdahale anlaşmasını kabul ettiği 

haber verilmektedir. 

Asiler, Alman~aya imtiyazlar 
verıyor 

Londra, 8 (Tan) - İngiliz siyasi 
mehafili İspanyol ihtilalinin muhte
mel akislerinden gitgide daha ziya
de endise etmektedirler. Gazeteler, 
vaziyetteki vehametin gittikçe art
makta olduğunu yazıyorlar .Bu ve
hamet yalnız İtalya ve Almanyanın 
asilere yardım etmelerinden değil, 

bu memleketlerin asilerle daima te
mas halinde bulunmalarından ileri 
gelmektedir. Manchester Guardian 
gazetesinin verdiği habere göre, Al
manya bir müdahale vesilesi bulmak 
maksadile ispanyadaki vaziyeti tet
kik etmektedir. Asiler buna mukabil 
~aıear aaaıarmaa ve ispanya ı<a-

sında kendisine imtiyazlar teklif e
diyorlar. İtalya ile Almanyanrn asi
lerin zaferini "istedikleri aşikardır. 

/ngiltere, kendi menafiini 
bizzat himaye edecek 

Londra, 8 (Tan) - İngiltere gerek 
lspanya -, hükumeti ve gerek asiler 
tarafından gösterilen alakasızlığa bi 
naen lspanyadaki İngiliz menafiinin 
himayesini kendi vesaitile temine ka 
rar vermiştir. 

Diğer taraftan Berlinden verilen 
habere göre, Almanya Hariciye Na
zırı Von Neurath, tngilterenin Ber
lin elçisine, Madritte anarşistler ta
rafından kargaşalıklar çıkarıldığı 
takdirde ecnebi tebaasının himayesi 
için beynelmilel bir kuvvet teşkiline 
dair Madritteki ecnebi elçilerden biri 
tarafından ileriye sürülen teklifi 
tekrar etmiştir. Zannedildiğine göre 
iki diplomat bu mesele hakkında 

muhalif bir noktai nazar kabul et
mişlerdir. 

Madritten buraya gelen haberler, 
bu kabil kargaşalıklar vukuu muhte
mel olduğunu göstermektedir. 

Almanların, Bar•elona 
girmesinden korkuluyor 

Pari~, 8 (Tan) - Oeuvre gazet.esi 
Alman nMyonal sos;\·alistlerinin, 
BarsE'lona Alman Hariciye Nezare
tinin malfımatı olmaksızm kuvvet is
timaline kalkışmasından endişe edil
mekte olcluğunu yazmaktadır. 

Kadika İfgal edildi 
Barselon, 8 (Tan) - Kadiks'in 

hükumet kuvvetleri tarafından işgal 
edildiği resmen teyit edilmektedir. 

Hükumet kuvvetleri Ovieda'ya 
doğru giden bir asi kolunu bozmuş
lardrr. 

General Franko Madrit 
üzerine yürüyor 

Lizbon, 8 (A.A.) - General Fran
ko İspanya cenubunda.ki asi kuvvet
lerin kumandasını ele almıştır. 

Albay Aseenaion'un kumandasm -
da bir asi kolu Merida'yı zaptetmiş 
ve sukutu pek yakın görünen Bad
joz şehri ile Madrit arasındaki muva
salayı kesmiştir. 

/ngiliz arazi•İne dü,en 
top mermileri' 

Tanca, 8 (A.A.) - 5 Ağustoat~ 

cereyan eden deniz muharebesi esna
sında General Franko krt'aları boğa
zr geçtikleri sırada hükumete ait 
harp gemileri tarafından atılan mer-

milerden ikisi, Cebelüttarıktaki İngi
liz arazisine, İpodrom civarına, 22 ta
nesi de açığa düşmüş, bir asi tayya
resinin attığı büyük bir bomba da 
polo oynamakta bulunan bir İngiliz 
kadının elli metre yakinine isabet et
miştir. Kadın sağ ve salimdir. 

Cebelüttarık istihkamları kuman-• 
danı, her iki tarafı da şiddetle pro-
testo etmiştir. 

Alman gemileri Akdenizde 
· Tanca, 8 (A.A.) - Deutschland 

ve Luchs isimli harp gemileri Akde
niz istikametine hareket etmişlerdir. 
Deutschland Ceuta'dan ayrıldıktan 

~vnra Algesiras ve Kadikse uğramış 
tır. 

Algeairaa bombardıman edildi 
Mndrit, 8 (TanJ - Hükumete -iit 

Jaime 1 harp gemisi dün Algesiras'ı 
bo:nbardıman etııuştir. Şehir tama
men boşalmıştır. 

Havas Ajansı hi.ikftmet kuvvetıerl
ntn Guadarrama e':'phesinde bati SU· 

rette ilerlemekte olduğunu h:ıber 

verrnE.ktedir. Asi n.evzileri torçuıar 
vr-: tı.yyareler t~rı:ı-rNian l.ıornbard• 
man edilmiştir. Hiıkumet kıtaatrnın 
bugün Leon geçidi istikametinde u
mLimi bir taarruza. &P('meleri ihtima
li \.ardır. Larache ~:ı::-hri, lıükO.metııı 
ellnde bulunan harp gemileri tara -
fuıdan bombard1ma;ı edilmiştir. 

Vç tayyare asiler tarafına 
geçti 

Burgos, 8 ( A A.) - Cenupta Bad
jn.ı mıntakasında asiler, hilku.met 
kuv\•etlerini hezimete uğratmışlar, 

esir almışlar v~ mühimmat, tarıklar 
ze.ptetrnişlerdir. Hükumet ku·.vet
:erme mensup pilotlardan ilçü kaça
rak asilere iltihak ebıişlerdir Bun
lar, tayyarelerile Burgos'a gelmişler-
dir. 

Bir Fransız vapuru 
bombardıman edildi 

Cebelilttarık, 8 (A.A.) - Dün es
rarengiz bir tayyare Cezayirden An-
,, çil D'Q'" nl~ ....... .,,;h.i.,.v \,,,.}~~ T\."u..\,uin\"C"21. 

isimli Fransız vapurunu Cebelütta -

(4348) 497 
• 

Erzincanda bulunan tü• 
men hayvanatının ihtiyacı 
için 824480 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuŞ' 

tur.Muhammen bedel 37101 
lira 60 kuruştur. İlk temina' 
tı 2 7 8 2 lira 6 2 kuruştu!• 

Şartnamesi Erzlncanda Sa' 
tın alma Komisyonundart 
185 kuruş mukabilinde ve: 
rilir. Kapalı zarfla ihale~'. 
20-8-936 perşembe günıl 
saat 9 da Tümen Satınalrrı9 a. 
komisyonunda yapılacaktı~: 
Şartnamesinin dördünc.ıı .. 
maddesi mucibince tekltf 
mektublarını ihale günÜf1' ~ 
den bir saat evveline kada! 
Tümen Satınalma komisyo' 
n~,{$ıc,jereceklerdir. < 13~J 

rıkm beş mil açığında üç defa ' bom- rinde yapması muhtemel tesirleri 
bardıman etmiştir. Bombalar gemi- dişe ile müŞahede olunmaktadır. 1 
nin takriben 200 metre yakinine diiş- ra bariz olan birşey varsa o da, Iil· 
müştür. mu kadar çabuk bir tarzda ademi fi 

/ngilterenin bir protestosu dahaJe hakkındaki Fransız teşebbU 
Cebelüttarık, 8 (A.A.) _ İngiliz sünü bir neticeye vardırmak için gs· 

makamatı Basilik ismindeki muhri- ret sarfetmekle beraber, İngilizleri~ 
bin, asi bir gambot tarafından bom muhasım taraflara İngiltere bandJıi' 
bardrman edilmesi keyfiyetini Gene- sına hürmet edilmesi hakkındaki i~.~ 
ral Franko nezdinde resmen prot..es- tarların muvaffakıyets~l~ği .takditı; ~ 
to etmişlerdir. Bu gambot Basilik de, bu bandıranın şerefını bızzat ~. q 
muhribine altı defa ateş açmışsa da ·hafaza etmeğe kalkacağı keyfiyeti 
isabet ettirememiştir. dir. 

Diğer taraftan Britanya hükı1 -
meti, İspanya hükfımetine ait harp 
gemilerinin Cebelüttarık sularında, 
Britanya menafii iç'in tehlikeli olabi
lecek mevcudiyetlerinden dolayı 
Madrit hükumeti nezdinde şiddetli 
protestoda bulunmuştur. 

Bir mi gemiıi Gijon'ıı 
bombard·ıman etti 

Hende.ye, 8 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabiri, Almirante Cervera ismin 
deki asi Amiral gemisinin dün Gijo
nu bombardıman ettiğini bildirmek -
tedir. Halkç!lar cephesi milisleri, asi 
gemi derhal ateşi kesmediği takdir
de Gijonda mahpus bulunan 2500 fa. 
şisti derhal kurşuna dizmekle tehdit 
etmişlerdir. Dünkü gün zarfında · 

Saint - Jean - de Luze'e birçok ya
bancı ve İspanyol mülteci gelmiştir. 

lngiltere ted1bir alıyor 
Londra, 8 (A.A.) - Cebelüttank 

ınmtakasmın bombardıman edilmesi 
dolayısiyle İspanya hükumeti ile asi
lere yapılan ihtarlarla beraber, lngil 
tere hükumeti, yeni hadiselerin vu -
kuu takdirinde lazım gelen her tür
lü tedbirlerin allnmasl için alakadar 
makamlara talimat vermiştir. 

lngiltere bandıralarının 1erel ini 
bizzat müdafaa edecek ! 

Londra, 8 (A.A.) - İspanya hadi
selerinin Bon inkişaf safhaları, bilhas 
sa Almanyanın Madride verdiği pro
testo, Londrada endişe ile karşılan • 
maktadır. Londra. bu protestonun 
haklı olduğunu tasdik eylemekle be
raber, Madrit hükQmetinin, bugün -
kil şerait altında, Me.dritten dışarda 
bulunan herhangi bir kimseyi nasıl 
himaye edebileceğini soruşturmakta
dır. Bu sebepten dolayı bu vaziyetin 
bizzat İngilterenin hattı hRrPkPti ÜZP. 

• 
Şehrimizdeki lıpanya 
maılahatgüzarının ve 

btıf konıoloıunun vaziyeti f 
İspanyanın Ankara elçiliği ma.S~I' 

hatgilzarı Begonya'nm istifa et~Jll 
yolundaki haberleri tekzip ettii~. 
yazmıştık. Madrit hükumetini ye'h· 
ne meşru makam olarak tanıya.Jl 'il 

İspanyanın parlak bir istikbale :k~;~ 
şacağına büyük inan gösteren rtıll9 t' 
hatgüzar Begonya, İspanyadaki l<~if 
gaşalıkları esasta ayni gayey.e ~1'1 
met eden iki cephe arasmdakı fı ~ 
ayrılıklarına hamletmektedir. ~s~~f 
başkonsolos Balenzia Alvarez ıstı i, 
sını dün telgrafla Madrit htikfın1e\., 
ne bildirmiştir. Başkonsolos, !sp9t1jr 
hadiseleri hakkında kendi düşilnce. 
rini şöyle anlatmaktadır: ıef 
"- İstifam bir prensip rnese ot ' ·ı \ 

olarak İspanyayı hür, milstale1 
1• 

. eıı 
sağlam görmek arzusunun netıc ~ttı 

dlr .. KomUnistlerin hakim vaıiYei~ı 
olduğu "Halk cephesi" hükul'J'le·~cf 
hizmete devam edemezdim. BU Jtll tif 
dele neticesinde Komünistler ~~1~~ 
geldiği takdirde, yukarıda söyledi~~· 
sebeplerden dolayı vazifeme de'ae~ 
ctmiyecektim. Bunun ic;in şiıtl~~d 
i~tifamı verdim. Eğer bilakis. şı0~o ki muhalifler kazanırsa tekrar b eı&' 
metin emrine fi.made bulunacıı.j9 • 

Memleketinizden teessüfle a~·~ıııı' 
cağım. Fakat, şimdilik Yune.nı5 ıı,fl)-f 
gitmek kararındayım. Orada lsP ğit<
ha.disatının neticesini bekleyec:-J\ el1 

Allah, İspanyayı Komilnistlerı ~L.,. 
ne düşmek gibi feci bir akıbettetl 

'"U •I ruo n.,, d f:l) 
Başkonsolosun istifasından ~ ııı~ 

maslahatgüzar Begonya kons0!0

1eril1' 
avini Olleros'u konsoloslıı ız. ıŞ 
tedvire memur etmiştir. 
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Kapalı Zarf Usullle 
Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 

Kayseri Ty~·aare fahri- '" Sıhhat ve içtimai Mu
kası Direktörlüğünden avenet Vekaletinden: 

ec .. 
lt .. 
90 
ci.i 

Umumi Müdürlüğünden · 
t _ B 'da inşa edilmekte olan Merinos fabrikasına ursa . . . A 

ait kuvvet santrali binası ile atölye binası vahıdı kıyası es~· 
sile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmın 
edilen bedeli 132.937 .55 liradır. 

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

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

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

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

4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. Bun
dan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden en az üç 
gün evvel bu i şi başarabileceğine dair vesaiki 25 kuruşluk 
pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası 
almıs olmaları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetme-
feri fazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saatten bir 
1 

saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak-
i buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ,nihayet ihale -
den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şeki1de 

' kapatılmış olması lazımdır. 529 . ....._ 

-~------------------------------------------

1 - Bu sene fabrikamıza bir baş muhasebeci, ' iki 
muavin muhasebeci, bir baş ressam bir ressam ve iki 
tercüman imtihanla alınacaktır. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 baş 
ressama 200 ressama 98 tercümanlara 126 lira ücret 
verilecektir. ı 

3 - Muhasebeciler yüksek ticaret veya muadili mek
tepten mezun en az iki sene her hangi bir fabrikada 
nıalzeme muhasebeciliği yapmış, malzeme cins ve eb'a
dına ıstrlahatı fenniye, malzeme usulü muhasebesine ve 
fiyatlandırmasına ve bu işleri alakadar eden kanun ve j 
talimatlara vakıf olması lazımdır. (Lisan bilenler tercih I 
edilir). 

4 - Baş ressam ve ressam en az lise tahsili görmüş, 1 

Fransızca, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vakıf , 
ve resmi sinainin bütün inceliklerini bilir, ıstılahatr fen- ' 
niyetlen anlar bulunması şarttır. (Yüksek tahsil gören- 1 
lerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

5 - Tercümanlar : Almanca, Fransızca , İngilizce li
sanlarından birini temamen okur ve yazar ve anlar ol
ması, ıstılahatı fenniye ve malzeme cins ve eb'adına va
kıf ve en az lise tahsili görmüş olması lazımdır. (Yük
sek tahsil görenlerle birden fazla lisan bilenler tercih e
dilir.) 

6 - İmtihanlar Kayseri tayyare fabrikasında müte
şekkil bir hey'et tarafından ı Eylül 936 tarihinde yapı
lacaktır. 

7 - İmtihanlara gireceklerden aşağıdaki şerait ara-
nılacaktır. 

A - Türk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunma-
mak, 

B _ Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş ve 45 yaşın- ı 
dan yukarı olmamak, 

C - II ukuku medeni yeden mahrumiyet cezasile mah-
A dana Beledrye Rıyasetınden : kum veya devıet için muzur teşkilatlara mensup oıma- 1 

j mak, ı 
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanıl- D - Eyi alak eshabindan olmak ve haysiyet ve na- 1 

~ak üzre Belediye ambarında teslim (25-50) ton souk m usu muhil fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o derece 
~sfaıtxn satın alınması acık eksiltmeye konmuştur. cezayı müstelzem bir fiille mahkum olmamak. l 

'. 1 • 2 - İstekliler asfaltı~ tahlil vasıflarını ve imal t ar i- E - Sari hastalıklara müptela olmamak ve vazifesini 
fi: •·1ni bildirir vesaik ibraz edeceklerdir. . muntazaman ifaya mani akli, bedeni arıza ve hastalık-
, . 3 - Nakliye sigorta, gümrük, bilumum vergı ve re- larla malUI bulunmamak, J 

, ~ırrı \re diğer masraflar mütaahhide aittir. F - Kadro icabı veya ihtiyacın zevalile hizmetine 
1 

, ~ .. ~ - Yapılacak tekliflerle usulu dairesinde yatırılmış- nihayet verilmesi halinde hiç bir hak talebinde bulun- 1 

.,. llıde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat akçası makbuzu mayacağına dair noterden musaddak taahhüt senedi 
"· cyQ Dc::uık:d mektubu böndcailıu~i lazrmdır: ~'"" vermek. t 
t\ 5 - İhale ağustosun 10 uncu pazartes1 günü saat 8 - İsteklilerin 20 ağustos 936 tarihine kadar istida 1 
bn beşte Adana Belediye encümeninde yapılacaktır. ile fabrika direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-

6 - Muvakkat teminat (27 5) liradır. 
460 

nur. ( 4344) 518 J 

; Menemen Urbayllğı ndan : 
ri~, l - Kasabaya 20 kilometro mesafedeki Karagöl 
:~· ~ernbalarından isalesi mukarrer su için bu kere tadil edi-

i~ en şartnamesi mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif 1~o ~"rakının tanzimi işi 1-8-936 tarihinden itibaren yeni
, en 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

t ~ - Eksiltme işi ı 5-8-936 tarihine r~stlıyan Cumar
esı günü saat 12 de Belediye dairesinde ıc:a kılınacaktır. 

ı ler3 - Bu işin muhammen k~yme~i ~000 lıradır. Proje-. 
Qe ,Nafıa Bakanlığınca tasdık e~ıldı~ten ~~nra b~delı 
f f aten verilir Talipler bunun uzerınden ; o 7,5 nısbe

' , 
1~de muvakkat teminat vermekle beraber ihaleyi müte
~~1t> bu teminatı a10 ıs e iblağ etmek şarttır. 

'

1 

ltı 1- -Müteahhit ~ksiltme şartlar~ dairesinde noterli~t~n 
.. llsaddak mukavele aktedilecektır. Noter masr~fı, ılan 

~ ticr · · l'b' · ·tt' , etı, pul ve dellaliye n1asrafı ta ı ıne aı ır ·. . . 
~ ) S - Taliplerin mühendis olmas~ ve su tesısatı proJe~ı 

~:~abileceğine dair N ~fıa Ve~a~e~ı?~en 1?:1usaddak vesı
ı b· . ıbraz etmesi ve proJe tanzımı ışının dort ay zarfında 
v ltır·1~ 619 
~~iş olması şarttır. (442~ ) ,. .. 

istanbul Üçüncü cra 
memurluğundan: 
Muazzez Dilfükar ile Fatma Halideye ait olup Emni-

1 

yet Sandığına birinci derecede ipotekli ve tamamına ye
minli üç ehli vukuf tarafmdan 2100 lira kıymet takdir 
edilen Davutpaşada Beyazıt Cedit mahallesinin Beyazıt 
Cedit çıkmazı sokağında eski 1,18 yeni 1 No. lu sağı Mu
rat hane ve bahçesi solu Hasan Basri hane ve bahçesi ar
kası Hasan Basri Krepdüşen fabrikası önü Beyazıt çık -
mazı sokağı ile mahdut ahşap bir hanenin satılmasına ka
rar verilmiştir. 

Bodrum katı: Karşılıklı zemini toprak iki odunluk. 
Zemin katı: Zemini mermer döşeli bir methal kırmızı çi
ni döşeli bir taşlık bir mutfak bir hela iki oda. Birinci kat: 
Bir sofa üzerine üç oda bir hela olup elektrik tesisatı ve ' 
bir kuyusu vardır. Heyeti umumiyesi 168,5 m2 bundan 
81 m2 bina kalanı bahçe olan gayrimenkul açık artırma-
ya vazedilmiştir. 1 

Bu yıl, İstanbul Fen Fakültelerinin F. K. T. sınifrnc: 
devam etmek üzere, leyli Tıp Talebe Yurduna alınaca1 
talebenin kabul şartları şunlardır: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde ol 
duğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerder. 
pek iyi ve iyi derecede mezun olmuş ve olgunluk veya 
bakalorya imtihanını vermiş olması: 

2 - İsteklilerin, 30-Eylul-936 tarihine kadar, doğ
rudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 
müracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte aşağıdak. 
evrakı tamamen göndermeleri: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bil· 
diren nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı, "İmtihanlarını ta 
:namen bitirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdil 
muamelesi, gecikmiş olanlar mektep müdürlüğünün,, 
ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren f otoğ -
·aflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir.,, 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal vara
kasr, 

D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basıl 
mış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulu· 

1 
nan bir sıhhat raporu, "Bu rapor hastane baştabiplikler 
tarafından zarflanarak üstü mühürlenecek ve istekli ta· 
rafından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir .. 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbe· 
kir, Haydarpaşa Nümune hastaneleri, İstanbul Çocul 
hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Mem· 
leket hastanelerinde yapilacak ve bunlarda muayen 
ulunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin sıb 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine istekliler biz· 
~at müracaat edeceklerdir . 

E - Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdikli biı 
Laahhüt senedi, "Bu senet istekli tarafından aynen tan -
zim ve imza edilecek ve altı örneğinde görüldüğü veçhi 
le kefili tarafindan keza aynen ve tamamen yazılaral 
~mzalanacaktır.,,. 

F - 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurttc; 

:>kumağa ve ilerde mecburi hizmetlerini yapmağa enge: 
olacak bir hastalığı ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Ve· 
kaletçe alındrğı adreslerine bildirileceği gibi evraklarınz 
; öre kabul edilip edilmedikleri de yine adreslerine ayrı
.:a bildirilecektir. •' 

Taahhüt senedi örneği: 
Leyll Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi 

~ir Tıp Fakültesinden tabip olarak çıktığımda 2,000 sa 
yılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim zamanın "ta · 
-iller de dahil,, üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahal 
:erde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edipte 
:ş bu muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terk eyledi· 
.t:m takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın ik 
· .atını ödemeği ve tıp tahsilini terk ettiğim veya sıhhi Sf 

cepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığım V< 

)'·ahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak terk ey 
ediğim taktirde benim için sarf edilmiş olan parayı ta -

mamen ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince bendeı 
stenilebilecek para için, ödemek mecburiyetinde oldu 
!·um tarihten itibaren o/o 9 faiz yürütülmesini ve 2,00C 
~ayılı kanunun diğer cezai hükt1mlerinin de hakkımd; 
'.ltbikini kabul ve taahhüt eylerim. "' 

Sarih ikametgah adresi : 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... ın bt 

·aahhütname mucibince faizile birlikte ödemek mecbu 
·iyetinde bulunduğu her ders yılı için üç y\.iz lira olma~ 
'1zere bütün tahsil müddeti için cem'an 1 ,800 liraya ka 
lar parayı borçlu ....... ile birlikte müteselsil kefil ve 
-nüşterek müteselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. ( 44 7 8) 

·~ 1stanbul Deniz Ticareti 
~' tJ!Odürlüğünden : 

12-10-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. ! 
Artırma be.deli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulduğu ı.------------··---------66•41 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde 
en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 27-10-936 tarihine müsa
dif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya
pılaca~ ikinci açık artırmasında artırma bedeli kıymeti 
muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı taktirde satış 2280 

ete~ 3ol(Östenceden 9,000 ve Varnadan 3, 70~ ve Burgazda?
·ıfli hi O ~i cem'an "13,000" göçmenin 22 Agust.os 936 tarı
eıt1 ~iUd~n itibaren azami iki ay zarfında Tuzla lımanrna;t
ti~1 ba. ~rı kapalı zarf usulile münakasay~ .konulm~ştur. -
·ı~· i~tftaki mukavele ve şartnamesi dahılınde .In:unakas~ya 
ııııı' teıs tal{ etmek üzere bil'umum vapur idarele~ının 1 O Agu~ 
çl~ tıı 935 t .h. d at 14 te nakliyat bedelı muhammenı 
ro ç a.h arı ın e sa " O" l' · 
,rt1,. ~ 'l SQ 000 l' <JI. 7 5 nisbetinde 3, 7 5 ıra temı-
d•' ••qt , ıranın ıo , . . . M" d .. r · \t ~li ~kçesi ile bırlikte Galatada Denız Tıcaretı u uru-
~D' ~q\tbınasındaki komisyonu mahsusta bulunmala~r ve .m~
,~ tlrı ete \re şartnameyi anlamak üzere Fen Heyetı Reıslı -
; ~~racaatları. ( 4493) 

• 1'kay i ş letmesi D i rektörlüğ9nden: 
JI 9 
O' ~t ~a-935 p ünü Deniz Yarışları müansebetile sa-

~ lg azar g 1 . .d. d" .. 
t~ ll ",30 a kadar vapurlar Moda is~e esıne gı ış ve onuş 

•tı ~t~· firarn1 kl ve bu iskele yerıne Ada vapurları Ka-
~ l>.ııı til" ve AYacad 

1
ar purları da Kalamış iskelesine uğra-

,ı ~t!>Ll na o u va tiv q.tt 
ardır. ( 4492) 

No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. SatIŞ Pe
şindir. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti mu
hammenenin % 7, 5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
larda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi taktirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmı -
yanla.r satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakım vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu
n~r: 20 senelik vakıf icaresi tavizile tellaliye müşteriye 
a~t~ır. Da?~ fazla malumat almak istiyenler 26-9-936 ta
rıhınden ıtıbaren herkesin iirÖrebilmesi icin dairede acık 

istanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden: 
İstanbul üniversitesi Fakültelerinde 15 Doçentlik 

açıktrr. İmtihan 29 Eylül 936 tarihinde yapılacaktır. Do
çent olmak şartlarını dolduran isteklilerin açık doçent
likleri ve imtihan şartlarını öğrenmek üzere şimdiden 
müracaatları. ( 4498) 

Belediyeden Tebliğ ed ıl mıştı r 
Bazı gazetelerde açikta denize girmenin yasak oldu

ğu yazılmaktadır. Kuvvetli akıntı ve lağım ağızları gibi 
sıhhate ve hayat bakımından zararlı ve . tehlikeli yerler
den başka her yerde umumi edep ve terbiye kaidelerine 
riayet edilerek denize girilebilir. 4506) 

bulundurulacak artırma şartnamesi ile 35/ 888 No. lu 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gö
rebilecekleri ilan olunur. ( 449 7) 
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Afyon yetiştiricilerin 
nazarı dikkatine: 

_ Uyuştur~cu Maddeler 
inhisarından: 

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

Alım Merkezleri: 
Amasya, "Akşehir - llgın " Afyonkarahiaar, 

Aydın, Balıkesir, Çorum, " Eskişehir - Bilecik " 
Gümüşhacıköy, Konya, Kütahya, "laparta. 
Burdur " Malatya, Tokat, Zile. ( 4423) 600 

ACjık eksiltme illnı 

lstan bul ili Sayındı rlık 
Direktörlüğünden: 

20-8-936 tarih perşembe günü saat on buçukta 
İstanbul' da Vilayet Nafıa Müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında ( 4000) lira keşif bedelli Üsküdar Adliye 
binası tamiratı açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
l\1ukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni 
şartnameleri proje, keşif hülasasile buna müteferri di
ğer evrak Nafıa Dairesinde (20) kuruş mukabilinde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğ·Jna dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah
hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile 20-8-936 perşembe 
günü saat on buçuğa kadar İstanbul Vilayeti Nafıa Mü
diirlüğüne gelmeleri. ( 4388) 577 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 
Bu Akşam 

MÜNiR NURETTiN 
--·V .E A R K A D A Ş L A R 1 ... --

Gümrük Muhafaza Genel Ka
mutanhğı lstanbul Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları için 78 ka
lem Iazimenin 14-8-936 cuma günü saat 11 de ve 20 
kalem boya malzemesinin de 14-8-936 cuma günü saat 
14 de açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarları: 78 kalem lazimenin 4504 
lira 60 kuruş ve 20 kalem boyanın da 2650 liradır. 

3 - Şartnameleri komisyondadır görülebilir. 
4 - lsteklilerin 78 kalem Iazime için 338 ve 20 ka

ler.ı boya malzemesi için de 203 liralık ilk teminat ola
r;ık vezne makbuzu veya banka mektublarile birlikte 
muayyen vakitte komisyona gelmeleri. ( 4331) 463 
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Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komısyonundan 

Mıktan Tasınla-Eşyanın 

cınsı nan tutan İlk teminatı Eksiltme nev'i Tarihi Günü Saati 
Lira Ku. 

Cağ tor- 525 adet 787 50 
bası 
Arka 640 ,, 3200 
Çantası 
Kütüklü 640 ,, 288C' 
askı kayış-

60 

240 

216 

Lira Pazarlık 11-8-936 

., Açık Eksiltme 11-8-936 

,, Açık Eksiltme 12-8-936 

Salı 

,, . 

Çar
şamba 

11 de 

14 de 

11 

lı palaska 
1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yukarda yazılı eşyanın eksilt-

meleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafl arı Komisyondadır. 
3 - İsteklilerin açık eksiltme ve pazarlık için ilk te minatlarile Banka mektubu 

veya vezne makbuzu olarak tayin edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun-
maları ( 42 3 7) 459 

Zuhrcvi ve c:ilt hastalıkları mütchaıssısı 

•• 
or. Hayri Oner 1 

Oilcdcn sonra Bcyoflu Aiac:ami 
kar,ısmda 133 No. Tel. 43586 

547 

tstanbul levazım Amirliği 
Safınalma Komisyonu 

ilSnları 

i' TACETTİN GÜRTAN \ 
.ı BüYüK HOBiLYA MAGAZASI 
il 

tlır 

defa 
gelip 
görü
nüz. 

449 

~arpAkadem~ieratiiçin ~---------------------~ 
2otonsığıretiı1 Ağustos M M Veka"let·ınden· 
936 pazartesi günü saat .1 S • • · • 
de Tophanede Satınalma 

Komisyonunda kapalı zarf-: 
la alınacaktır. Tahmin be
deli 6300 liradır. İlk temi
natı 4 7 2 buçuk liradır. Şart
namesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saat
ten bir saat evvel kanuni ve
sikalarile teklif mektubları
nı komisyona vermeleri. 

(59) (434.8) 501 

Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe almıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

n1ekteblerinin 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 
şartl~.ı ı askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartlan taşıyan ve gedikli 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. ( 13 6 ) ( 4 3 4 9 ) 500 

180.000.000 kiti 

VENÜS TERTlBl 

KREM KOLLANIYO~ 
VENUS GUZELLIK KRE I 
daha üstün bir krem tertibi ıce~ 
dilmemiştir. Bütün dünya; f 
yalnız bu kremden kullanıyor .. 

VENÜS KREM!; çok husuSl f 
mahrem bir tertible, cilde gı?9: t 
rerek onun yaşama kabiliyetill~ 
tırır. Uzun müddet, tuvalet g~9 
miı;ı yüzlerde bile, VENUS . ş 
KREMlNIN yağlı ve yağsız ~ıll 
rinin yaptığı tesir, ancak harJ 
limesile ifade olunabilir. ~ 

Deposu: Nureddin Evliytı. tı 
kimyevi ecza alat ve ıtriyat tı ~ l\ı 
hanesi Istanbul, Bahçekapı. e 
----------""".: ~ "e 

SATILIK OTOMOS!Oi bııı 
Gayet iyi kullanılmış olan Y ~ "İll 

şilik "LA SALLE,, markalı ~t) 1l'\ı 
bir otomobil ehven şartlarla b1tl' 
caktır. }. 

Galatada, Kevork Bey ve-AJ 
Hanlarında l, 2, 3 numaralaış"" 
kim "SlDl\'EY NOVILL ve 
KASI,, na mUracaat. (634) 


