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Fransız ordusunun son manevrası 

Hitler dün son nutkunu -. söyledi 
ŞÖYLE BAGIRDI: 

Almanya, Moskova
dan emir alamaz ! 

BU NUTUK SÖYLENİRKEN: 

Sovyet Başkumandanı 
da Ukranyaya geldi 
Alman ordusunun dün Hitlerin 
önünde yaptığı nümayişe 7500Q 

asker, 500 tayyare iştirak etti 
Berlin, 14 (Radyo - TAN) - Alman Nasyonal • 

Sosyalistlerinin kongresi bugün tamamlandı ve Alman 
devlet reisi Hitler bugün Alınan ordu ve donanması 
karşısında dünya siyasetine kar§ı en kat'i sözlerini söy
ledi. Hitlerin bugijnkü sözleri askeri ve siyasi cepheler
den mütalea edilince, Sovyet Rusyaya kar§ı bir ihtar o
larak telakki edilmektedir. (Bu cümle Lonıl•• v• Nav • 

york radyoları tarafından bildirilmiştir.) 
Hitler bilhassa şöyle dedi: "- N asyonal - Sosyalist

ı ..... : ... o... Pc:;:ıc:h ::ıkidesi Alm;1n milletini korumaktır. Yeni Alman orduıunun bnşkıı
N' asyonal - Sosyalist olmak bu nıwetiii hakkıdır· man#/.,. oasiydlm/e balunıitn ı 
Başkaları ne isterlerse y~p.a~lar. Bu iş onlara ai.ttir. Me- Alman Harbiye Nazırı General 
sela başkaları demokrasıyı ısterlerse severler, ısterlerse Blomberg 
istihkar ederler. Fakat Almanya, demokrasiyi hürmete 1 
değer görmüyor. Çünkü demokrasi, milletleri Bolşevik-! 
likten koruyamadı. Almanya Bolşevikliğin biaman 
düşmanıdır. Onunla uyuşamaz ve bir muahede imza e-

Hitlerden 
~ Rusyaya 

ihtar mı? 
Londra. 14 (Radyo • 

Tan) - Alman Devlet Re
İ•İ Her Hitlerin bugün 
(dün) Nüremberg'te •öyle
diği nutkun •İy,ai ve a•ke
ri kı•ımlan ehemmiyetle 
mütalea edilmektedir. Siya-

•İ mehalilde Hitler'in bolfe· 
vizme karıı açıkça çatmaıı 
ve çok fiddetli sözler •ÖY· 
lemui nazan dikkati cel
betmiş bulunuyor. Bunun· 
la beraber Hitlerin ric'at 
hattını kapamatlığına ela 
dikkat edilmektedir· Alman 
devlet reisinin Almanya
nın harp istemeyip mlhü 
korumak dava.ında oldu
ğuna dair •Öylediği cüm
leler, Almanyanın henüz 
bir harp yapacak cuareti 
kendi•inde göremediği tar
zında tel•ir ediliyor. Bu
nunla beraber Almanyanın 
bir i•tikbal harbine hazır
landığına da İnanılmakta
dır. 

AMERIKAY A GôRE 
Nevyork, 14 (Rodyo • 

Tan) - Her Hitlerin bu
gün •Öylediği nutuk Sovyet 
Ru•yaya kar11 bir ihtar sa
yılmaktadır. Her Hitler, ı •. 
panyadaki hadiselerin Al· 
manyada tekerrürü umulur
.._ Alneon orJal.rının •o
lufu Moskovatla alacakla
rını söylemek İ•temiştir. 

YUGOSLAVYA 
NOTLARI 

demez. Çünkü Alman milleti ,kazanç getiren mevki
lerden yüzde doksanının Yahudilere gitmesine razı 
değildir. Çünkü Almanlar, Moskovadan emir alarak ha
reket etmeyi kendilerine hakaret sayarlar. Çünkü Al
ınanlar, Yahudi Bolşevikliği uğrunda kurban edilmeyi 
istemezler.,• . 

KARACORÇTAN 
ALEKSANDR'A 

' Biz. hl~ ldmseıUn Iıılmhe müdahale! Suikast kurbanı Kralın mezan üzerine Türk ga-
:!;':1 :::;:;;:~):W:esa~;7~ 1 VORO~~L.OF _, z

1
.etecili?i namında çehl~?k~. kdoyarken, B~1Ikan bdiık-terenıer, bizden aıa dost bulamazlar. ığine ınanan ost u um arı say.291 ı e an ı 

,.akat biz Bolşelik ihtlli.line karşı Belgrat, (Ba,muharririmiz • 
&ellrlz. Bö)'le yapmakla Bolşevikliğe den) - Belgradı ziyaretimizin 
~tın., olmuyoruz. Çünkü biz hl~blr ikinci günü Oplenatz' a gidecek· 
Yerde Bol~\ikJerle uğraşmadık. Fa- tik. Orada Kral Alekıandrm 
kat Bolşeviklik bizim le, kendi yur- mezarına ve A valada Sırp meç· 
dtınıuzun içinde uğra§tı ve biz 1919 hul aakerinin mezarına çelenk • 
da. Bolşeviklerle karşı karşıya gelme- ler koyacaktık. Ben programın 
Ye mecbur olduk ve onunla dovüştük. bu kıımını bir nezaket ve ıaygı 
~akat bugün ondan kurtulmuş bulu- merasimi diye telakki ettim. 
llnyoruz." Arkadatlar, hepimiz namına, bu 

ORDUY ~ KARŞI aaygı vazif eıini yaparken, ken
dim Belgratta kalmayı ve Yu· 

Berlin, 14 (Radyo· Tan) - Hitler goalav içtimai basiret ıistemi 
bugUnkü nutkunda askere karşı bil- hakkında malumat toplamayı 
haSsa şunları söyledi: tercih ettim. 

nk defa olarak karşınızda yeni dev Yugoslav meslektaşlar dil üncemJ 
letin harp bayrakları duruyor. Alay- yanlış btlldular, Oplenatz ziyareti· 
larınız ilk defa olarak yeni bayrak- nin çok kı)'Dleti olduğunu söylediler. 
larını aldılar. Bugünkü şu duruşu • Ben de onlan dinledim. Böyle yaptı· 
lnuz, milletimizin azmi ve büyük me- ğıma sonradan çok memnun oldum. 
eahnizin haklı bir neticesidir. Bu va- Oplenatz Belgrada otomobille iki 
~Yete halkımızın tükenmek bilmez saat uzakta bir tepedir. Bu tepe Ü· Yuroslavl~rm. ~ubd~cs yeri: Kral ~lck: 
atini ile ulaştık. Vazifemiz, başarmış zerinde Kral Birinci Piyer Bizans sandrın romlilu olducu 0Rlenatz Juliıeaı 
<>lduğumuz muazzam inkılabı ayakta mimarisi usulünde büyük bir kilise -ı 
tutrnaktır. Ve sizler bu vazife için ça yaptırmıştır. Kilisenin alt katında V AŞ' ARA 
~llıldınız: Sizi karşımda seyrederken Yugoslav kral hanedanının mezar • l İ'i İ'i 
ber tehlikeyi 'büyük bir cesaretle kar· lan vardır. 
tı.lıyacağınızdan emin bulunuyorum. Bu kilisenin yapılmasına 1910 se- Meydan okuyanlar 
ı. .. !_ u gün A ı m & n mi 11 eti, nesinde başlannuştır. Duvarlar baş- B l" l" • l ntl k J• 
ıı~da dur an siz genç ar· tanbaşa mozayiklerle işlenmiştir. L_ er ı~ ?_~~yat·~",ı ad e~. ı 
1 
.. 8.daJ,la.nm gibl dimdik bulunmakta· Yugoslavyanm manastırlarında bu- RC1fegoruıruıe'" gure er e )'u.z· 
~· lialkla ordu yekpare bir kitle ha lunan dini resimlerin en dikkate de- de )'Ü~ dünya f(llnpiyomı olan 
:ındedir. Hilniyet için mücadele yo- ğerlerinin örneği, mozayiklerle Ople- Y a,ara kar~ Ktuımpafll Klübü 
uncıa sizden istenilen işi biz vaktile natz kilisesine nakşedilmiştir. gürefçileri ~(,,. olıumuılar • 
hptık. Şimdi bu vazife size aittir. Eski Sırp krallarınca, kendi nam- tlı. y e11ar bunlara cevap verdi. 
Şuna inanınız ki Almanya, kendi larma bir kilise yaptırmak bir nevi (TAN) ı. • l . F l k 

lııkerieri sıfatile sizi seviyor, millet Moskova. 14 . (A.A.) - Harbiye j an'ane imiş. Duvarlardaki mozayik- apor mun~r en e e 
:iıden kurban beklemiyor. Fakat ica- Komiseri Voroşılof, Mareşal Egorof ler muhtelif eski kralları, kucakla • Burhan 11e Epel Şelık te bu ba
llıda vatanı koruyacağınıza inanmış ve Budeyenl ile Okraynanın merkezi nnda, bizzat yaptırdıktan kilisenin hu üzerinde ayn ayn iki YClZI 

lluıunuyor.,, olan Kiyef askeri mmtakumm tabi- birer ktiçilk modelini tuttukları hal- yazdılar. Lutlen •por aaylamızı 
~ t&fsllitı llcUDcti ıma.Ja] yevi tetkik MbM~ ıteQ!t~!!Yı- [Arkut S ünctlde] acınuı. 

1 Atlas Okyanusu kahramanları 1 

Atla• Okyanu•unu garptan farka tıfan tayyareciler 
L<>ndra,. 14 (Radyo - TAN) - Bir kaç gün önce garptan §arka. doğ· 

ru uçarak At'la8 Okyanu-8'Unu 18 saatte geçmeğe muvaffak olan ve 
rekor kıran tayyareci Riçman ile Mervil bugün tayyare ile Amerikaya 
hareket etmişler ve Okyanusu tckra r muvaffakıyetle geçerek Amerika 
toprağına mmi.şlerdir. 

Küçük ltilifın üç 
devleti yine elele .. 

Son toplanh esasta ve teferruatta 
fikir beraberliğile neticelendi 

Belgrad, 14 (Radyo - Tan) - Küçük itilaf Dış Bakanlarının konf .. 
ransı bu akşam nihayet buldu. Neşrolunan tebliğde, üç devlet arasın
daki tesanüdün ltuvvetli bir surette devamından bahsolunuyor. Uç 
devlet, Beşler Konfernnsının toplantısı ve mesaisi ile alakadar olacak
lardır. Küçük itilaf devletlerinin dış siyasetinde esaslarda ve tafirrU
atta fikir ittihadı ınüemmerıdir. 

Tebliğde me\'ZUU bahsolan mese -
leler haricinde, Çekoslovakya Ue Le
histan arasındaki münasebetlerin gö
rüşüldüğü de anlaşlbyor. Lehistan, Fransa Ue ananavi ittifakını son gün. 
lerde canlandırdığı için Lehistan Ue 
Çekoslovakya arasmdald münasebet. 
lerln salah bulması da ümit olunmak
tadır. 

Konferansta Jtalya ile Habeşistan 
meselesi de konuşuldu. ltalya, Hsbe
şistanm müstakil bir devlet olarak 
tanılmamasını, murahhaslarının Mil • 
letler Cemiyetine kabul olunmaması
nı. kısaca Habeşistanın İtalya tara· 
fından ilhakının tanınmasını istemek 
tedir. Bu mesele de bir karara bağ· 
lanmıştır. Konferansta konuşulan 
bir mesele de Milletler 'Cemiyeti mi-

[Arkası S ilnctlde] Çekoslovak Reisicüm'1mru Bene, 
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lapanyada ıivıl harp en ııddetlı ve ıı;anıı sathasna a:ınnıı bulunuyor. Meliru nuıuıonet 
kuvvetlerile biler arasında burüne bclar tam mlnaıile tabiyevi bir harp henüz ceı a
yan etmedi. Fakat pek yakında iki taraf kuvvetleri ara11nda kat1 neticeli bir mü· 
cadcle ba11öıterecektir. Ba haritada lıpatı yarım telrraf ve radyo haberlerinde ismi 
reçen baılıca eehirlerini tetkilr: ede1'iliniııiz. lıııanya boiuırftaama ait en aon haber
ler de ilcii.ııcü ıufad&du. 
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Madrit mektubu .. 

Madride karşı büyük 
tayyare hücumları Nuri Sait Paşa 

dün gitti 
Kanalizasyon tesisatı

Siyaset alemi 

Sulh orduları 
Sovyet manevralan: 

Son günlerde Avrupanm Od btiyttk 
ve kuvvetli mllletl bütün .. Mkeri sat; • 

vetini te-zahür etttiren hareketler ve 
nüma)isler yaph. 

• • 
Ufuklarda tayyare görünür gorunmez, Madrid 

sokaklannda düdükler ötmeye başlıyor 
Azimetlerinden önce 
Atatürke tazimlerini 

arzettiler 

nın tam işlemesi ıçın .. 
Bunlann biri Sovyet Ru.tJyadır. 

Sol·-yet Uusya ordularının' yaptıktan 
manevralar derin bir hayretle kal'§I· 

lanmış bulunuyor. Manevrayı tem~• 
eden askeri mütehas ıslar, bilhassa 
tayyare ve paraşüt ile cephe arkasın 
da yapılan harekatı takdir etmı,ıer 

ve bu e.5siz hareketlerin lnanılmıy~ 
cak bir muvaffakıyetle yapıldığını 

söylemi lerdlr. 

ve her kes sığınaklara 2izleniyor 7 erkos tesisatı takviye edılecek 
Şehrimizde bulunan Irak. Ha

riciye Nazırı Nuri Sait Pa,a, diin 
relakatind e Irak Sefiri Naci 
Şevket olduğu halde Atatürk 
tarafından kabul edilmi,ler ve 
tazimatların·ı arzeylemişlerdfr. 
Nuri Sait Paşa dün akşc;ımki 
Semplon Ekspresile Cenevreye 
hareket etmiş, sefirle dostları 
tarafından uğurlanmıflardır. 

l\lanevralann hitamından sonra 
Sovyet Rusyanın yüksek askeri lider 
!eri irat ettikleri nutuklarda Sovyet 
Birliği ordusunun bir sulh ordusu ol
duğunu ve bu ordunun ancak Sovyet 
Rusyayı müdafaa edeceğini söyledi
ler. 

Almanyada aıkeri tezahürler: 
lsianya ihtilaline ait en sem resimlerden: 

Asi a,,kerler lrun köyüne giriyorlar 

Mülga J3oğazlar 
Komisyonunun 
ayrılık ziyafeti 

Belediye; Kanalizasyon tesisatı ik
nıal edilen mıntakalardaki binaların 

ekserisinin henüz lağımlarını kanali
zasyona raptetmediklerini görmüş -
tür. Halbuki bu tesisatın bulunduğu 
mıntakalardaki bütün bina sahipleri
nin masrafları kendilerine ait olmak 
üzere bu işi yapmaları mecburiyeti 
vardır. Belediye, bu mecbÜriyete rağ
men aliıkadarlarm lakaydileri karşı
sında işi kısa bir zamanda ikmal et
mek için Dahiliye Vekaletine müra -
caat etmeğe ve bina sahiplerini bu 
emre derhal itaat edecek tedbirler al
maya karar vermiştir. 

Almanyada a keri manevralar ya
pılmamış olmakla beraber ~n hafta 
za.rlında. bu devlet askeri kuvvetiııJ 

göstermeye büyük bir ehemmiyet 
\·enni5 '\'e kara, deniz \'e hava kuv .. 
,·etlerinin t~kemmülünü biltün dün .. 
yanm gözU önüne koymu,tur. 

M adritten gazetemize 1 
yazılıyor: 1 

Dün gece, Madridin• ıssız, ı 
ve karanlık sokaklarında 1 
dolaşırken biııdenbire can - 1 
hıraş sesler ortalığı velvele -
ye verdi. .. 

Bu sesler, herkesi uyanık 
davranmağa, saklanmağa, 
kaçmağa davet eden düdük
lerin sesiydi.·=-· 

Mlilga Boğazlar Komisyonu dün 
gece Parkotelde bir aynlık ziyafeti 
tertip etmiştir. Ziyafette Vali Üs
tündağ ile komisyon azalan ve diğer 
davetli kimseler de hazır bulunmuş
lardır. Ziyafet esnasında mülga ko
misyonun reisi Amiral Mehmet Ali 
Dalay ile ikinci reis Fransız masla
hatgüzarı birer ayrılık nutku söyle
mişlerdir. 

Bir motör sulara 
kapıldısürüklendi 

Kazazedeler, başka bir 
motörle kurtarıldılar 

Kanalizcuyon teıiıatı 
yıkanacak 

Diğer taraftan Almanyada kanali-1 
zasyon işleri etrafında tetkikler ya - 1 

pan belediye kanalizasyon müdürü 
Celal raporunu hazırlamıştır. Beledi
ye bu rapora göre kanalizasyon tesi- şekilde işlcm~leri ve bunların daima 
satmdan maada işletme işlerinde de yıkanmaları için Terkos idaresinin 
ıslahat yapacaktır. Ayni zamanda kıı şehre isale ettiği su mikdarının 40 
nalizasyonlarm Yıkanmaları için ter- bin metre mikabını tecavüz etmesi la 
kos tesisatı takviye edilmektedir. Ya Zimdır. Bu da iki sene sonra ikmal 
pılan tetkiklere göre şehrin her tara- edilebilecektir. O ~aman Unkapanın
fındaki kanalizasyonların mükemmel daki tasfiye havuzu da işletilecektir. 

Belediye zabıta- 1 Maliye Vekili de 
sında ıslahat seyahate çıkıyor 

Memurlar hergün başka 
semtte vazife görecekler 

Dünyanın her tarafında, 
ya bir apartımanın üst katı
na, yahut da bir kulenin te
pesine konan bu haber veri- · 
ci düdükler Madritte otomo- l 
billerin üstüne konmuş~u ... ! 
Ufuklarda tehlike görünür 
görünmez, yahut bir tayya
re hücumu haber verilir ve- Irım ctuarıtıdaki çarpı§malarda bir 

hafif makineli mangası mevzide 

Kadıköyünde oturan Hamdi, Za -
bit, Mustafa, ve Miço adlarmda dört 
arkadaş, Üsküdar polis memurlarm
dan Osmanı da yanlarına alarak, İd
risin motörile Osküdara geçmek is
temişlerdir. 

Belediye zabıtası memurlarının ça
lıştırılma şekilleri ıslah edilecektir. 
Bu ıslahattan gaye yakında tatbik 
mevkiine konulacak olan-veni beledi
ye zabıtası talimatnamesinin tamami 

Fuad Ağralı, bugün 
Karadenize gidecek 
Maliye Vekili Fuat Ağralı'nm bu-

tilmez bu otomobiller dü-
düklerini öttürerek her ma
halleye yıldırım sür'atile 
dağılıyor, etrafa dehşet sa -
çıyorlar ..• 

Gayri müsavi.-sesler çıka -
ran bu düdüklerin neye ben
zediğini biliyor musunuz? 
Karanlıkta bağıran, haykı
ran delilere .... 

Tayyare hücumlanna karşı 

B oğuk sesleri işitir.işitmez derhal 
otelimden frrladım ... Yeni hüku

met tarafından tatbika konulan tay
yare hücumlarına karşı muhafaza teş 
kllatmı yakından görmek isterdim ... 
Birkaç gün evvel yeni tedbirler alın
mış, muhtemel gnzli bomba hücum-. 
lan esnasında da bütün eczanele
rin açık bulunması emredilmiş, bu 
eczanelere yardım postalan ilave o
lunmuştu. Büyük dükkanların üstü
ne asılan kırmızı ve siyah afişler, 
mahzenlere ka~ kişinin sığınabilece

ğini bildiriyordu. Llı.zımgelen bütün 

Tahsile gidecek 
Doçentler 

Yeni talimatname ile 
bazı kayıtlar konuyor 
Etüt ve staj için ecnebi memleket-

lere gidecek üniversite doçent veya 
asistanları için yeni bir talimatname 
yapılmıştır. Talimatnameye göre, 
tahsile gitmek isteyenler mensup ol
du~ları fnkUlfenin dekanına bir isti
da verecekler ve bu istidalarında han 
gi memlekete, ne tahsili için gidecek
lerini, orada ne kadar kalacaklarını 
yazacaklardır. lstidalar Fakülte deka 
nı tarafından doçent veya asistanın 
alakadar olduğu profesörün mütalea
gı alındıktan sonra Fakülte meclisi
ne verilecek, Meclisin karan çıktık -
tan sonra tahsile gidecek olan doçent 
veya asistandan birer taahhütname 
alınacak, ondan sonra barice çıkma
lnnna müsaade edilecektir. 

Bu taahhUtnamelerde alakadarlar 
tahsilden avdetlerinde tahsil mUddet
lerinin iki buçuk misli müddet zarfın 
ôa Universiteden aynlmıyacaklannı 
bildireceklerdir. Bir tedris yılı içinde 
iki asistanla bir doçentten fazla kim
~nin tahsile gitmesine müsaade edil 
mfvecektir. 

tedbirlerin alındığı görUlUyordu. So
kaklarda her taraf karanlıkb. Yalnız 
birkaç. havagazıJambası ortalığa bir 
az aydınlık veriyordu ... Bu esnada da 
halk npart1manların , evlerin katların 
dan mahzenlerine iniyor, yahut yer
alb şimendifer istasyonlarını doldu
ruyordu. 

Gece yarılı MaJrit 

S aat gece yansından sonra, l,30. 
Uzaktan tayyarelerin, bunlaıa 

karşı ateş açan hava müdafaa topla
nhm sesleri geliyor. Her tarafta de
rin bir sükunet var. Bir saat sonra 
düdükler tekrar ötmeğe başladı ... 
Bunlar tehlike anının geçtiğini halka 
ilan ediyordu ... Birdenbire her taraf 
elektrik ışığına boğuldu... Tayyare 
hücumu püskürtülmüştü. Herkes gi
diyor, biribirine ikramlarda bulunu
yordu. 

Madrit ... Bugünler biraz titremeğe 
b~ladı. Korkudan değil, soğuktan ... 
Zira geceleri gittikçe serinleşmekte-
dir,, 

Cürmü meşhutlar 
Yeni talimatname için 

dün de toplanıldı 
Yeni cUrmü meşhut kanununun 

tatbikatını kolaylaştırmak maksadile 
bir talimatname hazırlamağa memur 
heyet, dün öğleden evvel ve ·öğleden 
sonra, olmak Uzere iki toplanb yap
mışbr. lkinci toplantıya Adliye·Veki
li Şükr\i Saraçoğlu riyaset etmiştir. 
Heyet, bilhassa cürmü meşhut knr.u 
nunun tatbikatı ile ehemmiyetli su -
rette meşgul olmakta, kanunun 17 
maddesinden her biri üzerinde ayrı 
ayn incelemeler yapmaktadır. Cür
mü meşhut vakalarında zabıtanın va 
ziyetl yeni talimatname ile kat'i şe
kilde halledilmiş olacaktrr. 

Parti kongreleri batlıyor 
C. H. Partisi Ocak kongreleri bu

gUn Yalova, Silivri; Çatalca, Fatih, 
Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakır
köy ilçelerinde başlıyacaktır. Bu ak
şam, Silivrlde: Feteköy, GUmUşpı
nar, Yalovada Çiftlik, Samanlı, Ko
ru, Taşköprü, Çatalcada: Murat, 
Tepecik, Fatihte: Horhor, Sultanse -
lirİı, Eminönünde: Hocakıyasettin, 
Beyoğlunda: Şişli, Beşiktaşta: Mer
ke2, Biı.kırköyünde: Şamlar semt o
r.ak kongreleri trı:plaııaca.ktır. 

Fakat Sarayburnu açıklarında i -

ken mQtörün dümeni bozulmuştur. 

Kendini sulara kaptıran dümensiz 
motör, akıntının tesirile ta Kmalıa -
daya kadar sürüklenmiştir. Bu sıra
da, polis Osman tabancasile imdat 
işareti vermiş, Hasan Kaptan ismin
de biri, motöriyle kazazedelerin yar
dımına koşmuş ve dümensiz motörü, 
kendi motörüne bağlayarak Üsküda
ra getirmiştir. 

Denize düttü, kurtarıldı 
Kurtuluşta oturan Fofo isminde 

bir kadın, Büyükada iskelesinde bir 
arkadaşını teşyi ederken, ayağı ka -
yarak denize düşmüş, ve feryadı ü
zerine etraftan yeti.şilerek kurtanl
mıştır. 

Tramvaydan inmek isterken 
Tünel - Şi§li tramvay arabasında 

bir kaza olmuş, Sara adlı bir kadın, 
eramvay yürürken inmek istemiş ve 
yere düşerpk ağır surette yaralan -
mıştır. Yaralı, Sen Jorj hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Ruhsatsız bir sünnetçi 
Sarıyerde, HüsnU adlı birinin i -

zinsiz sünnetçilik ettiği haber alına
rak hakkında tahkikata başlanmış -
tır. HüsnU, son olarak Sanyerde İs
mail isminde birinin oğlu Kazımı sUn
net etmiş ve bu sırada Belediye dok
toru tarafından hadise haber alına -
r.ak HüsnU yakalanmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Teşvikiyedc, henüz üç gün evvel 

doğan Yıldırım isminde bir çocllk, 

le tatbikmı temin etmek ve bu suret
le bilhassa esnafın hileli satışlarına 
nihayet vermektir. BugUnkü teşkila
ta göre, Belediye zabıtası memurları 
kazalara ayrılmış bulunmakta ve bun 
lar aylarca hatta senelerce bulunduk 
lEtn mevkide iş görmektedirler. 

Halbuki, bu şekilde bazı mahzurlar 
görülmüştür. 

Bir müddet sonra tatbikı düşünü
len yeni idare şekli büsbütUn başka 
olacak, biltUn memurlar her akşam 
6 ıncı şubede toplanacaklar, ve erte
ı:ıi günü nerelerde, ne vazife alc1cakla 
n kendilerine· orada tebliğ edilecek
tir. Bu takdirde mesela, bugün Ada
da çalışan bir memur yarın Bakırkö
yünde, öbür gün Maçkada iş görecek 
bu suretle esnafla aralarında tanışık 
!ık olmıyacaktır. Maamafih, bu şekil 
Uzerinde etütler yapılmaktadır. Bu 
etütlerin neticesine göre "at'i bir ka
rar verilecektir. 

dün ansızın ölmüştür. ölüyü muaye
ne eden belediye doktoru ölümü şüp
heli gördüğünden küçük Yıldırınıın 
cesedi Morga kaldırılmıştır. 

Yolda düterek öldü 
Bekir oğlu Hasan isminde 65 ya -

şında bir hamal, dün yolda giderken 
Gureba Hüseyin Ağa mahallesinde. 
20 numaralı evin önünde birdenbire 
yere düşmüş ve kalbi durarak olmliş 
tür. Adliye tabibi Enver, cesedi mua
yene edere!< gömülmesine izin vermiş 

tir. 

gün Ankaradan şehrimize gelmesi 
beklenmektxdir. Vekil, bugün derhal 
Ha.ı nllcuı.-.~ hnı~cı. o:ı.ı~eı., uu ...... 

takalarda yeni Maliye Teşkilatı Ka
nununun tatbikatile maliye işlerini 

tetkik edecektir. Maiye Vekilinin şa:
kn kadnr gitmesi de muhtemeldir. 

İktısat Vekili Cela.I Bayar da bu
günlerde şark tetkik seyahatine çı
kacaktır. Esasen Gümrük ve İnhisar
lar Vekili de cenuptan şarka doğru 
seyahatine devam etmektedir Sıhhi
ye ve İçtimai Muavenet Vekili, göç
men işlerini tetkik için Trakya Umu
mi Müfettişliği mmtakasında bulun
maktadır. 

Seyahat bir ay sürecek 
Ankara, 14 (TAN) - Maliye Ve

kili Fuat Ağralı, bu sabah şehrimize 
gelmi§, Bakanlıkta mühim işleri ile 
meşgul olduktan sonra tstanbula ha
reket etmiştir. 

Fuat Ağralı, yarın !stanbuldan va
purla Trabzona hareket edecek, ve 
Karadf'nizdeki sahil vilayetlerinde 
bir aylık bir tetkik gezisi yapacaktrr. 

Bisiklet kazası 
KadıköyUnde Saffet, bisikleti ile 

Emine adlı bir kadına çarparak ken
disini yaralamıştır. Emine hastaneye 
kaldırılmış, Saffet yakalanmıştır. 

Leylei Regaip 
İstanbul MüftUlüğünden: 
18 Eylftl 936 Cuma günü Receb'in 

birine müsndif olmakla önUmtizdelti 
Per§embe günü akşamı (Cuma ge -
cesi) Leylei Regaip olduğu ilan olu
nur. 

~·HAVA 
15-9-1936 

SALI Bugünkü Hava : KAP ALI 
Evvelki geceden beri deiiten hava, bir

denbire kışı andrır bir hal almıştır. Dün 
sabah hava, soğuk olmakla beraber yağmur 
tu geçmiotir. Havanın bugün de bulutlu ve 
kısmen yaimurlu geçmesi muhtemeldir. 

Dünkü hava 

9uncu '1 Giin: 259 Hızır: 133 

1355 HıCRl 1352 RUMl 
Cemaziycllhır: 28 2 EyHU 

Günet: 5,40 - Ofle: 12,09 • 
ikindi: 15,41 - Ak~am: 18.20 
Yatsı : 19,45 - imsak: 3,59 

Dün amumi manzara, yafmurlu kış gü. •----~·-------
nünden farkszdı. Evlerinden çıkanların düşmüştür. 
Uzerlerinde pardösü, palto vardı. Hatta 
bazı ihtiyatklrlar lbtik bile ciymiılerdi. 

Dün en çok hararet derecesi 15, en u 12,S, 
gilne,te 35,S idi. Rüzg~r şimali earkiden 
esmlıtir .. Rutubet dereceııi yüzde 56, hava 
tuyikı 765,5 tur. 3.5 mı11mctre n.imur 

Geçen sene bugün 
Gec;en ııene bugün hava açık ieçmi~tlr 

Hararet gölgede en çok 23,4 en az 16,2, gii. 

ne~te azami 53,8 derece kaydedilm1$tlr 
Rutubeti niıbive yuzde 74 tiir. Tazyikı n~ 
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simi 636 göriilmUı. rüzı:lr değişik istıkıı 
metlerden sanivede 4.8 metre ııliratle esmi~ 
tir 

Bundan Almanyanm Büyük Harp
t~n önceki a.'>keri satvetini fersah 
fersah geçen bir kudret sahibi oldu· 
ğu anla..::rlmı~ bulunuyor. 

Fakat Almanya da bu kudreti Dııu 
etmekt~n maksadının dünya sulhu· 
nü bozmak, yahut herhangi bir kom• 
şusu ile bo~mak olmadığını anla• 
tı)·or. Bu ordulann ve bu kun·etı~ 
rln hedefi de sulhu ağlamlamak, ve 
Alman milletinin maneviyatını dirilt;.. 
mektir. 

Sulhun ancak kmıvete dayanrr, 
kuvvet ile beslenir n sağla.mlanır 

bir varlık olduğu şüphe götünneyed 
bir hakikattir. Fakat zafm ifratı her 
,·arhğı yıktığı gibi kunetln lf rat.ı da 
infilaka l!leheblyet ,·erir. 

Bu kuvvetlerin, b~leyen ve ıağtam 
lanan cinsinden olması, sulhsever• 
ı~ı ı .. -.,.. "-'l.l.T"""' "'2n e;ıuu • 

Küçük itilaf 
Konleransı: 

Ktiçük ltilfıf konferansmm IJratb
lavada yaptrbrı toplantı nihayet bul • 
muş, neşrolunan tebliğde Küçük İti • 
laf erkanı anısında fikir birliğbıitı 

devam ettiği, konuşulan bütün me • 
selelerin t.a.m bir ahenk dairesinde 
bir karara bağlandığı blldlrll.miştir. 

Son zamanlarda lntl~r eden ıayl
alara göre, KUçUk İtilfıf Devletleri, 
birer birer Fransa De lttlfal..ian in• 
hiraf ederek Alman siyasetine bağ -
ıanmak fikrindedirler. Hatta ~ -
manya eski Dış Bakanı TitUleskonnO 
bu yüzden yeni kabineye alınmadığı 
söyleniyordu. Bugün gelen bir tel -
grafa göre, Çekoslovakya De Rusyıt 
arasında olan pakta müşabih bir palf 
tın Romanya ile Rusya arasında akdi 
içbı sarf olunan gayretler devam ed11 

cektir. 
Bu haber doğm ise Küçük ttUsJ 

Fransa \'e Sovyet Rusya ile ani~ -
mas mı sağlamlayarak eski siyase -
tbıde devam e<lecf'ği anlaşılır. 

ô. R. DOCRVL 

~ ... n . ... , .... ._. _. 

BİRKAÇ 
SA1IRLA 

Ç ekoslovakyaya cam mamulltı ıç}0 
yüzbin kilo kontenjan verilıniıtı'' 

* 
Ü niversitede on beş doçentlik rı'IU~ 

haldir. Bu münhaller için bu •1
1

, 
otuzunda bir müsabaka imtihanı yapıl 
caktır. 

"" .. 
Bir mllddettenberi Avrupada teda~, 

de bulunan Bilecik mebusu Ge~1'' 
ral Besim Omer, dün şehrimize du 
mUıtUr. 

* ı dari iıler hakkında GllmrUk ve ı:: 
hisar V ekSletile temas için Anlı il' 

raya ~den btanbul Gümrükler !3"~ıııı 
dıirU Mustafa Nuri, dün ıchrimıJ:C 
mliştür. 

* . ti. 
B 

uıün Arandora Star vapunle ç-
manımıza yeniden 400 ıeyyah ' 

lecektir. 
* ~ .. , 

B elediyc muhasebe teşkil§tı ta b;ıe 
edilecektir. Vergi i$1erinin de rııııt 

diyeye geçmesi bu karara sebep ol ,ıı 
tur Simdilik yeniden on iki rrıeııı 11 ;,-<• 
nncaktr. Lise mezunu tı!malan ıa~,ti' 
Kendilerine kırk ve elli lira llcret 

~:;:;,.__,..~~ 
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ispanyada asiler zafer 
şen!ikleri yapıyorlar 

HÜKUMET KUVVETLERi 
Oviedo şehri civarında asilere 
karşı bir muvaffakıyet kazandılar 

Londra, 14 (Radyo - Tan) - IB· ı 
pe.nya isilerinln merkezi olan Bur • c:_ 
gosta Sa.n Sebastiyan şehrinin suku- I' f QnSQnln 
tu dolayısile sevinç nümayişleri ya- h • A 

pılmıştır. Asilerin Hüktimet Reisi arıcı 
General Cabanellas beyanatta bulu-
nara.k: 

"- Zafer muhakkaktır. Aziz Is
panyaY.I istirdat edeceğiz." demiı ve 

Sİgase/İ 
Biirekli alkışlarla ka.rşılamnıştır, ae- Hariciye nazın bir izah 
hir uenllk içindedir. 

HllkQmet kuvvetleri S&n Sebastt • nutku söyledi 
fana kırk mil mesafedeki Bilbao şeh- Paris, 14 (A.A.) - Hariciye nazı-
rine çekibnit bulunuyor. Asilerin n Delbos Fransız dış siyasasının iki 
tlmdlki hedefi burasıdır. gayesi, Fransanm emniyetini garan-

Biikflmet kuvvetlerinin Oviedo el- tinin ve sulhün idameslni istihdaf et· 
varında bir muvaffakıyet kazandığı mekte olduğunu bir kere daha kay -
bildirilmektedir. Toledodalrl lsiler dettikten sonra demiştir ki: 
hüklimet kadınların ve çocukların "- Millt müdafaa için hükUmet 
çıkıp gitmelerine mUsaade ettiği hel· tedbirler a.lmı§tır. Bunu yaparken 
de bu müsaadeden istifade etmek is- slli.hların azaltılması için teklifler 
temediler. Şili elçlelnin bu yolda 'vu- hazırlamaya da karar vermiştir. 
Jm bulan te§ebbUBU boe& gitmiştir. Çünkt1 silAhlarm fasılasız artması 

Buptan verilen malQmata gö- Avrupayı hara:biye sürllkliyecektir. 
re, bir ileri hareketi yapmakta olan Ayni sebepten dolayıdır ki. Fransa 
hi bir kuvvet Toledonun garbından Milletler Cemiyetine sadık kalmakta 
80 kilometre mesafede bulun11.n Kor- ve ırulhçU devletlerle dostluklarını 
nelyonun kapılarına kadar gelmiştir. muhafaza etmektedir. Fransamn ak-

Hükfunet menabil ise tayyarele • dettiği bütün anlaımalarm mahiyeti 
rin Oviedoya 200 bomba. attığını ve muslihanedir ve hiçbir kimse aleyhi
Saragosayı bombardıman ettiğini ne müteveccih değildir. Sulh bu a.n
bildirlyor. latmalardan ancak istifade edebilir. 

Stramadur cephet!inde hllld\met Fransa diğer memleketlerin dahili 
tayyareleri bir lııl müfrezeyi bomba işlerine karışmıyor. Buna mukabil 
ateşine tutmuştur. kendi dahili işlerine de ba§kalarınm 

Havas muhabiri, muharebe etme - kanşmasma müsaade edemez. Fran· 
ien kaçtıkları için Santa Barbara sanın beşler konferansındaki battı 
bıevımnı QUiIWlll ~nne ausuren iki hareketine hA.kini ôlacak dt18ttır da 
kumanc!uma Madrit llWdbnetl tara· fşte btiifur. lmcseriyet hUkt\metin sl
fmdan kur§una dizildiklerini haber yasetlni tasvip etmektedir. Sovyet • 
'Veriyor. ter birliği ve lnglUz işçi partisi taa-

BIR TEKZiP viplerinl bildirdiler. Şimdi dlğer bU-
Berlin, H (Husust) - Burgôl bil- ttln memleketlerin de ispanya. işine 

kfımetinin Almanyadan ıöreceği yar- karışmamak ıtyaeettne riayet etme. 
dmı mukabilinde Fas mmtakaamı lerlne itina göatermelidlr. Porteklzln 
~anyaya bırakacağı hakkındaki 91kardığı mU,kfil&t bu bapta ciddt 
haberler kat'iyetle tek.lip olunma.kta· bir ihtar mahiyetindedir. Fransa bu 
4hr. mii§ktultı butırmak için elinden ge-

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

Y onan Kralı JorJ bu aynı yirmisin
de seyahatinden Atinaya dönecek

tir. 
Jf. 

Yunan Baıvekili Metaksas, Atinadaı
umuml bir amele toplantısında bu 

lunaralı: ameleye karıı bir nutuk ıöyli 
yeccktir. 

• 
Ç inde, ekıeriıi Koreli olmak üıe-ı , 

re 3.000 kiıiUk bir komünist· 
tctckkülii meydana çıkarılmıı. 

• 
A merikada yeni cüınhurreisl inti-

habı etrafında hararetli bir müca
dele cereyan etmektedir. 

• 
ı nrllterede pek yakında bir kabi

ne buhranı çıkmat ihtimalleri kuv
vetlenmektedir. 

İngiltere ve 
komünizm 

Garbi Habeş hükumeti 

Ben edibi azam! 
Doktor Hafız Cemal lsmhıde bir 

zat (Lokman Hekiııı) ismiyle çıkar· 
dığı bir mevkuteyi lfttf en bana da 
gönderiyor. Taba.beti halk içine yay
mak '\'e sıhhat koruma yollanru on· 
lara öğrenmek için çıkanlan bu güzel 
eser hakkında. bir §ey ya.za.bllınek sa-
13.hiyetinde değilim. Yalnız bu mec
muanın posta bandrolu üstünde ya -
zılı olan: 

["TANn gazetesinde edibi azam 
Burhan Felek] 
İbaresine içerledim .. lla§a! Bt>.n 

hiçbir zaman edip olmatl.nn. Edebi· 
yat yapmadım. Edebiyat L5lerine 
kanşmadmı. Değil (Edibi azam) bir 
(Edibi asgar) bile değilim. Edebiyat Portsaid 14 ( A.A.) - Garbi Habeşi.standa kain Gore'deki Habe§ 

' bili 1 kiılı, ben kim .•• 
h.ükümeti reisiRas Jmru, biitiin medeni memleketlere ve ı.assa n· Hem, evlere ı;enlik! Dostlar başın· 
gütreye hitap eden bir beyanname ne§rederek Milletler Cemi~ctinin dan rrak!.. Ediplik kolay mı eren· 
önümüzdeki asamblesinde Habeşistan'ın haklı olan davasmı mudafaa ler? ! Kaldı ki, daha ortada bir ede
etmeleri ricasında bulunmuştur. biya.t olduğu da şüpheli. Nekadar eli 

[Burada yeni bir resmin• gördüğUntlz Neca..,inln. Milletler Cemiy~ti kalem tutan ve edip geçinen '\'&l'Sa 
• f ·ı Asamblesinin l~timaından sonra Gore Ila.~lst.anına gıdeceğl haber venll- soruyorlar. Türk edebiyatı hakkında 

Taymıse göre ngı tere yor.ı hiçbiri ötekinin dediğini demiyor. Bu 

faşizm ile beraber kadar billnmiyen bir edebiyatın, ne 
d 1 YUGOSLAVYA NOTLARI haddime ben de yolcusu hem baş-

e ği mİŞ yolcusu olayım! Bu edlbl azam lih 
Londra, 14. (A.A). - NUrem- Karacorçtan Aleksandr' a bana Allah seli.met versin, '"Fllori· 

bergte aktolunan na.syonal sosyalist nalı Nazım" ı hatırlattı. Yoksa bende 
kongresini tnevzuubahs eden Times (Başı beşincide) 1 Demek ki 124 sene evvel Tilrk - de bir Na.znnJaşmak emareleri mi 
gazetesi diyor ki: de göstermektedir. Bu arada Kral Sırp mukadderatmdaki ayrılığa baş· seziyorlar? 
"Şayet Alman liderleri, Avrupada Birinci Piyerin de, Oplenatz kilisesi langıç olan noktada, buglin iki dost Bizim işimiz karilerle senli ... be~li 

faşizmi lıAklm kılmak için komUniz- modelini kucaklamış bir halde KÖS • ve müttefik millet, Kral Aleksandr~ görüşmek. Onlann anlayacagı dil· 
mi yıkmak hususunda Almanyaya terir resmi vardır. karşı olan müşterek saygı ve eevgı den lif etmeye çalışmaktır. Edebi· 
yardım etmeye lngilterenin hazır ol- y o•lavların mukaJJeı yeri ile buluşmuş ve birleşmi11 bulunuyor- yatı yüksek muharrirlere, edl~ ve ~-ı-
duğunu zannediyorlarsa çok aldanı • Kr":l Aleksandrm buraya gömül • lar. ir isimlerini seve se\'e benımse~·en 
yorlar. NUrembergte söylenilmiş 0

• müş olması, Oplenatz kilisesi üzeri - Buluşan mektep arkcula11lan zatlere bırakımn ve ~~kırken de 
lan nutukla.nn başlıca mevzuunun ne hem Yugoslavyanm, hem de bü • Oplenatzda düne ait hatıralar- hallerine ha.set. gıpte şoyle dursun 
evvelce düşünülerek intihap edilmiş tün dünyanın alakasını toplamıştır. la meşgul olmamız, yalnız Kara merhamet ederim. Çüfıkü bizde ede· 
olduğu ve Alman siyasetinin şimdiki Kral Aleksandr, • ~:oslavya tarihin- Jorj ve Kral Aleksandr'm mezarları- biyat yapmakla, karanlıkta cambaz· 
hücumunun Fransız • Sovyet lttifa· de vatanperverliğı, isabetli görüşü nı ziyarete mi.inhasır kalmadı. Bulgar Jık etmek arasında fark yoktur. 
kı aleyhine müteveccih bulunduğu - ve faydalı teşebbüs ve hareketlerile ve Yugoslav Ortodoks kliseleri ve ay- Size daha garip bir ersy söyliyeyim 
muhakkaktır. Fakat Alman~anın saygılı bir yer tutmuştur. Feci bir ni zamanda Bulgar ve Yugoslav mil- mi! • Ama bu aramızda kalsın • 
koınşularmdan herhangi birisinın ev- suikast neticesinde ölmesi bütün !etleri arasında ihenk ve dostluk u- ben bizdeki e!leblyah o kadar anla.
velce aktetm.lş olduğu bir ittifakı Yugoslavların kalbini acı acı kanat- yandırmak maksadile bugünlerde mıyonım ki; benim yaz<1ıklarım da 
şimdiki ahval ve şerait altında fes • mıştır. Bu hadisede Fransız zabrta- Bulgar kilisesinin ileri gelenlerind~n edebiyat olur da kimse anlamaz diye 
hedeceğini farzetmeye imkln yok - sının ihmali görüldüğü için Belgrat· mürekkep bir heyet Belgrada gclmış- ödüm kopuyor, onun için muhterem 
tur." ta halk Fransız • Yugoslav dostluk ti. Oplenatzda bu heyetle karşılaştık. doktor beni bu "Edibi azam" hktan 

Almanya da 
askeri nümayiş 
Berlin, 14 (Radyo • Tan) - Bu

gtın yapılan askeri nilmayiş fevka
lade parlaktı. Nümayişe iştirak eden 
askerler 75.000 den fazlaydı. Hepsi 
Almanyanm askeri satvetini bütün 
parlaklığile temsil eden bir vaziyet
te idiler. Nümayişe bütün kıtaatı 

heykelhti taşlamıştır. Kliseyi ve Kral Aleksandrm mezarrm affetsin de küçük muharrir olarak 
Oplenatz bugün, her §eyden evvel ayni dakikada ziyaret ettik, klise kalayım! 

Kral Aleksandrm burada gömUlmüş karşısındaki otelin •Yni ıtalonunda, 
olması do!ayıeile Yugoslavların mu- ayni zamanda yemek yedik ve kaqıı- _________ ı=ı= __ _ 

kaddes bir ziyaret yeri haline gel - hklı Bulgar ve Sırp dostluk nutukla
rniştir. Yugoslavyayı ziyaret eden ec rı irat edilirken hazır bulunduk. 
nebiler de hem Yugoslavlara duygu Kilisenin önünde, bize saçı, saka· 
ortaklığı göstermek, hem de Kral 1ı birbirine karışmış bir adam yak -
Aleksandrm hatırasını anmak için laştr. Haline, papaslara. mahsus kı· 
buraya gelmeyi tabii bir vazife gö • yafetine bakılırsa kilise duvarlann· 
rllrler. Kilisenin Ust katı, dünyanın daki mozayiklar arasından kopmuş. 
her memleketinden ve Yugoslavya - •canlanmış addedilebilirdi. Kendini 
nın her tarafından Kral Aleksandrm tanıttı: 

Fransa grevi 
devam ediyor 

Amelenin talebini pat..: 
ronlar kabul etmediler 

l nl kt.... ı askeriye namına heyetler iştirak et-Sui,,_t ml e yapaca u. hatırasına saygı ve acıklı öllimUne _ Zağrep ortodoks kilisesi metre. 
alaka göstermek için gönderilm.lş polidi, eskiden Makedonyada Sırp ki
eserlerle d o 1 u d u r. Aşağı kat-

Paris, 14 (Hususi) Başvekil Blum 
grev meselesinde hakemlik etmek Ü• 

zere Lil §ehrine gitmiştir. Lil §eh• 
rindeki mensucat amelesinin ilan et -
tiği grev devam ediyor. Grevciler, 
fabrikaları tahliye etmek istememi&
lerse de Dahiliye Nazın M. Salengro 
tarafından tahJlye· için ıkna edilmir 
terdir. Amele Ucretlerinin yüzde oıı 
nisbetinde arttrnlmasmı iıtiyor. Pat
ronlar bu talebi reddetmektedirler. 
Başvekil Blum iki tarafın arasını bu· 
lamadığı için Parise dönmUşttlr. 

Nnyork, 1' (Radya • Tanl: _ ---------- miş ve bütün bunlar Alman ordu.<>u-

BugUn Madrttte CUmhurreiıd Aza- yeni Valiler nun en yeni ve en mükemmel ..:ibaz- ta da Kral Aleksandrm çok sade ve liseleri papas ve metrepolidi.. Biraz 
müessir surette yapılmış mezarı var- evvel garip bir şey oldu: 32 sene ev-nayı fSldtlrmek suçile 9 kl§l tevkü larla hazırlanmış olduğunu göster • 

Glttnm.Uftllr. miftir .• Askeri nümayi' eanasmda. 
FASTA iSYAN Manisaya Meb'us Lütfü 500 tayyare ufuklarda dolaşıyordu. 

Parla, H (Radyo ·Tan) - Fasın tayin edildi Seyirciler kesif bir kalabalık teşkil 

d velki mektep arkadaşımla buluıtum. ır. 

Bu mezar üzerine Tilrk gazetecili- Beraberce Rusyada Kiyef papas mek 

tnamma bir çelenk koyarken, Bal· tebinde okumuştuk. Ayrı düştük. 'Bu
n Birliğine inanan ve bunun ta- gün kendisini Bulgar papas heyeti · 
kkuku için candan çalt9an dost ve nin bası sıf atlle karşımda buldum .... 

L,anya mmtakaamda isyan balladı- Ankara, 14 (Husus!) _Manisa va etmekteydiler. General Blomberg ile 
ıtıı.... --1--1-r. Gamara kabilesi ayak- . d · h v k tl · k dan-sı --vau3"" .ı:.... lill~.. Kütahya mebusu LO.tfı Kırda enız ve a a uvve en uman müttefik hükümdarı saygı ile andık. Yanımıza teklifsizce ya.nagıp fran· 

124 ıene evvel aızca hitap eden papas, meğer vakti-
la:nmıt ve hUJdlmete kareı ıelınea.. a ..... e ef 

1 
d .1 ........ 1 rdL 

haşlamJttır. Tetvanda bu kabileye rm, Kutamonu valiliğine Yozgat me lan ter ocasm a yer cwuu9 a 
lllen.mıp ban askeri p.hsiyetler kur- busu Avninin, Yoıgat valiliğine Ut\ln 
'1Uıa dizı1miı bulunuyor. cU umumi mUf ett.iflik başmU9avlıi 

Yahya Sezainin, Ordu valiliğine Erzu 
r Kral Londrada rum valisi Baranırm tayinleri tasdik 
Loadra, U (Radyo. Tan) - Kral edildi 

Seldzinci Edvard, bugUn Londraya __________ _. __ 

•vdet etti Kral, Viyanada.ıı trenle tur. Kral Zürihte trenden inmif ve 
hareket ederek Ztlrihe gelmiş ve Vi- kendi tayyaresine binerek Londra.ya 
hnadan tezahürat lle teşyi olunmue- varmıştır. 

Anl<arada atlı spor gezintileri 

Atı..,,,,,. Afi~ gM'lnffrinde Çubt&k dere8f geçilirken 

lııkara., H (Huaust muhabltirntı· deresi vadisi takip edilerek Baraja 
il) - Ttlr'lrlye atlı spor kuUlbU aza gidilmiş ve yarım saat istirahatten 

e\l'\telkl gUn Ankarada bir atll ge- sonra yine ayni yolla kulübe dönül
tt npmıtıudJr. ~ saat stlren bu mtiştUr. Arazinin in~li, çıkışb ve sık 

l'"l.llıı-. .. teıstz J!tuyoııu yarımdan ge- afaçlıklı oluşu biniti bir kat da.ha 
erek Solfasol köyll yolu ne Çubuk ı:evklendirmiştir. 

Büyük bir hava 
muvaffakıyeti 

le yaman bir Mak,donya komitecisi 
Fakat eski günlere ait hatıraları- lnıiş. Bu tarihi muhitin çerçevesi i -

mız yalnız burada durmadı. Ople- çinde gözümüz önünde Makedonya 
natz kilisesinin tam burada yapılma- meselesini canlandırdı. Çarlık Rus -

Grevcilerin sayısı yil%bini aşmak

tadır. 

sının Sebebi vardır. o, şudur: Tt;pe- yasının Kiyef man&atırmda pan Sli.- Ku·· çu·· k ı·tı·ıaA fın u·· ç nin eteğindeki Popola kasabası, l\a-
vizm misyoneri diye yetiştirdiği, gü-lıloıkova, U (A.A.) - Tayyareci ra Jorjun on dokuzuncu asrın başla- d } • • } } 

Levaııovald ile aeyrUsefercl Levçen • rmda TUrk idaresine karşı açtığı is· rtlltü yaratmak, Rus propagandaları- av etı yıne e e e •• 
na mevzu icat etmek için Makedon • 

ko Kanada, Alaska, Çukoti ve Siber· tiklll mtlca.deleslnin ilk merke~idir. yaya gönderdiği insanlar... Bunlar [ Başı ı incide ] 
ya yolu ile 19 bin kilometroluk Los Bugün sıkı bağ ve duygularla blrilıi-

1 Angelos - Moskova hava seyahatini rine bağlı olan iki dost ve mUtt~fhc ayni mektepte yeti§.miş er, sonra ay- sakının tadilidir. KüçUk ltil&f b11 ta· 
muvaffakıyetle bitirerek Moskova.'da milleti tarihi mukadderat asırlct.rca ni dava için Makedonya.da ortaya a- dilin mfüıbet bir tarzda yapılmMına 
yere inmişlerdir. Tayyare meydanın bir arada tutmuştu. Bu bera~rlik tıl~şlar. . taraftardır. Küçük ltilB.f Rusyaya 

Bıraz sonra eskı mektep arkadaş-
da. kendilerine çok hara.retli bir ka- iki taraflı bir tevekkill ho~luğu Uze· larmm yemek masası batında sulh, katfı vaziyetinde mu~~r kalacaktır. 
bul yapılmıa Başbakan Molotof ile rine dayanmamakla beraber bu yolda kardeşlik &nla,mak mevzuları etra- Yugoslavya Başvekilı, konferansa 
Kaganoviç, Andrcef ve parti hava bir münasebet tarzının mUsaade etti- fında ira; ettikleri nutukları dinledik. Romanya~& yaptığı ~onu,malar hak• 
teşkilatlarının diğer erkanı ve bil· ği kadar iyi geçinmişler, Avrupadn, Bu manıara bende ancak şu hlssi kında malumat vermış ve Yugoglav • 
yük bir halk kütlesi alanda hazır bu- Asyada birçok harp meydanlarında bı:raktı: Balkanlar durulmuı bir yer yanın batk~ına mühtaç ol~ada~,?t.o 
lunmuştur. beraberce kan dökmüşlerdt değil, sayısız kazanlar kaynıyor. Tiir mo~ll ~anayiine b&fl&yacagını ı.a\19 

Kemalpaşanın 
Kara Jorjun Topola kasabaRında lü türlü menfaatler çatışıyor. etmıştir. 

ziya.ret ettiğimiz konağı, tarihi mu- Fakat Yugoslavyadaki bUtUn mU. Konferans gazetecilere tete~kt~ 
kadderat yollarmın birlbirlnden ay- gahedelerimizln muhaııala halinde e~erek içtima.ın aon bul~uğunu .bıldır 

k t 1 nim.ağa başladığı yer olmu9tur. rdiği~· k t TUrk • Yugoslav mış, Yugoalavya BB.fvekılJ Bratl14l&va Ur U UŞU Yme ayni noktada, 1912 senesinde ve a.naa' ~ tmi ~~-ahür 
dostluğunun ve ittifakmm bUtUn bu dan ~ga hare~et e fi ve~ • 

Kemalpq&, 14 (Tan) - Kazamr- ikinci bir ayrılık hareketine aıt ha- çatışan menfaatlerin Uıtünde kaldı. le teşyı olunmutJtur. 
zm d"•mand&11 kurtuldu#u ıtır.ün zırlık yapılmı,tı:r. Karl Birinci Plye· 

...,. d b ı d ğı ğı ve karsıltkb ftimada davan"·~~r.. Yeni Lokarno meıeleıi "yıldönUmll bugün büyük meruiınJe rin 1910 senesin e yapısına aş s ı Ahmet Emin YALMAN Nevyork, 14 (Radyo - Tan) - Bu 
kutlandı. Kar.a.mızm on dört yıl ev • Klise 1912 senesinde bltmlfti. Kral 
vel buıünkü kurtulut manzarası ay· Piyer burada büyük dini mer.uimle __________ .....,__ gtln toplantılanna son veren KU~Uk 

nen temsil edildi. HUkO.met konağı· ima.nmı yeniledi. Bu merasimden on 25 Japon askeri 1til8.f devletlerinin mühim karatlar 
mn süvari müfrezesi tarafından işga- iki gün sonra da Sırbistan bize harp öldürüldü verdikleri atılaşılıyor. Beşler konfe -
linden ve Ttlrk bayrağmm çekilmesin ilan etti. ransı toplandıktan sonra yeni Lotca.r 
den llOlll'& kuaba baytaklarla dona- Fakat tarih ölçUBiyle pek kıSa bir Tokyo, 14 (A.A.) - Şarki Mançu- noyu Garp devletlerine inhisar ettir· 
tlldı. zaman sonra aynlık ortadan kalktı. rl,de Muling<;en kömUr madenlerl ci- diği takdirde küçük itilaf devletleri 

tki tarafın mukadderatı çok sıkı au- varında Koreli haydutıarm taarru- yeni Lokarnoyu tanmuyaciLklardır. 
Ruıyadaki muallimlerimiz rette birleşti. Bu birleşmeğe amil o- zuna uğramış olan asker yUk1U bir Diğer taraftan Rorrtanya ne Ruıııya-

Yalta ·(Kının), 1'4 _ Türk mual- lan kıymetli in;:;an da yine Oplenatz trende bôlunanlardan 2~ Japon za- nm ittifak teşebbUsU de devam edi-
lim.ler heyeti bugün buraya geldiler. kilisesinde gömWUdilr. bit ve askeri telef olmwstur. yor 
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1 Radyo B R 1 ç 
Briç meselesi 

Yazan : Ziya Şakir ~ün işleme modası 

Müdafaa ihtiyacı karşısında Sard 
karargahına bir müfreze gönderildi 

Kadın modalarının hepsi, ~phe
siz, bayanlara daha ziyade güzellik 

Demişti .. Fakat uzun müşavere- da muvaffakıyetsizliğe uğrayan- E 
terden sonra; cepheye gönderlimek tem Beyle Reşit Bey, Salihlideki çift 
üzere teşkil edilecek müfrezenin ba- liklerine gitmişlerdi. Oradaki Dra
§ma Etemin geçirilmesine karar ve- malılardan bir kuvvet teşkil edecek
rilmişti. lerdi ... Fakat bunun için de silah· 

Bu karar, Etcme bildirilmiş; onun cephane, bomba ve saire elzemdi. 
tarafından da derhal kabul edilmiş- Etem Bey; bunları ele geçirmek 
ti. Bu suretle (Kuvayı Milliye müf- için evvela, mUdafaai milliyenin ilk 
rezesi kumandanı) Unvanını alan E· kahramanı olan Ayvalık cephesi ku
tem Beyı ilk iş olarak Bandırma mandanı Ali Bey'i ve sonra da, -
halkına bir Ultimatom vermiş; teşki- o sırada (Soma) da bulunan (Mira -
Jatmı ikmal etmek için bir hafta lay Kazım Bey) e müracaat etmiş: 
zarfında (60 bin lira) istemişti. Şa-ı (Salihli) de bir cephe tesis etmek 
yet bu para muayyen olan zaman zar için yardım istemişti. 
fında tamamen tesviye edilmiyecek Bu sırada, Salihli cephesinin vazi. 
olursa, zenginlerden cebren alacağı- yeti, müşkülleşmişti. 68 inci alayın 
nı da ilave etmişti. 

Etem Beyin bu tehditkar talebi ü
zerine Bandırma heyecan içinde kal
mıştı. Zenginler, derhal Istanbula 
kaçmışlar; 

- Kuvayı Milliye na.mı altında or
taya atılan bir silrü eşkıya, halkı 

soyuyor. Kaçtık. Hayatımızı zorla 
kurtardık. 

Diye feryada başlamışlardı. 
Etem Bey, halka dehşet ve heye

can vermekle kalmış: Bandırmalılar
dan on para bile koparamamıştı ... 
Ancak şu var ki, lstanbul hükumeti. 
Etem Beyle kardeşleri hakkında tah 
kikata başlamıştı. 

Bu sırada. Gönanda bulunan Hür
riyet ve ltililçılar tarafından da 
ahzı asker f?~besi reisi binbaşı Tev
fik Bey hakkında bir şikayet tufanı 
yükselmişti. 

(Binbaşı Tevfik Bey. e.c;kıya Fte
min biraderidir. Burada halkı, hüku
metin amali hilafına olarak silahlan
dırmaya kıyam etmiştir. E~er bu a
dıım derhal buradan kaldmlmazsa: 
bir cok uygunsuzluklar zuhur ede
cektir.) 

Diye bir çok telgraflar <;ekilmişti. 
O tarihte Harbiye Nazın olnn 

Mersi~i~ Cemal Paşa, binbaşı Tevfik 
Beyi Erzuruma tayin etmiş; derhal 
vazifesi ha.sına hareketi için emir 
\'ermişti. 

Tevfik Beyin vaziyeti, mi.işkülleş
mişti. Kendisine bir hattı hareket 
tayin etmesi için eski arkadaşı olan 
baytar Hüseyin Beye bir mektup 
göndermişti. Hüseyin Bey: 

(Gitme. lstifa et. Buralarda, çah
eacak işler olacak.) 

Diye cevap vermişti. Bunun üzeri
neı Tevfik Bey istifa etTttiş; işlerin 

zuhuruna intizar etmek Uzere Ban
dırmaya gelmişti. 

Tevfik Beyin Bandırmaya gelme -
Minden bir müddet evvel, -Bandırma 

1 inci taburunun fazla silahlan, bü
tün eli silah tutan halka tevzi edil
miş; teşkil edilen milli müfrezeler 
Ahmetli istikametine sürülerek 
(Sard) da karargah tesis edilmişti... 
Buna binaen bu şiddetli müdafaa ihti 
yacı karşısında Etem Beyin teklifi 
reddedilmemiş; maiyetinde bulunan 
(9 atlı) ile Sard karargahına gön
derilmişti. 

Fakat J.~tem Beyin maksadı, bu 
değildi. Onun istediği şey, müstakil 
bir kuvvet temin edip, başına g~
mekti... Talii yardım etmiş; bu ar
zusuna muvaffak olmakta da gecik
memişti. 

:t

Açık muhabere: 

Bay Fahriye: 

[Arkası varl 

lstiklfıl mücadelesinin başından SO· 

nuna kadar çalışan bir mücahit sıfa
tile, yazılarımıza verdiğiniz kıy

met, bizi çok teşvik edecek bir mahi
yettedir. Mektubunuzda, bahsettiği -
ııiz hadiseler, bizim i~in de çok mü
himdir. - vesikalara raptetmek şar
tilc - bunlardan maalmomnuniye bah 
sedcbiliriz. Bilhnssa, mektubunuzda 
iruni geçen zat ile görüşmeyi, biz da
ha evvel arzu ettik. Ve hatta, kendi
sinden bir davet bekledik ... Eğer şim 
di kendileri böyle bir arzu izhar bu
yuruyorlarsa, bize ynrdım ve tarihe 
de hizmet etmiş olurlar. TeşekkUr ve 
hürmetler ... - Z. S. 

Hafif yemekler - Bonfile, patlı· 
can püresi, erik kompostosu. 

Ağır yemekler - Çöp kebabı, fı -
nırla makama, elma kompostosu. 

MADAM "8UTTEfiFLAY,,5 Lvı·A sı·oNEY fdminin bUyUk '-
yıldızı 

Kanundan Kaçılmaz 
Filmi ile bugüne kadar yaı•tı~ı eserlerin en güzelini yaratmı~tır. 

. . 

Gece Yarısı 
No. 43 

lc18.l ,onun arkasından baktı, ağır 
ağır yürümeye başladı; başında ağ
rıları içinde bulantıya benzer bir e
Kin ti vardı. 

Gttnlerce yol yürümüş gibi yor-
cun, bitkin bir halde eve dönmilştü. 

- Yemeği hazırlıyayım mı? 
Diye sonra Madam Zaruiye: 
- Hiç iştahım yok! dedi. 
Madam Zaruyi, meraklandı: 

Mahmut Y ESARI 

- Hayır... Kimse gelmedi... 
tcıaı, yatak odasına doğru yürü-

dü: 
- Kim gelirse, evde yok, dersin .. 
- Yatacak mısınız? 
Genç kadın, durdu ,elini alıundan 

geçirdi: 
- Doğrusunu istersen, yatacak 

mıyım, oturacak mıyım? Ne yapa
cağımı bilmiyorum... Soyunacağım ... 

vermek için icat edilirler. Onun için 
modaların hiçbirine bir şey dt!meye 
hakkımız yoktur. Bilakis hepsini 
takdir etmek vazifemizdir. Fakat 
bir moda güzellik vermek gayesini 
temin ettikten başka, bayanlarqı 
sağlığına da hizmet ederse sevinci
miz elbette artar. 

Yün işlemenin, o işi gören nazik 
ellere güzellik verdiğinin ispatını, ta
bii, benden beklemezsiniz. Bu, va- • 
purlarda ve gazinolarda bile, zevk 
sahibi kimselerin oturacakları yeri 
yün işlıyen bir bayanın karşısında 
seçmelerile sabittir. O gençlerin a
rasında daha ziyade hararetli olan
ların rivayetlerine göre, bir gözle 
flirt dinletmek için en elverişli va
ziyet te onun yiln işlediği zamandır. 

Yün esvap halinde sağlığa en iyi 
hizmet eden maddedir. Bu iyilik o
nun zaten canlı bir mahlükun sır

tından gelmiş olmasından değildir. 

Hangi maddenin daha iyi ısıttığını 
merak eden hekimler, madeı;ıden bir 
insan göğdcsi yaptırarak içcrsini 37 
derecede sıcak suyla doldurduktan 
sonra üzerine, yün, pamuk, ipek gi
bi başka başka maddelerden esvap 
giydirmişler ve maden göğdenin 

hangi cinsten esvapla olursa olsun 
hemen hemen ayni zamanda soğu
duğunu görmüşler. Şu halde giydi
ğimiz esvapların, bizi ısıtmak veya 
üşütmek bakımından, her hangi bir 
cinsten olmalarının ehemmiyeti yok 
demektir. 

Yün esvapların faydası; yün ku
maşlarda ilmiklerin arasındaki göz
lerin daima az çok geniş olmaların
dan ileri gelir. llmikleri pek sıkı ve 
pek ince kumaşlar vücudun sıcaklı
ğım çabuk kaybettirirler. Bunun ak
si olan kumaşlar -ilmiklerin ara
sında kalınca bir hava tabakası sı
kıştığı için- vücudun hararetini da· 
ha iyi muhafaza ederler. 

Sağlığa uygun bir esvabın derimi
zin teneffüsüne ve terin tebahhur e
dip çıkmasına engel olmaması d& lA

zımdır. Bu bakımdan da en iyi ku
maş yine yündür. Böyle, havanın 

girmesine ve ter buharının çıkması
na el verişli olmak bakımından es
vap kuma.5larının sırası şöyledir: 

En az el\'eri5li keten bezi; sonra sı
rayla: Pamuk bez,. keten örgü, pa
muk örgü, yün örgü, pamuk fanile, 
yün fanile. 

Yünün bir iyiliği de çabuk ıslan
mamasından ileri gelir. Keten bir 
bezin bir dakikada içtiği miktarda 
suyu yün kumaş ancak yarım saat
te içer. Pek iyi bilirsiniz ki bir es
vap nekadar çabuk ıslanırsa insa
nı o kadar çabuk üşütür. Bundan 
başka ketenden bez pek çabuk ku
rur ve kururken vücudun hararetin
den bir kısmını da beraber çıkarm 
Halbuki yün kumaş ıslandıktan son· 
ra yavaş yavaş kurur ve vUcudu bir
denbire üşütmez... Demek oluyor ki 
yün her hangi bakımdan öteki ku
maşlara üstündür. 

Fakat kumaşlarda rengin de hay
lice ehemmiyeti vardır. Bir kumaş 
ne kadar koyu renkte olursa Güneş 
in ışıklannı o kadar çok tutar ve 

' 
- Benden çok yaşıyacaksın ... Şim

di fikrimden o, geçiyordu; bira, işta· 
hını açar.,. Sabahleyin de hafif kah
valtı ettin, açlık ta baş ağrısı verir ... 

Madam Zaruyi, bakkala gitmişti; 
İclfil, bir çırpıda soyundu, kimono
sunu giydi, muUağa geçti. Niyeti 
buz dolabından soğuk su alacak, baş 
ağrısını dindirecek bir hap yutacak
tı. 

Buz dolabını açtığı zaman, açıl
mış, fakat üzerinden ancak iki par • 
mak kadar alınmış bir küçük şişe 

rakı gözüne ilişti. Rakı, soğuktan, 

bembeyaz olmuştu. lc18.l, gülümse
di: 

- Sokağa çıkarken bir §eyiniz Madam Zaruyi, sesini çıkarmadan - Ne de güzel soğumuş! .. 
Beyazlaşmış soğuk rakı, onun bir

çok ölü hatıralannı diriltmişti. Ku· 
lağınm dibinde, bir çok aşina sesi, 
ona fısıldıyorlardı: 

yoktu ..• 
Genç kadının yüzüne bakıyordu: 
- Renginiz de solukça ... 
lclal cevap vermiyordu. Yaşlı ka

dın: 
- Yoksa Celil Mahiri mi gördün? 

Ondan bir haber mi var? 
Diye sormamak için, kendini zor 

tutuyordu. 
lclal, onun, gözlerinin içi sorgu do 

hı, "merakla, karşısında. dikili§ine de 
a;inirlenmişti: 

- Beni, arayan soran oldu mu? 

başını eğdi, mutfak tarafına gitti. 
lclal, arkasından seslendi: 
- Madam, yemek ne var? 
Yaşlı kadın, dönmUştU: 

- Kebap hazırlıyacağım... Pilaki 
var... Börek var ... 

lclal, diişünüyor gibiydi; gülümse-
di: 

- Madamcığım, senin pilikin en
festir. Bana, bakkaldan bir şişe bi
ra alır mısın? 

Madam Zaruyi, sevinc;:le ellerini 
c.ırpmıştı: 

- Bir kadeh iç a.çılırsm, bir §eyin 
kalmaz! 

Rakr, baş ağrısını keser ... 
- Neden başm ağrıyor? Vücutça 

hasta mısın? Hep sıkmtmdandrr bun 
lar, iç sıkıntısından... İç, unutur-
sun .•• 

- İ§tab açar, iç ... 
lclfil. korka ltorka f>lini dolaba u -

Amerikada 7,5 mHyon 
nüsha basılıp satılmış 
olan bir eserin filmi 

gösteriliyor 
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Bugünkü program 
İstanbul 

Öile neıriyatı - 12,30 • 12,50: PJü1a 
Türk muıikiııi; 12,50 - 13,05: Havadi9; 
13,05 - 13,25: Plilda hafif müzik; 13,25 • 
14: Muhtelif plik neıriyatı. 
Akşam neşriyatı - Sut 18,30 • 19,30: 

l (S) kağıt yapıp 1 pik ile müzaye-
1 deyi açar. (N) 2 pik ve (S) ~ pık. 
1 Yan taraflar daima geçerler (W) kör 

Çay saati, dans muıikiıi; 19,30 • 20: Kon
ferans (Dr. Salim Ahmet tarafmdan); 20 
20,30: Rıfat ve arkadaıları tarafmdan 
Türk musikisi; 20,30 - 21: Mahir ve ar
kadaşları tarafmdan halk şarkıları; 21 -
21,30: Sololar: Adolf Boş, Krayzler ve 
Aleıı:andre Kipnis) in pllklan: 21,30 22 
30: Stüdyo orkeıtrası: 1 - Morene: Die 
Schönen von valenci.a (Valıer); 2 - ~a
chmanniniff: Elegie; 3 - Rachmanni • 
noff: Serenade; 4 - Rubinstein: Bajade
ren - Fanı (ana - Feramon); S - Lehar 
Ziıennerliebe (parçalar); 6 - Mendcl • 
aohn: Lied ohne vorte; 7 - Mendd
ıohn: Fruhlincılied: a - Bbet: Einlei • 
tunı zum acet Carmen. 22,30 • 23: Ana
dolu Ajansı haberleri. 

· I (0) si ile oyuna başlar. (E) ve (W) 

nin kağıtlan görülmediği farzedile -
rek ( S) nasıl oynamalı? •••••••••••••••••••••• •. • Bu meselenin halli, 17 perşembe 

Günün program özü 
SENFONİLER: 

sayımızda çıkacaktır. 

; 

Filmden ycnı t>~r safine 

13 EylUl Pazar .ayımrzcla 
çıkan meselenin halli 
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21,10 Breslau: Haydyn. Spohr, Tchaiko .. 
ley. 21.10 Bükreş; Senfonik konser. 22 Prac 
Çek filharmonlııi. 20 Varıova: Senfoni. 

llAFtF MUSIK1: 

20,10 Praı: Karışık eilenceli prorra'L 
21 Viyana: Viyana vaJsleri, 23,30 Hamburıı 
Hafif !orkestra. 21.15 Radyo - Pariı Hafif 
muıiki. 

OPERALAR: 
21: Varıova: Goanod'un "Faaıt" operaa. 

21: Torino: Casella'nm (La Giara) ve Hum 
perdinck'in (Hanzel and Gretel) oparalan. 

ODA MUSfK1Sl: 

20 Hamburr: Kuartet (Volfart, Sclna • 
brt). 22.20 Budapşt: Trio. 18,30: Viyanaı 
Oda muıikili (Mµ Reıer). 

Beyoğlunun küçük denilen, yani 
büyük sinemalarda ilk defa olarak 
gösterilen filmleri tekrar, ikinci veya 
üçüncü defa gösteren sinemalanndan 
Alkazar Sineması bu sene, büyük ve 
ilk defa gösterilen bir macera filmi 
mevsime girdi. 

(S) kağıt vermiştir. MUzayede na
sıl olmalı ve el nasıl oynanmalıdır?. 

DANS MUSUUSt: 

23.15 ~oma. 23.30: Brellaa, 24: Varwon. 
24.05: Vıyana. 24,15: Londra (milli). Bu film "Mohikanların son evladı" 

isimli çok tanınmış, çok okunmuş ve 
Fenimore Cooper tarafından yazıl -
mış bir eserdir. 

Müzayede 
S W N E 

Pas 
Pas 

2 Tre!l lKaro 
4Pik Pas 

Oyun 

2Pik 
Pas 

•••••••••••••••••••••• 
Balk O~retl: 

Sessiz film zamanında filme alm -
mış olan bu mevzu, o zamanlar bü
yük bir muvaffakıyet kazanmıştı. 

Ayni muvaffakıyeti şimdi de kazan
mak istiyor. Sinema bakımından 

sessiz zamalardaki film, tesir ve he
yecan bakımından bu sefer gösteri · 
len güzeldir. 

Beylerbeyi 1.Skele Tiyatrosunda 
Bu ak§am 21.45 de (Halime). Ya· 

rm akşam: Beşikt&1 Suat ~arkta 
(Sevda Oteli). 

(E) 4 pik yapacak. (S) tabii trcfl 
(V) si öyle oyuna başlar. (N) trefl 
(A) ve (R) sini aldıktan sonra koz 
oynaması zaruridir. (S) koz (A) nı 

alıp tekrar koz oynarsa geri kalan bil Af eni Teşekkür 
tün leveleri yapması 18.zımgelen (E) Ailemizin sevgili reisi, zevcim ve 
bu eli nasıl oynamalıdır?.. babamız Milli Müdafaa Veklleti 88.. 

Filmde oynayan artistler arasında 
"Tüccar Horn" filminde oynayan bir 
takı msimaları görmek kabildir. Ez. 
cümle Edvina Both cibi. Filmin_. tabi
at manzaraları güzel, facialar heye-

Eğer karolar iki tarafta Uçer Uçer bık Fen ve san'at Umum Müdilrtti. 
taksim edilmiş ise yerden bir trefl ğtlnden mütekait General Hasan Kıp.. 
kestikten sonra 4 koz, 4 karo ve kör çak'ın vef atlle hissettiğimiz derin te
(A) au .,.1ıp ı.c..,.\a\ı\l\lDuU ;r"• a..-~ ~} 'r.e. ~er,e.Jr t"il~..n.ıuı·.A :rn.k••••b-;~;.Jrf-

.. .. . . uu unmak sure e ve gere se iLie 
mek mumkun; fakat ya bır elde .( bizzat veya bilvasıta teselli etmek canlı bir §ekilde tertip edilmiştir. 

fa. 

Senen·n Muvaffakiyeti 
SAKARYA Sineması (Eski El

hamra) her şubede derin ihtisasları 

olan bir heyet taraf mdan idare edile
cek ve senenin en son muvaffakıyet

lerine sahne olacaktır. 

vücudu o kadar iyi ısıtır. Mesela 
yün kumaş beyaz renkte olunca Gil· 
neşin ışıklarını tutma derecesi 100 
sayılırsa öteki renklerin dereceleri 
sırayla şöyledir: Limon sarısı 102; 
haki renk 140; açık yeşil 155: zey
tuni yeşil 168; kırmızı 165, mavi 
198, siyah 208. 

En az ısıtan kuma§ beyaz renkte 
yün kumaştır. Onun için bu geçen 
yaz mevsiminde bayanlar beyaz 
yünden rop ve truakar giyiyorlardı. 
önümüzdeki kara kışta ne renkte 
kumaş giyeceklerine gelince orasını 
ancak Majeste Moda bilir. 

LOIUIAN REKDI 

zatmıştı, şişeyi titriyerek aldı ve bir 
suç işlemiş gibi etrafına bakındı. 
Mutfakta ve apartımanda kimseler 
yoktu. Toyluğuna ve korkaklığına 
güldU. 

Ve toyluğuna, korkaklığına gül
mekle beraber, kendi kendine cesaret 
vermek istiyormuş gibi, şişeyi açtı, 

ağzına dikerek bir yudum aldı, boğa
zı yanmıştı; hemen musluk taşma 
götürdil: 

- Bana da ne oluyor? Yangından 
mal mı kaçırıyorum? .• 

Kuru kuru gUJüyordu: 
- Hani gören olsa, birinden kor

kuyorum sanacak! 
Şişe elinde, yemek odasına geçti, 

büfeden kadeh, bardak çıkardı, ma
sanın üzerine koydu; mutfağa gitti. 
Madam Zaruyinin hazırladığı bö . 
reklerden bir tabağa ayırdı ve buz 
dolabmd;ı bulduğu elmaları da getir
di: 

- Sofrayı kurdu! 
Bu, yalnızlık içinde, kendi kendine 

sofra kuruş ve yalnız başına, gündüz 
l'akı içiş, hoşuna gitmiştL Kadebı 

doldurdu, bir yudumda içti ve bir 
böreği ısırırken boğulacak gibi gU
f.ivordu: 

karo varsa - bir kere bu yola girdik- lütfu nezaketinde bulunan o;du yftk• 
ten sonra - artık taahhUdU yapmağa sek erkan,ümera ve zabitanma, mer
imkan kalmaz. O halde iki taraft!Ul bumun kıymetli sililı arkadaşlarına 
birinde hem 4 karo ve hem kör (R)sl ve ailemizin bUtnn samimi dostlarma 
bulunduğunu farzederek ilk bir plan ayn ayrı teşekküre sonsuz elemlert
kurmak daha sağlam bir yol gibi gö- mi% mA.ni olduğundan bu vazifenin I· 
rünüz; zira bu hesap doğru çıkarsa fasma muhterem gazetenizin ta.vu • 
bu kağıtların bulunduğu eli nihayet sutunu rica ederiz. 
ya bir karo veya kör (R) sini atma- Eşi Oğlu Kızı Damac!r 
ğa mecbur bırakmak mUmkUndür. Habibe Cem&ı Nurhayat Halit Altan 
"Cou~. de Vienne" Viyana açmazı 

denilen bu manevranın esuı fUdur: 
Dilşmanın elinde bir klğıt sağlamak 
ve, ondan küçük kağıtlara hakim kal 
mak için, düşmaıfl o kağıdı muhafa
za etmek mecburiyetinde bırakmak
tır, ki bu mecburiyetle başka llizum
lu bir kağıt atabilir. 

(E) bu planla ikinci kozu aldıktan 
sonra elindeki son trefli yerden ke -
ser ve oradan kör (A) nı oynayıp 

düşmanın (R) sini sağlar: ve bunu 
mUteakıp kozlannı sonuna kadar, ya 
ni Uç el koz oynar. Bu dokuzuncu le
ve üstüne (N) ya kör (R) sini veya 
dört karosundan birini atmak mec'Ju 
riyetinde kalır, ve bu suretle (E) ta-

- Ayyaş mı oldum? .• 
Ve piyanonun başına geÇti, şarkı 

söyliyerek çalmaya başladı. ApartI· 
manm kapısının açıldığını Madam 
Zaruyinin geldiğini, hatta elinde bi
ra şi§esile kapıdan baktığını görme-
mişti. 

Yaşlı kadın, üzerine rakı sofrası 
kurulmuş muaya, ve şa.rkı söyliye
rek piyano çatan genç kadına baktı, 
yutkundu, başını eğerek mutfağa 

döndü: 
- Art.ık, sen ifllh olmusm, la-

zım ... Gündüz, nkıya, tek başına bq 
tadın ... Artık, iflah olmazsm, kızım ... 
Kendisini gündüz rakısına kaptırmış 
ta, iflah olmuı. görmedim_ 

Ve onun halini! içi yanarak kendi 
kendine söylenirken, genç kadının 

tatlı ve yumuşak bir sesle söylediği 
şarkıya, hayalini kaptınvermlştl: 
~ye etmem şlklyet, ağlanm 

ben balbneott 
Yaşlı kadın, göz pmarla.rmda top

lanan yaşlan, elinin tersile kurutu· 
yordu: 

- Gençliğine, genç: güzelliğine, 

gt1ze1; zenginliğine, zengin .. M. talih, 
az kısmet, değil amma. .. İnsan kıs
mmm yüzU gillmiyecek mi, hiç biri 

ahhtldilnU yapmağa muvaffak otur. 
• (S) dördüncü levede koz oyna,.. 

mayıp ta kör oynarsa (El için ka.ro
lann üçer Uçer taksim edilmiş bulun• 
mumı aramaktan 'bqka çare kal • 
maz; fakat bu ihtimale evvelden baf· 
vurup ta Uç el karo oynana ve ilmi• 
di boşa çıkarsa ondan sonra taahhil• 
dUnU hiç bir suretle yapamaz. 
•Eğer iki taraftan birinde 4karo w 

diğerinde de kör {R) si vana bir ke
re düşmek zarurldir. 

Bu meeelenin blltUn inceliği eğer 
iki taraftan birinde 4 karo varsa ye
glne muvaffakıyet ihtimalini dilftl • 
nUp bulmaktadır. 

para etmiyor... Allah, bir kulun• 
güldürecek mi, yaşlı da olsa, çirkin 
de olsa, fakir de olsa, bir sebebini 
halkedip güldürüyor... GWdUrmlye-
cek mi? .. lşte, böyle gUldllrmilyor! 

Madam Zaruyi, çok ileri gitmiş gl· 
bi durdu; korkarak dört yanma ba
kındı ve sağ eliyle haç çıkardı: 

- Tevbe... Tevbe... Biri Allah, bi .. 
ri kul... Ben. neci oluyorum da ifle
rine karışıyorum? .. 

Ve buz dolabından kebaphk etleri 
çıkardı, hazırladı, kendi kadehini a
larak yemek odasına gitti: piyano 19 .. 

kemlesinden kalkmı§, masaya yak" 

taşmış olan İclile, kadehini uzattı: 
- Seni gördüm, ben de keyfe ge1"' 

dim .. Bir 'tane içeceğim arbk •. Ne"" 
lursa ol8un ... 

lclll, yaşlı kadmm somurtaeağmfı 
açık açık değilse bile. için için somur
tacağmı sanmı§tı; Madam Zaruyi'~ 
niçin surat asıyorsun? diyemiyeceJrlJ. 
Fakat evin içindeki çatık kaş, ast~ 
surat, onun keyfini kaçıracaktı. f .. 
kinci, UçUncU kadehten sonra. tciıl 
baş ağrısını unutmuştu; tatlı bir ıı~ 
şe içinde idi. 

( Ar'raaı ftl') 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

. 
Bizim yaramazlar 1 / I Tarihi Dedikodu 1 

Ahmet Emin Yalman • tWGÜNÜHİŞİIÜ y,\MfA 
BıAAl<M!,. 

9A8AHYIS HOCAM 86YLE 
SÖY&.ÜYORLAA ~1-CMA. 

. .----=-o=,.,=L.A==R=~=,..== ... ~;6~~A="""A="=AT=L'"A="=:'"'=0~~-~ Kö peki er anası 
UİÇ l>İŞcıVE CS.iJ'HEMİ~LESL bir kadın 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya I 

çal ıtmaktır. 

GiinQn meseleleri 

Kadını ve çocuğu ile 
harp eden millet 

lspaııyadakJ dahili harbin tafsl • 
litını Anupa gazetelerinde okuduk -
fol& insanın içi titriyor. Bir tarafta 
eak:l imtiya.zJannı muhafaza etmek 1-
çbı Fasta.n getirdikleri kölelerle ken
di memleketlerini bir harabeye ~ -
viren generaller, ~ılamıda kadı
lllyle, ~yle dÖ\'ÜŞeD halk. 

İspanyanın Jandarkı La Pusiona
rta geçen gün bir .i için cephedeki 
ftllf eslnf bırakarak Parise gitti ve 
orada I08yallstlerden yardım dilendi. 
Ktintide gözyaoı dökerek: 

- İfbn var, eepheye döaeceğim. 

f 
1 

l l 
• 

Suriyeliler, istik
ıaııerini ihtilil ya
parak kazanmıstır 

:Vulfem beni orada bekllvor, diye a· k .. d s . b. h d k .f 1 bağırdı ve Fransa halkmd.an yardım ır aç sene once e urıyeye ır mua e e te lı o unmuş, 
dilendi: 

- Bucttn bldnı bsşunn.a gelen ya- fakat Suriyelileri hoşnut etmediği için bütün Suriyeliler 
l'a lisl.n ~nr.a gelebilir, gözünü • ' 

11 ~ı lhtannda bulundu. tarafından reddedilmiştir 
lapaayol kadını ve İspanyol ~en -

lw koa&lariyle ve babalarlyle el ele 
ın 7&11yana ha.rbediyorlar. Bu bir 
mllletln tarihinde nadir görünür bil -
Jök ..ıuaele.rden biridir. 

• • • 
Eski Amazonlar 

Eaki bir l'wum efsanesine g~re. 
Oksun denfzf clvannda bir yerde ka.
clml&rdan mürekkep bir cemiyet var
JDll. Burada kadınlar t.ek l>atlanna 
;yaşar, ara.larma erkek glnneslne mU
aaade etmedermi§. Yalnız nesilleri 
mahvolmasın diye arada tura.da civar 
atlnıtlere :Dyaretler yaparlarmış. Bu 
birleflllelerden doğan erkek ~
lar ya o qirete iade edilir ve yahut 
6ldürültlrmÜ§. Kn ~uklar büyiitU
ltiJ' ve onlara ok l~• Yn ve kal
JcBn "JruJıanm11,1< gıoı Juinerler oğrecı-o 
ltrmlt. ipe elııld Yımaalstanda mev
cudiyetinden bahsedilen Amazonlar 
bunlarmış. Yunan efsanesinin an -
latuğı bu cemiyetin \'ar olup olma -
<lığı hakkında elimizde kat'i deliller 
yok. Fakat bugün İspanyada kadın • 
lar kul'flUI a.tmasmı, harbetmeshli 
~ğrendiler. Cephede htikfunet safl}ln 
arumda laZlann ve kadmlann da 
yer aldığım göriiyomL Hükumet ta
rafından halkı ~"ik l~in sokaklara 
urlaa ll&nda elinde sUiJı bir genç kız 
l'f8lld vanbr. 

• • • 
Kiiçüli bir mukayese 

' 19H ve 1936. 
1914 Cihan HarblnJn ba§ladıfı ta.

l'lbtlr. . 
O gtbı de devletler &raamda sllih 

,.,.... ftl'dı. bugtln. de vardır. 

O ftldt Avrupa mllletlerlnln mev
-.ı haarf kuvvetleri 4,435,426 kt~f. 
'-Hhat bti~erl yek (in u 
1.S00,000,000 JdL 

Bagtln Oihaıı Harbinden 18 yıl 
9Dnra A vrpa.da sllilı altında bulun -
iaruıuı asker mJktan 5,300,000, ve 
8llA.lı için sarfedileıı p a r a 
r,000,000,000. 

914 ele devletler iki ztlmreye aynl

llutlardı. Bugttn de Od zthlıreye ay
l'thyorta.r. 

81' ele bazı devletler mtlstenıleke 
~rlanh, bugtlıı de o devletler 

lllüat.emıeke 18tlyorlar. 

914 de davalarmı an~ harple 
lıaıledebUeceklerlnl zanneden millet
ler vardı, bugtln de vardır. 
Buıa.a 914 le 988 birbirine pok 

benzt,.or. 
llatt& deaebllfr ki, 986 harp için 

9ı4 den da.ha müsaittir. ÇthıkU şlm
!_!&&Ja ol&rak mDletJer arumdald 
"'"llJer, gaylzler, Dıtlraslar artmıştır. 
~aa Harbinin doğurduiu lıalmızlık
.__ tamir.ini 18tlyen1er vardır. Ve 
lllhayet mmetJert stlrilldeyen muay
)'erı kavga mevzulan daha bariz ve 
lceskbı bir tekli alnuttır. 

Bugtı.n harp olmıyorsa, sebebini 
lttfıletJerln harpten bıkmış olmalarm

'. devlet aitamlamım da bir harp 

~-UUyethıl öz.erlerine almaktan 
~~da aramalıdır. 

1 ürkiye efkarı umumi
yesi, Fransa - Suriye 

muahedesinin Pariste, 
Suriyeyi temsil eden hey
etle Fransa hükumeti ara
sında imza edilmiş oldu -
ğunu haber almış bulunu
yor. Bu muahedenin tat
biki ile Fransamn Suriye 
üzerindeki mandası ilga 
olunmakta ve Suriye 
devleti istiklalini kazan . 
maktadır. 

Suriyeliler bu istiklali, 
boşuboşuna kazanmış de-
ğillerdir. Bilakis Suri-
!)ltlilcr ı 7 sene evvel 
Framfız ordufarının yurt-
larını işgal etmelerinden
beri hürriyet ve istiklalle
rine kavuşmak için çalışı
yorlar. Fransa, bu ara
da Suriye ile anlaşmak 
istemiş, bir kaç y önce 
yalnız Fransızlarla, o za
man Fransızlara yakın o
lan kimseleri hoşnut eden 
bir muahede projesi ha
zırlamış, fakat Suriye par
lamentosu ile Suriye ef. 
kan umumiyesi bu proje
yi reddetmiş ve bu proje
nin tetkikine bile razı ol
mamıştı. 

Çünkü Suriyedeki mil -
liyetçi. kütle ile Suriye 
gençliği ve Suriye mat
buatı bu projenin mahi -
yetini teşhir ederek ona 
taraftarlık gösterenlere, 
ummadıkları ve bekleme
dikleri bir şekilde meydan 
dan okumuşlardı. 

B ir kaç sene önce ileri sürülen 
ve Suriyeyi ho1'nut etmek

ten çok uzak olan bu projenin Fran 
sanın bendelerinden müteşekkil ola 
rak Suriye hükumeti tarafından 

imza edildiği haberi yayılır yayıl
maı bütün gençlik ayaklanml§ ve 
parlamentonun bu muahedeyi red
detmesi için ciddi tedbirler almI§
tı. Parlamento Şamda toplandığı 
için gençler de Şamda toplanmış
lar ve parlamento azası ile birer bi 
rer temas ederek hepsine her ne 
pahasına olursa olsun muahede 
projesinin reddi için and içirmio
lerdi. 

Bunun neticesi olarak muahede 
projesi parlamentoda reddolun
muş, fakat Franınzlar, parllmen
tonun alacağı vaziyeti anladıklan 

için, tam bu toplantı Birasmda 
parlamentonun feshine dair bir ka 
rar hazırlamışlar, bu kararın nC§ri 
Uzerine bütün Suriyeyi derin bir 
hoşnutsuzluk kaplamııtı. Bu ara
da biltUn Suriye h&lkmm itimat 

Yazan: M. K. Tabbara 

[lzmir sergiıini ziyarete ge -
len Berut gazetecilerinden Bay 
Mehmet Kamil T abbare, lıtan· 
bulda birkaç gün geçirmek üze
re ıehrimize gelmiıtir. Berutta 
çıkan Şelırazacl mecmucuı ıahi
bi ve gündelik Sav tül Ahrar ger 
zeteıi mümeHili olan meılekta
fımı.z Suriyenin utiklalini naııl 
lııuandığını anlatan bu maka· 
leyi •ureti mahıuaada TAN için 
yazmıftır. 

Yazıyı arapçadan türkçeye 
çevirerek nefrediyoruz.] 

ettiği milliyetçi kütle pro~amını 
hazyrJıyor ve harekete geçmek için 
vaziyet alıyordu. Milliyet hareketi 
Suriyenin bütün şehir ve köylerine 
yayılmış bulunuyordu. Büyilk bir 
frrtınanm kopmak üzere olduğu gö 
ze çaromakta idi 

N ihayet Şa.mda milliyetçi kilt
le heyeti, şehre ışık veren 

Fransız elektrik şirketine karşı bir 
boykotaj hareketi hazırladı. Ve 
bütiln halkı elektrik kullanmamı

ya davet etti. Buna karşı Suriye
deki Fransız makamatı bu hareke
tin umumi emniyeti ihlal edecek 
mahiyette olduğuna inanarak 
Şam Meb'usu Bay Fahri Barodiyi 
ve bazı gençlik liderlerini Şamdan 
uzaklaştırmış, fakat bu hadise ha
ber alınır alınmaz bütün Suriyede 
umumi bir grev hareketi başlamış, 
ve mandater devlet aleyhinde her 
gUn nümayişler yapılır olmuştu. 

Suriye f evkallde komiserliği Suri-

~enin ileri $'elenlerinden bir k11.çrnı 
uzaklaştırmak ve sürgüne gönder
mekle işin önünü almayı düşün

müşse de tedbir memlekette ihtilal 
ale\•ini yakmıya yardım etmiş ve 
Suriyedeki askeri makamat müda· 
hale mecburiyetinde kalmıştır. 

F ransa bu vaziyet karşısında 
milliyetçi kütle ile anlaş

maktan başka çare bulunmadığını 
anlıyarak bu kütle ile müzakereye 
girişmiş, neticede altmış gUn de-
vam eden umumi grev eon bulmuş 
ve milliyetçi kütle erkanından te
oekkill eden bir murahhas heyet 
Parise giderek Suriye - Fransa 

muahedesinin müzakeresine b~la
mıştır . 

Bu heyet Paristeki çalışmalarmı 

muahedeyi imzalamakla tama.mla
mış, Fransada halk cephesinin iş 
başına gelmiş olma8I meselenin 

hilllini kolaylaetırmııtır. Frarwz 
halk cephesinin programları Suri
yenin istiklalini temin edecek ma
hiyette idi. 

Suriyenin 1 stiklalini temin eden 

muahede imzalanmış olduğu ıçın 

daha evvel vuku bulan hfı.diseleri, 

ihtilalleri, 1928 de yapılan Kanu
nu Esasiyi mevzuu bahsetmeye lü
zum görmüyorum. 

B u yazıyı yazdığım sn-ada Su
riye istiklilinin Tilrk mat

buatı tarafından kutlulandığını ve 
Suriye haberlerinin gazetelerde en 
önemli mevkii işgal ettiğini görü
yorum. Bilhassa "Tan., ın evvelki 
günkil başmakalesi Türkiyenin ye-

ni Suriyeye karşı hislerini çok iyi 

ifade etmekte idi. Komşu memle

ketin en i'i şerait içinde yaşıya

caklan hiç şüphe götilrmez. 

M. K. Tabbare 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Ankara da işleri takip edilen okuyucularımız 

( Ankaradaki resmi dairelerde takip edilecek işi bulunan okuyucuları -
mıza kolaylık olmak üzere gazetemizin açtığı büroya şimdiye kadar yüz
lerce müracaat yapılmıştır. Büromuz, bu müracaatları birer birer takip 
etmiş ve alınan neticeler iş sahiplerine yazı ile derhal bildirilmiştir. Bü
romuzdan gelen cevaplardan üçünü de bugün bu sütunlarda bildi
riyoruz:) 

Halli Doğan, Kale manallesl Dar dilecektır. 
sokak No. 8 

\'ize - Kırklareli 

Şurayi Devlete verdiğiniz 16513 
sayılı dilekçeniz hususi heyete hava
le edilmiş ve kar§ı taraftan mW:lafaa 
istenmi§tir. Size haber vermek ve 
«izden cevap i.!tenmek için müdafa
antn gelmesine intizar olunmu§ ve 
bu yüzden dediğiniz gibi vakit geç
miştir. 

Nitekim birinci mUda/aa gelir 
gelmez bugünün tarihile sizden bi -
Tinci müdafaaya cevap istenmiştir. 

Cevabınız diğer tarafa tebliğ edtlip 
müdafaa..tt alındıktan sonra karar 

verilmek üure hU8U8i heyete sevke-

• • • 
Sallhatttn Anka.n, Selçnkhatun ma
hallesi, Ka.racaahmet sokağı No. 7 

Buna 

V aziyetinizi 11WfB8Ml bir §ekilde 
anlatarak ve bize gönderdiğiniz gibi 
bir de tMdikname aureti Udue ede -
rek Killtllr Bakanlığı Orta TedNat 
Genel Direktörlüğüne bir istida veri
niz.. Direktörlük vaziyetinizi ince -
den inceye tetkik edecek ve lüzum 
görifr.ıte Genel Kurmaydan da sor • 
duktan «onra Bize cevap verecektir. 
Bugün içi" Mıe mil3bet bir cevap 
veremediğimize mlltee.!liriz. KültUr 

BaJca.nlığıtıa vereceğiniz '-'ti&ı1u" ta-

rih vo numarasını bize de yollayınız .. 
takip eder ve size aynca cevap veri· 
riz. 

• • • 
Ha.ıwı Mes'ut, İstanbul Postanesi 

giden dairesi §ehlr ciheti 
memurlanndan 

htanbul 

Verdiğiniz tarU& ve numara ~ i«
tidanı.z .Ankarada bıılunamamı§ttr. 
Bu tarih ve numaranın 13tanbul 
Başmüdürlüğüne ait olduğuna göre 
siz Anka.raya havale tarih ve numa
rasını alıp bize yollarsanız derhal öğ 
renir ve bildiririz Ankaraya temmuz 
ayında gelmiş Mıi" imzanızla bir ia

ticla yoktur , 

Abdülhamit de\Tinin maruf adam· 
lanndan biri de 1'1üıılf Paşadır. Mü· 
nlf Paşa Ayıııtaplıdır. Şair Huırcı 

Zadenin akrabasından \'e ehlbbasm· 
dandır. Şamda tahsil etmiş, İstan• 
bula gelm.lş, Babıili tercilme kalemi
ne çırağ e<lilmi tir. Münif Paşa er -
babı kalemdendJ. Güzel söyler, iti -
ıel yazardı. Bir Aymtap dönüşünde 
Hasırcı Zade Mustafa Efendiye yaz
dığı mektup Bahri tavll üslUbunda· 
dır; fakat pek hoştur. 

llünif Pa.~a gazetecilik de etmiş
tir. Ruznamei Ceridei llandiste k&
tiplik eylemiştir. 

Münif Paşa bir zamanlar Adliyeye 
de intisap etti; Dörclüncü Ticaret 
Mahkemesine.. reis oldu. Zaptiyede 
teşekkül eden İstina.f Ceza Mahke • 
meslne erels olunca yerini - ta niyesi 
üzerine - H88&n Fehmi Efen diye 
terkeyiedi. Has8Jl Fehmi Efendi, 
Nafıa \'e Adliye Nazan olan Haaan 
Fehmi Paşadır. 

Münif Paşa blr zamanlar Berlln 
Sefareti Seniyyeslne müsteşar oh{u. 
Berline gidin<.'.e üç ay ıı;efaret kona
ğından ı;ıkmadı. Sefarette himıeti oı .. 
madığı zamanlar odasına kapandı; 

almanca öğrendi. Hususi surette Hu
kuk dersi de gördü. 

Münif Paşanın pek ~ok kansı ve 
pek ~ok Ç:O(.'Uğu oldu. Bunlardan biri 
de Berlin dönU ünde beraberinde ge
tirdiği bir Alman kadınıdır. Alman 
kadmmı Ü"kUdarda ~·p,rleştirdl. Ona 
Salacakta beş, altı e\' yaptı. E'·lerln 
\"arldatmı Alman kansının maişetine 
taJuıis f'ttl. A~Trca tahsisat da baf • 
tadı. Münif Pqa.nm Alman kansı, 
Alman karmlle münasebetleri sır o
larak kalmıştır. Münif ~a pek ke
tum bir adamdı. Medhılnde lllmden, 
fünundan, edebiyattan, lisandan baş
ka "öz konuşulmaulı. 

MUntf Pa.,anm Alman kanın ~arip 
hir kadmdr. htanbnla gtlin<.'e, f5t.an
hulun !lokak köJM>kltrlne •~ık oldu. 
Köpekleri pek se\·er, yolda frnnlara 
uğra~·arllk ekmek clajiıtırdı. :Alman 
kadm l"tanhnla ~eçlnce Galata kö
pekleri Köprii~·e üşUşlirler, nlfnf. 
metlerlnl ı~tikhal Nlerlerdi. ~nra 
hf'p herahf'r Rf'~·o~hına ~f".çerler, hl"? 
fınnm önlin<le dunıp nnklarmı ray
la~rrlarclı. Alman kansının Galafaya, 
Beyoğhına ~eçmesi bir hadise teşkil 
ederdi. Jler köpek ciimhuri~·etl .çiin· 
kU !stanhnlcla köpekltr cUmhurf~·et 

halinde ya.5arlardı - iilkP-Si dahilinde 
Alman kadınını istikbal eder, teş· 
~i eyler, komşu cUmhurfyf"t köpekle
rine tevdi ,.e teslim e~·lercll. Seksen, 
ytiz köpeğin bir flrenk kadını arka~n
na dii üp fınn, fınn gezmel~rl hoıt 

,.e garip bir manzara teskU e~·lerdi .• 
f stanhuhın köıM>kler C'timhuriyetlnl, 
köneklerinin ıeka ve adf'tlerlni - Ah
dtilhamiclin Heklmbaşı"ı Ma\Tuyanl 

Paşa uzun uzadı~·a bir broşürde .ıtU
zel güul tas\ir etmiştir. Alman ka
nsının ismi Huncl Mutter'dir \'e kö • 
pekler anası demektir. 

Abdurrahman Adil EREN 

Konservatuvarda tedrisat 

Konservatuardada bir Te§riniev
velden itibaren derslere başlanacak· 
tır. Muallimler meclisi ayın yirmi se 
kizinde bir toplantı yapacaklar ve 
gelecek tedris yılındaki ders progra
mı ve verilecek konserleri tesbit • -
deceklerdir. Bu yıldan itibaren kon
servatuarda ,geçen sene Şehir Mecli
since kabul edilen yeni talimatname • tatbik edilecektir. 

Konservatuarda mevcut derselere 
bu sene Tilrkü \'e Danslar adlı yeni 
bir ders daha ilave edilmi§tir. 

Ankara ıergiıine ıan'at 
mektepleri ittirak edeceklet 
Ankarada 29 Teşrinievvelde açıl~ 

cak ev ve elişleri sergisine bütün mm 
taka aan'at mekteplerinin iştiral• "t• 
meleri allkadarlara tamim edilmif • 
tir. 

Trakyada meyvacılık 
tetkikleri 

Trakyada tetkikata giden lktısat 
Veki.letl meyvecilik seksiyonu şefi 
Z('ki Doğan ile ambalaj miltehasaısı 
Bade dyn şehrimize dönmüşlerdir 

Bu heyet yakında Sabancaya giderek 
ora meyveleri hakkında tetkikat ya
pacak ve Sabancadan lzmire gid~cek 
lerdi.Jo 

I 
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Sağlık 
Oğütlerı 

Büyük bir macera 
filmi 

' 
_e_R_ı _ç _j,, Radyo 

No. 4ti Yazan : Ziya Şakir "k ün işleme modası 

Müdafaa ihtiyacı karşısında Sard 
karargahına bir müfreze gönderildi 

Kadın modalannm hepsi, şüphe
siz, bayanlara daha ziyade güzellik 

Demişti .. Fakat uzun müşavere

lerden sonra; cepheye gönderilmek 
Uzere teşkil edilecek müfrezenin ba-
5ına Etemin geçiıilmesine karar ve
rilmişti. 

Bu karar, Eteme bildirilmiş; onun 
tarafından da derhal kabul edilmiş

ti. Bu suretle (Kuvayı Milliye müf
rezesi kumandanı) Unvanını alan E
tem Beyı ilk iş olarak Bandırma 

halkına bir ültimatom vermiş; teşki
latını ikmal etmek için bir hafta 
~arfında (60 bin lira) istemişti. Şa
yet bu para muayyen olan zaman zar 
fmda tamamen tesviye edilmiyecck 
olursa, zenginlerden cebren alacağı
nı da ilave etmişti. 

Etem Beyin bu tehditkar talebi fi. 
zerine Bandırma heyecan içinde kal
mıştı. Zenginler, derhal lstanbula 
kaçmışlar; 

- Kuvayı Milliye namı altmda or
taya atılan bir sürü eşkıya, halkı 
soyuyor. Kaçtık. Hayatımızı zorla 
kurtardık. 

!>iye feryada 'başlamışlardı. 
Etem Bey, halka dehşet ve heye

can vermekle kalmış; Bandırmalılar
dan on para bile koparamamıştı ... 
Ancak şu var ki, İstanbul hükumeti. 
Etem Beyle kardeşleri hakkında tah 
kikata başlamıştı. 

Bu sırada. Gönanda bulunan Hür
liyet ve 1ti18.f çılar tarafından da 
ahzı asker şl\besi reisi binbaşı Tev
fik Bey hakkında bir şikayet tufanı 
yükselmi~ti. 

(Binbaşı Tevfik Bey, eskıva Fte
min biraderidir. Burada halkı. hükft
metin amali hilafına olarak silablan
dırmava kıvam etmiştir. E~er bu a
d"l.ın derhal buradan kaldmlmazsa: 
bir c;ok uygunsuzluklar zuhur ede
cektir.) 

da muvaffakıyetsizliğe uğrayan- E 
tem Beyle Reşit Bey, Salihlideki çift 
liklerine gitmişlerdi. Oradaki Dra
malılardan bir kuvvet teşkil edecek
lerdi... Fakat bunun için de silah· 
cephane, bomba ve saire elzemdi. 

Etem Bey; bunları ele geçirmek 
için evveli, müdafaai milliyenin ilk 
kahramanı olan Ayvalık cephesi ku
mandanı Ali Bey'i ve sonra da, -
o sırada (Soma) da bulunan (Mira
lay Kazım Bey) e müracaat etmiş: 

(Salihli) de bir cephe tesis etmek 
için yardım istemişti. .,_, 

Bu sırada, Salihli cephesinin vazi
yeti, müşkülleşmişti. 68 inci alaym 
1 inci taburunun fazla silahlan, bü
tün eli silah tutan halka tevzi edil
miş; teşkil edilen milli müfrezeler 
Ahmetli istikametine sürülerek 
(Sard) da karargfıh tesis edilmişti ... 
Buna binaen bu şiddetli müdafaa ihti 
yacı karşısında Etem Beyin teklifi 
reddedilmemiş: maiyetinde bulunan 
(9 atlı) ile Sard karargahına gön
derilmişti. 

Fakat Etem Beyin maksadı, bu 
değildi. Onun istediği şey, müstakil 
bir kuvvet temin edip, başına geS; 
mekti... Talii yardım etmiş; bu ar
zusuna muvaffak olmakta da gecik
memişti. 

~ 

Açık muhabere: 

aay Fahriye: 

[Arkası varl 

istiklal mücadelesinin başından so
nuna kadar çalışan bir mücahit sıfa
tile, yazılarımıza verdiğiniz kıy
met, bizi çok teşvik edecek bir mahi
yettedir. Mektubunuzda, bahsettiği • 
niz hadiseler, bizim için de çok mü
himdir. - vesikalara raptetmek şar

Diye bir çok telgraflar çekilmişti. tile - bunlardan maalmemnuniye bah 
O tarihte Harbiye Nazın olan sedcbiliriz. Bilhassa, mektubunuzda 

Mersin,Ii~ Cemal Pap, binba~ı Tevfik i~mi geçen za't ile görüşmeyi, biz <la
Beyi Erzuruma tayin etmiş; derhal ha evvel arzu ettik. Ve hatta, kendi
vazifesi ba.sma hareketi için emir sinden bir davet bekledik ... Eğer şim 
vermişti. di kendileri böyle bir arzu izhar bu-

Tevfik Beyin vaziyeti, müşkUlleş- yuruyorlnrsa, bize ynrdım ve tarihe 
mişti. Kendisine bir hattı hareket de hizmet etmiş olurlar. Teşekkür ve 
tayin etmesi için eski arkadaşı olan hürmetler ... - Z. S. 
baytar Hüseyin Beye bir mektup 
göndermişti. Hüseyin Bey: 

(Gitme. İstifa et. Buralarda, çah
ıacak işler olacak.) 

Diye cevap vermişti. Bunun üzeri
neı Tevfik Bey istifa etmiş; i~lerln 

zuhuruna intizar etmek üzere Ban
dırmaya gelmişti. 

Tevfik Beyin Bandırmaya gelme • 
ıinden bir müddet evvel, -Bandırma 

Hafif yemekler - Bonfile, patlı
can püresi, erik komı)()stosu. 

Ağır yemekler - Çöp kebabı, fı -
nooa makama, elma kompostosu. 

MADAM "~UTTE~FLAY,,5 Lvı·A sı·oNEY f•lm inın b UyUk .ı. 
yıldızı 

Kanundan Kaçılmaz 
Filmi De bugüne kadar yaptığı eserlerin en güzelini yaratmıştır. 

. 
1 Gece Yarısı 

·o. 48 

Iclil ,onun arkasından baktı, ağır 
ağır yürümeye başladı; başında ağ
nlan içinde bulantıya benzer bir e-
sinti vardı. 

Gönlerce yol yürUmUş gibi yor-
gun. bitkin bir halde eve dönmü§tü. 

- Yemeği hazırlıyayım mı? 
Diye sonra Madam Zaruiye: 
- Hiç iştahını yok! dedi. 
Madam Zaruyi, meraklandı: 
- Sokağa çıkarken bir şeyiniz 

yoktu ... 
Genç kadmm yüzüne bakıyordu: 
- Renginiz de solukça ... 
lclal cevap vermiyordu. Yaşlı ka

dın: 

- Yoksa Celil Mahiri mi gördün? 
Ondan bir haber mi var? 

Mahmut YESARi 

- Hayır... Kimse gelmedi ... 
lclal, yatak odasına doğru yürü-

dü: 
- Kim gelirse, evde yok, dersin .. 
- Yatacak mısınız? 
Genç kadın, durdu ,elini alnından 

geçirdi: 
- Doğrusunu istersen, yatacak 

mıyım, oturacak mıyım? Ne yapa
cağımı bilmiyorum... Soyunacağım ... 

Madam Zaruyi, sesini çıkarmadan 
başını eğdi, mutfak tarafına gitti. 

Iclal, arkasından seslendi: 
- Madam, yemek ne var? 
Yaşlı kadın, dönmüştü: 

- Kebap hazırlıyacağmı... Pili.ki 
var... Börek var ... 

Iclal, düşünüyor gibiydi; gülümse-
di: 

vermek için icat edilirler. Onun için 
modaların hiçbirine bir şey d~meye 
hakkımız yoktur. Bilakis hepsini 
takdir etmek vazifemizdir. Fakat 
bir moda güzellik vermek gayesini 
temin ettikten başka, bayanlarl\l 
sağlığına da hizmet ederse sevinci
miz elbette artar. 

Yün işlemenin, o işi gören nazik 
ellere güzellik verdiğinin ispatını, ta
bii, benden beklemezsiniz. Bu, va
purlarda ve gazinolarda bile, zevk 
salıibi kimselerin oturacakları yeri 
yün işliyen bir bayanın karşısında 
seçmelerile sabittir. O gençlerin a
rasında daha ziyade hararetli olan
ların rivayetlerine göre, bir gözle 
flirt dinletmek için en elverişli va
ziyet te onun yün işlediği zamandır. 

Yün esvap halinde sağlığa en iyi 
hizmet eden maddedir. Bu iyilik o
nun zaten canlı bir mahlukun sır

tından gelmiş olmasından değildir. 

Hangi maddenin daha iyi lsıttıb'lJU 
merak eden hekimler, madeı;ıden bir 
insan göğdcsi yaptırarak içersini 37 
derecede sıcak suyla doldurduktan 
sonra üzerine, yün, pamuk, ipek gi
bi başka başka maddelerden esvap 
giydirmişler ve maden göğdenin 

hangi cinsten esvapla olursa olsun 
hemen hemen ayni zamanda soğu
duğunu görmüşler. Şu halde giydi
ğimiz 'esvapların, bizi ısıtmak veya 
üşütmek bakımından, her hangi bir 
cinsten olmalarının ehemmiyeti yok 
demektir. 

Yün esvapların faydası; yün ku
maşlarda ilmiklerin arasındaki göz
lerin daima az çok geniş olmaların
dan ileri gelir. Ilmikleri pek sıkı ve 
pek ince kumaşlar vücudun sıcaklı
ğını çabuk kaybettirirler. Bunun ak
si olan kumaşlar -ilmiklerin ara
sında kalınca bir hava tabakası sı
kıştığı için- vücudun hararetini da
ha iyi muhafaza ederler. 

Sağlığa uygun bir esvabın derimi
zin teneffüsüne ve terin tebahhur e
dip çıkma.sına engel olmaması da ıa

zımdır. Bu bakımdan da en iyi ku
maş )ine yündür. Böyle, havanın 

girmesine ve ter buharının çıkması
na elverişli olmak bakımından es
vap kumaşlarının sırası şöyledir: 

En az elverişli keten bezi; sonra sı
rayla: Pamuk bez,. keten örgü, pa
muk örgü, yün örgü, pamuk fanile, 
yün fanile. 

Yüniln bir iyiliği de çabuk ıslan
mamasından ileri gelir. Keten bir 
bezin bir dakikada içtiği miktarda 
suyu yün kumaş ancak yarım saat
te içer. Pek iyi bilirsiniz ki bir es
vap nekadar çabuk ıslanırsa insa
nı o kadar çabuk üşütür. Bundan 
ba§ka ketenden bez pek çabuk ku
rur ve kururken vücudun hararetin
den bir kısmını da beraber çıkan1( 
Halbuki yün kumaş ıslandıktan son
ra yavaş yavaş kurur ve vücudu bir
denbire üşütmez... Demek oluyor ki 
yün her hangi bakımdan öteki ku
maşlara Üstündür. 

I<'akat kuma§larda rengin de hay
lice ehemmiyeti vardır. Bir kumaş 
ne kadar koyu renkte olursa Güneş 
in ışıklarını o kadar çok tutar ve , 

- Benden çok yaşıyacaksm ... Şim
di fikrimden o, geçiyordu; bira, işta
hını açar ... Sabahleyin de hafif kah
valtı ettin, açlık ta baş ağnsı verir ... 

Madam Zaruyi, bakkala gitmişti; 
İclal, bir çırpıda soyundu, kimono
sunu giydi, mutfağa geçti. Niyeti 
buz dolabından soğuk su alacak, baş 
ağrısını dindirecek bir hap yutacak
tı. 

Buz dolabını açtığı zaman, açıl
mış, fakat üzerinden ancak iki par -
mak kadar alınmış bir küçük şişe 

rakı gözüne ilişti. Rakı, soğuktan, 

bembeyaz olmuştu. lcıaı, gülümse
di: 

- Ne de güzel soğumuş! .. 
Beyazlaşmış soğuk rakı, onun bir

çok ölü hatıralanru diriltmi~. Ku· 
lağının dibinde, bir çok aşina sesi, 
ona fısıldıyorlardı: 

- Bir kadeh iç açılırsın, bir §eyin 
kalmaz! 

Rakı, baş ağrısını keser ... 
Diye sormamak için, kendini zor 

tutuyordu. 
Iclal, onun, gözlerinin içi sorgu do 

Ju. "merakla, kar§ısında dikilişine de 
sinirlenmişti : 

- Madamcığım, senin pilikin en
festir. Bana, bakkaldan bir şişe bi
ra. alır mısın? 

- Neden başın ağrıyor? Vücutça 
hasta mısın? Hep sıkıntındandxr bun 
lar, iç sıkıntısından... İç, unutur-
sun ... 

- Beni, arayan soran oldu mu? 
Madam Zaruyi, sevinçle ellerini 

cırpmıştı: 

- İ§tah açar, iç ..• 
tcıaı, korka korka elini dolaba u -

Amerikada 7 ,5 milyon 
nüsha basılıp satılmış 
olan bir eserin filmi 

gösteriliyor 
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1 (S) kağıt yapıp 1 pik ile müzaye-
1 deyi açar. (N) 2 pik ve (S) 4 pık_ 
1 Yan taraflar daima geçerler (W) kör 
· l CD) si ile oyuna başlar. (E) ve (W) 

nin kağıtları görülmediği farzedile -
rek (S) nasıl oynamalı? 

•. • Bu meselenin halli, 17 perşembe 

Filmden yem o-;r sahne 

Beyoğlunun küçük denilen, yani 
büyük sinemalarda ilk defa olarak 
gösterilen filmleri tekrar, ikinci veya 
üçüncü defa gösteren sinemalarından 
Alkazar Sineması bu sene, büyük ve 
ilk defa gösterilen bir macera filmi 
mevsime girdi. 

Bu film "Mohikanlann son evladı" 
isimli çok tanınmış, çok okunmuş ve 
Fcnimore Cooper tarafından yaztl -
mış bir eserdir. 

Sessiz film zamanında filme alın • 
mış olan bu mevzu, o zamanlar bil
yü k bir muvaffakıyet kazanmıştı. 

Ayni muvaffakıyeti şimdi de kazan
mak istiyor. Sinema bakımından 

sessiz zamalardaki film, tesir ve he
yecan bakımından bu sefer gösteri · 
len güzeldir. 

Filmde oynayan artistler arasında 
"Tüccar Horn" filminde oynayan bir 
takı msimaları görmek kabildir. Ez
cümle Edvina BQ.th gibi. Filmin tabi
at manzaraları güzel, facialar heye-
canlı bir şekilde tertip edilmiştir. 

fa. 

Senen· n Muvaffakiyeti 
SAKARYA Sineması (Eski El

hamra) her şu'oede derin ihtisasları 

olan bir heyet tarafından idare edile
cek ve senenin en son muvaffakıyet

lerine sahne olacaktır. 

sayımızda çıkacaktır. 

13 EylUl Ptl%Gr aayımrztla 
çıkan meıelenin halli 
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(S) kağıt vermiştir. Müzayede na
sıl olmalı ve el nasıl oynanmalıdır?. 

s 
Pas 
Pas 

Müzayede 
W N 

lKaro 
4Pik 

2Tre!l 
Pas 

Oyun 

E 
2Pik 
Pas 

(E) 4 pik yapacak. (S) tabii tren 
(V) si öyle oyuna başlar. (N) trefl 
(A) ve (R) sini aldıktan sonra koz 
oynaması zaruridir. (S) koz (A) nı 
alıp tekrar koz oynarsa geri kalan bil 
tün leveleri yapması 18.zımgelen (E) 
bu eli nasıl oynamalıdır? .• 
Eğer karolar iki tarafta üçer üçer 

taksim edilmiş ise yerden bir tre!l 
kestikten sonra 4 koz, 4 karo ve kör 

mek mümkün; fakat ya bir elde ( 
karo varsa - bir kere bu yola girdik
ten sonra - artık taahhUdü yapmağa 
imkan kalmaz. O halde iki taraft'1l 
birinde hem 4 karo ve hem kör (R)sl 
bulunduğunu farzederek ilk bir plfw 
kurmak daha sağlam bir yol gibi gö· 
rünüz; zira bu hesap doğru çıkanıa 
bu kağıtların bulunduğu eli nihayet 
ya bir karo veya kör (R) ııini atma
ğa mecbur bırakmak milmkiindür. 

Bugünkü program 
İstanbul 

Öile neşriyatı - 12,30 • 12,SO: PllJı:ta 
Türk muıikiıi; 12.SO • 13,0S: Havadia; 
13,0S - 13,25: Pllkla hafif müzik; 13,25 • 
14: Muhtelif plik neıriyatı. 
Akıam ncıriyatı - Saat 18,30 - 19,30& 

Çay saati, danı muıikiıi; 19,30 - 20: Kon
ferans (Dr. Salim Ahmet tarafından): 20 
20,30: Rıfat ve arkadaıları tarafıiıdan 
Türk musikisi: 20.30 - 21: Mahir ve ar· 
kadaşları tarafından halk prkıları; 21 • 
21,30: Sololar: Adolf Boş, Krayzler ve 
Alexandre Kipniı) in pllkları: 21,30 22 
30: Stüdyo orkestrası: 1 - Morene: Die 
Schönen von valcncia (Valzcr): 2 - ~
chmanniniff: Elecic: 3 - Rachmanni • 
noff: Screnade: 4 - Rubinıtcin: Bajadc
rcn - Fanı (anı - Fcramora): S - Lehar 
Ziıennerliebe (parçalar): 6 - Mendel • 
sohn: Lied ohne vorte; 7 - Mendel· 
ıohn: Fruhlinıslied: a - Bl:ret: Einlei • 
tunı :rum acet Carmen. 22,30 • 23: Ana· 
dolu Ajansı haberleri. 

•••••••••••••••••••••• 
Günün program özü 

SENFONİLER : 

21,10 Breılaıı: Haydyn, Spohr, Tchailcon 
ley. 21.10 Bükreı; Senfonik konser. 22 Pr .. 
Çek filhannonlıi. 20 Varıova: Senfoni. 

HAFİF MUSIKt: 

20,10 Prag: Karqık cilenceli proırram. 
21 Viyana: Viyana valsleri, 23,30 Hambıırıı 
Hafif forkeıtra. 21.15 Radyo • Parla H afif 
musiki. 

OPERALAR: 
21: Varıova: Gonnod'un "Fauıt" operaa 

21: Torlno: Casella'nm (La Giara) ve Hum 
perdinck'in (Haıuel und Grctel) oparalan. 

ODA MUSIK1S1: 

20 Hamburg: Kuartet (Votrurt, 8c1nl • 
brt). 22.20 Budapıt: Trio. 18,30: Viyaaıaı 
Oda muıikiıi (Mpx Reger). 

DANS MUSIKtSt: 
23.15 Roma. 23.30: BresJaa, 24: Var"fOftt 

24.0S: Viyana. 24,15: Londra (milli). ............ , ........ . 
Halk Opereti: 

Beylerbeyi İskele Tiyatrosunda 
Bu akşam 21.45 de (Halime). Ya· 

nn akşam: Beşikta§ Suat Parkta 
(Sevda Oteli). 

A renl Teşekkür 
Ailemizin sevgili reisi, zevcim ve 

babamız Milli Müdafaa Veklleti sa. 
bık Fen ve san'at Umum Müdürlü. 
ğiinden mütekait General Hasan Kıp
çak'ın vef atile hissettiğimiz derin te
~_ssil_re.J::ettJr r.P.n:ı ır.A ........ ..;-a...:ıı
bulunmak sliretile ve gerekse btzıerl 
bizzat veya bilvasıta tesell_i etmek 
lütfu nezaketinde bulunan ordu ytık• 
sek erkan,ümera ve zabit.anma, mer
humun kıymetli sı18.h arkada.şlanna 

ve ailemizin bütün samimi dostlarma 
ayn ayrı teşekküre sonsuz elemleri· 
miz mlnt olduğundan bu vazif enfn l· 
fasına muhterem gazetenizin tavae • 
sutunu rica ederiz. 

E§i Oğlu Kızı Damadı 

~~~~~~~~~~~~~~ "Coup. de Vienne" Viyana açmazı 
Habibe Cemi.ı Nurhayat Halit Altan 

vücudu o kadar iyi ısıtır. Mesela 
yün kumaş beyaz renkte olunca Gü
neşin ışıklarını tutma derecesi 100 
sayılırsa öteki renklerin dereceleri 
sırayla şöyledir: Limon sansı 102; 
haki renk 140; açık yeşil 155; zey· 
tuni yeşil 168; kırmızı 165, mavi 
198, siyah 208. 

En az ısıtan kuma§ beyaz renkte 
yün kumaştır. Onun için bu geçen 
yaz mevsiminde bayanlar beyaz 
yünden rop ve truakar giyiyorlardı. 
önümüzdeki kara kışta ne renkte 
kumaş giyeceklerine gelince orasını 
ancak Majeste Moda bilir. 

LOKMAN BE-KD-1 

zatmıştı, şişeyi titriyerek aldı ve bir 
suç işlemiş gıöi etrafına bakındı. 
Mutfakta ve apartımanda kimseler 
yoktu. Toyluğuna ve korkaklığına 
gül dil. 

Ve toyluğuna, korkaklığına gill
mekle beraber, kendi kendine cesaret 
vermek istiyormuş gibi, şişeyi açtı, 

ağzına dikerek bir yudum aldı, f>oğa
zı yanmıştı; hemen musluk ~ma 
götürdü: 

- Bana da ne oluyor? Yangından 
mal mı kaçırıyorum?_ 

Kuru kuru gUJüyordu: 
- Hani gören olsa, birinden kor

kuyorum sanacak! 
Şişe elinde, yemek odasına geçti, 

büfeden kadeh, bardak çıkardı, ma
sanın üzerine koydu; mutfağa gitti. 
Madam Zaruyinin hazırladığı bö . 
reklerden bir tabağa ayırdı ve buz 
dolabınd.'.ı bulduğu elmaları da getir
di: 

- Sof rayı kurdu! 
Bu, yalnızlık içinde, kendi kendine 

sofra kuruş ve yalnız başına, gUndUz 
rakı içiş, hoşuna gitmiştt Kadehı 

doldurdu, bir yudumda içti ve bir 
böreği ısmrken boğulacak gibi gü
fjvordu: 

denilen bu manevranın esası fudur: 
Düşmanın elinde bir klğrt sağlamak 
ve, ondan kUçilk kağıtlara hakinı kal 
mak için, düşmad\ o kağıdı muhafa
za etmek mecburiyetinde bırakmak
tır, ki bu mecburiyetle başka lüzum
lu bir kağıt atabilir. 

(E) bu planla ikinci kozu aldıktan 
sonra elindeki son trefll yerden ke -
ser ve oradan kör (A) nı oynayıp 

dilşmanm (R) sini sağlar; ve bunu 
müteakip kozlarını sonuna kadar, ya 
ni Uç el koz oynar. Bu dokuzuncu le
ve üstüne (N) ya kör (R) aini veya 
dört karosundan birini atmak mec'lu 
riyetinde kalır, ve bu ııuretle (E) ta-

- Ayyaş mı oldum? .• 
Ve piyanonun başına g~ti, şarkı 

söyliyerek çalmaya başladı. Apartı
manın kapısının açıldığını Madam 
Zaruyinin geldiğini, hatta elinde bi· 
ra şi§esile kapıdan baktığını görme-
mişti. 

Yaşlı kadm, üzerine rakı sofrası 
kurulmuş manya, ve şarkı söyliye
rek piyano çalan genç kadına baktı, 
yutkundu, başını eğerek mutfağa 

döndü: 
- Artık, aen iflah olmazsın, Ja. 

zım ... Gündüz, rakıya, tek bqma baş 
ladm ... Artık, ifli.h olmazsın, kızım •.. 
Kendisini gündüz rakısına kaptırmış 
ta, iflah olmuı. görmedim __ 

Ve onun halin.! içi yanarak kendi 
kendine söylenirken, genç kadmm 
tatlı ve yumuşak bir seale söylediği 

şarkıya, hayalini kaptmvermiştt: 
"Kimseye etmem rtlki.yet, ağlanm 

ben halime.., 
Yaşlı kadın, göz pmarlarmda top

la.nan yaşlan, elinin tersile kurutu· 
yordu: 

- Gençliğine, genç: güzelliğine, 

gilzel; zenginliğine, zengin .. Az talih, 
az kısmet, değil amma. .. İnsan kıs
mının yUzü gWmiyecek mi, hiç biri 

ahhlidünU yapmağa muvaffak olur. 
• (S) dördüncü levede koz oyna

mayıp ta kör oynarsa (E) için karo
ların Uçer ilçer taksim edilmlt bulun• 
mumı aramaktan bqka çare kal • 
maz; fakat bu ihtimale evvelden ba.t· 
vurup ta Uç el karo oyna.rsa ve ilmi• 
di boşa çıkarsa ondan sonra taahhU· 
dOnU hiç bir suretle yapamaz. 
•Eğer iki taraftan birinde 4:karo ve 

diğerinde de kör (R) ıi varsa bir ke
re düşmek zaruridir. 

Bu meselenin bütün inceliği eğer 

iki taraftan birinde 4 karo varsa ye
glne muvaffakıyet ihtimalini düştl • 
nUp bulmaktadır. 

para etmiyor... Allah, bir lrulun• 
güldürecek mi, yaşlı da olsa, çirkin 
de olsa, fakir de olsa, bir sebebini 
halkedip güldürüyor... GWdUrmlye
cek mi? .• İ§te. böyle giildUrmilyor! 

Madam Zanıyi, çok ileri gitmiş gi· 
bi durdu; korkarak dört yanma tia-ı 
kındı ve sağ eliyle haç çıkardı: 

- Tevbe ... Tevbe ... Biri Allah, bi• 
ri kul... Ben, neci oluyorum da i§le
rine kal'l§ıyorum ? •• 

Ve buz dolabından kebapldr etleri 
çıkardı, hazırladı, kendi kadehini a
larak yemek odasma gitti: piyano fi· 
kemleainden kalkmıı, masaya yak· 
lqllll§ olan leli.le, kadehini uzattı: 

- Seni gördüm, ben de keyfe F 
dim.. Bir· tane içeceğim artık .. Ne o
lursa olsun ... 

lcli.1, yaşlı kadının 110murtacağın'lı 
açık açık değilse bile, için için somur
tacağmı sanmı§tı; Madam Zanıyi'~ 
niçin surat aaıyo1'8un? diyemiyecektL 
Fakat evin içindeki çatık kq, ast• 
surat, onun keyfini kaçıracaktı. f .. 
kinci, UçUncU kadehten sonra, tcIAI 
bq ağrısını unutmu~; tatlı bir n~ 
ge içinde idi. 

(Ar'wu var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, samımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Kadını ve çocuğu ile 
harp eden millet 

lspa.nyadakl d&hlli harbin tafsi • 
IA.tmı A nupa gazetelerinde okuduk -
p insanın içi titriyor. Bir tarafta 
eski imtiya.zlannı muhafaza. etmek 1-
Çİll Fastan getirdikleri kölelerle ken
di memleketlerini bir harabeye çe -
viren generaller, karşllarmda kadı
Diyle, çocuğtyle dövüşen halk. 
İ8panyamn .Ja.ndarkı La Passiona.. 

ria geçen gün bir iş için cephedeki 
"8Zife8lnl bırakarak Parise gitti ve 
orada aosyalistlerden yardım dilendi. 
Kü:niilde gözyaeı dökerek: 

- İtim var, cepheye döneceğim. 
Vazifem beni orada bekliyor, diye 
bağırdı ve Franm hallmıdan yardım 
dilendi: 

- Bugtin bldnı başunl%a ~elen ya
rm. sizin bqmıza gelebilir, göıüntı -
llil 11Ç1D ı Dıtannda bulundu. 

lspa.nyol kadını ve İspanyol ~cu • 
l'tı kocalariyle ve babalariyle el ele 
fN yanyuı.a harbediyorlar. Bu bir 
mllletbı tarihinde nadir görünür btt. 
yi:lk lalı.nelerden blrldlr. 

• • • 
Eski Amazonlar 

Eski bl:r Yunan efsanesine göft, 
Oksun denizi clvannda bir yerde ka
dmla.rdan mürekkep bir cemiyet var. 
DUŞ. Bura.da kadınlar t.ek İ>aşlanna 
,yaşar, aralanna erkek girmesine mü
saade etmezlermiş. ı:·a.1nız nesilleri 
maJıvolmasm diye arada ıırada civar 
aşiretlere :ziyaretler ye.parlarmış. Bu 
blrl~elerden doğan erkek çocuk
lar ya o aşirete iade edilir ve yahut 
öldürülü.nnöş. J(rz ~ukla.r büyütü
lür ve onlara ok a1Tali, ~y ve kal
.kan kuJlanmaJc: g11>1 hönerltır ô~
ltnnş. İ§t.e mkl Yunaıtlstanda mev
cudiyetinden bahsedilen Amazonlar 
bunla.muş. Yunan efsanesinin an -
lattığı bu cemiyetin var olup olma. -
dığı hakkında elimizde kat'i deliller 
yok. Fakat bugün İspanyada kadın • 
Jar ~un atma..'lmı, harbetmesiııl 
öğrendiler. Cephede hlikftmet safları 
arasmda kızların ve ka.dmlann da 
yer a.ldığım görüyoruz. HükOmet ta
rafından halkı teşvik için sokaklara 
amlan Dt.nda elinde 8ilih bir gen~ kız 
l'e8mi vardır. 

• • • 
KüçliK bir mukayese 

' 1914 ve 19.'i6. 
1914 Cihan Harbinin başlıulığı bv 

l'Dıtir. 

O gön de devletler arasmda silah 

~vardı, bugün de va.rdır. 

O vakit Avrupa mllletlerinin mev
lmt huarf kuvvetleri 4,435,426 kişi, 
~at bti~le:rl y e k ô n o 
1,500,000,000 ldl. 

Bugttn Cihan Harbinden 18 yıl 
lonra A wpada silih altında bulun • 
cluroJan asker mildan 5,300,000, ve 
llllilı için sarfedilen p a r a 
r,000,000,000. 

914 de devletler Dd zU.mreye ayni -

butlardı. Bugttn de Ud ztlmreye ay

l'tlıyorlar. 

914 de bazı devletler müstemleke 
lattyorlardı, bagtln de o devletler 

llıtl9t.emıeke istiyorlar. 

914 de dava.Jarmı ancak ha'rple 
ba.Iledeblleceklerini zanneden millet
leı- vardı, bugiln de vardır. 

llulisa 914 le 986 birbirine çok 
benziyor. 

ilam deneblltr ki, 986 harp için 
914 den daha müsaittir. Çünkü şlm
c:li fazJa olarak milletler a.rasmdaki 
ltbııer, ga.yizler, ihtiraslar artmıştır. 
Cltban Harbinin doğurduğu lıaksrzllk
llUtJı t.amlrinl lstlyenler vardJI'. Ve 
'1llıayet milletleri stirükleyen muay
~en. kavga mevzulan dah" bariz ve 
lteskin bir şekli ahnı~tır. 

lıugttn harp olmıyorsa., sebebini 

lb!Uetlerin Jıarpt:en bıkını~ olmalarm-

4', devlet a.damlarmm da bir harp 

~es'11llyetini ttzerlerlne almaktan 
f>tkrnaJaruıda a:ra.tnalıdJr. 

t.A N ======================================~========§ 
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1 Tarihf Dedikodu 1 

Köpekler anası 
bir kadın 

Abdülhamit devrinin maruf adam· 
fanndan biri de Münü Paşadır. Mü· 
nlf Paşa Aymtaplıdır. Şair Hasırc.ı 

Zadenin akrabumdan ve ehibbasm· 
dandır. Şamda tahsil etmiş, lstan
bula gelıniş, Babıali tercüme kaleml
ne çırağ edilnıi tir. Münü P~a er • 
babı kalemdendi. Güzel söyler, ;ti -
ıel yazardı. Bir Ayıntap dönüşünde 
Hasırcı Zade Mustafa Efendiye yaz
dığı mektup Bahri tavil üslô.bunda· 
dır; fakat pek hoştur. 

Münif Paşa gazetecilik de etmiş· 
tir. Ruzna.mei Ceridei Havadiste Im
tiplik eylemiştir. 

Suriyeliler, istik
lillerini ihtilil ya. 
parak kazanmıstır 

Münif Paşa bir zamanlar Adliyeye 
de intisap etti; Dördüncü Ticaret 
Mahkemesine reis oldu. Zaptiyede 
t;eşekkül eden istinaf Ceza Mahke • 
mestne ereis olunca yerini - tavsiyesi 
üzerine - Hasan Fehmi Efendiye 

i • 

ttrkeyledi. Hasa.n Fehmi Elendi, 

Birkaç sene önce de Suriyeye bir muahede teklif olunmuş, 

fakat Suriyelileri hoşnut etmediği için bütün Suriyeliler 
\ 

tarafından reddedilmiştir 

1 ürkiye efkarı umumi
yesi, Fransa - Suriye 

muahedesinin Pariste, 
Suriyeyi temsil eden hey
etle Fransa hükumeti ara .. 
sında imza edilmiş oldu • 
ğunu haber almış bulunu
yor. Bu muahedenin tat
biki ile Fransanın Suriye 
üzerindeki mandası ilga 
olunmakta ve Suriye 
devleti istiklalini kazan . 
maktadır. 

Suriyeliler bu istiklaliı 
boşuboşuna kazanmış de· 
ğillerdir. Bilakis Suri-
:Ytlil~r 1 ~ sene evvel 
Fransız ordufarının yurt-
larını işgal etmelerinden
beri hürriyet ve istiklalle
rine kavuşmak için çalışı
yorlar. Fransa, bu ara
da Suriye ile anlaşmak 
istemiş, bir kaç y önce 
yalnız Fransızlarla, o za
man Fransızlara yakın o
lan kimseleri hoşnut eden 
bir muahede projesi ha
zırlamış, fakat Suriye par
lamentosu ile Suriye ef -
karı umumiyesi bu proje
yi reddetmiş ve bu proje
nin tetkikine bile razı ol
mamıştı. 

Çünkü Suriyedeki mil -
liyetçi. kütle ile Suriye 
gençliği ve Suriye mat
buatı bu projenin mahi -
yetini teşhir ederek ona 
taraftarlık gösterenlere, 
ummadıkları ve bekleme
dikleri bir şekilde meydan 
dan okumuşlardı. 

B ir kaç sene önce ileri sürülen 
ve Suriyeyi hoşnut etmek

ten çok uzak olan bu projenin Fran 
sanın bendelerinden müteşekkil ola 
rak Suriye hükumeti tarafından 

imza edildiği haberi yayılır yayıl
maz bütün gençlik ayaklanmış ve 
parlamentonun bu muahedeyi red
detmesi için ciddi tedbirler alınış
tı. Parlamento Şamda toplandığı 
için gençler de Şamda toplanm1ş
la.r ve parlamento azası ile birer bi 
rer temas ederek hepsine her ne 
pahasına olursa olsun muahede 
projesinin reddi için and içirmi§
lerdi. 

Bunun neticesi olarak muahede 
projesi parlamentoda reddolun-

muş, fakat Fransızlar, parlAmen

tonun alacağr vaziyeti anladıkları 

için, tam bu toplantı sırasında 
parlamentonun feshine dair bir ka 
rar hazırlamışlar, bu kararın neşri 
üzerine bütün Suriyeyi derin bir 
hoşnutsuzluk kaplamı§tı. Bu ara-. 
da bütün Suriye halkmm itimat 

··----~e.slltr•-'"""""" ... '-" ... .., _ _ .. _ ...... _ 
Yazan: M. K. Tabbara 
[lzmir •ergisini ziyarete ge -

len Berut gazetecilerinJen Bay 
Mehmet Kamil Tabbare, lstan· 
bulcla birkaç gün geçirmek üze
re fehrimize gelmiftir. Berutta 
çıkan Şehrazad mecmuast sahi
bi ve gündelik Savtül Ahrar ga
zetesi mümesaili olan meılekta
flmu; Suriyenin i.atiklalini nasıl 
kazandığını anlatan bu maka
leyi ıureti mahauıada TAN için 
yazmıftır. 

Yazıyı arapçadan türkçeye 
çevir er ek nefred iyoruz.] 

ettiği riiilliyetc;i kütle programım 
ha.zırlıyor ve harekete geçmek için 
vaziyet alıyordu. Milliyet hareketi 
Suriyenin bütün şehir ve köylerine 
yayılmış bulunuyordu. Büyük bir 
fırtınanın kopmak üzere olduğu gö 
ze çarnmakta idi 

N ihayet Şamda milliyetçi küt
le heyeti, şehre ışık veren 

Fran.<iız elektrik şirketine karşı bir 
boykotaj hareketi hazırladı. Ve 
bütün halkı elektrik kullanmamı
ya davet etti. Buna karşı Suriye
deki Fransız makamatı bu hareke
tin umumi emniyeti ihlal edecek 
mahiyette olduğuna inanarak 
Şam Meb'usu Bay Fahri Barodiyi 
ve bazı gençlik liderlerini Şamdan 
uzaklaştırmış, fakat bu hadise ha
ber alınır alınmaz bütün Suriyede 
umumi bir grev hareketi başlamış, 
ve mandater devlet aleyhinde her 
gün nümayişler yapılır olmuştu. 

Suriye fevkalade komiserliği Suri-

yenin ileri gelenlerinden bir kaçını 
uzaklaştırmak ve sürgüne gönder
mekle işin önünü almayı düşün

müşse de tedbir memlekette ihtilal 
alevini yakmtya yardım etmiş ve 
Suriyedeki askeri makamat müda
hale mecburiyetinde kalmıştır. 

F ra.nsa bu vaziyet karşısında 
milliyetçi kütle ile anlaş

maktan başka çare bulunmadığını 
anlıyarak bu kütle ile müzakereye 
girişm.iı,, neticede altmış gün de-

vam eden umumi grev son bulmuş 
ve milliyetçi kütle erkanından te
şekkül eden bir murahhas heyet 

Parise giderek Suriye - Fransa 

muahedesinin müzakeresine başla
mıştır. 

Bu heyet Paristeki çalışmalarını 

muahedeyi imzalamakla tamamla

mış, Fransada. halk cephesinin iş 
başına gelmiş olması meselenin 

hallini )cola.ylaştırmrştrr. Fransız 
halk cephesinin programları Suri
yenin istik18.lini temin edecek ma
hiyette idi. 

Suriyenin 1stiklalini temin eden 

muahede imzalanmış olduğu ıçın 

daha evvel vuku bulan hadiseleri, 
ihtilalleri, 1928 de yapılan Kanu
nu Esası~; mevzuu bahsetmeye lü
zum görmüyorum. 

Bu yazıyı yazdığrm sırada Su
riye istiklilinin Türk mat

buatı tarafından kutlulandığını ve 
Suriye haberlerinin gazetelerde en 
önemli mevkii işgal ettiğini görü
yorum. Bilhassa "Tan., m evvelki 
glinkU başmakalesi Türkiyenin ye-

ni Suriyeye karşı hislerini çok iyi 

ifade etmekte idi. Komşu memle

ketin en iyi şerait içinde yaşıya

caklan hiç şüphe götürmez. 

M. K. Tabbare 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Ankara da işleri takip edilen okuyucularımız 

( Ankaradaki resmi dairelerde takip edilecek işi bulunan okuyucuları -
mıza kolaylık olmak üzere gazetemizin açtığı büroya şimdiye kadar yüz
lerce müracaat yapılmıştır. Büromuz, bu müracaatları birer birer takip 
etmiş ve alınan neticeler iş sahiplerine yazı ile derhal bildirilmiştir. Bü
romuzdan gelen cevaplardan üçünü de bugün bu sütunlarda bildi
riyoruz:) 

Halli Doğan, Kale mah8.Ilesi Dar dilecekHr. 
eokak No. 8 

Vize • Kırklareli 

Şurayi Devlete verdiğiniz 16513 
sayılı dilekçeniz hususi heyete hava
le edilmiş ve karşı taraftan müdafaa 
istenmiştir. Size haber vermek ve 
&izden cevap istenmek için müdafa
anın gelmesine intizar olunmuş ve 
bu yüzden dediğiniz gibi vakit geç
miştir. 

Nitekim birinci müdafaa gelir 
gelmez bugünün tarihile 3izden bi -
rin.ci müdafaaya cevap istenm~tir. 

Cevabınız diğer tarafa tebliğ edilip 
müdafaası alındıktan sonra karar 
verilmek il.zere hususi heyete sevke-

• • * 
Salii.hatttn Ankan, Setçokhatun ma

hallesi, Karaca.ahmet sokağı N o. 7 
Buna 

Vaziyetinizi ~!assal bir şekilde 
anlatarak ve bize gönderdiğiniz gibi 
bir de tasdikname 8Ureti ilave ede -
rek Kültür Bakanlığı Orta Tedrisat 
Genel Direktörlüğüne bir istida veri
niz.. Direktörlilk vaziyetinizi ince -
den inceye tetkik edecek ve Zü~um 

görürse Genel K1trmaydan da sor -
duktan 3<>nra size cevap verecektir. 
Bugün için Bize mü3bet bir cevap 

veremediğimize müteessiriz. Kültür 
Ba.ktmlığına vereceğiniz "8tManın ta-

rih ve numarasını bize de yollayıntz, 
takip eder ve size ayrıca cevap veri-
)"lz. 

• * "' 
Hasan Mes'ut, İstanbul Postanesi 

giden dairesi şehir ciheti 
memurlarından 

İstanbul 

Verdiğiniz tarın ve numara il.e t.,,. 
tidantz .Ankarada bu1unamamı§tır. 

Bu, tarih ve n1tmaranın /3tanbul 
BaşmüdilrWğilne ait olduğuna göre 
siz Anka.raya haval.e tarih ve numa
rasını alıp bize yollarsanız derhal öğ 
renir ve bildiririz Ankaraya temmuz 
ayında gelmiş sizin imzanız1.a bir iB-

tid.a voktur • 

Nafıa. ve Adliye Nazın olan Hasan 
Fehmi Paşadır. 

l\lünif Paşa. bir zamanlar Berlin 
Sefareti SeniyyeAine mü.,teşar oh\u· 
Berline gidince üç ay sefaret kona
ğından çıkmad1. Sefarette hizmeti ot .. 
madığı zamanlar oda.sına kapandı: 

almanca öğrendi. Hususi surette Hu· 
kuk de~i de gördü. 

Münif Paşanın pek tok kansı ve 
pek çok ç.ocuğu oldu. Bunlardan biri 
de BerJin dönüşünde beraberinde ge
tirdiği bir Alman kadmıdır. Alman 
kadmmı VskUdarda. yerleştirdi. Ona 
Salacakta beş, altı ev yı.,ptı. E'\·Jerin 
varidatım Alman kant11mm maişetine 
tahsis etti. Aynca tah!'ll!'lat da bağ • 
hıdı. Münif Paşanın Alman kansı, 
Alman kansile müna~ebetleri sır o
larak kalmıştır. Münif Paşa pek ke· 
tum bir adamclı. Mecll!i!lnde ilimden, 
fiinundan, edebiyattan, lisandan ba..~
ka söz konuşulmazdı. 

Münif Pe . .,anm Alman kansı ı;arlp 
hir kadmdı. İstanbula gelince, İ!l>tan
buhm "okak köp.-klf'rlne i\şık oldu. 
Köpekleri pek senr, yolda fınnlara 
uğra)·arak ekmt>lc dağıtırdı. Alman 
kadın lı;ıtanbula gN'in<"e Galata kö· 
peklt>ri Köprti~·e üşiiştirlt>r, \'elfnl
metleırlnl istikbal Nlerlerdi. Sonra 
hep beraber Be~·oji;luna geçerler, her 
frnnm önünde dunıp nnklannı pay
lnşrrlarclr. Alman )cansının Galataya, 
Beyoğhına p:e('mesi bir hadise teşkil 
edercll. Her lcöp<'k cümhuri:retl .çün
kü tstanbulda köpekler cümlmri~·et 

halinde ya.,arlardı - titkf5l da ltlllnde 
Alman kadınını istikbal eder, teş

~i eyler, komşu climhuriyet köpekle
rine te,·di Ye teslim e~·Jerdi. Seksen, 
yüz köneğin bir firenk kadını arkası
na tlüşüp fınn, fınn gezmeleri ho~ 
\"e garip bir manzara t.-şkil l"ylerdl.. 
fstanbuhın köpf'kler cümhuriyetinl, 
köneklerlnin zeka ve acl.-tlerini - Ah
dülhamiclin Hı>kimbaşrsı ~lavruyanl 

P~a uzun uzadıya bir broşürde gü
zel güzel ta~nir etmiştir. Alman ka.
nsmm iırımi Hund Mutter'd.ir n kö • 

pekler anası demektir. 

Abdurrahman Adil EREN 

Konservatuvarda tedrisat 

Konservatuardada bir Te§riniev· 
velden itibaren derslere başlanacak • 
tır. Muallimler meclisi ayın yirmi se 
kizinde bir toplantı yapacaklar ve 
gelecek tedris yılındaki ders progra· 
mı ve verilecek konserleri tesbit e -
deceklerdir. Bu yıldan itibaren kon
servatuarda ,geçen sene Şehir Mecli
since kabul edilen yeni talimatname • tatbik edilecektir. 

Konservatuarda mevcut derselere 
bu sene Türkü ve Danslar adlı yeni 
bir ders daha ilave edilmiştir. 

Ankara ıergiıine ıan'at 
mekteplel'i ittirak edeceklet 
Ankarada 29 Teşrinievvelde açıla.

ca k ev ve elişleri serg-isine bütün mm 
taka aan'at mekteplerinin iştiral• r-t• 
meleri allkadarlara tamim edilmit • 
tir. 

Trakyada meyvacılık 
tetkikleri 

Trakyada tetkikata giden tktısat 
Vekaleti meyvecilik sek!iyonu şefi 
Zeki Doğan ile ambalaj mütehassısı 
Bade d ·n şehrimize dönmüşlerdir 

Bu heyet yakında Sabancaya giderek 
ora meyveleri hakkında tetkikat ya. 
pacak ve Sabancadan lzınire gidt!cek 
lerdir 
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Güreşimizde yeni 
bir canlanma 

Ortaya bir kuP.a koyarak 
güreşçilerimizi teşci 

etmelidir! 
Gerçi ensem 52, bazularım 42 de

'ğildir ama - 18.f aramızda - 911 
senesindenberi spor gazeteciliği ya
parım. Demek şöyle böyle tam bir 
çeyrek asırlık görgüm var. Bu müd
det zarfında memleket dahilindeki 
seyrini yakından ta.kip ettiğim spor
lardan birisi de güreştir. Gazeteci -
Jikle başlıyan merak müsabıklıkla 

devam etmiş, klüp reisliği ve niha -
yet Güreş Federasyonu R~sliğine 
kadar beni sürüklemişti. 

Bütün bu bir ömür esnasında bi
zim güreşte hiç patınmdan -;ıkmı
yan tek vak'a vardı ki, şimdi size 
bunu kısaca anlatacağım. 

922 de İstanbulda ~ yapan 
bellibaşlı ilci klüp vardı. Birisi be
nim o zaman reisi olduğum Anadcılu 
Klübü, diğeri de arkadaşımız Ah -
met Fetgerinin veya Fuadin - pek 
hatırımda' değil - reisi olduğu Be
~iktaş KlübU. 

Haliç KlübU sanmrn daha ya te
eekkül etmiş ya etmemiş olduğu 
için o sıralarda pek ismi okunmazdı. 

İşte o devirde iki klüp arasında.ki 
güreş rekabeti hayli ciddi idi. İki 
tarafta da değerli güreşçiler ı:ahştr 
ve biri'Qirlerine meydan okurlardı. 
Teşkilat mevcut olmadığı için mu -
kannen müsabakalar yapılmazdı a
ma, her hafta biribirlerine misafir 
tarzında giden güreşçiler sık sık 

çarpışırlar ve bu çarpışmalardan 

herkes kendi hesabına birtakım ne
tayiç elde ederdi. Bu karşılıklı re
kabetin başlarında Beşiktaşta ma -
ruf güreşçimiz Kemal, Anadoluda 
da Danyal vardı. Gitgide artan bir 
meydan okuma neticesi olarak bu 
iki giir-eşçinin umumi bir yerde gü
reşmeleri iki taraf arasında karar -
laştI. Matbuat bu işe o zaman çok 
ehemmiyet verdi. Hep çalıştık. Bir 
taraftan Ahmet Fetgeri, bir taraf
tan ben olmak üzere bu ilci pehliva
nın güreşmesi için bir de mukavele 
yaptık. [Hatta bu mukaveleyi ge
çende buldum ve Ahmet Fetgeriye 
verdim]. O zaman intişar eden (İd
man) mecmuası da doğrusu bu işe 
çok sarıldı. Şimdiki Futbol Federa.q
yonu Reisi Hamdi Emin [o zaman 
güreşçi idi] hakem oldu. Bir ,.ama
zan gecesi binlerce kişilik bir seyirci 
kütlesi önünde bu iki genç Saraçha
nebaşmda güreştiler. Neticede Dan
yal pes etti. 

Yaşar, meydan oku
yanlara cevap verdi 

Fakat, bu cevap, hiçte tatmin edici değildir.Eğer 
büyük bir şampiyon hususi müsabakalara hazır 
olduğunu hissettinnezse idmanlarda hasıl olacak 
vaziyetlerden daha büyük dedikodular çıkabilir 

Hukulc Fakülte
sinde tahsil 

müddeti 
Kat'i karar verildi, 

4 yıla çıkarılıyor 
Hukuk Fakültesinin dört seneye 

çıkarılması esas itibarile kararlaştı
rılmıştır. Mesele Vekiller Heyetince 
tetkik edilecek, kanuniyet kesbettik
ten sonra tatbik olunacaktır. Halen 
ikinci ve üçüncü sınıflarda bulunan 
talebe, hukuku yine üç senede ikmal 
edecekler, fakat bu yıl birinci snıı
fa kaydolunanla.r hukukta dört sene 
tahsil edeceklerdir. 

bı profesyonel değil, halis amatörüm,, 
satınna (bazı alaturkacılar) diye a
yırt edici bir kayrt koymayınca 936 
senesi ve ondan evvelki biitün sene-

Yazan: Vladimir Korelenko 
Sular kararıyordu. 
Bir çam ormanı içinde, uzaktaki 

dere ile çevrelenen köy, ilkbahann 
parlak yıldtzlt akşamında garip bir 
surette silüeUeşiyor, yerden kalkan 
siste, ağaçlan ağır, ağır gölgeliyor, 
ve boşlukta, gürnüşümsi, mavimsi 
bir perde iniyor, bir hava siniyordu .. 
Hcrşey sakin, düşünceli ve kederliy
di. Köy yav~ yavaş uykuya dalıyor
du. 

! lerin alaturkacılan ayni istife girer. 
1 Biri çıkıp ta sorsa: 

Harap barakaların, kalın hayalleri, 
ana çizgileri zorzoruna görülebiliyor, 
şurada burada ışıklar parıldıyordu. 

Arada sırada açılan veya kapanan 
bir kapının gıcırtısını duyabilirdi
niz. Birden bir köpek havlıyor ve yi
ne susuyordu. Bazan, oğuldayan, mı

rıldanan orman, bir yolcu veya bir 
atlıyı sinesinden dışarı çıkarıyor, ha
zan dn, bir araba takırdıya takırdıya 
gecenin karanlığı için geçip gidiyor
du. Bunlar bahar yortusu münasJbe
tile kiliselerine giden ormandaki ten
ha kulübeciklerin sahipleriydi. 

1 Canım Yaşar, bütün alaturkacılar 
ı böyle yan ağızla konuşulacak takım-

Dünya §amplyonu .ta.,arın Olimpiyat dönÜ§ü karŞ1lanmasına 
ait kıymetli bir hatıra 

Bertin Olimpiyadından sikletinin 
dünya birinciliğini kazanarak dönen 
kıymetli güreşçimiz Y~arı Kasımpa

şa güreşçilerinin müsabakaya çağır

dıklannı yazmıştım. Kulübüme men
sup olan Y~ann dahilde ve hariçte 
bu kadar &'!Pta doğurmasından bir 
nevi iftihar duyduğumu ilave ettim
di. 

Yaşar, Cümhuriyet gazetesinde 
meydan okuyanlara verdiği cevapta 
şunları yazıyor : 

Ben üç senedir Balkan ve iki sene
dır T ürkiye şampiyonuyum. Bef se
neden ber i Türkiyede beni lı iç bir 
T Ul"k 1türeşçlsi yenemedi. Bana &U&

teler vasıtasile meydan okuyanların 
hepsini de güreş minderinde tuşla 
yendim. Hem sade benim ki lomda o
lan lar ı değil, 66 kilodaki f ampiyonla
rını da mağlCıp ettim. 

Ben alaturkacı peh livanlar gibi 
profesyonel deği l , hli.lis amatörüm. 
Bana meydan okuyanlarla federasyo
nun kont rolü altında ve resmi müsa
bakalar esnas•nda her zaman güreş
meğe hazı r ım. Binaenaleyh benimle 
güreşmek isteyenler gazeteler vası -
tıı.sile meydan okuyacaklarına çalış
sın lar ve bir iki ay sonra aç ıl acak gli 
reş mevsimine hazırlansınl ar. O va
kit kendilerile güreflrim. 

birincisine pek uygun bulamadım. 
Kendisinin halis amatör olduğunu 

ilaveye ne lüzum vardı?. Yaşarın ha
lis amatör olarak Berljne götüriildii
ğünü, bütün Türkiye bildiği gibi, bü
tün dünya da pekala biliyor. Çünkü 
Olimpiyada giden her şampiyon ev
vela kendi teşkilatı tarafından ama
törlüğü tasdik edilmiş, sonra da mu
azzam merasimle amatör olduğuna 
dair yüzbinleree kişi önünde yenıin 
etmiştir. 

Şu halde Kasımp~a kulUbündcki 
amatörlerin kendisini müsabakaya 
çağırmalarile yazdığı "halis amatö -
rüm,, arasında bir münasebet olma
ması lazımdır. Yoksa, bir amatörün 
diğer amatörü güreşe davet etmesi 
teamül itibarile profesyonelce bir iş 
mi telakki edilir? .. 

Proleıyonel güref me•eleıi 
Cümlenin edasını bir dünya şampi

yonuna neden uygun bulamadığımı 
da izah edeyim: 
Yaşar ruhile, caniyle tam bir gü -

reşçi olduğu için elbette aşkla sevdiği 
güreşin tarihini de bilir. Esasen biz
de güreşmek ananesi ve yüksek bir 
mazisi olmasaydı, bu şubede de diğer 
şubelerde olduğumuz gibi kalmamız 

muhtemeldi. 
1936 senesinin dünya birincisi bil

mez mi ki "alaturkacı pehlivanlar gi-

dan mıdırlar? İçlerinde amatör ruhi
le, merdane güreşenleri hiç yok mu
dur? Cihan şampiyonu Kara Ahmet, 
Koca Yusuf, Adalı, Kurtdereli, Aliço 
ve ilah ... Türk gibi kuvvetli darbı me 
selini dünyaya yaymış olan şanlı peh 
livanlarımız alaturkacı değ!ller miy -
di ? .. Onların zamanında amatörlük, 
profesyonellik diye bir tasnü olma -
dığı için gördükleri gibi güreşmi']ler
dir. Fena ettiklerini Yaşarın iddia e
deceğini zannetmem. Herhalde Ya -
şar bir tavzihle bu noktayı tashih e
decektir. 

Kilise köyün ortasında ve bir dağ
cığın üzerinde idi. Yükselen, eski ve 
harap çan kulesi, mavi gökün içine 
uzanarak kayboluyordu. 

lhtiyar zangoç Miheyiç çan kule
sine tırmanırken, ayaklarının altında 
çrtırdıyan basamakların sesi ta uzak 
tan, ve dışardan işitilir, ve havada 
sallanan küçücük feneri de, boşlukta 
ışıldıyan bir yıldızı andırırdı. 

Bu merdivenleri çıkmak ihtiyara 
pek zor geliyordu. Bacakları kendisi
ni gUçlükle sürüklüyordu. Gözleri de 

Amatör gürefçiler ara•ımla artık seçemcmeğe başlamL5tı. Onun 
Gelelim bir amatörün her daveti gibi kocaman bir adam şimdiye ka

behemehal muayyen tarihlerde y9.pı- dar ebedi sükunetine kavuşmuş ol
lan resmi müsabakalara bırakması - malıydı. Atııma öJdürmiyen Allahım, 
na : onu daha yaşatıyordu. O, çoktan ... 

Bazan gayri resmi müsabakalara Oğullarını, torunlarını gömmliş, bir 
girmekle bir amatör hem kulUbüne, çok gençleri, ihtiyarları ebedi uyku 
hem de güreşe faydalı olacak şeyler yerine kadar götürmüş, teşyi etmiş, 
yapabilir. lşin bu tarafını, Felek Bür fakat işte kendisi daha hala sağdı. 
han bugünkü yazısında anlatıyor. Zor, zordu bu iş ... Birçok kereler 

Ben de şunları ilave edeceğim: bu ilkbahar yortusunu törenlemiş, 
Bir amatör güreşçi nasıl olsa id- ve kimbilir kaç defalar da bu çan ku

man etmeğe mecburdur. Yakında B~l lesinde nöbet beklemişti. Ve şimdi 
kan ~ haıı.ırlı)(. hslahv.11.f"Ak.- _de .Ta!l.l'I WC·=· ._~~ 
tır. Bir amatörün ücretli idmnncıları Jhtiyar adam kuledekı oallrona çı-
olamıyacağına nazaran kendi eşlerile karak, demir parmaklıkların Uzerin
tutuşur. ldmanlar da ekseri ciddi gil den ~ağıya sarktı ve baktı. Aşağıda 

·b· 
1 

v b~yük b" · ve derin bir karanlık içinde kilisenin 
reş gı 1 0 ur, eger ır şampı- etrafını kuşatmış olan köy mczarlığı-
yon hususi müsabakalara da hazır ol nı ve kollan açık, guya fena muhafa
duğunu hissettirmezse idmanlarda za edilen mezarları korurmuş gibi du 
hasıl olacak bazı vaziyetlerden daha ran köhneleşmiş haçı bulup çıkardı. 
büyUk dedikodular çıkabilir. Bütün bu dekor üstünde, şurada bu-

Kasımpaşalıların Yaşara verecek - rada bir kaç tane yapraksız söğüt a
leri cevabı beklemeden şimdilik ak- ğacı sarkıyordu. Yeni açmıya baş

hma gelenleri buraya kaydedişinıin 

sebebi, başkaları tarafından yanlış 

lıyan goncelerin saçtığı tallı ve ba-
harlı koku aşağıdan ihtiyar zangoçun 
burnuna değerek, ona ebedi uykunun 

teviline sebep olabilecek bu noktala- melankolisini ve kederli hissini ta
rı bir an evvel düzeltmesi içindir. şıyordu. 

F..şref ŞEFİK 

Çeviren: lbrahim Hoyi 
nin akışını ... Bütün bunları pek iyı 
tanıyor, adeta kendisinden bir pa.rw 
ça diye telakki ediyordu. Hayatını, 
burada boşuna harcamış değildi ki ... 

Uzak, uzak ve silik geçmişi kafa
sında canlandı. Babasile birlikte bu 
çan kulesine ilk defa nasıl çıktığını 

hatırladı. Allahım, bu vak'a çok es
kiden olmasına rağmen sanki dün 
imiş gibi geliyordu ona .. Şimdi genç
liği gözünün önüne gelmişti. Genç 
sarışın bir delikanlı idi. Gözleri par
lıyor, sokaktaki tozları kaldıran de
ğil de, sessiz kanatlarını çırpan ga
rip bir rüzgar saçlarım okşuyordu. 
Aşağılarda, uzaklarda, çelimsiz var
lıklar bir oraya bir buraya gidip ge
liyorlardı. Köy evleri küçücük kal
mış, orman biraz geriye çekilmiş 

sinmiş, ve köyün bulunduğu yumur
tamsı boşluklar da nekadar bilytik 
ve uçsuz bucaksız gibi görünüyordu. 

Kırçıl saçlı ihtiyar, şimdiki küçük 
boşluğa göz atarak: Bir de şuna 
bak! ... diye gülümsedi. Hayat böyle, 
bu idi zaten! .. !nsan genç iken, sonu 
nu bilemez, göremezdi. Şimdi ise her 
§eyi ayan beyan idi. Ve sanki avu
cunun iri kadar hiç te gizli bir tara,.. 
fı kalmamıştı. Orada çocukluğun
dan, öJüme ve mezarlıkta kendisi 
için tasarladığı köşeye kadar herşe
yi, her noktayı takip edebilir, bula .. 
bilirdiniz ... Allahın büytiklüğüne kur
ban olayım ki, artık istirahat zama .. 
nı gelmiş ve buna da hak etmişti. 

Hayatın yükünU, alnı açık olarak ve 
şerefle taşımıştı bu ane kadar ... Top 
rak ta kendisine tıpkı anasını andı• 

nyordu.. Binaenaleyh artık bu i$ti .. 
rahate çabuk, hem pekte çabuk ka .. 
vuşınalıydı ! ... 

Lakin çan çalma saati gelmişti. 

Miheyiç bir kere daha yıldızlara bak .. 
tı, şapkasını ve bir istavroz daha gı· 
kardı. Ve çanların i~"rini yakaladı. 
Birden havada bir çan sesi vrn1rysı. .. 
rak aks~tti ve bunu biribiri arkasın& 
bir ikinci, üçüncü, dördüncüsü takiP. 
etti. 

Çan sesleri dindi. Kilisede lyin baş 
lamı tı. Evvelle · li\eyjt, a.sıı.2:ıYi1 
ıner, ltapmın yanın a ır köşede di-
kilir, Hanileri dinliyerek dua ederdi. 
Bu sefer, öyle yapmadı ve çan kule
sinde kaldı. 

[Arkası var] 

Dolandırıcının 
• • 
ızı aranıyor 

Vahram, daha birçok 
kimseleri aldatmış ! 

Netice ne olursa olsun bu hareket 
İstanbul güreşine büyük bir hız ver
di ve ondan sonradır ki bu iki klüp, 
Halicin de inzimamile mükemmel 
güreşçiler yetiştirdiler. Kemaller, 
Danyallar, Tayyarlar, FuaUer, Nu
riler, Vehbiler, ne bileyim şimdi hePi 
si hatırıma gelmiyor, hep o tarihten 
sonra başlıyan sıkı, merdane bir 
spor rekabetinin hızile yetişmjş 
gençlerdi. 

Yaşann bu cevabındaki beni sar
mayan tarafları anlatayım: Dünya 
,ampiyonunun "ben alatıırkacılar gi
bi profesyonel değilim. Halis amlltü
rüm" cümlesindeki maksadı pek kav 
rayamadığnn gibi o edayı Olimpiyat 

Sporcularımız dün Rusyaya gittiler 

Bir yıl sonra kimbilir nerede ola
caktı?. Acaba yine bu yüksekliğe tır 
manarak, pirinç çanın altına geçerek, 
madeni seslerile uyuyan geceyi te
dirgiq mi edecek, yoksa, bir mezarlı
ğın kuytu bir köşesinde, bir putun 
sükfıneUi gölgesi altında mı yatacak
tı ... Allah bilirdi! ... O hazırdı ve bunu 
çoktandır bekliyordu. Bununla bera
ber, yüce Tanrı yine onu bu yıl da 
ilkbahar yortusunu kullamak sa -
adetine eriştirmişti. 

Yenipostanenin arkasındaki <:adde .. 
de kredi ile bir manifatura dükkanı 
a11tıktan biraz sonra mallarını ucuza. 
satarak Parise kaçan Ermeninin da .. 
ha. birçok kimseleri dolandırdığı an• 
laşılmaktadır. Vahram Arzuyan is • 
rnindeki bu adam, ayni caddede Ma· 
nifaturacı Şekerciyana, Çakmakçılar 

da, Agopyan hanında, Miskciyan, 
Mahmudiye Hanında, Narelyan ismin 
deki şahısları da aldatmıştır. 

'Klüp rekabetinin iyi neticelen 
Bu hız ve bu rekabet spor müsa

baka sahasına inhisar ettikçe •laima 
iyi semereler verdi. Fakat birkaç 

senedenberi bu rekabet, İstanbul gü

reşine arız olan adaletsizlik ve ida
resizlikler yüzünden güreş ateşile 
beraber sönmeye başladı. O kadar 
ki tstanbulda güreş sahasında klüp
ler arasında rekabet kalmadı. Be
şiktaş hemen hemen güreş faaliye
tini tatil etti. Anadolu onu takip et
ti. Haliç ve Kum.kapı Klüpleri de 
kah şu, kah bu klUbe iltihak ederek 
istihaleye uğradılar. Biribirile ra -
kip olacak birtakım güreşçiler ayni 
idare altına girdiler ve bütün Rporla
rm ilerlemesine sebep olan klüp re
kabeti ortadan kalktı. Bunun neti
cesi olarak ta güreş hareketi azaldı. 

Ben bunu teessürle görüyordum. 

canlandırmalı diyordum. 

Son davet kmpaında 

Birkaç gün evvel 'TAN" da Ka -
sımpa.şa KiübünUn Yaşar ve arka -
daşlarmı güreşe davet ettiğini oku
yunca yeniden UmiUendim ve Türk 
güreşi hesabına sevindim. ÇilnkU 
bizde gilreşçi yetişmesine, güreşin 
hızlanmasına sebep olan alev, bu 
klüpler arasındaki temiz rekabetten 
ateş almıştır. 

Şimdi, Yaşar ve arkadaşlarının 

bu davete karşı harekeUeri ne olur
sa olsun güreş idarecileri ve hele bu 
kısaca yazdığım tarihçeyi pek iyi bi
len Gür~ Federasyonumuz erkanı 

bu meydan okumanın ü?.erine titre
meli ve bu hareketi derhal himaye, 
hattı teşci etmelidir. Hatta ben on
ların yerinde olsam hemen ortaya 
bir kupa koyarak bu güzel ve tam 
sportmence hareketi nekadar tasvip 
ettiğimi gösteririm. 

Kafile Galata nh tımmda uğurlamrken 

Milyonlarca pırıldaşan yıldızlarla 

dolu göke bruµm kaldırarak, Tanrı 

büyüktür ... Diye mırıldanırken istav
roz çıkardı. 

İhtiyar bir adamın titrek sesi boş
lukta gezindi: 

- Miheyiç, Mihcyiç.. Hişt banJ. 
bak! ... 
İhtiyar papaz, sulu ve kararsız 

gözlerini eliyle siper ederek çan ku
lesine bakıyor ve Miheyiç'i görmeye 
çabalıyordu. Zangoç kuleden sarka-

Mustafa, Ağır siklette Necmi Anka- rak: 
ra. idareci Ahmet Fetgeri, Seyfi Ce- - Ne var? .. Burada~. Beni gö-

remiyor musun?.. dedi. 
nap, 

- Hayır.. Göremiyorum. Tam 
FUTBOL: Necdet, Cihat, Mehmet çan zamanı değil mi? .. Ne dersin? .. 

Vahram, Şekerciyandan kredi ile 
bin liradan fazla eşya almış ve hu 
borcunu ödemeden kaçmıştır. ötede 
beride dolandırdığı başka kimseler de 
vardır. Vahramın Parise kaçtığı ha .. 
beri tahminden ibarettir. Atinaya ka~ 
ması da muhtemel görülmektedir. Za 
bıta, bu dolandırıcılık suçlusunun ne
reye gittiğini tesbit ile meşguldür. 

Ölüleri d iri gösterenler 
Bazı ölü rnütekaitlcri, diri gibi göS" 

tererek, ma~ cüzdanlarını sarrafls.• 
ra kırdırmak ve maaşlarını araların
da taksim etmekten suçlu Tan~, A." 
leksi, Ahmet, Sofya.nos, Şevki. Hartı• 
lambos, İzzet ve Ali Rızanın dunış ~ 
malarma dün de Ağır ceza mahkenıe 
sinde devam edilmiştir. Suçluhırdatl 
lzzet, müdafaasını yapmıştır. DurtW 
ma, karar verilmek üzere b~ka gil" 
ne kalmıştır. 

Ustura ve makas hırsızı 

Hatta ayni müşahedeyi yapan .:.eski 
antrenör Peter de bana mUteaddit 
defalar artık yeni güreşçi ve eleman 
yetişmediğini söylemişti. Çünkü 
klüpler arasında dürüst bir rekabet 
yoktu ki yeni güreşçi yetiştirmiye 
calışsmlar ... Doğrusu çok sevdiğim 
bir sporun bu hale gelmesinden her 
önUme gelene yamp yakılıyor ve na
sıl edip te bu klüp.rekabetini tekrar 

Böyle bir müsabakanın yapılması 
da tahakkuk edince tarafeynin men
sup olduklan klilpler için olduğu ka
dar artık tatlı ve iddialı güreş sey -
retmek zevkini kaybetmiye başla -
mış olan halk için de büyük bir k~r 
olur. Ben Kasnnpa.şa KlübünUn bu 
hareketinde, 922 <l_e Beşı"kt.aş ve A
nadolu Kllipleri arasındaki meydan 
okumanın tekerrürünü görüyor ve 
Türk güreşi hesabına buna çok se
viniyorum. 

B. FELEK 

Dost Sovyet sporcularile karşılaş
mak üzere Rusyaya davet edilen fut
bol, güreş, bisiklet, ve eskrim takım
larımız dün saat 17,20 de Jan Ruçus
ka vapurile Odesaya hareket etmişler 
dir. Sporcular, büyük bir kalabalık 
küUesi tarafından teşyi edilmişler -
dir. Berlin Olimpiyatlarından yeni 
dönen ve antrenüman üstü bulunan 
gençlerimiz Rusyada muvaffakıyetli 
karşılaşmalar yapacaklarından Uınit 
var olarak ayrılmışlardır. 

Cevdet Kerim tncedayının Başkan
lığı altmda bulunan bu kafileye işti
rak edenler şunlardır: 

Güreş: 56 kiloda Ahmet, Kenan, 
Hüseyin, 61 kiloda Ahmet Ankaralı, 
66 kiloda Saim, Sadık, Yusuf Arslan, 
72 kiloda Ankaralı Hüseyin, Nuri, 
79 kiloda Mersinli Ahmet, 87 kiloda 

Ali, Liıtfi, Faruk, Hüsnü, Fazıl, Hak- Her ikisi de yıldı1Jara baktılar. 
kı, lbrahim, Rıza, . Fikret, Esat, Meh Tanrmın milyarlarca ışığı yüksek
met Reşat, Hasan, Niyazi; liklerde yanıyor, ayin yapıyorlardı. 

Necdet, Danyal, Eşref, Şeref, Gündüz Zühal yıldızı hepsinin tepesinden ye
Fuat, Sait, Muhteşem. İdareci Kemal ri seyrediyordu. Miheyiç biraz dü
Halim, hakem Şazi Tezcan, Suphi şündü. 
Batur. - Hayır .. Hayır dedi. Daha vakti 

ESKRIM: Enver, Cihat, Osman, D- gelmedi. Ben ne zaman olduğunu bi

hami, Halit, Şefik. Idareci Fuat Bal- liyornm ... 
Hiç şüphe yok ki biliyordu. Saate 

kan. 
B!SlKLET: Eyüp, Kazım, Talat, de ihtiyacı yoktu. Tanrının yıl~ızla

rı habercisiydi onun. Gök ve yen. se-
Orhan. mada nazlı nazlı salman beyaz bulu

Sporcularımıza muvaffakıyeUi mü- tu, anlaşılmıyan mmltılarile karan
sabakalar temenni ederiz. lık ormanı, ve karanlıkla ccvrili fi.ere-

Geçenlerde Divanyolunda ııyası:ıı 
dükkanından iki ustura ile bir :rna ~ 
kas çalan Cemalin dün birinci sutlı 
cezada mahkemesinde iki ay hapsiıı8 

karar verilmiştir, 

Bir cinayet dava11 _..:(,, 
Samandıra köyünde şarhoşluk y~ 

zünden yeğeni Mustafayı öldüren ıc; 
rimin duruşmasına dün Ağır cczll ,, 
devam edilmiş, suçlunun avukatı ;1d, 
nis Nazmi müdafaasını yapınt9....

Durusma, karar için kalmıştır. 
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BiR FEN MESELESi 

İnsan ne kadar 
uykusuz 
kalabilir 

Son rekor 115 
saati buldu 

Günlük hayatımızda, uykusuz ge
çen bir geceden hemen ertesi gün 
şikayet ederiz. 

FRANSIZ MOTÖRLÜ BİR 

Asker görüşü : 
FIRKASI SELAM VAZIYETINDE 

Ölümün faizi diye kabul edilen 
uyku, hakikatte vücudun en büyük 
ihtiyacı ve gıdasıdır. 16 saatini u
yanık, 8 saatini uykuda geçiren bir 
insanın, uykusunu adamakıllı aldık
tan sonra, 40 ila 42 saat uykusuzlu
ğa dayandığı tecrübelerle anlaşıl • 
mıştır. . 

Son Fransız manevralanndan 
ehemmiyetli neticeler ahndı 

Bundan daha fazlası zor taham
mül edilir bir iştir. Ancak çok bü -
yük zaruretler yahut tecrübeler uğ
runda katlanılabilecek bir mesele
dir. 

Amerikalılar, uyanık durma ma -
çı da yaptılar. Ve bu maçm ilk re
koru 83 saati buldu. Fakat spor 
maksadile yapılan bu iddia zaruret
lerden doğan uyanıklık rekorunu bir 
türlü kıramadı. 

Araz;den istifade meselesi, levazım ve iaşe 
zorluklarını halletmek işleri ortaya çıktı 1870 te Orleandan çekilen Fran-

sız ordusunda bir mülazim 84 saat 
uykusuz kalmış ve buna ait hatıra
sını generaline kendi ağzile anlat -
mıştır. 

Fransız Umumi Erkamharbiyesi 1 
bu sene için iki büyük manevra se
risi tertip etmiştir. Bunlardan bi
rincisi 6 ila l1 eyllıle kadar Cenubi 
li'ransada Aix - en - Provcnce şehri 
civarında cereyan etmiştir. Bu ma
nevraları Fransız Şurayı Askeri A
ıasmdan General Mittclhavzer idare 
etmiştir. Fransız Ordusu Başku -
ınandanı General Gamelen ile tcne
bi ataşemlliterleri de şayanı dikkat 
neticeler veren bu manevralarda 
hazır bulunmuşlardır. 

Her vakit olduğu gibi bu manev
ralarda iki taraf garp grupu ve 
eark grupu olarak ayrılmışlardır. 

Garp grupu Marsilyadaki 15 inci 
Rolordu Kumandanı General Moy -
-l'aıt'm kumandası altındaydı ve 29 
Uncu ve 31 inci pfyaae fırlCilarmdan 
mUteşekkildi. Bundan başka bir -
sok tayyare, tank ve ağır top kıt'a
lan bu grupa bağlanmışlardı. 

General Ehret tarafından idare 
edilen Şark Grupu da Tulondaki 
Senegal Livasile Vienne'deki İkinci 
Sipahi Livasmdan terekküp ediyor
du. 

Hakemlik te 15 inci Kolordu Ku
mandanı Muavini General Grandje
ona tevdi edilmiş bulunuyordu. 

Bu manevralar ordu manevrasıy
dı. Yani iki tarafın da nazari olnruk 
General Ehretin (Şark Grupu) Tu· 
lon, Cossis, Rhone vadisine doğru 
ilerlediği, hatta A vignon'u bile teh
dit ettiği farzediliyor. Bazı aksamı 

General Ehretin kumandası altına 
konulmuş olan bu ordunun hücumu 
ayni zamanda Tulon deniz cephesine 
tevcih edilen bir bahri hareketle de 
takviye edilmişti. 

Birçok muvaffakıyetler kaydet -
tikten sonra da bu grupa mensup or 
du ve donanma hücum ederek mağ
lrtp edilmişlerdi. Bunun üzerine Eh
tet Grupuna (Şark Grupu)na mensup 
birçok fırkalar bu gruptan alınarak 
tirnalde şiddetle mukabil hücuma 
geçen dil!Pllana karşı sevkedilmişler 
eli. 

.Mavi parti (Garp Grupu) bun -
dan istifade ederek Tulonu tazyik
ten kurtarmak maksadilc Ovenfuif
llon istikametinde, Vcrduna doğru 

bir kolordu saldırmıştı. 
lşte manevralar başladığı zaman 

lta.ziyet bu merkezdeydi. 
Manevralar ili kumandanlığı bu 

ha.rekata iştirak eden kıt'alann ge
ce ve gündüz muharebe edecekleri!ıi 

1896 da yapılan ilmi bir tecrübe
de, bu tecrübeye iştirak eden Uç a
dam 90 saat uyanık durabilmiş, aşa
ğı yukarı tam dört gün uykusuz kal
mışlardır. Bu rekor ancak 1P23 te 
kırılabildi. 

Tecrübeyi idare eden N. K\eit
mann dördüncü günün gecesi ile er
tesi günün gündüzünü de uyanık ge
çirmek suretile bu rekoru 115 saate 
çıkardı ve bu tecrübede, iki defa 
muvaffak oldu. 

Tecrübenin neticesi şöyledir: 
Birinci gece saat 3 ile 5 ara3ında 

kuvvetli bir yorgunluk hissi var. 1-
kinci gecede bu yorgunluklar ıiaha 

erken duyuluyor. Gözkapaklarmın 
yanmam, göztın kuruması uykusuz -
!uğun en müşkül taraflarıdır. Duyu
lan gevşeklik yalnız dimağda değil, 

1 bütün vücuda saridir. Tecrübeye iş

i tirak edenler gündüzleri mihaniki o
larak harekete mecbur tutulmuşlar-

dır. Bir şey okumak çok zor, not al
mak pek kısa bir zaman ' için müm
kün, üçüncü gecede uyku ihtiyacı 

azami dereceyi buluyor. Ertesi günü 
çalışmak imkanı görünmüyor. Ken-

; 

Manevradaki hare kattan bir görilnil~ 

' dilerine okunan bir kitaptan not yaz 
mak gayrikabil, kendi nabızlarını 20 

kararlaşbrınışb. Bu suretle ~ak.iki 
bir muharebe sahnesine mümkün 
mertebe yaklaşılmış olacaktı. Ma:ı
mafih son dakikada askere bir mo
la verilmiş ve günün en sıcak saatle
rinde, saat 12 ile 17 arasında, isti
rahatle vakit geçirilmişti. 

Harekat resmen geçen pazar gü
nü saat 18 de başlamıştı. Fakat ge
ce, iki parti tarafından da yaklaş -
ma hazırhklarile geçiştirilmişti. İki 
tarafın teması da pazar sabahı saat 
5,30 da vaki olmuştu. 

miştir ki, adet itibarile daha u ol
malarma rağmen araziden istifade 
etmesini bilen müdafiler, daha ka-
labalık muhacimlere muvaffakıyet

le karşı gelebiliyorlar. 
General Mittelhavzer'in idare et -

tiği manevraların olduğu saha, tabi
aten mildafaaya müsaittir, veya şi

mali şarki hududumuzda olduğu gi
bi1 tahkim edilmiştir. Sahanın takvi
yesi, tahkimi, müdafaa vesaitinin 
muharebe meydanının tabil şeraiti -
le telif edilmesi, müdafaa kuvvetle
rinin azlığını bir dereceye !kadar ör
tebilir. 

F a k a t bu s u r e t I e mil -

Ric'at halinde manevra etmek va

zifesini yüklenmiş olan Şark Grupu
nun vazifesi oldukça kolaydı. Çünkü 
arazi müdafaaya çok müsaitti. Bir- dafaa mükemmel surette te • 
~ok vadiler kendisin~ yardım ediyor- min edilmiş olmakla, az kuvvetlerle 
du. hücuma geçmek imkanı yoktur. Mu-

General Moyrandın (Garp Gnı- zaffer olmak için de hücuma geçmek 
pu) kıt'aları çok müşkül şartlar al - şarttır. 
tında bu vadileri geçerek birçok 
yüksek noktalan işgal etmek pıec
buriyetinde bulunuyorlardı. 

Şimdi, bir defa daha tahakkuk et-

Tulonun şimalinde cereyan eden 

manevralara 45000 kişi iştirak et -
miş ve birçok vesait te kullanılmış -

tır. Muharebe cephesinin uzunluğu 
da 35 kilometreydi. 

Sevkulceyş ve tabiye meselelerin
den başka bu manevralarda başka 
cihetler de tetkik edilmiştir. Hare -
kat sahası çok fakirdi, ve burada ha 
reklt yapan kıt'a ve hayvanatın 

buralarda gıda ve levazım noktasın· 
dan istifade etmesine imkan yoktu. 

ye kadar sayamıyorlar. Dördüncü 

günün akşamı yalnız Kleitmann ka
lıyor. ötekiler uyuyor. Dördüncü 
günün gecesi aliuninUt rüyalarla 
dolu, yorgunluk derecesi 60 saafük 

uykusuzlukla 115 saatlik uykusuz -
luk arasında farksız. .• 

Bir doktor raporu şeklinde yazı
lan tecrübe neticesinden de anlaşılı

yor ki azami uykusuzluk 40 saati 
geçti mi tahammW edilmez bir kı • 
lığa giriyor. 

115 saatten ötesi, ölümü intaç e

debilecek bir noktaya varabilir. 

Şark menkulabndan uykusuzluğun 

ölümü intaç ettiğini biliyoruz. Fa
kat uykusuzluğun insanı kaç <Jaatte 
öldürdüğü meçhuldür. 

Bir klinik müşahedesine nazaran 
9 günlük uykusuzluk ölümü intaç e
der. 

2 ila 4 aylık yavru köpekler 92 -
143 saatte, büyük köpekler 9 - 17 
günde ölüyorlar. 

12 günlük bir uykusuzluktan son
ra kısa bir uyku alan köpeğin tak -
rar eski sıhhatini aldığı görülruüş -
tür. Çok uzun uykusuzluktan son
ra uzun uzadıya uyumak lüzumu ol .. 
matlığı da tecrübe ile anlaşılmıştır. 
Yukanda bahsi geçen Fransız mü. 
lazimi 84 saatten sonra iki saatlik 
bir uyku ile bütün enerjisini toplıya
bilmiştir. 90 sa&t uyanık kalanlar 
12 saatlik bir uykudan sonra, kendi
liklerinden uyanmışlardır. 

"Bir Adam 'i aratmak .. " 
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GÜNÜN ROPORTAJI 

1 
• • • Halı sergısının eksik 

kalan tarafları 
Sergi, Türk halıcılığının hakiki 
tekamülünü göstermek bakımından 
tam randımanını vermiş sayılamaz 

iki !Jenç kız halt tezga:h.mda Istanbul ipeklisi dokuyorl.ar 

Festival dolayısile açılan balı ser
gisini görmeğe gider~rnn, Sultanah
met tramvay durağında, halıdan an
layan, bilhassa eskisine meftun ve 
san'at zevkine inandığım bir arkada 
şmıa rastlayınca ziyadesile sevindim. 
Hemen koluna girerek "yürU azizim, 
dedim, ben de seni gökte ararken yer 
de buldum .. Yürü, gel şu sergiye gi
relim. Bakalım neler var? .. " 

Mimar Sinanı ntipik eseri olan ha
mamdan içeri girdik. Karşımızda ufa 
cık bir sed üzerinde bir halı tezglhı, 
önünde iki Türk kızı oturmuş yekne
sak takırdılarla ve adeta bilinmiyen 
bir musiki aletini çalarlarmış gibi. 
güzel bir İstanbul ipeklisi dokuyor • 
lar. Arkadaşım soruyor: 

- Kaçlı? .. 
Çekik gözlü genç kız cevap veri -

yor: 
- On ikili efendim ... 
Ve arkadafım. bana dön~ izahat 

veriyor: 
- Yani her santimetre karesinde 

12X 12 müsavi 144 ilmik dokunuyor, 
a·emek istiyor ... 

Dokunan ipekli seccadeye bakıyo
rum. Koyu lacivart ve parlak bir ze
mini var. Harikulade denecek motif; 

ler· ve renk i..henklerile süslü olan bu 
seccadede asil Türk zevkinin derin 
izleri bütün kuvvetile kendisini gös

teriyor. 
Duvardaki halılara bakıyoruz. Ar -

kadaşım anlatıyor: 

- lşte şu gördüğün 2 numant'lı 
Selçuk halısına bak. Ne güzel, ne san
atli ?.. Hele şu (saf) denilen birkaç 
mihraplı Uşak'a dikkat ettin mi ? ... 

Renklerin kaynaşmasında, desenin 

ince ve asil zevkinde ve dokun~ta 
Türk halıcılığı en yüksek zirvesine 
erişmiştir, diyebilirim. Hiç şüphe yok 
ki, bu, birkaç bin senelik anoninı 

Türk kültürünün maddeleşmiş, eser
leşmiş sembolüdür. 
Şu Gördcsler, Li.dikler, Kula'lar .. 

Hepsi ayrı ayrı devirlerin şaheseri
dir diyemezsem de, muvaffak ve ol
gun san'at eserleridir ... 

Serginin sol tarafını kaplayan es
ki ve nadide hahlar karşısı.1da adeta 
bir şair gibi vecitle konuşan arkada
şımın gözleri mukabil tarafa ve aşa
ğılara doğru çevrilince, yüzü buruş
tu: 

- Dostum, Türk ve islim 
eserleri milzesını gezdiniz mi?. 
Oradaki halı harikalarını gör
dün mü ?.. Eğer görmedin -
se, ve hah tarihinin devre devre ar -

tan tekamUlünU ve şaheserlerini sey· 
retmek istersen oraya koş... ÇUnkU 
13 üncü asırdan 18 inci asra kadar 
dokunagelen san'at şaheserleri insa • 
na bin bir türlü estetik nakisclerinl 
sessizce fısıldayan, Türkün apaçık ve 
konkret bir killtilr tarihidir ... 

"Şurada 19 uncu ve bilhassa ylr • 
minci asır mallan diye gösterilen ha· 
lılar, hiç te hakiki Türk halıcılığının 
miyarı değildir, azizim.. Birkaç par· 
ça müstesna tabii... Şurasını da ha • 
tırlatayı:m ki, harpten sonra Tilrki • 
ye halıcılığı Adeta bir fitret periyodu 
geçirmektedir. Sırf rekabet hissinden 
ve pazar bolluğundan doğan bir hTTS
la, komersiyel ihracat mallan hakiki 
san'at zevkini söndürmüş gibi görün 
İnekle beraber, bu arada, (harpten ön 
ceyi kasdediyorum) ince ve san'at 
şaheseri Sivaslar, Nebatiler, Ban. 
dırmalar, dokunmadı değil. Bak, bu 
~de bunlardan 'bir tanesini gôril· 
yor ınusun ? .. 'Maalesef yok.. Onun 
için de bu sergi, bu bakımdan, yani 
hakiki Türk halı san'atini ve tekfımll 
lilnü göstermek itibarile asıl randı • 
manını vermiş, sayılamaz. Serginin 
bir gayesi, hedefi de ait olduğu mem 
leketin halıcılığını, devre, de\Te gezl• 
ciye arz, ve milletin asil ruhundan 
kopan estetik zevkin derinliğini isbat 
etmektir. Halbuki serginin tertip ed.l 
lişi ve halıların renk imtizaç ve i.hen· 
gi gözetilmeksizin teşhiri şekli bu ga 
yeye hizmet etmekten biraz uzak gi· 
bi geliyor bana... Sonra, ben halıctlı
ğmıızın on dokuzuncu ve bilhassa yir 
minci asırda birden bire bu kadar al· 
çaldığına inanamıyorum. Bu arada 
ne güzel renk, desen ve dokuma ahen 
gi içinde şiirleşmiş eserlerimiz var • 
dır. 

Bir de sergi binası, böyle muazzam 
ve cidden alkışlanmaya değer haşan 
iı:;in çok küçüktür. Yer; mevkii ve 
!'ürkün yüksek abidelerile çevrılmif 
olması itibarile çok iyi seçilmiştir. 

Burada, mesela şu eski adliyenin an
kazı üzerine kurulacak olan tabil ve 
yapma ışık tertibatını haiz modem 
bir halı ı:: rgisi ve orada daimi suret
te te~'" ·• edilecek güzel eserler, yal • 
nız lıalkı:nızın değil, bUtün seyyah
ların da ilkönce uğrayacağı bit güzel 
lik, san'at ve harikalar abide&i ola .. 
cakbr.,, 

Yeni şeyler görmüş, ve işitmiş ol • 
manm zevkiyle, hakikaten yerinde 
önayak olunmuş bir teşebbüsün mey· 
vesi bulunan hah sergisine son bir 
defa daha göz gezdirerek arkadaşım· 
dan ayrıldım. 

• lbrahim Boyl 

Bu suretle levazım şubesi harp 
zamanında maruz kalınabilecek bir
çok güç meseleler karşısında kalmış 
ve bunları halletmek mecburiyetin -
de bulunmuştur. General Mittelhavze 
rin idare ettiği bu manevraların bi
li.hare derin tetkiki, bu levazım mu, 
külatmm layikile halledilip edilme
diğini gösterecektir. 

Necip Fazıl Kısakürek, bu ismi 
taşıyan bir piyes yazmaktadır. ~ 

kış, Şehir Tiyatrosunda oynanacak 
olan bu eserde bqrolU Ertuğrol 

Muhain o~ac&ktir-
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Paralar 

Nezipte ·yeni elektrik 
tesisatı · .yapılacak 

Kağıt fabrikası · 
yakında açılıyor 

Türk Hava Kurumu Başkanı A 1ı 1 

Sterlin 632,-

Battı 

638,-
125,50 
!12,-
84.-
23.-
16,-
52.-

intibalarını . anlatıyor: seyehat 1 Dolar 125,50 
20 Çek kuronu 84,-
20 Belçika fr. 80,-

Açılış merasimini bizzat "Moskovadaki hava bayramı, Sovyet havacılığın-
Başvekil yapacak daki büyük inkişafın canlı bir örneği olmuştur ,, 

20 Drahmi 21.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 49.-

Belediye, elektrik işini müteahhitten 
kendi Üzerine almayı düşii~üyor 

r 

Nizipten 

Nezip, (T.Ai'l) - Nezip, nüfusu 
sekiz binden fazla, 233 köyü ve iki 
büyük nahiyesi olan bir kaza. merke
zidir. Kasabanın ticari ve iktisadi 
vaziyeti çok iyidir. Zeytin ve fıstık 

çok para getirmektedir. Yalnız 935 
senesinde .zeytin mahsulünden 350 
bin liraya yakın bir gelir temin eden 
kazada bu sene de mahsul çok bere
ketlidir. Fıstık köylerde yetiştir\1-

mektedir. 
Kasabanın elektrik tesisatı bundan 

lki sene evvel tamamlanmış, yalnız, 

voltajı kuvvetsiz olduğu için mat -· 
lflp tenvirata kafi gelmiyeceği anla~ 

Jilmıştrr. Belediye, bu tesisatı mU
teahhldinden alarak yeni motörler 
getirtmek suretile Nezibi tamamen 
ışıklandırmayı düşünmektedir. Bele
diye bUtçesi bu sene 25 bin liradır. 

7500 liraya yaptırılan et halinin ya
nında bir de sebze hali kurulacaktır. 
Mezbaha, 933 te Uç bin lira sarfile 
meydana getirilmiştir. Belediye bah
çesi cidden gUzel ve iç açıcısıdır. 

Bahçede kameriyelerle süslü olan 
yazlık bir köşe olduğu gibi aynca bir 

bir görünü§ 

de kışlık kısım vardır. Gazinosunda 
hfı.la film gösterilmektedir. 

Pazar yerleri tanzim edilmeli 
Kasaba belediyesi, pazar yerleri.tıi 

tanzim etmiş ve hükumet caddesini 
genişletmiştir. Bu cadde antresinde 
Büyük önderin bir büstleri vardir. 
Gazino üzerine bir kat daha çıkılma
sı ve şimdiki belediiye dairesinin.da
ha asri bir şekle sokulması mukarrer 
dir. Belediye bahçesine ağaçların su-
1a nması için dört yüz lira sarfile bir 
fırıldak konulmuştur. Bahçedeki rad 
yo hoparlörli, memfeket ve dünya ha
ber)erini kasabalılara duyurmakta -
dır .. 

Yollardaki tamirat 
Gaziantep - Nezip yollarında e

saslı tamirat yapılmıştır. Yolun ti
cari ehemmiyeti bUytiktür. Maarif 
hareketleri de oldukça ileridedir. Bu 
sene yeni bir ilk meldep binası yap
tırılmıştır. Kazanın · ortamektebe ih
tiyacı vardır. 

Trahomla mücadele için açılan dis
panser faydalı mesaisine devam et
mektedir. 

Akhisarın kurtuluş bayramı 

Mermere nahiyesinde' dikilen Atatürk heykeli / 

Izmit, (TAN') - Uç dört aydan- Dost Sovyet Cümhuriyetleri ltti-
beri işlemekte olan kağıt ve karton hadı Osyo Avyahim (Hava Kuru
fabrikasınm Başvekil !smet lnönii- mu) Başkanı Eydeman Yoldaşın da
nün uğurlu eliyle açılacağı resmen veti üzerine hava bayramında bu • 
teeyyüt etmiştir. lnönU, ayni günde lunmak ilzere Moskovaya gidr.n 
sellülo.z ~abrikasının da tem~: atma 'fürk Hava Kurumu Başkanı Fuat 
merasımınde bulunacak, kagıt fab- Bulca, şehrimize dönmüştür. Fuat 
'k · l t'l · olunda rı asının genış e 1 mesı Y Bulca seyahati hakkında keniisile 

tanzim olunnan projeyi tetkik ede- görüş~n bir muharririmize şu beya-
cektir. natta bulunmuştur: 

938 yılı başlangıcından itibaren "- Seyahatim çok iyi geçti. Be-
TUrk topraklarında yalnız yerli ka- ni dostça bir samimiyetle karşılıyan 
ğıt kullanılacak ve yabancı kağıtları Osyo Ayvahim Başkanı, bu ziyare
piyasadan çekilmiş bulunacaktır. timden bilistifade bütün Osyo Ovya.
Hattiı., maliyet fiati pek pahalıya him teşkilatını görmekliğimi teldü 
mal olan gazete kağıdı dahi az za- etti. 

man içinde imal edilecektir. . B t kkül ·· · d. 
I z m i t, k a ğ ı t fabrika - u eş~. un g.ayeıı ne . ır 

sının temelleri atıldığı gün • . Bu tekhfı mem~unı~e~le kabul et-
denberi mes'ut bir inkişaf tim. Osyo Ayvahım bızım hava ku-
yolundadır. Şehirde ikinci bir fahri- rumu~.uz~~n hemen ayn! .. ?lan bi~ 
kanın kuruluşu ve mevcut kağıt fab- teşekkuldur. Bu teşekkul~n gayesıı 
rikasının bir misli daha büyütülmesi de Sovyet hava ku~etler~e yar: 
kararları burada derin bir sevinç u- dımdır. Bu yardım ıkı şekilde tecelh 

Yandırmış' tır. Halk kag~ıt fabrikası- ediyor. Birincisi bizde oI?uğu t;ibi 
' h k tl · ara ıle d nm açılışını sabırsızlıkla beklemek - ava uvve erme P yar nn, 

t di diğeri Sovyet gençliğinde havacılık e r. 
hevesi uyandırmak ve havacı eleman 

İzmit, (TAN) - Mimar Yansen 
tarafından çizilen plana göre, lzmi
tin güzelleşmesi pek mü.mkUndür. 
Anca~, planın muvafık olup olmadığı 
bir heyete tetkik ettirildikten sonra 
belli olacaktır. 

yetiştirmek suretile teknik yardım
dİr. Bu sahada çalışmaya başlıyan 
Osyo A vyahim bugün yalnız havacı
lık değil, atıcılık, binicilik, denizcilik 
ve zehirli gazlere karşı korunma şu
belerini de ihtiva eden vasi bir saha-
da çok yüksek randıman veren lıir 

Nu .. ffiUne bahçesı• metotla çalı§maktadır. Osyo Avya
himde bugünkü vaziyet şu yolda 

Bartın köylerinde beş 
bahçe kurulacak 

Bartın, (TAN) - Ziraat müdürlü-
ğq, kazamız merkezinde ve köylerde 
onar dönümlük beş nümune bahçesi 

tesisine karar vermiştir. Merkezdeki 

bahçe Yalı meydanında kurulacak

tır. Bahçenin etrafı parmaklıkla çev
rilecek, içi güzel bir şekilde süslene
cektir. Bahçenin yarısında damızlık 
tarhları, diğer kısmında ise sabit 
meyva ağaçlan buluunacaktır. Bele
diye, bahçenin tesisinde ziraat dai
resine yardım edecektir. Diğer dört 
bahçe Amasra nahiye merkeziyle 
Çayır, GUrgenpınar ve Karaçay köy
lerinde vücude getirilecektir. Bahçe· 
!erin yerleri tesbit edilmi§tir. 

Aydının 
kurtuluşu 

Her yıldan daha canlı 
tezahüratla kutlulandı 

hulasa ve ifade edilebilir: 
Hava, kara ve deniz ordularının 

depoculuğu ... Osyo Avyahim'in me
sai ve faaliyet sahası bu kadar ge
nişleyince tabii masrafı da. artmış, 
bu sebeple birkaç ~enedenberl hava 
kuvvetlerine para yardımım Kesmiş 
ve. bütün mevcudiyetini Sovyet genç
liğini başta havacılık olmak üzere 
vatan müdafaasına hazırlamaya. 

hasretmiştir. 

Büyük hava bayramında 

/ ~khhıar, (TAN) - Akhisann heykeltraşın hazırladığı bUyUk A.ta
kurtuluşu münasebetile kazada bir türk heykelinin açılış merasimi ya
toplantı yapılmış, bu büyük gün coş 
kun, bir alaka ile kutlulanmıştır. 

Aydın, (TAN) - Aydın, bu · sene 
kurtuluş bayr~ını daha canlı, daha 
coşkutt bir surette kutlulamıştır. O 
gün sabahleyin. kahraman askerleri
miz, manevra fİ§ekleri atarak, şehre
girerken, bize istirdat gününil hatır
latmışlardır. Bando tarafından lstik
lal Marşı çalınırken topçunun sela
mı, hUkflmet binasına ba)Tak çekilişi 
çok büyük bir heyecan uyandırmış, 

Atatürk heykeline çelenkler konul
duktan sonra merasime nihayet ve
rilmiştir. 

Osyo A vyahim teşkilatını evvela 
Moskovada. görmeye çalıştım. Üç 

gün sabahtan akşama kadar b i r 
müesseseden diğerine, bir kamptan 
ötekine gitmekle vakit geçti. Onu 
müteakıp Leningrada gittim. Lenin· 
gratta da iki gün ayni suretle Aero 
Klübü, muhtelif planör kamplarını 

ve bulduğum bir fırsattan istifade 
ederek müzelerini de gezdim. Ağus
tosun 24 ünde tekrar Moskovaya av
det ederek hava bayramında yapı
lan hava tezaMiratım hayranlıkla 

seyrettim. Bu tezahüratta Osyo 
Avyahim, planör, motörlü tayyare 
ve paraşütçülükteki mesaisini gös • 
terdi ve çok muvaffak olduğu kana
atini hepimize verdi. Bayramı mü -
tcakıp daha iki gün Moskovada gene 
tetkiklerime devam ettim. Çok gü • 
zel şeyler gördüm. 26 Ağustosta 
Moskovadan hareket ederek Dinye
per Petrovski şehrine, oradan da bir 
çok fabrikaların bulunduğu Zaparo
şiye gittim. Dinyepcr nehri üzerin -
de yapılmış büyük elektrik fabrika
sını ve tayyare motör fabrikasını 

gezdim. Buradan 28 Ağustosta tay
yare He planör ali mektebinin bu
lunduğu Koktebele gittik. Bu mek
tepte Osyo A vyahimin muhtelif .şu
belerinde yetişen kabiliyetli planör
cillerden yüzer' kişilik gruplar, beş 
altı aylık bir talim ve terbiyeden 
sonra planör muallimi olarak yetiş
tirilmektedir. 

Ayni gün Mermere köyünde Cev

pılmıştır. Heykel, Türk san'atinin 

hakiki değerini gösterecek kadar 
det adında kendi kendine yetişen bir kıymetlidir. 

"Dicle Üzerinde kurulan köprüler 
,-----

Diçle ii:erindeki 

Dlyanbeklr, (TAN) - Diyanbe
kir ovuma hayat veren Dicle nehri 
üzerinde bir çok yeni köprüler kurul 

köprülerden biri 

maktadır. Eskiden çok gtıçlUkle 
pılan nakliyat ta, timdi bUyUk 
kolaylıkla temin edilmiştir. 

ya
blr 

Gece Fener alaylan tertip olun
muş, ordu evindeki garden parti pek 
samimi geçmiştir. 

1 Adana yolunda 
1 devrilenkamyon 
1 

1 Üçü hafif, biri ağır 
aört yaralı var 

:Adana, (Hususi Muhabirimiz-
den) - Tuzladan Adanaya gelmek
te olan şoför Kadrinin idaresindeki 
63 numaralı kamyonet yolda devril
miştir. Yolculardan üçü hafif, birisi 
ağır yaralanmıştır. Hafif yaralılar

dan Numan kibrit yakarak kamyo
netten çıkarken benzin deposu ateş 
almış ve parlamıştır. Kamyonet ve 
içindeki eşya tamamen yanmı§tn'. 

Şoförle Numan yakalanmı§lardır. 

Geçen sene biz de en kabiliyetli se
kiz gencimizi bu mektebe göndererek 
planör muallimi olarak yetiştirdik. 

Bunların içinde bugün en kıymetli 
uçucumuz Bayan Sabiha Gökçen de 
vardı. Şimdi bu genç muallimler, bu 
sene açtığımız İnönü Kampında 120 
Türk gencine iki aydanberi planör 
uçuşlarını öğretmektedir. 

Koktebelden sonra Kınmm tabii 
güzelliklerini seyrederek Yaltaya, o
radan Sivasta.pol ve Odesa yolu ile 
memleketimize döndük. Gerek Osyo 
A vyahimin teşkilatına dahil olan 
milesseseleı:de ve gerek diğer mües
seselerde gördüğüm mesai tarzını 

gıpta ve takdir ile anarım. Havacı
lık, Sovyet gençlerinin en çok alaka-

Fuat Bulca 

dar olduğu bir şubedir. Osyo "A vya
hlın bu mühim ve esaslı vazifesinde 
muvaffak olmuştur. 

Vilayetlerdeki teıkilat 

Franıız !r. 164,-
L iret 157,-
lsviçre fr. 810.-
Florin 82,-
Avuaturya ıilin 22,50,-
•ark 28.-
Zloti 20,-
Pen&'O 22,-
Leva 22,-
Yen S2,-
lsveç kuronu 31.-
Altın 951,-
Banknot 243,-

Ç ekler 
Londra üzerine 
Pariiı üzerine 
Ncvyork 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Cekoslovalıt 
Mark 
Isveç kuronu 
ispanya peezta 

Esham 

la Bankası MO 
• • N 
" .. Hamiline 

Anadolu 3 60 
" 3 100 

Sirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankast 
Osmanlı Bankası 

Şark Merkez Eczanesi 

166,-
168,-
120,-
85,-
24,-
30.-
23,-
24,-
25,-
34.-
33,-

952.-
244,-

639,-
12.05,50 
0,79,lS 
10.0712 
4.69.10 
2.43.25 

63.70.75 
1.16.75 
4.18.75 
l!U712 
l,ın,ıG 
3.03.75 
7,18,80 

85,-
ıo.
ıo.-
25,-
41,50 
16,-
17.-
9,30 

12.c.o 
12.85 
81.-
27,50 

3.50 
Her vilayette bir aero klüp (mo- M ı s r r ta h v il l e r i 

törlU tayyare mektebi) vardır. Her 
1886 1 

kJUp planör, motörlil tayyare ve pa- 1903 II 101.so.- 102;50,-
raşüt şubelerini ihtiva eder. Erkek- 1911 III 95,- 96,-

ler kadar kadınlarda da uçuculuk / ı t i k r a z 1 a r 
hevesi çok yüksek bir derecededir. Türk Borcu 1 23.60 
Bütün kamplarda kadın ve erkek ,, IJ 21.10 

uçucu gençler tarafından karşılan- " " nr 22 2G 
Er&"ani A. B. C. 97,25 

dım. Birçok yerlerde 12 kişilik ta- !ıtikrazı Dahili 96.75 
lim grupları başında 16, 17 yaşında Sivaa - Erzurum t Ç9.25 

lJ 99.Z.5 
genç muallim kızlara rastgeldim. , 
Planörlerle, tayyarelerle ve paraşi.it Sultanahmet Birinci Sulh Huku• 
atlamalarında yapılan gösterl!erde Mahkemesinden: 
.kailınl.u;er.lteklerdı;m.,l\ic ırnri kalmı·· ı=' 1!5l'tlc!~ltm~k1şehtrae Mısıt 
yorlardı. çarşısında elbiseci Kaymaz Zade Mu• 

Gezdiğim kamplarda 10 • 17 yaş • tafa aleyhine açtığı 36/ 621 numaralı 
larma kadar küçük çocukların da 40 lira alacak maa faiz mesarif da
bUyüklerin yanıbp.şında kamp kur- vası üzerine kendisine gönderilen ar
duklarını gördüm. Bu çocuklar biz- zuhalinin ikametgahının meçhuliyetl 
zat uçm\tyorlar. Lakin t~hsil esna - §erh verilerek bila tebliğ iade edil
smda yaptıklan model tayyareleri mesi üzerine ilanen tebligata rağmen 
uçurarak müsabakalar yapıyorlar, 10. 9. 36 tarihine muayyen olan celse
hava cereyanlarını ve uçuculuğa ait ye ispatı vücut etmemiş olduğunda.J1 
diğer malumatı nazari olarak daha muhakemenin gıyaben icrasına karat 
böyle küçük yaşta bu kamplarda öğ- verilmiş ve müddei vekili bir kıt'• 
reniyorlar. Küçüklerin tayyare mo- senetle bir kıt'a itiraz vesikası ibraı
delleri tizerinde ehemmiyetle biraz 

la. senedin inkfın halinde tatbikat ve durmak isterim. Sovyetlerin her 
mektebinde, bizdeki mekteplerin el- istiktap icrası talep etmiş olduğun" 
işleri gibi bir de tayyare modelciliği 
vardır ve en çok bu tayyare model
ciliğine ehemmiyet verilmektedir. 
Seyyahatimde bir aralık tayyare 
modeli ıaboratuar:ını da gezdim. Bu 
Jaboratuarda aero - dinamik mües -
scsesinde (tayyarelerin her parçası
nın evsaf ve mukavemetini ölçmiye 
yarıyan muazzam müessesede) gör
düğüm herbir aletin çok ufak mik
yasta mUmasillerini buldum. 12 • 18 
yaşındaki çocuklar adeta (tekni6e
şule) den çıkmış yüksek mühendia
lerin laboratuarlarda çalışmaları gi
bi başlan önlerindeki kitapla[&, <'et
vellere eğilmiş, ellerindeki kalemle 
planlar çiziyorlar. Bazıları arzetti • 
ğim aletlerin' başında ehemmiyetle 
yaptıklan model parçalarının muka
vemetini ölçüyorlar. 13 yaşında 

genç bir talebeyi de icat ettiği bir 
model ile bana tanıttılar. 

Teknik fubelerde geng 
mühendiıler 

Osyo A vyahime ait planör fabri
kasında bu çocukların biraz daha 
büyüklerini, ayni ciddiyet, a y n i 
dikkat ile çalışır buldum. Teknik 
şubelerde mühendis diye tanıdığım 
gençlerin yaşı yirmi altıyı geçmiyor
du. Bunlar, planörleri icat kabiliye
tiıd göstermiş çalışkan gençlerdi. 

Sovyet dostlarunızm havacılığa. 
nekadar çok ehemmiyet verdikleri -
ni ve nekadar çok ilerlediklerini bu 
i;ahatımla bilmem anlatabildim mi? 
Osyo A vyahim teşkilatında uçucu -
luk öğrenmek lştiyen gençlerin nde
di 8.000 i buluyor demekle zanne
dersem Sovyet gençlerinin havacılı
ğa olan aşk ve alakalarını bir dere
ceye kadar göstermiş olacağım. 

Sovyet memleketlerinde bulun
duğum mUddet zarfında gerek Osyo 
Avyahimin değerli ve 'çok &e\."imli 

dan ve sabit olmazsa hakkında. ytl' 

min teklif eylediğinden bahsile 5 güıı 
zarfında gıyap karan tebliğine ve 
muhakemenin 1.10. 36 tarihine mil· 

sadif perşembe günU saat 10.30 tali" 
kine ve mezkU.r gıyap kararına 5 gilıl 
zarfında itiraz et.meniz ve celse gil
nünde hazır bulunmadığınız. takdirde 
istiktaptan kaçınmış ve imzayı kabul 

etmiş nazarile bakılacağı ve bir dah• 
kabul edilmeyeceğiniz tebliğ ma.kfl 
mına kaim olmak üzere ilin olunu!• 

(25611) 
!!!!!!!!!!!~~~~~~'!'!!!!'!~~ 
başkanı Eydeman Yoldaştan, gerelC 
başında bulunduğu biltUn teşkilb.t 
tarafından gördüğüm samimt ıntJ• 

habbeti, yüksek misafirperverliği hiO 
unutamıyacağım. Bu muhabbet, bl.' 

kikatte dost Rus milletinin TUrklU• 
ğe ve Türk milletine karfı derindeJS 
beslediği muhabbetin bir tez.ahUrU " 
dür ve her yerde bunun çok pa.rlllıc 
tecellilerine ,ahit olarak iftihar et• 
tim. . 

Uçuculuk sahasında olduğu gib1• 

Osyo Avyahim, atıcılık, binicilik vı 
denizcilik şubeleri de bUyük bir fs&· 
liyetle çalışmakta.dır. Her eUbed' 
erkek ve kadın yanyana. ve mUsııbıl' 
ka halinde, atıcılıkta çok muvaff:ıJ 
olmuş ve bu yüz.den (Vorofilof) 111• 

9afıını alm.qı birçok genç kızlar vıı~ 
dır. Leningra.tta.ki Denizcilik J{1 
bUnde de ayni şevk, ayni intiza.JJJ ': 
ayni enerji var. Lakin bUtUn b 
spor faaliyetlerinin bqmda hep ıııı.· 
vacılık geliyor. Huli.sa olarak .ayı~ 
diğim bu sporlar SoVyet dostıarııtıf 
zın havacılığı hakkında bir fikir ve-
rebilir sanının. . 
Eğer bu beyanat gençlerim!~ 

kalbinde havacılık aşkıuı hızlandır 
bildise çok memnUft olacağım .. .'' 
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Bandırmada . 
liman faaliyeti MAlıl ANTUVb.NETi .. 

~omtA.nı ''TC!JR.1<,, AK 1 NI \ 
Fuar dolayisile yolcu 
nakliyatı fazlalaştı • Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A.. E. YALMAN 

No. 48 - Yazan : Kcıdircan Kaflı -

Yalnız Kristin hiç kımıldanmıyor, kollan ve başı 
sarkmış bir halde yolcunun gittiği yola bakıyordu 

Bandırma, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - lzınir fuarı dola.yısile 
Bandırma yolile yapılmakta olan yol
cu nakliyatı çok artmıştır. Devlet 
Demiryolları İdaresi, bu artışı naza
n dikkate alarak İzmir • Bandırma 

ekspres postalanna ilaveten ayrıca 

bir katar daha tahrik etmektedir. De 
nlzyollarr idaresi, vapur seferlerinde 

değişiklik yapmamıştır. Gelen va -
purlardan en büyüğü 285 yolcu al • 
maktadır! Bu miktar, vapurdaki tah· 
lfsfye e§yası nisbetinde tesbit ve tah
dit edilmiştir. Hemen her posta va
puru, yolcuların çoğunu Bandırmada 
bırakarak hareket ediyorlar. Bazı 

günler Bandırmada kalan yolcu o 

kadar fazla oluyor ki, kasabadaki 
otellerde yer \>ulamryanlar geceyi 
kahve kö§elerinde geçiriyorlar. 

Bu hal, tatlı bir münakaşadan 
ziyade samimi bir rabıta idi 

Yirmi birinci bap 
Fersen kraliçeye ne dereceye 

kadar yakındı 

yakılmam onların bir sır sakladığını 
ifade etmiyor mu? Bu mektupların 
bir tanesi bir tarafta unutulduğu \ ' e 

o mektupta da silik yerler olmadığı 
için ötekilerin de ne mealde olduğu 
anlaşılmıştır. Son cümle şu ~ckilde 
idi. Allahaısmarladık, dilnyada en 
çok seven ve sevilen sevgili!. 

Hakon Tllrk delik&nlwm kucak
ladı: 

- Yine gel. BurUI senin kendi e
"findlr. Biz rahatımm ve hayatımızı 
sana borçluyuz.ZOrda kalırsan haber 
gönder, ben hemen yardımına koşa
nın. unutma! Her şeyin istediğin gi
bi olmasını dilerim. 

Dedi. 
iYanaklanndan öptü. 
Sonra elini cebine sokarak oradan 

kırmızı bir kese çıka.rdı: 
- Bunu da al. Ne olur ne olmu, 
~da buluMWl. 

Diyerek DerUi Hasa.na uzattı: 
Hasan oııun i~inde para olduğunu 

anladı. 

Almadır 

Uzun zaman zannedildiği gibi Fer
sen Mari Antuanetin hayatında ikin· 
ci bir rol oynamış değildir. Kraliçe
nin his hayatında asıl kahraman O· 

tarak yaşamışlrr. 

- Ben size bir iyilik yaptnnsa pa. ızıancta manzcıralannctan: 16f7 d6 Tı"lrkıerin karaya çıktıklan yer 
Bütün bu muamelelerin en' acil ça

relerle önlenmesini icap ettiren za
ruret, vapurlar içerisinde İzmir pa • 
nayirlni ziyaret etmek üzere Suriye
li, Lilbnanlı, Kıbrıslı seyyahların bu· 
lunuşudur. Bu karışık vaziyet pa. 
nayirin kapandığı ve ziya.retçilerin 
tekrar memleketlerine dönilşleri sı
rasında da.ha ziyade hissedileceği i . 
çin Deıtizyollan İdaresinin şimdiden 
esaslı tedbirler alması herhalde fay
dalı olacaktır. 

Mari Antuanete olan hisleri alela
delikten çok uzaktı. Bu tatlı ve alay
lı bir muaşakadan fazla derin ve sa
mimi bir rabıta idi. Öyle derin bir ra
bıta ve kuvvetli bir aşk ki yirmi sen~ 
devam etmiş ve bu uzun zaman zar
fında bir çok tecrübeler geçirmi§tir. 
Fersen'in kalbi kuvvetli bir nşk na· 
mütenahi cesaret ve ateşli bir mu
habbet ile dolu idi. Fakat bu aşkın 

şekli hakkında muhtelif rivayetler 
vardır. Bir kısım bunu (saf ve temiz) 
bir aşk olarak gösteriyorlar. Bu ge -
çen asır edebiyatçılannm aşka ver· 
dikleri saçma manadır. Yani çok sev
diği ve sevildiği bir erkeğe kadının 

kendisini teslim etmemesi. Ve namus 
lu kalmak için ondan kaçmasıdır. 

Bir kısmı da bunu mücrim bir aşk o· 
!arak gösterirler ki bu da bugUnkU 
telakkiye göre tabii olandır. Yanı 
sevdiği ve sevildiği bir insana biç bir 
telakkiye bakmadan tamtı.mile bağ -
lanmakt;ır. 

Kraliçenin el yazısile yazılmış olan 
bu mektuptan ne dereceye kadar bi· 
ribirlarini sevdikleri pek ala anlaşılı
yor. Sevdiği bir insana bu kadar te
miz ve bu kadar candan hitap edebi
len bir kadın velev ki Kraliçe olsun 
ona tanıamile yaklaşmıştır. Btiti.in Ö· 

teki mektuplardaki silik satırlarda da 
herhalde böyle candan ve derin ma • 
nalı aşk kelimeleri vardı. Onlnn im· 
ha etmekle ne kazandılar? Kalan 
bir tek mektup bu yüksek hislerin 
tercümanı olmıya kafi gelmedi mi? 

ra için yapmadım. - Bessastadir'e ne zaman varı-
- Ben de on'Wl karşılığı olarak ' 

rrz. " ~yorum. Dostluk için veriyo- Diye sordu. 

nım. - Yaya olaydık yedi saat sürerdi. 
Dertli Hasan almak istemiyordlL Fakat gimdi üç dört saatte gideriz. 

1 Bakon onu r.orladı: - O halde çabuk olalım. 
' - DUşilnecek bir §ey yok. !ster- Yola devam ettiler. 
IJen borç say. Dilediğin zaman öder- Tepeleri buzlu dağların yamaçla· 
sin! rmdan, uçurum kenarlarından, yas-

- Sağ ol; param var. Bol bol ye- sı ve çıplak tepelerden, kısa boylu 

ter~~~~., bunu da al. Çok para çam ve söğüt ormanlarından geçi
yorlardı. 

her zaman iyidir. Dertli Hasan denize yakın bir yer-
- Olmaz. Sizin dostluğunuz be- den geçerken orada bir havuz kadnr 

nim i~in dah& değerlidir. Boş yere küçük bir gölden beyaz dumanlar 
zorlamayın. Alamam. Bizde, yapılan 
ı .. niğe ka-ı para almak çok ayıptır. çıktığını gördü. Onun etrafın'a belki 
vu -!ıl elli kadar kadın vardı. Yere 'büyücek 

Dertli Hasanm bu hali Hakon'un kUtUkJer veya ağaçlarla çarna~ır tek· 
daba çok hoşuna gidiyor, ona k&r§t neleri koymuşlardı. Duman tüten ha
olan hayranlığı artıyordu. vuzdan uzun saplı taslarla su alıyor

Zorlamanm bo§ olduğunu 0 da an- lar tekneye döküyorlardı. Sonra ora-
lamı§ ve artık vu geçml§ti. daki çamaşırlardan bir ikisini kütük 

Hakon'un k&rtSI ve çocuklarile lere yahut kalaslara koyarak tahta-
Kristın de onun elini ınktllar: dan birer tokmakla dövüyorlardı. A-

- Yolun ~ olsun. Yin görü~e- nadoluda. d dere kenarlarında böyle 
L. l. çamaşır yıkadıklarını görmUştU. Fa. 

Dediler. kat orada dövülen veya tekneye ko-
Hepsinin de yüzlerinde, yıllardan- nan çamB.§rrlardan duman çıkmazdı. 

beri beraber yaşadµda.n, sevi§Ukle • Hele derenin veya bir gölcUğUn, hat
ri iyi kalbliı yılmaz bir dostun, bir tA havuzun suyundan duman çıktığJ 
kardC§iıı, bir oğulun ayrılık acısı a- ne görülmüş, ne de işitilmişti. 
~kça okunuyordu. Yaklaşınca sudan çıkan dumanla-

rın buğu olduğunu anladr. 
Dertli Hasan bile bir an önce yo- Suyun etrafına. daha ilertere ve 

la çıkmak için o kadar acele ettiği ~erilere dikkatle baktı. Oralarda hiç 
halde oimdi bu aynlıktaıı derin bir bir başkalık yoktu. 
llzU.ntü duyuyordu. O bu zamana ka· Yoksa Anadolııdaki tandrrlar gibi 
dar hlç kimseden aynlırken bu ka· burada da toprağın altına fınnlar mı 
dar tçll olmadığını iııklr edemezdi. yapılıyordu? Böyle değilse, toprağa 

Ceketinin altına koyduğu kısa pa- gömUlen bu kadar büyük bir kazan
lumı. bıçağını ve tabancayı bir defn daki suyun ısıtılabilmesi nasıl müm
da.ha yokladı. Hepsi tamamdı. Kllıcı kün oluyordu. 
da ktüm bir beze sarılı olduğu halde Dertli Hasan san ıpzm düşUnce· 

sile dolu olan kaf asma başka hiç bit 
düşünceyi sokacak halde değildi. Bu. 
na rağmen gördUğü manzara. onu 
pek meraka düşUrmUştü. 

Kılavuza sordu: 
- Bunlar çama~r yıkıyorlar, de-

ğil. '? 
.mı. 

-Evet.. 
·- O su, sıcak mı? 
- Sıcaktır. 

- Nasıl ısıtıyorlar?. 

- Kendinden sıcaktır o ... 
- Anlamadım( Allah tan mı? 
- Evet. .. Yerin altından çıkıyor .. 
Dertli Hasanm kafası birdenbire 

aydınlandı ve durakladı. 
Autbert sordu: 

Çiçekçiler 
cemiyeti 

Hamdi Aksoy, hami 
re . s~iğe seçildi - Sizin memlekette böyle yerler 

yok mu? 
Bu sözleri söylerken hayret te gös !stan'bul Çiçek ve Fidan Bahçıvan-

teriyordu. Herhalde bütün diğer lan Cemiyeti fevkalade bir toplantı 
memleketlerin de tzlanda gibi oldu- yaparak, Türkiyede çiçek ve bahçe · 
ğunu sanıyordu. Okuma yazma ve ciliğin en büyük hamilerinden olan 
biraz da İngilizce bilmekle onun bil· lzmir Meb'usu Hamdi Aksoyu cenıi-
Un düny yı, hele pek uzak olan Tür- yetin hami reisliğine seçmişlerdir. 
kıyeyi tanımasına imkan ~oktu. Memlekete çiçek ve ağaç san'atı ba-

Hasan o zamana kadar kendisini sit bir zevk meselesi halinden çı-
ve hatıralarını toparlamıştı: karmak ve ona gerek dahilde ve ge-

- Anladım. Bizde bunlara ılıca rekse hariçte memleketimizin ve ık· 
derler. Görmedim, fakat duydum. ilmimizin kabiliyeti ile mUtenasp ti· 
Yalnız bizimkiler böyle açıkta değU· cari çehre ve ehemmfyeti vermek Ü· 

dir. Romatizmaya, kısırlığa falan iyi zere kurulmuş olan cemiyetin bu ka
gclirmiş. Anlaşılan siz bunları bilmi- rarmdan çok mütehassis olan Ham
yorsunuz. Yazık değil mi çamaşıra di Aksoy cemiyete gönderdiği mek. 
harcıyorsunuz bunu?... tupta demiştir ki: 

Bunlar bir takım karışık işaretler, " -Hayatta yegane sevdiğim ağaç 
derme çatma bir kaç İngilizce kelime ve çiçektir. Ağacı ve çiçeği seven 
ile anlatılmıştır. Bunun için genç kı· milletlere medeni derler. Çiçek ve ıı
lavuzun tam manasile anlamış olma- ğaç zvki ve sevgisi en yilksek mede
dığı besbelliydi. Fakat Dertli Hasa- ıniyet ölçüsü olmasına nazaran biz de 
nın da bunlan herhalde ona anlat- milletimize bu zevki, bu sevgiyi vere-
mak için uğraşacak vakti yoktu. ceğiz.,, 

[Arkası var] İzmir Meb'usu Hamdi Aksoyun, 

İ§te bu sual daima tarihte sorulu
yor. Fersen Kraliçeye ne dereceye ka 
dar yakındır? Aralarındaki müna.c;e. 
bete (saf ve temiz) bir aşk nazarilr 
mi bakmak lazım yoksa buna (mUc· 
rim aşk) mı demek lazım? .• 

Müfrit Kral taraftarlan daima 
Kraliçenin çok temiz ve namuslu kal· 
drğmı ve Fersen ile aralarındl! dosta· 
ne bir muhabbetten başka bir mU· 
nasebet olmadığını iddia ederler. Bu· 
na inanmak ve Fersen'in hakikaten 
Mari Antuanele uzak kaldığını mı 
zannetmek lazım?. Buna imkan yok. 
ÇilnkU bir çok tarihi vesikalar var 
ki bu münasebetin daha derin ve da
ha şümullü olduğunu anlatıyor. 

Fakat bu tarihi vesikalar da iyice 
tetkik edilecek olursa tahrifata uğ
ranuş oldukları görülilr. Fersen çok 
hayalperest bir adamdı, bununla bcra 
ber hergün başından geçenleri ak
şamları bir deftere kaydetmek adeti 
vardı. Bu hatıra defterinde tarihi 
vak'alar yazılı olduğu gibi kendi hu· 
sust hayatına ait olan hadiseler de 
kayıtlıdır. Aldığı ve gönderdiği mek
tupları da bu deftere kaydederdi. 
Kendisine gelen mektuplan da dosya 
halinde saklamak adeti idi. Işte mü-

Bir ikinci vak'a olmuştur ki Fer
sen ile Kraliçenin münasebetim pek 
ala anlatmıştır. Bu da Kraliçenin ö
lümünden tam altı sene sonra cere
yan etmiştir. İsveç ile Fransanm 
akdedeceği bir muahede için İsveç 
hükUmeti Ferseni memur etntişti. 

Fakat o zaman mevkü iktidarıia olan 
Bonaparte, Fersen ile müzakere et• 
mek istemediğini pek açık bir ekil
de ifade etmitşir. 

Sebep olarak ta Fersen'in kral ta• 
raftan olduğunu ve Kraliçe Mari An· 
tuanet ile ayni yatakta yatmış oldu· 
ğunu söylemiştir. Bunlan aynen Fet 
sen'e anlattıkln.rı zaman Bonaparte'm 
yalan söylediğini ve böyle bir şey va
ki olmadığım söylememiş, isyan et· 
memiş. Sevdiği bir kadına iftira et• 
tiklerini bağırıp haykırmamış, an .. 
cak 'başını eğerek sükut etmiştir. 

Gazeteler bu meseleden babsetme
ye başladıklan zaman acı acı §U söz· 
leri söylemiştir. 

(Biçare Kraliçe ile benim hakkım· 
da bu gibi sözlerin söylenmesine çok 
canım sıkılıyor). 

Fersen'in bütün itirazı bundan fba· 
ret kalmıştır. Bu sükiıtun ikrar ifa· 
de ettiğini anlamakta zahmet çekil· 
miyor. Kral taraftarları Mari Antu
anet'in namusunu müdafaa için para
lanırlarken onu nsıl hürmetle seven 
adam vaziyeti inkar etmiyor. 

Mari Antuanet'in ablak ve seciye· 

si tetkik edilecek olursa on'Wl aml ta
biatine kendisini sevdiği bir adama 

hiç düşünmeden ve hesap etmeden 
teslim etmesi mi yoksa korkak ve çe· 
kingen kalması mı? Daha yakındır. 
Bilfıtcreddüt birinci cihet hatıra ge
lir. ÇünkU Mari Antuanetin bUtUn 

atının eğerine bağlanmıştı. Garenler ========================== 
:~:~:_değil. herhangi bir pa- AJpulluda 

cemiyetin hami reisliğini kabulil çi . 
çek bahçıvanları arasında büyük se· 
vinç uyandırmıştır. 

verrlhler bu kıymetli evraktan ten ev- zfıflarına rağmen çok kuvvetli taraf. 
vür etmişlerdir. 1816 tarihinde vefat tarı vardır. Cür'et ve cesareti hiç bir 
ettiği zaman son derecede kıymetli engel önünde durmamI§tır. Onda ri· 
olan bu dosyalar meydana çıkmamış- yakarlıktan hiç eser yoktu. Hislerini 
tır. Varisleri bunlardan ya haberdar derhal gösterirdi. En mühim anlarda. 
değillerdi yahut ortaya çıkarmadılar. bile umumi dünya kaidelerine ehem· 
Fersen'in vefatından yanm asır son- miyet vermemiş 8.lemin dediğine ve 
m ailesinden bir zat mektuplan ve diyeceğine kulak asmamıştır. Haya
hatıra defterinin bir kısmını neşret- tında hiç bayağı ve korkak bir hare
miştir. Fakat bu mektuplar natamam keti yoktur. Daima çok cesur ve cUr· 
dır. Kraliçeye ait olanları yoktur. Ve etkardır. Neden bu cesur kadın dün
asıl aşklarının başladığı ve devam yada sevdiği yegane insana karşı 
ettiği müddetçe olan hatıralar da or- korkak ve çekingen davransın? 

Ktyaletlnl değl§t1rdikten b~ka il· 
hafriyat 

llhıarmı da böyle mümkün olduğu 
kadar gizli bulundurmak gerekti. 
CtlnkU o zamana kadar belli başlı 
bir harp görnılyen sessiz yaşıya.n bu 
'4a halkından hiç biri açıkça ktlıç ve 
tabanca kuoanmıyorlardı. 

Heyet araştırmalara başladı, tetkikat 
bir iki gün daha sürecek 

Dertli Hasan çevik bir hareketle 
atma atladı. 

Topuklarile atın ka.rnma dokunun
ca hemen tms gitmeye bll§ladı. Sa-
ba.Juıı alaca karanlığında sevgiliye 
doğnı havalanmak istiyordu. Bunun 
la. beraber özengilerin UstUnde ytlk
l!elerek başmı çevirdi Danimarkalı
lar gibi şapka.mm sağ eliyle havaya 
kaldırdı ve salladı: 

- Hoşça kalın~ 
Diye bağmh: 
- Güle gUle ... 
Geride kalanlar da ellerini veya 

tllenndekl men~illerl sallıyorlardı. 
İçlerinde gözleri yaşaranlar bile 

~ı. 
Yalnız Krlstin hiç kmulda.nınıyor, 

konan ve başı ısarkmı§ b i r 
lıaıae heykel gibi yolcunun gittiği 
)ola bakıyordu. 

liakon katibinin arkasından son 

~lpulluda araştırmalar yapan hafriyat heyetine 
tahsi8 edilen be-t.J<JZ kö§k 

~efa sesleniyordu: l.Ipullu, (TAN) - Geçen sene, 
- Autbert, onu iyi kolla.... Tnrk ilk defa olarak, Türk arkeologlarının 

'>lduğunu anlayıp ta ona fenalık yap- idaresi altında Alaca Höyükte hafri· 
~ar. yat yapan heyet, Eytnıun birinci gU

- Peki, merak etmeyiniz. Böyle nü Alpulluya varmıştır. Arif Müfidin 
bir §ey olursa hemen haber veririm. başkanlığındaki arkeolog heyeti AJ. 

llasan kasabadan çıkmı§ ve ilk te- pullu - Düğilnctilii köyU arasmda
J)eyt 8.§Iyordu. Geriye baktı. Kılavuz ki tarihi höyükte işe başlamıştır. 
~Yce geride kalmr§tl. Atını yavaş. Höyüğün üstünden itibaren şarka 
~ttr Ve J,.,Jnvu?. y-•-1., ~ -::· -:-;-:J: J ı~"U E>_5 metre derinliğine kadır 

bir T.ı:anşe açılmıştır. Tumulus adı 
verilen bu uküçUk höyUğUn alqnda 
Romalılara ait bir mezarın bulun
ması Uıtimali vardır. 

Hafriyat esnasında elde edilen tuğ
la, çanak parçalarlıe kemik ve kö
mürler, bu ihtimali kuvvetlendir
mektedir. Vaziyetin bir iki gUne ka
dar tamamen anlaşılacağı ümit olun· 
maktadır. 

Adanada bir kız 
enstitüsü açılıyor 

Adana, (TAN) - Şehrimizde a • 
çılacak kız enstitUsU için Maarif Ve
kaletinden beklenilen tahsisat gel· 
miştlr. Bu tahsisat ensUtUnün 
Siralarına harcanacaktır • 

Maarif müdürlilğü faaliyete 
miştir. Sıraların yapılması için 
nnkasa açılmıştır. 

ltçiler hakkındaki tetkikler 

geç- tadan kaldırılmıştır. Hatta asıl eaya- Hiç bir zaman aşkla sevmediği ve 
mü- nı hayret olan cihet mektupların ba- sırf bir siya.si sebeple evlenmiş oldu

zılarında bir çok satırlar silinmiş ve ğu kocasına hislerini feda etsin? Na· 
yerine noktalar konmuştur. Meçhul mus ve ciddiyet telakkilerinin gevşe
bir el esrarm ortaya çıkmasına m~ni diği bu ölilm ve kan devrinde neden 
olmuş ve 18.zrm gelen kısımları orta • o herkesten ciddi olsun? Hiç bir kuv· 
dan kaldırmıştır. Bunların evvela si- vetin durduramadığı arzu ve iradesi· 
yasete ait kısımlar olduğu zannedil· ni neden aksi tarafa kullansın?. ts
mişse de bilti.hare kendilerinden, his- tediğinl yapmasın? Aile rabıtası o
lerinden bahseden losnnlarm silinmiş nun için korkunç bir heyula.dan baş

İşçiler aleyhine alman tedbirler 
hakkında tetkikat yapan iş bürosu 
şefi Halnk, tetkikatını bitirmiş, rapo 
runu hazırlamaya başlamıştır. 

" olduğu anlaşılmıştır. Bu da ancak ka bir şey değildi. Hiç bir zaman bir 
Fersen tarafından yapılmış olabilir- an için olsun sevmediği bir adama 
di. Sevdiği kadına ne dereceye kadar coşkun aşkım feda eder miydi? Onu 
hürmet ettiği de bu hareketinden tanıyan onun hür ve serazat ruhunu 
belli oluyor. (1900) senesine kadar bilenler buna nası1 inanır? Uzun sı? 
bu mektuplar Fersenin ahfadından neler her türlil iztırabı çeken ~Ucudu 
Klin kowstrom tarafından muhaf ~a Uzülen ruhu asıl aşkı bulunca bflate
cdilm~tir. Fakat ecdadı Fersen bu rcddüt ona koşmuş ve kendisini ta-

TAN 
"BONE VE iLAN ŞARTLAR! 

TUrkfye Oışan 
lcin lçin 

Bir aylık• , • • 
s • • ••• 
15 • • • • • 

ı 50 
4- 8 _ derece sevdiği ve hUrmet ettiği ka- mamile vermiştir. Mari Antuanet 

14 - ı dmm mrlan ortaya çıkmaması için coşkun ve hudutsuz hislerile bundan , 50 
l "1lık • • • • 14- 28 - -olilmü yaklaşınca K1in Kowstrom t:ı- başka türlü hareket edemezdi. Bütlln 

hin tcin nınnlıl SirketJerlne mil 
racaııt edilmelidir. 

KOtü ıllnlaı dotnıdan dofnıyıı 
•daremiıce ılmabilir. 

Kücük ilAnlarm 5 satrrlılı blr 
delıllk !10 lrurustur 5 utırdın fa7 
lııaı kin sato basma 5 ktırus ılmn 
Bir defııdan fıırla için fcktındarı 
% 10 lrnrus lndirilir. 

: rafından birer birer yakılmıştır. Bu bunlardan anlaşıldığına göre inkar 
suretle bu mektupların asılları orta- edenler inkar ededursunlar. Kraliçe 
dan kalkmış ve ancak kopyelert mev· 'Fersen'in metresi olmuştur. 
cut kalmıştır. İhtiyar İsveçli bu mek Kral bütün bu gürWtüler ı1rasmda 
tuplan yakarak Kraliçenin namusu- ne oluyor? On altıncı Lüi aldatılmış 
nu muhafaza etmek ve Fersenin ru- 'bir koca vaziyetinde değildi. Kansı
huna bir hizmet etmek istemiştir. nm Fersen ile olan münasebetini bi

r;nno ıı:e-cmtıı "O"'hııl:n s kunıstiJı Faknt bunların imhasile mesele ka- liyordu. 
~-~~~..r-~~~-=--=-=--:r:====.:-r,Ç~ pa•ı:n:cı ol ..... •ıyrır. Eldeki ve<ııkalann l ı ~ • • • • • A \.. . •r. 
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istanbul Erkek Öğretmen Okulu Satın alma 

Erzakın Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin 

Un 
lrmikli makarna 
Şehriye 
lrmik 
Pirinç unu 
Nişasta 

Buğday 

Bulgur 
Kuru barbunye 
Çalı fasulye 
Nohud 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru bezelye 

• 

Tahmin fiati 

10 75 

40 00 
38 00 
43 00 
32 00 

47 00 
42 00 

83 00 

57 00 
33 00 
25 00 

16 00 
23 00 
23 00 
16 00 
18 00 
17 ()() 

8 00 
11 50 
10 00 
12 50 
11 00 
13 00 
13 00 

8 00 

Komisyonundan: 
Azami 
Mikdar 

40000 

5000 
6000 
1000 
3000 

800 
1000 

3000 

300 
1000 

800 

2500 
1500 

200 
400 
200 
250 

100 
400 
800 

1500 
500 
800 
400 
300 

:Tutan Teminatı Teminat Eksiltme ıün ve fekli 
Tutarı 

4300 oo 322 50 2/10/936 Cuma 10,30 Açık eksiltme 
~~~~~~~--~--~------------~--:-:-:-~~-:-:-~::--:----::--~ 

2000 00 150 00 2/10/936 Cuma 11,00 Kapalı zarf 
2280 00 171 00 

430 00 32 25 
960 00 72 00 

5670 00 

376 00 
420 00 

796 00 

2490 00 

171 00 
330 00 
200 00 

425 25 

28 20 
31 50 

59 70 

186 75 

12 82 
24 75 
15 00 

701 00 52 57 

425 25 

59 70 

52 57 
~~~------~~~----------~~~ 

400 ()() 30 00 
345 00 25 87 

, 
46 00 3 45 
6400 480 
36 00 2 70 
42 50 3 19 

70 01 70 01 

2/10/936 Cuma 10,45 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 10,45 Kapalı zarf 

2/10/936 Cuma 11,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 11,45 Açık eksiltme 
I 

933 50 

8 ()() 
46 00 
80 00 

187 50 
55 00 

104 00 
52 00 
24 ()() 

~------------~~~--~~~~-=-~~~~~~~~~~--~ o 60 
3 45 
6 00 

14 06 
4 12 
7 80 
3 90 
1 80 

2/l.0/936 Cuma 13,30 Açık eksiltme 

41 74 

Pirinç 24 00 2000 

4000 
30000 
3000 

556 50 

480 00 

240 00 
450 00 
120 00 

41 74 

36 00 

13 00 
33 75 

2/10/936 Cuma 14,00 Açık eksiltme 

2110/936 Cuma 14,15 Açık eksiltme 
~~--~~~~~~~~~~ 

Patates 6 00 
Yumurta 1 50 Aded 
Kuru soğan 4 00 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Toz şeker 

Kaymak 
sut 
Kase yoğurdu 

52 00 
37 00 

26 00 

110 00 
10 00 

5 00 Aded 

400 
1500 

2500 

100 
2500 
1000 

810 00 

208 00 
555 00 

763 00 

650 00 

110 00 
250 00 
50 00 

9 00 

60 75 

16 60 
41 62 

57 22 

48 '15 

8 25 
18 75 
3 75 

360 00 30 i5 

60 75 

2; lOJ 936 Cuma 14,45 Açık eksiltme 

57 22 

2/10/936 Cuma 14,45 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma. 15,00 Açık eksiltme 

30 75 

Silivri yoğurdu 15 00 2500 375 00 28 12 2/10/936 Cuma 15,15 Açık eksiltme 

Tere yağı 

Kata ciğer 
lşkembe 
Takım ciğeri 

Paça 

Siyah erik 
Uryani erik 
Çekirdeksiz UzUm 
Yaprak kayısı 
Çekirdekli kayısı 
Kuş üzümü 

.. 

Çam fIStığr 
Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

Taban helva 
Taban 
Pekmez 

Gürgen ve meşe odunu 

Mangal kömürü 

Kok kömUrU 

Yaş sebze 32 kalem 
Kilo Aded ve demed 

50250 10000 

110 00 300 330 00 24 75 2/10/936 Cuma 15,30 Açık eksiltme 
---~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

27 00 Aded 1000 270 00 20 25 2110/936 Cuma 15,45 Açık eksiltme 
7 00 500 35 00 2 62 

42 00 300 126 00 9 45 
3 00 Aded 2000 60 00 4 50 

28 00 
45 00 
18 00 
55 00 
65 00 
20 00 
60 00 
70 00 
15 00 
35 00 

35 00 
30 00 
15 00 

240 00 Çeki 

3 00 

300 
200 
300 
150 
150 

50 
50 

100 
100 
100 

250 
100 • 
100 

--
191 00 

84 00 
90 00 
54: 00 
82 50 
97 50 
10 00 
30 00 
70 00 
15 00 
35 00 

M8 00 

87 50 
30 00 
15 00 

36 82 • 

6 30 
6 75 
4 05 
6 19 
7 31 
o 75 
2 25 
5 25 
1 12 
2 62 

42 60 

6 56 
2 25 
1 12 

132 50 9 94: 

150 360 00 27 00 

2000 60 00 4 50 
~------~"'::7"~~~~~~--~~~~ 

220 4290 00 321 75 1950 00 Ton 

2287 00 171 52 

36 82 

/ 

42 60 

9 94 

2/ 10"936 Cuma 16,00 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 16,15 Açık eksiltme 

I 

2/10/936 Cuma 16,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 16,45 Açık ekalltme 

2110/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

2.'10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

l - İstanbul Erkek öğretmen okulunun yukanda mikdan, muhammen bedelleriyle ilk teminat vi eksiltme giln ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul KültUr Direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ti· 
caret odasmm yeni yıl vesikası ve teminat mektuplariyle beraber teklif mektuplannı ihale için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baflum· 
lığına vermeleri. ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel veyabir gün evvel okul idaresinden alacaklan yazı ile liseler muhasebeciliğ! veznesine yatırmalan. 

S - Isteklilerin 9artnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. (1278) 

, 

Ki OPRiN kaıczler'i HERnRoEt~"uRuş Akay i şletmesi Dırektörlüğünden 

KANZUK 
Saç eksirl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rlr. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. NqvUnilmaam 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti 
ni arttırır. Util rayihalı bir aç 
eksiridir. 
tNGILtZ KANZUK EC'llNE8 

BEYOGLU • tsTANBUL 

Yapdılmm ekonomi deY

rtnde abe pahalıya mal edll

mek istenen •..U.atlerl töp 

heli girüab. 

Her yerde ve her liangl 

bir saatte Krem Pertev'l 

' kullanabilirsiniz. Yanm A• 

at zarfında o teairhıi ıa.. 

termi§tir, bile. 

Krem Pertev'fn yanın asır

lık göhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce ki§iden Krem 

Pertev hakkında samimi 
Jranutlerinl ~ 

İstanbul Asliye 4: Uncll Hukuk 
mahkemesinden: 

Amaliya Boju tarafından Beşik • 
taşta Abbasağa mahallesinde 50 ı • 
marada oturan Ruhşen aleyhine ! 
209 numara ile açılan haczin fe 
davasından dolayı ili.nen teblig .. ~ 
mllddeialeyhe yapıldığı halde yazılı 
günde mahkemeye gelmediğinden gı• 
yabmda muhakemenin yapılmasına 

ve nöbetçi mahkemesince davacmın 
mutasarnf olduğu Beyoğlunda Ka • 
merhatun mahallesinde Aslan soka• 
ğmda 19 numaralı hanesine mijddeia
leyh tarafından 5 inci İcranın 
32/718 numara ile konulmU§ olan 
hacze müstenit 520 liranm muhake • 
me veznesine davacı tarafmdan de• 
po edildiği takdirde ihtiyati bir ted • 
bir olarak mevzuu haczin kaldırılma.• 
sına karar verildiğinden bahsile mu• 
ameleli gıyap karannm ilanen t@bliğl 
ne ve muhakemenin 14/10/936 Çar • 
gaınba gllnll saat 14 de bırakılması• 
na ve mUddeialeyhe bir ay mOhlet 
verilmeaine karar verildiğinden yu • 
karda adı ve adresi yazılı mUddeia • 
leyhe ilan gllnUnden itibaren btr af 
içinde işbu gıyap kararma itiraz et• 
mediği ve yazılı gilnUnde mahkemeye 
gelmediği veya vekil göndermediği 
takdirde vak'alan kabul etmlt add~ 
lunarak gıyabmda hUküm verilece
ğinden mahkemeye kabul olunma,.
cağı ilan olunur. 

İstanbul İkinci İcra Memurl~ 
dan: 

Kira borcundan dolayı mahcus ff 
paraya çevrilmesine karar verileO 
hane egyasmdan aynalı gardlrop. bil• 
fe, yuvarlak orta masası, \lvabOt 
Singer dikiş makinası, ve safrento 
2119/936 pazartesi gUnU saat 11 deO 
12.30 a kadar ikinci açık arttırma sll
retile satılacağından taliplerin Be1• 
oğlunda Hllseyinağa mahaııestrıd• 
Tolga sokak 10 No. tu hanenin ikht' 
el katmda hazır bulunacak mernurf 
mUracaatlan ilin olunur. c2Md) 

8.A • oi .ROMATİZMA .A~RIL.APİLE.GRİ VE NEZLEYE KAR 1 eilıic' ~ "ıLAÇTIR 

Zayi - Galata GUmrüğüne alt 
23599 numaralı 7 /5/934 tarihli be. 

yannameye ait 263902 No. lu mak

========================== buE zayi olup yenisi çıkanlacağmdan 
Sahibi: Ahmet Emhl l'ALMAN-UmumJ NeerfyatJ idare Eden: 8. 8ALlM eskisinin hükmtl yoktur. 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 16 Eylul 936 
Çarşamba gününden itibaren sonbahar tarifesi tatbik 
olunacaktır. 

Zayi._ Nip.ntat 15 inci Utmıektti' 
gehadetnamesile Fransız Sent Pilıtr 
ri mektebinden aldığım eehadetJlr 
memi kaybettim. Her ikisinin yenil" 
ri aJmacağmdan zayi nUshalarm b0" 

Gazetecilik ve Nesrlyat Türk Limltet Sirkeli-Basıldığı yer TAN matbaası Gümrükçü Abdullah Yeni tarife iskelelere asılmıstır. ( 12 7 O) _ mn yoktur Cahide YatııP 



iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

ı - ttk, Orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı-
sız talebe kaydına başlanmıştır. . 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayr!lan ta~e
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula gırmek ıs

tiyenlerin bir an evvel m\lracaa tları tavsiye olunur. 
4 - Eylülün onbeşir.e kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin 

milracaatlan kabul edilmiyecektir. 
!'i - İstiyenlere kayrt şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadcbaşı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 

.--• Bi~Ki ve DiKiŞ YURDU ---.. 
Tesis tarihi 1923 - Müdürü: Noemi Asaduryan 

En son, çok kolay bir usul ile dikiş bilen ve hiç bilmiyen Bayan
lara Fransız lüks metodile tayyör, tuvalet, Reglan, rob ve beyaz ça
maşır teferrüatiyle biçip dikmesini az zaman zarfında öğretilir. Yük
sek Kültür Bakanlığından tasdikli şahadetname verilir. :MUessesem 
çok senedenberi yüzlerce mezunları mu~affakıyetle san'at haya~ı
na yetiştirmiş ve bir çok Bayanlar kendı b~larma mektep açmag.a 
ve makasdar ve terzi olmağa muvaffak olmuşlardır. Derslere 1 Bı
rinciteşrinde başlanacağından talebe kaydına Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri öğleden sonra devam olunmaktadır. İstanbul Gedikpaşa 

-- BalipaşQ. yokuşu Vahan Asaduryan eczanesi üstünde .No. 1 -

Devlet Demiryolları Ye Limanları 

Umum idaresi ilanlan 
iti etme 

Derince limanının b~r sene zarfında tahminen 2 4 5 1 5 2 
tondan ibaret tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile ek -
siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuruş 
tan ibaret olan bu işin muvakkat teminatı 1511,46 lira
dır. Eksıltme 17-9-936 tarihine tesadüf eden perşembe 
günü saat 15 te 1-Iaydarpaşada gar binası dahilindeki 1 ci 
işletme komisyonunda y~pılacaktır. 

İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu 
kanunda tasrih edilmiş olan vesaiki 7-5-936 tarihli ve 
3297 No. lu resıni ga~etede bildirilen ehliyet vesikasını 
havi teklif ınektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler komisyonda parasız olarak verilmektedir. (739) 

1202 

Muhammen bedeli 550 lira olan 500 M. Muzayyak alet 
leri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum 1 7-9-
1936 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar bina
sı dahilindeki ı ine: işletme komisyonu tarafından açık 
ckSıltme ile satın a1ınacalCtır. 

İsteklilerin 41 lira 2 5 kuruş muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 845 

1203 

Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Umumi 

Trakya Heyetleri için 3 adet Sanğe Tackmetresi 
ne 4 adet gradlı Verniyeli Minkalenin 21 - 9 - 19 3 6 
Pazartesi günü pazarlıkla ihalesi· yapılacaktır. İsteyen
ler mezkur günde saat 15 de pey akçesile birlikte Le
vazım Müdürlüğünde müracaatları. ( 806) ( 1145) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

· 1 den 200 numaraya kadar 15 Eylül 936 Salı 
201 den 400 ,, " 16 ,, Çarşamba 
401 den 580 ,. ,, 17 .. Perşembe 
5 81 den 7 6 O ,, ,, 1 8 ,, Cuma 
ı7 61 den 8 2 O ,, ,, 19 ,, Cumartesi 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eylül 
036 üç aylıkları yukarıda yazılı günlerde cüzdanların -
daki tediye sıra sayılarına göre Ziraat Bankasından ve
rilecektir. Aylık sahiplerinin numaralarına göre mü • 
racaatlan ilan olunur. (B) (1247) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan: 

Xahmini 
bedel 

L. K. 
!adeY.&t 21~17 19565 30 

Muvakkat ihale günle- glinll saat 
teminat meci Nasıl olacağl 

L. K. 
1452 23 l - 10 • 936 perşembe 16 

kap&lı zarfla 

1 - Canakkalede 1, 2, 3, 9, 10 sayılı jandarma oku?
larile jandarma hastanesinin 1 Eylül 936 günlemecin
den 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yuka
rıda yazılı ( 1) kalem erzakın hizasında gösterilen gün
lerneç gün ve saatlerde 9 saydı jandarma okul ordu e
l'İnde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektuplan ihale günü saat 14,30 za ka
dar komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

f AN 

.-

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen selahiyete müs

teniden mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it
haline devam edilmesi hükumetçe kararlaştırı).nıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteşrin 19 3 6 tarihine 
kadar doğrudan doğruya İktisat Vekaletine yapılmalı
dır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komis
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri hey' etine" 
arzolunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi için teklif sa
hiplerinin en müsait teklifi yapmış olmakla beraber 
deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet ve 
iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun takdi
rine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve ik-
tidara göre talipler arasında işin dileğine ihalesine hü
kumet serbesttir. 

4 - Teklifler, Tiirkiyenin bütün kahve ihtiyacını 
tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa için hangi bir 
darlığı mucip olmıyacak surette nıemleket dahilinde en 
az 10,000 cuval stok bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri 
alakadarların nam ve hesabına olarak Milli bir Banka
da bloke edilecektir. Bu para, ancak altıncı maddede ya
zılı olduğu veçhile sarfedilebilecek ve Kahve mukabilin
de hiç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde 
memleket mahsulat ve mamulatından muadi1 kıymette 
eşyanın Kahvenir. menşei olan memlekete veya Türki
yeye eşyasına henüz pazar olmıyan memleketlere ihracı 
mecburidir. 

7 - Memlekete İthal edilecek kahveler, memleket da
hilinde beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüc
carlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak 
fiata ne nisbette zam vaoılmak istenildiği dahi vazihan 
gösterilmelidir. ' 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene miid
detle aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbiki
ni dilediği gibi kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket 
olunmaması veya bu piyasa fiatlanndan fazla fiatla 
satış yapılması veyahut her hangi bir sebep ve suretle 
mukavele ahkamına riayet edilmemesi hallerinde tara
feyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vasıtasiyle 
halledilecek ve üçüncü hakem İstanbul Ticaret Odası 
Reisi tarafından intihap olunacaktır. 

1 O - Taliplerin, tekliflerine İktisat Vekaleince 
makbul ve muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri 
şarttır. Bu teminatın mıktan teklif yapılırken asgari 
elli bin lira ve mukavele aktedilirken asğari İkiyüz bin 
liradır. Bu son teminat Kiil halinde. müteahhit mukave
le hükümlerine riayet etmediği takdirde irat kayd~<li-
lecektir. (1646) (3864) 115·1 

Yüksek Mektepler 
komisyonundan: 

Alım Satım 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon 
ve Edirne illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San'at o
kulu için satın alınacak olan 6 kesme ayna, 14 endam 
duv~r aynası, 6 paravana baş aynası, 24 küçük duvar ay
nası, 1 O paravna endam aynası, 6 kapı levhası ile muhtelif 
endamda manken kapalı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. 

3 - Sartnameler Ça9akkalede Jandarma Satınalma 
k'.onıisyonunda parasız verilecektir, ,( 1143) 1 

2 - İhale 24 Eylül 936 Perşembe günü akşamı saat 
16 da İstanbulda Cümhuriyet matbaası karşısındaki yük 
sek mektepler muhasiplik binasında toplanacak olan alım 
satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 -Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 
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lstanbul üçüncü 
Memurluğundan: 

il 

icra 

Fcyziyabın tasarrufunda bulunan ve Emniyet San -
dığına birinci derecede ipotekli olup tamamına (4790) 
lira kıymet takdir edilen Kanlıca Anadoluh~sar~- ~ad
desinde eski 88 yeni 28 numaralı berveçhı mulkıyet 
su hazinesinin üç tarafı Kabristan v~ dördüncü tarafı 
yol ile mahdut maa müştemilat sahilhanenin sağ tarafı 
Ahmet Nazım Paşa karısı İkbal bahçesi sol tarafı 
Doktor Şükrü yalı ve bahçesi ön tarafı Anadoluhisar 
caddesi arka tarafı denizle mahdut berveçhi mülkiyet 
su hazinesinin ve icareteyinli ve sırf mülk maa bahçe 
havuz ve sahilhanesinin ancak sırf mülk muayyen ma
hallinin yüz altmış sehim itibariyle seksen sehimlerile 
karşısında vaki berveçhi vakfiyet tasarruf ?lunan li
monluk ve ahırı müştemil sahilhanenin satılmasına ka
rar verilmiştir. Mezkur gayrimenkulün evsafı aşağıda 
yazılıdır: 

Mezkur yalı iki kısımdan ibaret olup ayrı, ayrı kapı
lardan istimal edilmektedir. 

Harem kısmı: Merdivenden çıkılınca camekan ~e
mini karasimen bir pabuçluk bu katta bir salon iki oda 
bir hela .. 

Selamlık kısmı harem kısmının aynidir. Yalnız salon 
ortadadır. Birinci kat: Bir koridor üzerine ınermer 
musluklu bir hela 3 oda bir salon selamlık kısmı bu 
kısmın aynidir. Salon ortadadır. Zemin kat: Çimento 
bir koridor üzerine bir hela hamam mahalli biri mer
mer musluklu zeminleri çimento iki oda selamlık 
kısmında 2 taş oda, bahçede: Harap bir kayıkhane ha
rap matbah iki kuyu muhtelif meyva ağaçları vardır. 
Haricen ve dahilen yağlı boyadır. 

Mesahası: Umumi 1030 m2 olup bundan 209 m2 
sahilhanedir. Yukarda tapu kaydı aynen yazılan gayri-. 
menkul açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
rr,il olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
vıriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 31 - 1 O - 936 tarihine müsadif cumartesi günü 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birin
ci arttırması 16 - 11 - 9 3 6 tarihine müsadif Pazartesi 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. 
Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamenenin yüzde 
7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 1 - 1 2 - 9 3 6 tarihine 
ınüsadif salı gynü saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya
pılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu si
ciljerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile fai:t ve masarife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten -
viriye ve tanzifiyenden ibaret olan Belediye rüsumu ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 se
nelik Vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla 
malUmat almak isteyenlerin 34 - 2940 numaralı dos .. 
yada mev~ıt evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy -
n,Pt r:ınnrıınu P-örün anlavacak1arr ilan olunur. ( 1276) 

liradır. 

4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir 
saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. 

5 - Nevilerini; vasıflarını, kabul, tesellüm ve tediye 
şartlarını anlamak için okul idaresine müracaat edilmesi. 

( 1117) 1400 



·~ -.;;:;;::;;P.iiiiii;;;::;;--.:.:;;;,..;;;;:::::;=:;::::============;::::;::====ı::======== J ~ N 

.. 

Herkes için 
Başta ev kadını olmak üzere leke

ci, şapkacı, mobilyacı, saatçi, kuyum
cu, dişçi, marangoz, demirci, tesvi -
yeci, dökmeci, çilingir, tenekeci, bo
yacı, nakk~ ve hırdavatçı gibi muh
telif san'atkirlarla tezyinat, çiçek, a
ğaç, elişleri ve nefis san'at meraklı
larına, ilkokul öğretmen ve talebele
rine, amatör ve san'ata yeni atılan 
gençlere, küçük san'atlarla geçinen 
kimselere, kitabın ihtiva ettiği 352 
faydalı formül itibarile hayat tecrü
belerinden 50 senelik bir zaman ka
zanmak isteyen herkese, her kolaylı
ğı kendi kendine yapmayı öğreten ve 
yalnızca okunmasından bile bir zevk 
duyulan bu değerli bilgi ve san'at ki
tabını tavsiye ederiz. Fiatı 60 kuruş 
olup taşra için posta ücreti alınmaz. 
Tevzi yeri: Yalnız Yeni cami Mısır 

çarşısı yanında Makulyan han Meh
met İ"orahim diş deposudur. 

Zayi - Yük arabamın "1514" No. 
fu plakası zayi olmuştur. Yenisini a
lacağmıdan zayiin hükmü yoktur. 

Hasan 

ELEKTRiK PiLLERi 

BATARYALARI 
HIER V•RDE 

&ATILIR 

AMllRIKAN MAMUL.AT'IOIR 

aslanmaz HASAN Tıraş ıçağı 
AMERiKA, iNGiLiZı FRANSIZLAR 

bile taklid edememişlerdir. Kat'iyyen paslanmaz, yüz defa tıraş eder. Alameti farika ve 
ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş Makinesi ile HASAN tıraş fırçası, HASAN 
t_!!aş pudra, kolonyaları HASAN tıraş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada ve zevk içinde 
yapılmasını temin eder. Mutlaka HASAN markasını israr ile arayınız. 

HASA Deposu: A·nkara, istanbul, Beyoğlu 

' 

Bugünkü KUM BARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA Olur. 

lstanbul Liseler Ahm Satım Komisyonundan: 
Sebzenin 
cinsi 

Yeşil barbunya 
Kırmızı ,, 
Çalı fasulyası 
Prasa 
Lahna 
İspanak 
Kırkağaç kavunu 
Tekirdağ karpuzu 
Marul 
Taze soğan 
Yeşil salata 
Kırmızı turp 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen Teminatı Eksiltme Gün 

6000 
6000 
1500 

30500 
18500 
26000 
44000 
29500 

8000 Adet 
8300 Demet 
6000 
8500 " 

Bedeli şekli 
L. K. L. K. I 

16-9-936 
Çarşamba 

8178 613.36 Kapalı zarf 

Saat 

15 te 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedelleri
le ilk teminat ve eksiltme gün ve saati yazılı yaş sebze kapalı zarf suretile eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan· komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalarındanbaşka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edi -
len saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: 
İlk teminatlarını belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsa -
liye ile liseler muliasebeciliği veznesine yatırmaları; 

3 - İsteklilerin şartnameyi görüp okumaları için komisvon sekreterliğine müra -
r.aatlan ilan olunur. (839) 1207 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan Bedriye SüheylA 
Diyarbekir şarkısı - AY DOGAR SiNSi SiNSi 

No. 
270100 

Hüseyni §arkı - YAYLALAR iÇiNDE 
BAYAN HAYRiYE DERViŞ 

N 2 .. 0102 Halk şarkısı -AFŞAR GUZELI 1'1ğde 
0

• ' Halle şarkısı -SAFFET EFENDi Niğde 
rtEZiPLi DELi MEHMET 

s 270094 Uşak türkü - ANAM OLASIN OMER 
• o. Hüseyni şarkı - MALATYA UZUM BAGI 

BAYArt BiRSErt Yakup Necip Orkestrasile 
Tango - SEVMEK GÜNAHSA 

No. 270099 T ango 
Müzik AkçaY, 

-EMiNE 
Müzik Akçay 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi 

DAiM ON dır. 
Bunlar1 görmek isterseniz 

iZMiR SERCiiSirtDE 
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POKER TIRAŞ Bl~A~I iLE 
DAiMON FENER VE PiLLERi de 

Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇAT AL '!arım da daima tercih ediniz. 

12M 

..-Qkull~r Güneşi -.. 
Şemsiilmekltip 

Yuva - İlk - Orta kısımlara hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe 
yazılır. İlk kısımda ecnebi lisanı vardır. Beşiktaş: Yıldız - Tel: 4.2282 

MPİRİN 
2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda 

bulunur., 

.Ambalaj ve kompr1melerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
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