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Tevfik Rüştü - Delbos 
iki diolomat cok n\iihim 

bir görüsme yaptı 

r ,ı--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cenevrede ita. 'lya, A. lman tehlike-
Assamble 

toplantı sine karŞı çare er 
!vaziyetinde aramakla meşgu? mü.ş ! 

Şarki denizin hakiki 
mihveri Türkiyedir 
GAZETE iLAVE EDiYOR . 

Türkiye ile Fransa arasındaki münasebetler 
çok eskidir ve bazı işler Türkiye - Suriye 

anlaşmasına göre halledilebilir 
Paris, 21 (Hususi) - Fransa hariciye nazırı M. 

Delboa bugün Cenevrede Türkiye Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Arasla görüşmüştür. / Mülaka~· _ 
pek mühim olduğu temin olunmaktadır. Jurnal ga
zeteai bu münasebetle şu malfunatı vermektedir : 

Sağ 
ve sol: 
Büyük kavga 

l 
Yazan: M. Zekeriya 

T arihin en büyük buhran
larından birini yatıyo

ruz, buna şüphe yok. 
Yatadığımız devir, ne on do· 

kuzuncu asnn sanayi ihtilaline. 
ne on aekizinci asrın siyasi ihti
li.line, ne de ondan evvelki ka
:ranlrk devirlere benzer. O de· 
virlerde ihtilal olguınlaşır, cemi
yetin bütün hayatına yayılır, on
dan sonra patlardı. 

Biz şimdi daimi bir ihtilil içinde 
yaşıyoruz. Aradaki fark okadal' 
farklıdır. Tarihin son yirmi beş sene 
kadar buhra.nlı bir devir kaydettiği 

görülmemiştir. 
Ekiden ihtililler mahalli olnr, 

komşu devletlere t.ed.ricen ve zorla 
alrayet ederdi. Halbuki bugünkü 
buhran dünya.um her taratma sira
yet etti. Kavga hudutlardan !:ıkara.k 
beynelmilel mahiyet aldı. 

• * 4 

"Türkiye, yeni Boğazlar 
rejimi ve Şarki Akdeniz 
havzasının aldığı ehemmi -
yet dolayısiyle, Karadeniz -
le Süveyş kanalı arasında 
beynelmilel durumun ha
kiki bir mihveri olmakta
dır. 
İngiltere Kralı Edvart VIII tara

fından Atatürke ibzal olunan avans
la:ı;, bu vaziyeti ta.mamen tebarüz 
ettirmiştir. Fransa bundan ancak zi
yadesile memnun olabilir. Zira Fran
sanm da Türklerle uzun bir teşriki 

mesai an'anesi vardır. Bu hal, hiç 
şüphesiz bazı işlerin, Fransa - Suri
ye a.nlaşma.snım icabatma göre tan
zimini kolaylaştıracaktır.,, 

M. Delbos bu sa.hah bu mesele 
hakkında Tevfik Rüştü Arasla gö
rüşmüştür. 

Başvekil ve Vekil
ler Ankarada 

Bir müddettenberi ~ehri

mizde bulunmakta olan Başve

kil ismet lnönünün bugün An· 
karaya avdet edeceklerini öğ
rendik. Başvekil bu akşam 

trenle dönecekler, kendilerine 

şehrimizde bulu·nan Adliye, Na

fia, Maarif, Milli Müdafaa Ve

killeri de refakat edeceklerdir. 

,·'\ 

Cenevrede Asamble 
dün toplandı 

Habeş murahhaslarının itimadna
meleri henüz tasdik edilmedi 

Cenevre, 21 (TAN) - Milletler Cemiyeti assamblesi 
bugün aaat onu elli geçe açıldı. Toplantı, aza arasında 
yapılan hararetli nıünakaşalar yüzünden yarım saat 
gecikmiş bulunuyor. Riyaset makamına geçen Şili mu· 
rahhası Manuel Rivaa Vicuna celseyi açan nutkunda, 
içtima devresinin bütün insanlık aleminin mukadderatı 
namına çok mühim olduğunu anlattıktan sonra, Cemi
yetin bütün milletlere emniyet vermesi lazımgeldiğini 
söyliyerek dedi ki: 

"- Milletler arasında ik
tısadi canlanmayı temin et
mek için çalışmak lazım -
dır. Fakat en esaslı vazife 
sulhü sağlamlamaktır. Mil
letler Cemiyetinin cihanŞü
mul olması için ıslah edll
mesi zaruridir.,, 

Bu sırada Habeş murah
hasları, kendilerine tahsis 
olunan yerde oturuyor, İ
talyan murahhaslarına ait 
yerler boş bulunuyordu. 
Ruznameye geçmeden evvel halle

dilecek mesele, Habeş murahhasları-
S ağ sol kavgası yeni :ieğildir. 

Eski Mısırda da vardı, eski 
!Yunanda da vardı, orta çağda da in
•anlan ikiye ayırmıştı. 

Fakat ovakitler smıf kavgası baş
ka isimler almıştı, başka ,ekillerde 
kendini göstermişti. 

Bugün artık üzerindeki bütün ör
tüleri attı. Yüzündeki maskeyi ıkar
dı ve ortaya çırçıplak çıktı. 

Moskovada ikinci maç- 1 

ta da mağlôp olduk 
Evvela cihan harbi bütün kapita

list memleketlerdeki sınıf kavgasını 
ateşledi. Harpten sonraki hadiseler 
onu körükledi. Nihayet bugün bütün 
dilnyayı iki zümreye, iki cepheye ay. 
nlmış görüyoruz. 

• • • 

S m.ıf kavgası ilkön~ lıudutlar 
içinde cereyan edıyordu. 

Memleketin mukadderatını idare 
eden fırkalar temsil ettikleri sınıfla
ra göre iki grupa ayrılıyorlardı. Sı
nıf kavgası bir nevi iktidar kavg&sı 

ve bir memleket meselesi idi. Frr· 
kalar, ideolojilerini iktidar mevkiine 
gelmek sureti.le tatbik etmek ister
lerdi. Yahut komünistler gibi rejimi 
ihtil8l ile yıkımya taraftar olan en 
son partiler bile nihayet keneli hu
dutları içinde çalışıyorlardı. Stalin 
bile sosyalist devletini yalruz Rusya 
hudutları içinde kurnuya ç~ıyor 
l'e "her memleket kendi rejimini 
~di kurmalıdır.,, diyor. 

LI,Arkası 1 'ide] 

Maç 3 - 1 aleyhimizde bitti, Hüsnü 
çok güzel oynadı 

Dost ve komşu Sovyet Rusyaya gi
den futbol takımımız dün Moskova
da Sovyet Spartak takımile ikinci 
maçını yaptı. Yine Moskova Dinamo 
stadyomunda yapılan maçı yüzbin ki
şilik bir seyirci kütlesi seyretnüştir. 
Muhabirimizin kısaca tegrafla bildir
diğine göre, dünkü müsabakada mü
dafi Hüsnü bilhassa çok güzel bir o
yun göstermiş, hücum hattı ise hayli 
bozuk oynamış, birçok gol fırsatları 

kaçırmıştır. İşte böyle fena oyun 

neticesi olarak takımımız ikinci defa 

olarak 3 - 1 mağlftp olmuştur. Gol· 
lerden ikisi ilk devrede, üçUncü gol 
de ikinci devrede atılmıştır. Dünkü 

maçın bütün tafsilatınJ, evvelki gün 
yapılan güreş ve es1crim müsabakala

E1Welki gf!reşlerde takımımıza gali.- rının tafsilatlarile birlikte 6 ncı say:-
biyet temin edenlerden Nuri - ,, fada bulacaksınız. . 

Habeş murahhaslarının itimatname
lerini tetkik eden heyetten: Rii§tıi 

Aras, Litvino/ ve E~ 

nm içtimaa kabul edilip edilmemesi 
idi. 

İtalyanın bu mesele üzerindeki 
noktai nazan şöylece hulasa oluna
bilir: 

Adisababa hükumeti Habeşistanın 
meşnı biricik hükumetidir. Bu hüku
met ise, bir İtalyan hükiimetidir. Bi
naenaleyh İtalyadan başka bir hüldi. 
metin Habeşistanı temsil etmesine 
yer yoktur. 
Habeş noktai nazarı ise şu mer

kezdedir: ltalya, Habeşistanm an
cak bir kısmını işgal etmiştir. ~ride 
kalan kısmı Gore hükfunetine tabi
dir. Gore hükUm.eti İmparator Haile 
Selasiye namına çalışmaktadır. Bi
naenaleyh müstakil bir Habeş hükil
meti mevcuttur. Ve bu hükumetin 
Milletler Cemiyetinde temsil olım

ması lazımdır. 

_tArkaaı ,1 cideJ 

ALMAN NAZIRLARI: 
Orta Avrupa ve Balkan merkez

lerinde görüşmelere başladılar 

Üç Alman Nazırından biri Romanyada, biri 
Peştede, propaganda Nazırı da Atinada 

"Almanya ile Avustuı·ya arasındaki anlaşma ltalyanm mu
vafakatile olmamıştır. ltalva emrivaki karşısında ses çıkara
mamıştır, fakat küçük bir bekleme devresi geçirdikten sonra 
kendini Alman tehlikesine kar•• korumak için tedbirler almıya 
batlamı,tır. Evvela Avusturyayı ve Mataristanı etrafına topla
mıftır. Bundan sonra da Viyana ile Prag arasında dostane mü
nasebetlerden istifade ederek Küçük iti lafla mukarenet peyda 
etmeye hazırlanmıthr·,, 
Pariste çıkan (Temps) gazetesinin 

(İtalya ve Merkezi Avrupa) ser.ev- . · 
hasile yazdığı çok dikkate değer biı 
makalede varılan netice şudur. 

"Temps" m makalesinde şu mühım 

noktalar vardır: 
"Avusturya Hariciye Nazırı Guido 

Şmitin Romaya yaptığı son seyahat 
Merkezi Avrupa işlerinin inkişafı ba
kımından cidden mühimdir. A vustur
ya - Alman anlaşmasının akdinden
beri A vusturyanm vaziyeti müphem 
bir bal almıştı. Sôn Roma aeyahati 
1fü vaziyete iYlee sarahat vermftttir. 

Son zamanlarda A vnıpada. bazı hA.
diseler olmuştur: Avusturya - Alman 
anla§Illası, Macar hükfunet naibinin 
Hitleri ziyareti, son Küçük Itilaf Kon 
f era.nsmm bu itilafa dahil hüku
metler arasındaki bağları kuvvetlen· 
dirm.esi ... 

BAŞ ROL! 
İtalya A vrupanm bu kısımlarında. 

baş rolli oymımaya mecbur olduğu 
kanaatindedir. Bütün bu hadiselerin 
husule getirdiği vaziyet karşısında 

ttalya kayıtsız kalamazdı. Şurası ar· 
tık bir sırı olmaktan çıkmıştır ki, A
vusturya - Alman anlaşması Roma 
hükiimetinin rıza.sile olmamıştır. Rcr 

[Arkası 7 cidej 
Belgrat yo1ile Atinnya gelett 

Doktor Göbbels 

ispanyada müthiş 
işkenceler oluyor 

iki yüz kırk zabit 
Bunları bir arada denize atmışlar, 

Troçki İspanyada yerleşecek 

ispanyada faciaların merkezi olan Toledo'da Alka::ara bir bakış 

İspanya isyanı ve sivil harbi hakkmda ndyo ile ve diğer kaynakfardatı 
aldıpmz ea BOR haberlor bu;tln ti6iiincö sayfadadır. 
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Günün adamı 

Bütün ömrü trende 
geçen bir diplomat 

Bütün dünya, Titülesko'nun bundan sonra ne 
yapacağını ve nasıl yaşayacağını merak ediyor 

G ünlerde~?.eri telgraflar, eski Romanya dış ba
kanı Tıtuleskodan bahsediyor ve onun sıhhi va

ziyeti hakkında haber veriyor. Son zamanlarda hiç bir 
dış bakanının çekilmesi, Titülesko derecesinde bey
nelmilel akisler yapmamıştır. Sebebi onun aşağı yukarı 
yirmi senedenberi Bükreş, Paris, Prağ, Londra ve Ce -
nevre arasında mekik dokumasıdır. 

Bütün dünya ricali arasında onun r 

kadar ömrünün en mühim kısmını se
yahatle geçiren bir kimse olmadığı, 1 
yalnız M. Heryonun bir istisna teş. 
kil ettiği söyleniyor. Memleketinde 
"Dev adam" unvanile maruf olan Ti
tüleskonun Küçük Antantın mümes • 
sili, Milletler Cemiyetinin yıldızı, 

Fransa siyasetinin müdafii. sulh mu
ahedelerini tadil etmenin en yaman 
hasmı sayılırdı. Hitler ile Musolini -
nin en çok nefret ettikleri adamların 
biri o idi. 

Romanya diplomtuİ.8inin daimi 
tekni.yeni 

T itUiesko, Romanyada hiçbir 
fırkaya mensup değildi. Fa -

kat en fazla çiftçilerin teveccühünU 
kazanmış bulunuyordu. Hiçbir fır
kaya mensup olmadığı için kenuine 
"Romanya diplomasisinin daimt tek-
nisyeni, der ve yaptığı işleri tam, Eski Romen Hariciye Nazırmm 
hatta kıskanç bir istiklal içinde ba - son resimlerinden biri 
~anr ve idare ederdi. Bilhassa kıs- w 

kançlığı, kadın kıskançlığını solda nun en çok sevdi~ ikametgah trendi. 
sıfır bırakacak derecede titizdi Tren kompartimanmda geçen 

Titul k 
w d ğı h. •- hayatı da tam bir emniyet içinde de-

es onun, ugra ı son as~ - ğil. • • • 
1 

w tl tt kta . . b dı. Onun ıçın şurada, burada tren-
ıgı a a ı n sonra yıne ış aşma . . . . 

w ' den ıner, ve başka bır ıstıkam~~ten 
geçmeye savaşacagı muhakkak sa- . 

1 
yoluna devam ederdı ve bu suretle 

yı ıyor. katillerin beklediği saatte istedikle-

Titüle•koyu davet ri yerde inmekten korunurdu. 

T itülesko iki senedenberi tehli- Bundan ıonra ne yapacak? 
kede idi. Romanyanın .fa - B u tehlikelere karşı hava vası-

'-!istleri sayılan ve Alman siyasetine talarmı tercih etmemesinin 
taraftar olan demir muhafızları onu sebebi a:nlaşilmıyor. 'Muhaltltak olan 
öldürmeye and içmi"lerdi. Başvekil bir nokta onun trene bağlr olan hu
D~~a'yı öldüre~ demir muhafızla~m susi ıvagonunu en emin ikarnetgaq 
Tıtuleskoyu kabıneden çıkarmaya a - saydığıdır. Buradaki emin muhafız
mil olduklarında şüphe yoktur. Bun- ları herhangi bir mütearrızr defet -
lar belki de Titlileskoyu Romanya ha meye salahiyettardılar. 
ricinde yaşamaya mecbur edecek - Parla ile Cenevre onun en çok ri-
Jer. yaret ettiği şehirlerdi. Fakat Paris-

Son haftalar içinde TitUlesko sol te Cümhuriyet hükumeti onun muha
muhalef etin başına. geçmeye davet o- fazasma azami dikkati gösterirdi. 
lundu, fakat sıhhati bu daveti kabu- Cenevreye gelince, Titülesko şehrin 
le imkan vermedi. kenarlarında bir köf}k tutar ve bura-

Tittilesko ötedenberl Romanyada da azami emniyet içinde yaşadığını 
~ok kısa zaman ikamet etmiştir. Ro- söylerdi. · 
manyada bulunduğu zamanlar muha- Şimdi bütün dünya Titüleskonun 
fa_za altında olan evi ile Dış Bakan- bundan sonra ne yapacağını ve naıul 
lıgına. ve saraya giderdi. Fakat o- yaşıyacağını merak ediyor. 

Beşiktaş Biçki Dikiş yurdunda 

Yurdun lJu seneki mezunları mHallimleri ile bir arada 

Begiktaş Dikiş Yurdu bu sene de ı rop, pijama ve mantolar kendi üzer-
talebel · · d"k' 1. ı · ennın 1 ış ve e ış erınden mil- }erinde canlI manken suretinde da -
rekkep bir sergi açmıştır. Sergideki . . . . . 
eşya u··ç oda ·1 b" f 1 . • vethlere gösterılmıştır. Müsamerede 

ı e ır so aya yer eştırıl-
miştir ve 500 parçadan ziyadedir. bir de "Bayan §iir yazacak" komedisi 
Yurttan bu sene 18 genç kız ve kadın oynanmı§ ve zeybek rakıslarile niha

nıezun olmuştur. Yeni mezunların yet verilmi§tir. 
isimleri §Unlardır: Nimet, Neriman, -----------
Münire, ŞükCıre, Müfide, Melahat, Sa- lıveç ıemilerinde ıtaj 
bıha, Nazike, Hamide, ZUhal, Sıdıka, Denizyolla.n ve Akay idareleri na-
Panayoti, Malike, Müzeyyen, Sevim, mma lsveç gemilerinde staj görme
Ay§e, Kadriye, Atiye. Sergi on be§ leri kararl~tırıla.n dokuz genç lima
giln açık kalacaktır. nımıza uğrayan İsveç gemilerine yer-

Kadıköy biçki c.ıe Jikif evinin leftirlleerk vazifelerine bqla.mışlar-
müaamsai dır. Bu gençler gemilerde iki sene 

Ka.dıkdyilnde Altıyolapmda Ba • staj gördükten BOnra her ilci idarede 
yanlar Biçki ve Dikit Evinin Mnelik 1?üllzim ~apta.n ve . çarkçı olarak is
mutat müsameresi Kadıköy SUrey- tıhdam edıleceklerdır. 
ya sinemasında verilmiştir. Bu mU- Staj müddeti esnasında gençlerin 
118.J11erede Türkiyede ilk defa olarak iaşeelri İsveç gemileri ve maaşları 
mektep talebeler i tarafından tuvalet, da. iki idare tarafmda.n ödenecektir. 
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Damızlık ahlmak İlk mektepler için 
için gelen eyet müfredat 

Bulgar hükumeti hesa
bına hayvan satın alacak 

Bulgar ziraat vekaleti hayvan ba
kıcılık şubesi direktörü Nikola Pla
tikanof refakatinde mütehassıs dok
tor Ogniyanof olduğu halde dün şeh

rimize gelmiştir. Platikanof, Bulgar 
hükfımeti hesabına da.mrzlık almak 
1lzere temaslarda bulunacak ve Ka· 
racabey harasına gidecektir. 

Buradan mlibayaa edilecek hay
vanlar, yeni tesis olunan Şumnu bü
yük harasında damızlık olarak kulla
nılacaktır. 

Bulgarlar bu atlara mukabil da
mrzlrk sığır vereceklerdir. 

Bulgar gazetecileri geldi 
Bulgar gazetecilerden mürekkep 

20 kişilik bir kafile şehrimize gel
miştir. Bulgar meslektaşlarmıız dün 
şehri gezmişlerdir. 

Alman dil alimi dün gitti 
Dil Kurultayı için §ehrimize gelen 

Alman dil Bli.n1.i Prof. Gize, diln "Pren 
ses Mari., vapuriyle gitmiştir. Pro
fesör, rıhtımda kendisiyle görüşen 

bir muharririmize: 
"- Türkiyeden ayrılırken vata

nından ayrılan bir kimsenin- duyabi
leceği hisleri duyuyorum.,, demiştir. 

Yeni siparişler 
Anlaşmadan sonra lngil
tereye sevkiyat başlıyor 

Türk - İngiliz ticaret anlaş.masmm 
her iki hükfunetçe tasdik edildiği a. 
lakadarlara bildirilmiştir. Daha ev
velden İngiliz tacirleriyle anlaşan ih· 
r acat tüccarlarımız sattıkları malla
rı sevketrnek hazırlıklarına b~la

mışlardxr. 

Şimdiye kadar İngiltereye satılmış 
bulunan m~Uar .külliyetli miktarda ü
züm, tiftik, fındık ve incirdir. 

Tiftik piyasası canlı 
Tiftik piyasası normal vaziyette 

devam etmektedir. Sovyetler piya.ı;a
dan külliyetli miktarda mal almak· 
tadırlar. Fransadan da tiftik müba
yaası için istekler olmuştur. Yakın
da Fransaya da ihracata başlanaca

ğı limit edilmektedir. Bu mtinase'bet
le fiya.tlarm da yükseleceği umul
maktadır. 

Yumurta fiatleri yükseldi 
Yumurta fiyatlan hafta içinde çok 

yükselmiştir. Büyük sandıklar 18 
lira.ya çıkmıştır. Buna sebep Anado
ludan az mal gelmesidir. 

Fiyatların yüksek olması ve Ana
! doludan az mal gelmesi yüzünden 
ı ihracat da yapılamamaktadır. 
1 

( 

1 Ekmek ve francela 
uzucladı 

Narh komisyonu dünkü topla.ntı-

smda birinci nevi ekmeğe on para 

\ 

noksanile 10.5 kuruş, ikinci ekmeğe 
on para eksiğiyle 10 kuruş, fıranca

laya 20 para noksanile 15 kuruş a
l zami fiyat koymuştur. Bu fiyatlar 

1 
yarından itibaren on beş gün müddet

j le muteber olacaktır. Fakat on be~ 
1 gün sonra ekmek ve fırancala fiyat
: larında yeniden on ve hatta yirmi -
1 şer para tenzilat yapılacağı anlaşıl • 
'maktadır. 

Soğuk hava depoları 

programı 

Komisyon dün işini 
bitirdi ve dağıldı 

Dkmekteplerde bu yıldan itib ı Aen 
tatbik edilecek yeni müfredat pro
gramı ile bu programın tatbik tarzı 
hakkındaki esaslar, 44 üncü mek
tepte Maarif Vekaleti Talim ve Ter
biye Heyeti Reisi Ihsanın başkan:t

ğında toplanan komisyon tarafından 
dün jkmal edilmiş ve tabedilmek üze
re Devlet Matbaasına verilmiştir. 

Yeni müfredat programında tabıat 
ve eşya dersleri tabiat bilgisi namiyle 
birleştirilmiş, hesap, hendese dersleri 
geçen yıllara nazaran epeyce hafifle
tilmiş, §imdiye kadar türkçe grupu 
içinde bulunan yazı dersi bu gruptan 
ayrılarak müstakil bir ders haline ko 
nulmuş, yalnız, kızlara gösterilmekt.e 
olan ev idaresi dersi bu yıldan itiba
ren bazı kısımlar ilavesile erkek tale
beye de teşmil edilmiştir. 

Program sekiz sene müddetle tat
bik sahasındE kalacaktır. 

Galata kuleıinin tamiri 
Belediye on bin lira mukabilinde 

Galata kulesini tamir. ettirmeye ka • 
rar vermi§tir, kulenin harap ve tami
re muhtaç olan tarafları pek çoktur. 
Bu itibarla bu sene ancak bu para He 
en acil tamirat yapılacak, gelece!; 
sene yine kulenin bazı kısımları ta · 
mir görecektir. 

istihlak reımi alınacak 
maddeler 

Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 28 inci maddesinin ilk ftkrasr 
mucibince benzol ve eter dö benzol -
den gazolin ve benzine kıyasen kilo
da bir kuruş ve kuvvei muharrike 0-

lf rak kullanılan katran yağından ma-
zut veya l;>,ııı!a .kıya.5en 5 kiloÇla yir
roi para Istihlak resmi alınması Şe
hit Meclisince kararlaştırılmışttr. Bu 
resimlerin derhal istif asma başlanıl
ması dün Belediye Reisliğinden ala -
kadar y~rlere emrcdilmiııtir 

Belediyede memurluk imtihanı 
Belediye muhasebesindeki on iki 

münhal memurluk i<;in lise mezunla
rından talip olanlar arasında. isteni
len şartları haiz bulunanlar alınacak· 
tı. Fakat bu on iki memuriyete yüze 
yakın istekli çıkmış olduğundan bir 
müsabaka imtihanı açılmasına kıı.rar 

verilmiştir. lmtihan perşembe ~nü 
saat 14 de yapılacaktır. 

Yeni talimatname 
Bisiklete binenler sıkı 

kontrol ediliyor 
Bundan bir müddet evvel hazırla

nan bisiklet talimatnamesinin tama -

mile tatbik edilmediği göriilmüş

tür. Yayakaldırundan yüriiyenlere, 

tramvaylara tutunup bütün sür'atile 

gidenlere rastlandığı gibi ruhsatiye. 
siz bisiklet kullanan veya on yaşın

dan küçük olduğu halde kira ile bi

siklet tutanlar da görülmüştür. 
Belediye dtin şubelere verdiği bir 

emirde, evvelce bildirilen bisiklet ta
limatnamesine ehemmiyetle riayet e
dilmsini ihtar etmiştir. Bunda evvela 
'!<ira ile bisiklet veren yerlerin sıkı 
bir kontrol altına alınması bildiril
mekte, buna rağmen yine uygunsuz
luklar görülürse çocuk velilerine teb
ligat yapılması lüzumu hasıl olacağı 
ilave olunmaktadır. 

Barda parayı 
vermemek için •• 

Pencereden atlayıp 
kaçmak istemiş ! 

Beyoğlunda Kolonya sokağında o
turan Ferit, evvelki gece Beyoğlu 

barlarından birisine gitmiş, içki iç
nn.iştir. Fakat he.c;ap vakti gelince 
abdesthaneye gitmiş, parayı verme
mek için abdesthanenin penceresin
den yanrbaşmdaki Santral apartrma
nına geçmiştir. 
Barın elektrikçisi Ruhi, Feridi ya

kalamak üzere ayni pencere.den atla
mak isterken düşmüş, gözünden ve 
başından yaralanmıştır. Ferit hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir sandal battı 
Küçükmustafapaşada oturan kap

tan Silleymanın idaresindekı 361 
numaralı yük motörii köpriinün Ha
liç iskelesinden geçerken Hüseyin oğ
lu Ha:4anın idaresinde bulunan san
dala Garparak batırmıştır. Denize 
düşen iki yolcu ile sandalcı kurtarrl
mıştrr. 

Meyhanede kavga çıktı 
Orta.köyde oturan Moiz oğlu 1sak 

ile Beşiktaşta oturan Süleyman, dün 
akşam Ortaköyde Nesimakinin mey
hanesinde rakt içerlerken aralarında 
kavga çı kmıştrr. 

!sak, çakı ile Silleymanı iki yerin
den yaralamıştır. !sak yakalanmış -
tır. 

Pencere camlarını silerken 
lstanbul kız lisesinde hademt:lik 

yapan Saniye, birinci katın camları
nı temizlerken müvazenesini kaybe -
derek yere düşmüş, vücudunun muh
telif yerlerinden yatalamıştır. Kız, 
baygın bir halde hastahaneye kaldı
rılmıştrr. 

Bir çocuk araba altında 
"Kadıköyünde oturan çiçek fidancı

sr Muradın ild buçuk yaşmdaki ço
cuğu Esat, sokakta oynarken o sı

rada ba.,ıboş gezen su ara'ba.sr çocuğu 
çiğnem~tir. Etraftan yetişilerek ço
cuk arabanın altından çıkarılmıştır. 

Çocuğun sağ ayağı kırılmnıtxr. 
Hayvanları başıboş bırakan ar<ıbacı 

Hüseyin yakalanmrştrr. 

ölümden güç kurtuldu 
Osküdarda ha.mallık eden Mustafa , 

PaşaHmanından geçerken ayağı kay
mış, arsadaki kuyuya düşmüştür. 

Uusta.fa, kuyunun duvarlarını tuta 
tuta çıkmış. ölümden kurtulmuştur. 

Makasla yaraladı 
Çarşıkapİda Tiyatro sokağında o

turan Ahmet kızı Fatma, birmüddet
tenberi taru..ıtığı Ahmedin evlenme 
teklifini reddetmiş, bu yüzden arala
n aGılmıştır. Ahmet, dün küçük bir 
münazaadan sonra Fatmayı makasla 
bacağından yaralamıştır. 

tKaıciın, hastahaneye kaldırılmış. 
carih hakkmda tahkikata başlan· 

ınıştrr. 

Fırtına dindi 
Bekliyen gemiler dün 

sefere çıktılar 
Birkaç gündenberi Karadenizde 

devam eden şiddetli fırtına durmuş
tur. Dün Boğazda bekliyen vapurlar
la Karadeniz limanlarına sığman ge· 
miler yeniden seferlerine ba.şlamış

lardrr. Yalnız fırtına srrasmda bazı 
limanlara vapurlar uğrayamadığxn -
dan burada mühim miktarda navlun 
birikmiştir. Bunlann içinde ihracat 
rnalle.rmnz da. bulunduğundan ala
kadarlar bu navlunların seri nakli 
için tedbirler almışlardır. Denlzyol
lan İdaresi vapurla.mı istiapları ka
dar her limandan mal alınmasını ve 
bilhassa ihracat mallarnnızm tercih 
edilmesin\ bildirmiGtir. 

İhracat limanlarındaki soğuk ba
va depolan Uzerinde tetkikatta bu

lunan Türk Ofis müşavirlerinden 

Zeki Doğan Ankaraya gitmiştir. Ze
ki Doğan tetkiklerine ait raporu bu
gUnl~roe Vekalete verecektir. Rapo
run Vekalet tarafından tetkikinden 7=======-======""""'"""'""""""======-======~= 

ITAkVi/.\ll~HAVAI eonra limanlardııki soğuk hava. de
polarında esaslr ıslahat yapılacak ve 
soğuk hava. depoları: bulunmıyan yer
lerde yeni depolar inşa edilecektir. 

Şehircilik mütehus111 Pnut 
dün geldi 

Şehlrdlik mUteha.ıset!l Pturt dUn 
sabahki ekspresle Parfsten şehrimize 
gelmiştir. Doğruca Perapala.sa inen 
mUtehassıs öğleden ~onra belediyeye 
giderek hazırlanan projeyi tetkik 
etmiştir. 

22. 9. 1936 t 
SALI Bugünkü Hava : BULU ı LU 

Havanm bugün de kapalı •• klmıın fl.i• 
murl~ reçmeeıl mutıtemeld~r. 9Utiisı mımıl.,. 
kette hava umuml,.etle aç!k ol•uk•ır. 

Rüzgiı:lar, şimal istikametinde ve hafif 
ıurette esecektir. 

• 
Dünkü hava 

Dün, hava kıamen buluttu reçmi,tir. Ha· 
raret en çok 22, en az 19 dur. Riitubet de· 
recesi yüzde 58 dir. 

~~------------·--------..--· 9 uncu a7 Gün: 286 
lS55 HlCRI 

Hım: 140 
1152 RUMJ 

Rece'P: 5 9 EylQ.1 

Güncıı : S,47 - Oile : 12,07 
lkindi: IS.33 - Akıam: 18.08 
Yatsı : 19,41 - tmdk : 4,7 

22 - 9 - 936 

Siyaset aleılli 
Assamo1e topıantısı 

Milletler Cemiyeti a.~amblesi dün 
ilk t.opla.ııtılarıııı yaptı. Bugün de 
devam edecek. 

Dünkü celselerde yapılan 15, evvel~ 
ce de anlattığımız gibi, murahha.sla-
nn itimatnamelerlni tetkik için bir 
heyetin seçilmesiydi. Heyet "·azifesi
ni yapmış, Ha.beşten ba.'.:lka bütün 
mUJ'ahluudarm itimatnamelerini mun 
ta.zam bulmu , bu sayede asamblenin 
t.oplanmaya devam etmesine imkin 
ha.1nl olmuştur. Habe;;lilere ait iti
ma.tnamelerin tetkiki ise, üzerinde 
dunılmağa değer bir iş sa),lmış ve 
bu itima.tnameler hakkında bir karar 
verilmesi ileriye bırakılmıştır. 

Son günlerde Habeşlilerin asam
bleye kabul edllmi3·ecekleri üzerin
de fikir lttlfakr varmış gibi haber· 
ler neşredildiği halde dün bu mesele 
hakkında. bir karar werl1ememesi bu 
ittilakm mevcut olmadığını, bilakis 
Felemenk \'e İskandinavya devletle. 
rinin Ha.beş murahhacılannı kabul et
mek n bu meseleyi L8.hey adalet dl. 
Yanma ha.,·aıe ederek bir karar al
~ak lehinde olduJdan anla: ılmı;;tır. 
Küc;ük milletlerden daha başkaları
nın da Habf-ş lehinde bulunduklan 
mnsirttn söylenmektedir. Habeş fm
parat-Oru Haile Selasiye'nin derhal 
Londradan Cenevreye uçarak gt-Jip 
işinin haşma geçmesi i!lfe HabeşUf Pr 
için ih:ıari bir munf fakiyet sa3,lı
yor. 

Miaakı tadil muele•i: 
Asamblenin bu defa yapa.cağr · iş

lerin en mühimmi Cemiyet misakı· 
nın t.adili idi. Fakat bu işin başanl
ması için hiç olmazsa Garbi Avrupa. 
devletlerinin peşinden anla.5mış ol
maJarr icap ediyordu. Bu devletlPr 
arasında. böyle bir anla<;manın mev
cut olmadığını nazarı dikkate alan
lar, asamblenin bu mesele;·d ileriye 
b1rakma.'>mm çok nmhtemf'I oldu~
nu ileri sürii~·orJar. Asamble bu işi 

ileriye bıraktığı takdirde bu defak(, 
if;tirnamı tarihi bir değer kazanmak
tan mahnım etmiş olur. 

Müatemlekat me8;leıi: 
Alman)·a.da müstemleke edinmek 

propagandası hararetli bir şekil al· 
nuştır. Bütün Almanlann müsteın. 
lekat cemiyetine yardım etmeleri ve 
aza yazılmalan için her şey yapıl
makta, Alnuınyamn bü~ ilk harp ne
ticesinde kaybettiği müstemlekeleri 
gt>8teren levhalar her tarafa. asıı. 

maktadır. 

Almanra.da.n sonra miistemlcke i~ 
temekt~ olan ~·eni bir devlet de Le
hlstandır. Bugün \'erilen haberlere 
göre Almanyaya müstemleke verildi 
ği tak.dinle Lehistan da müstemleke 
l'iti~·ecektir. Sebebi, Lehistan nüfu
sunun her yıl dört yüz bin arima..q 
ve orada da nüfus için bir mahreç 
lhti~·a.cmm belirmesidir. 

Bu müna.lilehetle ihmal olunamıyan 
bir nokta, nkttıe Alma.n hikimirett 
altında bulunan l...eh eyaletlerinin de 
Almanlar kadar Alman mii.stemleke
lerinin teşekkülüne ~·ardrm etmeleri 
ve Alman müstemlekelerinde bir hl~
seye sa.hip olma.Ja.ndrr. 

Alman mUııJtemlekt-leri meselt'l8inln 
hallohmamad1ğı bu ~ırrada J..ehida
nm da mUstemlekefor 14'temesf, $Up. 
he ~·ok ki, mesele~i bir hayli çatal. 
l~tıracaktrr. 

Ömer Rıza DOôRU L 

BiR KAÇ 
SA1 IRLA 

F loryadı tren hattu1m arka tıhet
lerine ait istimlak muamelesi duo 

ikmal edilmiştir. ..... 
D ün Halk Partisinde bir toplantı 

yapılmış ve cumhuriyetin 13 Lin
cü yrldönümii münasebetile yapılacak 
tezahürat için program tesbitile uğra
şılmıştır. • • • 
Bugün Halk evlerinde birer toplant.I 

yapılacak ve cumartesi günkü Dil 
bayramı programı tesbit edilecektir. 

• • 
Ç ankm Valisi Derviş ile Kırşehir 

Valili meıune11 ıchrimlze celmi.
• tir. * • • LJ mumi Harpte Rusyadı esir obrak 

kalanlardan iki 1ci4i tehnmııe 
selmittir. Bunlar memleketlerine ırin
derileceklerdir. • • • O lln Be:rurtta Hiriıalo admda 6 :va

ıında bir çoc:ula motoıiklet çarp. 
ııuı. aprça yaratamıttrr. • • • 
M eıhut Suçlar Kanunuıuın tatbiltatr• 

na ait talimatname kat'I eeklinl 
ılmıttır. Komiayon, dün Adliye Ve. 
kili Sükni Saraçoflunun r iyasetinde 
toplanmış, talimatna!l\eyi son defa gcu~
den geçirmietir. 

__........_,_..,...,..~ 



anya a mu ış 

işkenceler oluyor 
kırk zabit 

Bunlan hep bir arada tellerle 
bağlıyarak denize atmışlar 

Londra, 21 (Radyo - Tan) - İspanyadaki son vazi
~et hakkında gelen haberler şu merkezdedir: 

Toledo' da Alkazar kalesine sığınan asiler mukaveme
te devam ediyorlar. Diin bütün gün bombardıman de
vam etti. Bombardtman karadan ve havadan yapılıyor
du. Hükumet kuvvetleri, kaleye gittikçe yaklaşmakta-
dır. 
iYenl &,vekil Caballero dUn Tole-...------------

loya geldi ve kaleye karşı hücumu el ve ayaklarını demir telle bağla.dık-
ldare eden General Ascension ile gö- tan sonra denize &tmıfla.rdır. 
rU§tU. Muharebe devam etmektedir. HükUnıet müddeiumumisi Madrit· 

Şili Elçisi dün bir kere daha tavas te eski Dahiliye Nazın Salazarın ida 
autta. bulunarak kaledeki kadınlarla mmı istemiştir. 

çocukları!ı kurtarılması için çalıştı. Bir haber daha 
Fakat bu te,ebbllsün bir netice ve
rip vermiyeceği henüz belli değildir. Londra, 21 (A.A) - Deyli Teleg

raf gazetesine Cebe!Uttank'tan bildi
riliyor: 

--- -· .. -·- .-.-... -
Haberler arasından 

seçtiklerimiz 
• talyanın Paris sefiri dün 
1 bir otomobil ıazintisinde 

bir kamyon müsademesi neti
cesi batından yaralanmıttır. 

• 
•• talyada geuneler yapmak-

ta olan 450 Hitlerci genç 
dün Romada hararetle karşı
lanmıflardır. 

+ 

J apon bahriye nazırı nazırı 

imparatordan Çindeki Ja
pon kıtaatına takviye kuv-
vetleri göndermek müsaade
sini istihsal etmiftir. 

.y. 

H indistan umumi valisi, par
llmentoya göndermif ol

duğu bir beyannamede ya-
kında bir Hindistan federas
yonu teşkil edileceğini ümid 
ettirecek imalarda bulunmuf
tur. Vali, bir mesa i birliği 
ideali uğrunda eski emperya
lizmin terki mevzuu bahsol
duğunu ili.ve etmiştir. 

Fransada Blum 
kabinesinin 

• 
yenı programı 

:Asiler Madride giden en mühim 
aııev1dlerden olan Makvedo'yu i§gal 
etmiflerdir. HUktimet membalan ise 
!buraya kareı vuku bulan htıcumun 

fiddetle püskürtüldüğünü haber ver 
mektedirler. Asilerin dediği doğru 

t.e Ma.drit etrafındaki çember gittik
~ darlllfıyor. :Yme asi mehafilin 
verdiği 11).alfimata göre, iki tayyare 
~Jlaızar üzerinde uçmuş ve aailere 
erzak atmıştır. Asilere göre, milisler 
müthif ı,kenceler yapmaktadır. Bir 
yerde asilerin biri bir ağaca çivilen
miş, diğer bir yerde birinin elleri ke
silmiştir. Yine bunlara göre Alikan
te'nhı kızıl tethişçileri 140 deniz su
bayı ile ordu ve polisten 100 subayı 

Poissy, 21 (A.A.) - Başvekil Le
on Blum, dünöğleden sonra Seine-et

lona ve 7 si Kartajen'de vapurdan oirse Sosyalist Federasyonu tarafm-
çrkanlnuştır. dan tertip edilmiş olan bir toplantıda 

General de Lano tarafından dün 

yapılan bir tebliğe göre, İspanyaya 

47 Sovyet tayyaresi gelIJÜftir. Bu

nun 37 si Valansiyaya, üçil Barse-

Titüleskonun 
zehirlendiği 

kat'ileşti 
_,,,,,. 

Romanyalı diplomabn 
vaziyeti vahametipi 

muhafaza ediyor 
' Seıımorla, 21 (A.A.) - Havas a
'anamm busuat muhabiri bildiriyor: 

TitUleskonun sıhhi durumu, kan 
•erildikten sonra tevakkuf halinde -
dir, fakat vahametini muhafaza et -
mektedir. Titülesko şuurunu tama
men muhafaza ediyor. 

Hutanm kanı Senmorls, Zürih ve 
Pariste üç laboratuara gönderilmiş -
tir. Dk tahliller, kanda mutat olarak 
malarya halinde tesadüf edilenlerden 
farklı zehirlenme unsurları me ıcut 
olduğunu göstermiştir. 

İsviçre Telgraf ajansına göre, dok 
torlar hastalığın menşeini uzun uza
dıya tetkik etmişler ve aralanndan 
birkaçı TitUleskonun bir zehirlenme 
te§ebbUsüne kurban olduğu ve bunun 
rt'itillesko iktidar mevkiini terketme
Clen çok önce vukubulduğu neticesine 
&rakl8.§D1Jtlardır. Bu cinat teşebbU • 
8Un tarihini teabit fevkalide müşkül 
görünmektedir~ 

Troçki lıpanyada bir nutuk söylemiş ve bu nutuk .radyo 
Parla, 21 (A.A) _ Henda e'den ile neşredilmiştir. Fransız Baş~eki~i, 

bil
dirildiw. y bu nutkunda "Halkçılar cephesı" hü

gme göre, Barselon hükfl- krı. eti t af d . d" ka.d"'" .. . . um ar m an şım ıye cu go 
meti, tımdi Norveçte bulunan Troç- rUlmüş olan işleri ehemmiyetle kay-
kiye ikamet için mezuniyet vermiş - dettlkten sonra iktiham edilmesi icap 
tir. Troçkinin pek yakında Baraelo - eden m~küllerden bahseylemiştir. 
na geleceği bildirilmektedir. Hatip demiştir ki: 

"-Parliment.o, yeniden toplandığı 

Al zaman biz onun karşısına içtimai re
manya on sene formlara ait cür'etkarane bir plln 

d h h b d ile çıkacağız. Bu reformlar, işsizlik a a ar e emez için milli bir sermaye ihdası, ziraatin 

Loyd Corç gazetecilere 
böyle söyledi 

Londra, 21 (A.A.) - Geçen hafta 
Berline giderek Hitlerle bir mülakat 
yapmış olan eski İngiliz Başvekili 
Loyt Corc Niyuz Kronik! gazet"sine 
beyanatta bulunarak 
"- Almanya, A vrupanın herhangi 

bir mmtakasına taarruz etmek niye
tinde değildir. B. Hitler, memleketi
ni taarruz için değil, müdafaa için 
teslih etmektedir. Kanaatim şudur 

ki, Almanya ile Sovyet Rusya ara -
smda daha on sene harp olamaz. 
Alman ordusu, müthiş müdafaa teç
hizatına maliktir. Fakat bu ordu, 
hudutlarda muvaffakıyetle çarpışa
cak kabiliyette değildir. Hitler gayet 
tabil olarak Memel'i, Da.ntzig'i isti
yor. Çünkü bu tehirler birer Alman 
şehridir.,, 

Ankara ve 
Çankında zelzele 

Çankın dün dört defa 
sarsıldı 

uğnyacağı felaketlere karşı milli si
gortalar vUcude getirilmesi gibi işler
dir. San'at ve ticaretin vaziyetinde 
daha fazla istikrar vUcude getirmek 
maksadile şimdiye kadar almmiş 

olan tedbirleri itmam edeceğiz. Hii
kilmet, hayat pahalılığının ve bilhas
sa havayici zaruriyeden olan gıda 
maddeleri fiyatlannnın artmaması 

lçfn elinden gelen! yapacaktır.,, 

İzmir fuan 
Suriyeli seyyahlar ve 

İzmir belediyesi 
Izmir panayirini görmek üzere 

memleketimize gelen Suriyeli iki ziya 

retçinin intibalarmı anlatan va bir 
hafta' evvel gazetemizde çıkan yazı 
mUnasebetile Izmir Belediye Reisi, 
gazetemize bir mektup göndermiştir. 

• •kJ" J• Ankara, 21 (A.A.) - Meteoroloji 
ıstı a ) EMtittısUnden verilen malilmata gö-lsviçrenin 

tehlikede mi ? 

Bu mektupta, bahsedilen isimde i
ki Suriyelinin lzmirde kaldıklarına 

dair hiçbir kayde tesadüf edilemedi
ği, esasen ziyaretçilere kolaylık te
mini hu8U8unda fevkalade tedbirler 
alındığı bildirilmekte, Izmir fuarı i
çin 80 binden fazla ziyaretçi geldiği 
halde otellerde 13 gilnlilk boş yatak 
adedinin ceman 3507 yi bulduğu ili
ve edilmektedir. 

Hemen söyliyelim ki, mevzuuba -
his yazı, ne Izmir Belediyesini tenkit 
etmek, ne de "fena bir propaganda 
mahiyetinde,, görülen şikayetleri te
barüz ettirmek için yazılmamıştır. Bil 
tün mak~dımız, çok rağbet gören Iz
mir fuarının noksanlarını not ederek 
bizzat fuar lehine ikazda bulunmak
tır. Bu izahatın, yanlı§ zannı tashihe 

re, bugün şehrimizde biri saat 13.42 
de 30 saniye süren şiddetli ve ufki 

Bern, 21 (A.A.) - İsviçre Konfe- diğeri de 14.24 de 10 - lo saniye sü
Clerasyonu reisi Meyer 235 milyon ts- ren şakull iki yer sarsıntısı olmuş -
viçre frangı miktarında bir milli mil- tur. 
dafaa istikrazı akdi lehinde radyo ile Safranbolu, 21 (A.A.)" - Bugün 
söylemiş olduğu nutkunda ezcUmle saat 14 e 10 kala ve dört buçukta 
ıöyle demiştir: yer sarsıntısı olmuştur. Zayiat yok -

.. _ Harbin sonundanberl hudutıa- t ur. 
rnnızda ihdas edilmiş olan vaziyet, Çankın, 21 (A.A.)' - Buglln saat 

kili geleceğini umanz. 

lzmirde kaldıkları tesbit edileml-

nasıl alışabiliriz? 
Yazan: V. BIRSON 

Canlı mi.al: Bir sırt hamalı iri •ol taralı takip eJiyor 

Kazalann iinünü almak makıadile hazırlanan talimatname -
nin "aaidan yürüme,, kısmı bir kaç ründenberi poliı memurla
rı marifetile halka tatbik ettiriliyor. Halk ve matbuat bunu 
memnuniyetle k&rfıladı. iyi, faydalı bir te,ebbüaü beienme
mek kabil delildir. Şimdi herkesin merak ettiii cihet bugüzel 
te,ebbüae -halk için bir "itiyat,, haline ıelinciye kadar- devam 
edilip edilemiyeceğidir. 

Maalesef, bu tatbik teklinin u-
zun müddet devam etmesine adama bedeldir. 

"maddeten,, imkin yoktur. Bizde üy- l•tayon ve ükelelerJe: 
leleri var ki sağma samusak, soluna 
soğan tak.sanız yine sağım, solunu 
öğrenmesi veya öğrenmek istemesi 
şüphelidir. Bunlar -polisin takibi kal
kar kalkmaz- yine ''bildiklerini oku
mıya,, çabalıyacaklar ve sağdan yü
rümeye alışmış olanların da itiyadını 
bozacakla.rdır. 

Ceza tehdidi var, diyeceksiniz. lş 
bu dereceye gelince daha ziyade güç
leşecektir. Cezaya çarpılması icap 
edenlerin adedi o kadar çok olacak
tır ki bütün polis kuvvetleri yalnız 

bu İ§ için "seferber,, edilse yine kifa
yet etmiyecektir. 

S ağdan gitme ve ylirlime ve a
lelflmum intizam usulünUn 

niabeten kolay ve mUesair tarzda tat 
bik edilebileceği halk kütleleri istas
yon, 'imendüer, iskele, vepur ve hat 
ti. tramvay gibi yerlerdedir. Hele va
purlardan bir gün evvel başlamak 

li.zmı. Halka caddelerde yirmi polis 
memurunun bir senede veremiyeceği 
dersi bef vapur iskelesine hu iş için 
memur edilecek birer polis bir kaç 
hafta içinde kolaylıkla verebilir. Ha
mallar, iskele ba,mdaki polis memu
ru tarafından derhal cezalandmla-
caklarmı anlayınca, -siz ısrar etseniz 

H erıeye rağmen: bile- yükünüzü almazlar ve yolcular-

B ununla beraber ''herşey ve la birlikte sağa, sola bakmadan, ka
herkes, her yerde sağdan,, fa, göz, ağız, burun, bacak, kol, gô

mUcadelesine devam etmek ıart ve ğüs, arka gözetmeden, önllne gelene 
li.zıındır. Bunun daha kolay, daha çarparak, Ustba, kirleterek ç1kamıa
pratik. usul ve yollarım da bulmak ya ve sizi de arkalarından koşturmf.
kabildir. ya te,ebbUs etmezler, yolcular c;ıkın-

Teşebbils içtimat bir mahiyeti ha- ı cıya kadar yükleriniz, bavulunuı ha
izdir. Muhtelif sebeplerden dolayı şında beklerler. Yalnız bu cihet te
"sokak terbiyesi,, diğer memleketler m.in edilse ne kadar büyük içtimai 
şehirleri kadar ileri gidememiş kim- fayduı olur! HattA sıhhi faydaları 

selere az zamanda "en ileri şehir ter- bile dokunur: Tamamile izalesi ka
biyesi,, vermek istiyoru~. Halbuki bil boş sebeplerden dolayı Slnirlen
içtimaiyatta anf "sıçrama ve atla- mekten, kanımızın beynimize hücum 
ma,, hareketleri yoktur. Basamak etmesinden kurtuluruz! 

atlamak yoktur. Merdivenden çıkar- BQflra müaller: 
ken her basamağa birer, birer basa.- . 
rak çıkmak lizımdır. lçtimat terbiye B en . ,ura~~kta ancak bır kaç 
ve tekamül ancak tedrici surette yük mısal gostermeye çalıştım. 

1 kl k bildir Daha pek çoklan vardır: Posta va-
sc me e a . 1 ul b. · · purlarmda yo c arın ınmesı ve ın-
ff erfey(/ en eovel: me8i, sinema, tiyatro, konser ve ba-

B unun için ,u nihayet te,ebbfuı lo çıkzflan, güreş ve maç vı.manla

ettiğimiz "sağdan ytırUme rmda stadyomlara "hücum,. sıralan 
ve yürütme,, işinin herşeyden evvel ilih ... gibi halk kütlelerinin toplu bir 
yürütme kwnnu nakliye vasıtalanna halde bulunduğu fırsatlardan istifa
''bia.man,, bir şiddetle tatbik edelim. de eierek az memurla "intizam ve 
Ya~a yürüyen halkın sebep olduğu sağ,. fikrini halka "itiyat,, şekline 

her kazaya mukabil otomobil, otobüs gelinclye kadar göstermek imkA.nla
ve kamyonların sebebiyet verdikleri nru temin edersek yollardaki sağ-aoJ 
kazaların sayısını göstermek için en meselesi kendiliğinden ve tedncen 
aşağı 10 rakamını kullanmak liızım- hallolunur fikrindeyim. 
dır. Bu, her yerde böyledir. Sırası V. BtBsoN 
gelince bunu aynca tetkik edeceğiz. 

Sırtta yük ttlfıyanlara: 

Y ürütme kıamma mevcut "sey
ri&efer,, tetkilatımızla, fakat 

daha bUyUk fiddetle devam ededu

Filistinde grev 
devam ediyor 

bitaraflığımız istiklalimiz için 1914 13 U kırk beş geçe yer sarsıntısı ol
de olduğundan daha büyük bir tehli-

rurken "sağdan yürüme,, cihetini de Kudü.s, 21 (A.A.) - Vaziyet, ger
faydalı ve t.oplu şekilde hamallara gin olmakta berdevamdır, çUnkU A • 
ve umumiyetle yük tqıyanlars tat- raplara dütUnmek için vakit bırak -
bik etmekle işe ba,lıyabiliriz. Ha- mak maksadiyle örfi idare ili.nmm 
mallann zaten t.oplu bir teşkili.ti var. tehirine Londra hUkfunetince karar 
Oraya tebliğ yapmak, cezanın şidde- verilmesi hiçbir tesir hasıl etmemiş
tini göz önüne koymak milmkündUr. tir. lngiliz memurları, Arapları gre
Teşkilatı olmıyan küfeci gibi çocuk- vi durdurmaya ikna etmeye uğraş

lar bile diğerlerinden bunu işitir, gö- maktadırlar, fakat yeni bir takım 
rür ve anlarlar. Herhalde şehirde tedbirler alınacağının ilin edilmış ol-yen Suriyeli ziyaretçilere gelince, 'Jıı_ 

b 1 h kkmda da izahatı e- yük ta,ıyanlar tqmuyanlara nisbet- muma rağmen eimdiye kawr.r hiçbir 
muttur. Sarsıntı 14.30 da bir daha ke teakil etmektedir.,, 
tekrariamıt ve halk arasmda heyecan 

ı.. Kanserle mücadele UY&nchnmotır. Hasar ve zayiat yok-

kon gresi tur. 
Brükııel, 21 (A.A.) - Kanserle . Çankırı, 2l (A.A.)' - Saat obbeş 

ınUcadele için beynelmilel ikinci kon- ıle onalb arasında iki defa yer sar • 
gre Kral Leopold'un huzwıı ile bura- smtISı oldu. Bugün dört defa olan 
ela açilmıetır. Kongreye 42 ulusun bu sarsıntılar vilayetin her tarafm • 
lnUmessilleri i§tirak etmektedir. da hissedilmiştir. 

un ar a eu verm 1 dah .. ~. '"in addede ti elde edil "..+; .. . f dal bul e a çok az oldYEıu 6"' c , ne ce ememıı;r~· 
yı ay ı uyoruz: y 
Şa. R" Maluf :tzmırde ilk ge- sokakta kolay göııe çarparlar. a-

ır ıyaz • kalamp ceza1andinlma1a da mtım- K 
ceyi "Merkez Oteli" nde ikinci geeeyi kUndUr. Ve bu haklı bir tarzı hare- ar yağıyor 
de "Ankara Palas" otelinde geçirdi- ket olur. Çünkü sırtında bit yllkle Ankara, 21 (TAN muhabirinden) 
ğini söylemiştir. Ressam Madam da yanlış istikamette yUrUyP.n '>ir ada- - Alman malfunata göre, Şarkt 
geceyi ismini bilmediği bir otelde mm sebep olabileceği kazalardan sar Karahisar ve Aparay tarafianndaki 

geçirmiş ve ertesi gün tstanbula gel- fmazar, milrw11 ubur bakımmdan yüksek yerlere kar yağmıştır. Kara
miştir. ismi, S&rah Dellatslla'dır. te,kil ettJği engel yüksll.R yUrUyen on denizde de fırtına devam ediyor. 

Anuhal lilmda bir yalvarma ma
DUJ vardır. Bu lifı işittikçe gözü
mün önüne elinde üçe bölünmüş be
yaz bir kiğıt bir elile göğsünü kapt
yan ve çekingen tavırla (makam) a 
doğnı ytirtlyen boynu bükük, traşı u
zaımt, gözlerinin feri kaçmı~, zayıf ve 
pejmürde bir adam gelir. Onun için 
arzuhal alıp vermekten hiç haz etmem 
Y erinılz arzuhal alacak bir yer olma
dığı için o taraftan memnun ve emi
nim amma, bucak bucak kaçmama 
rağmen arzuhal vermeden kurtul
manın yolunu bulamıyorum. Hele bir 
dinleyin de bakınız: 
Beyoğlunda bir telefonumuz var. 

AJ'Ulra me8ken değiştirdikçe bu te
lef onu da naklettlriyor ve karşı kar
şıya iki binadan blrlblrine yapdan bu 
nakil ameliyatı için de yirmi Ursya 
yalan bir ücret veriyorduk. Bu sene 
gene telefonu naklettlrmek limn gel
di. Telef on mUdiirlyettnl buldum Ye 
daima yaptığım gibi hüviyetimi söy
le«llm, naklettlreciğlmiz t.elefonun 
nunıarumı ve adresleri verdim. Na
kU rlcasmda bulundum. Bana ~va-
ben: 

- Bir arzuhal vereceksiniz! dedl· 
ler. 

YanlıJ i!Jlttlğiml sandım. Bathadım 
görüşmeye: 

- Orası telefon idaresi defll mlf 
- Evet. 
- Arzuhalden bahsettiniz de, yan-

lış bir yerle göıiifüyorum sandım. 

Ben teelfonuınun naklini istiyorum. 
- Anladım efendim. Bunun Jçln 

bir arzuhal vereceksiniz. 
- Pullu falan .. Şu bUdlğlmlz arzu-

hal f 1 
- Evet! Pullu bir arzuhal .. 
- Tuhaf şey! Bu neden!! 
- Çünkü telefon idaresi ~imdi 

resmi mUes.lle8eCllr. Oradan bir şey 
istemek için pullu arzuhal nrilmek 
li.znndır. 

Bu kadar kat'i cevabm artık mtt
nakaşaya tahammUJU yoktur. 

Bununla anladığım şu: 
Senelenlenberi abonesi olduğum 

ve en az senede kırk lira kadar na
ra \'erdiğim idareye elhnde bir a.rzu
halJe tıpkı yukarda taınir ettiğim 

şekilde boynu bükük gidip telef ona. 
mun naklini rica edeceğim. 

Neden! 
Çünkü t.elefon idaresi resmi daire 

olmuttur. 
Hepsi güzel, fakat bu benhn tele

fonumu naklettlrmek lçlD yalvar ya. 
kar olmama sebep olamaz. 

Su gibi ,telefon gibi, Akay, Deniz. 
yollan falan gibi haddizatında bir: 
tlearet ,.ı olan tefebbüsler hükfimete 
geçmekle mahlyetlerlnl değiştiremez. 
ler. Orada bir para nren müşteri, 
bir de müşteri bekllyen bir müessese 
vardır. Binaenaleyh bu müessese res
mi bir daireye bağlandı diye mUşte. 
rllerlne karşı olan tavır ve muamele
si değişmez ve değişmemelidir. 

Ben neden eskisi gibi telef onla hJ. 
tedlğfml yaptıramıyayım ! ! Neden 
bu müeseetılelerln hüldimete geçme
si halkı güçlüğe sevketsln ! !. 

Baddizatmda halkın bir şey iste
mek lçlD pullu anuhalle hWdimete 
miiracaah meselesi de bugünkü halk
~hk devrinde hayli su götUrür bir 
şeydir ya! Buna alışılmış, eskipılş bir 
şeydir diye kimsenin bir şey dedllf 
yok. Likbı, büldimete bağlan

dı diye tamamen tleari mahiyette o
laa mlleı!ııeıtelere ele arzuhalle 
mtlneut edfhneslnl istemek dolra 
olmaz. 

Bu işin kanuni taraftan nedir! 
Memurlar bu cevabı verirlerken han
gi aJıkima dayanıp bunu söylüyorlar. 
Orunu bDmlyonun. Fakat bUdlğlm 
ve bugün burada lsrarla Uerl sttrdll
lttm fikir eudur: 

Su, telefon, radyo, şimendifer, va
pur, tramvay ve elektrik gibi ticari 
müesseseler resmi bir daireye bağh 
da olsa tlcaretgilıtır. Halka karp 
olan muamelelerini diğer tlcaretgilı~ 
lantan farkb yapamazlar. KendUe
rlne yapılan miiracaatlan ayn \•e 
kWfetll merasime tabi tutamazlar ve 
tufmarnalıcbrlar. O mUeeseaelerln 
meafaatl bunu icap ettirir. 

Böttbı dtlnya artık k&ğrttan, kırfa.. 
slyeden. ve kalem oc1a1an ltçUlğbıdea 
malrlqmaya ~r. Biz de buna 
htikftmet dairelerinde aa~ hadde 
indirmeye uğraşıyoruz. öte taraftan 
halkın telefon almak için istida ver
mesini mıe,.ek, bu dtlşUnce De de 
açık bir tezat teşkD etmez mi f 

B. F'ELEK. 



Yeni kabine, her şeyden evvel 
sulhün imzasını temine çalışacaktı 
Yeni kabine; maksadını derhal Bitevfiki taaliı., muahedei sulhiye-

ilan etmişti. Her şeyden evvel, sul- nin imzasına muvaffakıyet basıl ol
hUn imzasını temin edecek ... Ondan duğu maruzdur, ferman. 
sonra da, Anadoludaki (bagi) lerin ı Ferik Hadi Rıza Tevfik 
- sureti seria ve kat'iyede - imha- Bu haberin inti51aı:ı, lstanbulda ya-
sı tcşebbüsatma girişecekti. ~uyan hamiyet ve vicdan sahipleri -

Bu sözler: artık bir buçuk seneden- nin kalbine birer yıldırım gibi tesir 
beri padişahın, Damat Ferit Paşanın etmişti. Kalplerinde zerre kadar 
ve taraftarlarının ağızlarında döne yurt ve millet duygusu olanlar bile, 
dolaşa. adeta çürümüş bir sakız ha- derin bir ıstırap ile inlemişlerdi. Is
line gelmişti. tanbulun üstüne, birdenbire derin 

Ve nihayet, - yeni kabinenin te - bir matem gölgesi çöküvermişti. 
rninatından ziyade, Mösyö Venize1o- Damat Ferit P~anın, sükun ve 
sun mehareti sayesinde - (1336 - sükutu temin etmek için, en kor-
1921 senesi ağustos aymın onuncu kunç dehşet siyasetine ve inzibat 
salı günü) - Paris civarında, por- tedbirlerine rağmen, derhal milli 
selen vazo, tabak ve saire imalatha- matem ilan edilmişti. Türk ve müs
nelcrile maruf olan (Sevr) iımindeki lüman tüccar ve esnaflarının hemen 
kasabada (ali heyet) tarafından tıl- hepsi, dükkanlarını ve mağazalarını 
rihi bir içtima aktedilmişti. Ve bu iç- kapamışlar; kalplerinin ıstıraplarını 
timaa: Mösyö Venizelos ''e rüfeka- dinlemek için birer köşeye çekilmiş
sı ile, Osmanlı hükumetinin muı:ah - Jerdi. Kayıkçılar, hamallar, arabacr
hasları olan (Rıza Tevfik Bey), lar gibi ba.şit - fakat temiz yürekli 
(Hadi Paşa) ve, <Bern Sefiri Reşat ve milliyetine merbut - insanlar bile 
Halis Bey) .. ve bir de (Erivan Er- işlerine fasıla vermişlerdi. O gün öğ
meni hükumetinin mümessili Aha - le namazı vakti gelince: minareler -
ronyan) başta olarak Ermeni mu - den hazin seslerle (salatı selam) lar. 
rahhas heyeti davet edilmişlerdi. ve (münacat) lar yükselmişti. Halk, 

Mösyö Venizelos, kazandığı zafe • akrn akın camilere dolmuştu. Boyun
rin büyük neş'esile haklı bir 8ürur lar bükülmüş, gözlerden kızgın yaş

lar sızıyordu. Hazin sesli hafızlar, 
lfetih suresi) okurken, bu mahzun ve 
müteessir kütlenin safları arasından 
hıçkırıklar işitiliyordu. Ve, bütün bu 
ağlryanlar ve hıçkrranlar arasında va
kit vakit bir fısıltı dolaşıyor; dudak

içindeydi. Ali heyet tarafından ken
disine gösterilen sulh şeraitini, se -

vincinden titriye titriye imza etmişti. 
Mösyö Venizelos o tarihi masanın 

başından çekildikten sonra, Erme-
ni hükumeti mümessili Aharonyan larda, şu sözler titriyordu: 
ile arkadaşları ayni memnuniyet ve - Vurulduk ... Taaa, can evimizden 

A l'rııpadaıı geleıı, ağız dala:;ı ya
hut canavarca boğu~ına haberleri a
rasında, İstanbuldan gelen o güzel 
haber, bilmem, gazetelerde, gözünüze 
ilişti mi? Bizim İnhisarlar İdaresi 
şarabı daha ucuzlatmaya karar ver
miş ... 

Doğnısunu istersenJz, mühiirlü ve· 
ya. miihürsüz şişeler içinde memba 
suyu diye aldığımız, fakat pek çoğu 
kuyu Fiulannı pek fazla hatırlatan 

sulann yanında, şarap zaten ucuzdu. 
Fa.kat, gazel, muslklsi De rakr ipti
lasına düşmüş olanlar, şarabı da sa
dece sarhoşluk ,·asrtası sanarak o 
ucuz şaraplara rağbet t>tnü;rorlardı. 

Halbuki şarap her şeyden önce. bü
tün \'Ücudumuzun muhtaç olduğu bir 
gıda n beynimizle adalelerimizin 
intibah almak i~in muhtaç oldukları 
bir ~alışma vasıtasıdır. 

İnhisarlar idaresinin, şaraba rağ
beti arttrrmak için, verdiği bu yeni 
karan sağlık bakımından takdiı: et
memE>k mümkiin dr~ildir. "l'atnrz su 
içmE>k fona Ye tf>hlikt-li bir !;eydir, 
hunu bt>o kemli tE>criihf'ınle söym~·o
rum,, di;ren biiyiik İngiliz hekimi s~·
dcnham bilf', ~·eni Tiirk - lnJ?;iliz dost
lujhınu mezarında ha~r almu; ola· 
cağından, Türki;rede de şarabın ucuz
luk yiizünden daha ziyade ra ~bet gö
receğine sevinmi" olsa .ıterektir. 

Ondan daha ~ok önce, en büyük 
hekim İpokrat da: ''Şarap, gerek 
sağlık halinde, gerek hastalıkta, her
kesin k«>ndi mizacına göre mutedil 
bir miktarda ve yerinde içmesi şar
tiyle, insanın tabiatine,' hayrı:-t edi
lecek <lt>~cede, uygun bir şeydir,, 

demt-:;ti. 

O kadar bü~ iik fü;tatlarm tavsi-
meserretle masaya ilerlemişler: \•urulduk. Bunun acısına nasıl daya- yelerini ta .. ;ıyan 1)arap hekimlikte da

(Ermeni Cümhuriyetini tasdik eden nıı.bileceğiz ?.. lma. itibarlı bir )·er tutmuştur. U
muahedename) yi imza eylemişler- - Ne yapalım? Dayanacağız .. Fa- zun Ye ağır ate!o;ili bir hastalıktan ye
di. Osmanlr murahhasları ise: omuz- kat şuna emin olalım ki: döktüğünüz ni kalkmış zayıf kimse1ore, bilirsiniz 

)arma vüklenen büyük ve tarihi '?U gözyaşları boşa gitmiyecek .. Bü- ki, en i~·i kunet ilacı olarak şarap 
mes'uli;etin ehemmiyetinden gafil tün bunlar, Türk milletine bir azim içmek t.nsiye edilir. Gene o büyük 
"e bihaber bir süklınetle, önlerinde- ve cesaret kaynağı husule getirecek.. tavsiyelerin neticesidir ki. şarap be-
ki kağıda imzalarını koyarak geri Saray ve sadrazam balkın bu ıstı- kimlikte ha"talara türlü ttirlü il~la-
çekilmişlerdi. n i~irebilmE>k için kıymetli bir \.'asrta rap ve teessüründen, bir hayli ,telaş 

O dakikada, orada hazır bulunan olarak kullanılmaktadır. İdrarı art-
etmi~derdi. Hatta, camilere toplanan 

Yunan gazetecileri tarafından. Ati-
naya, Giride, Istanbula ve Izmire halkın; bu can acısı ile bir hareket 
müteaddit telgraflar çekilmiş: Yu • vukua getireceğinden endişelere ka
nan başvekilinin zaferi, her tarafa pılarak bazı tedbirlere bile tevessül 
tebşir edilmişti. Ayni dakikada, Er- eylemi!llerdi... Fakat bütün bu telaş 
meni hükumeti murahhası tarafın • ve endişe çok beyhude idi. Çünkü; sa
dan da, lstanbula şu telgraf çekil - rayın ve Babıilinin, artık içi kurtlar 
mişti: 

kaynıyanbirer cifeden başka bir 

tınnak, kalbi kuvntlendirnıek için 
,·aktile ~ok kullanılan ilaçlı tiarapla
nn modasr arlık g~.mi~ olsa bile, kı
nakmah şaraplar, i)·odotanenli şarap
lar hala birçok zayıf, iştah"rz kim~e
lere, boyunla.n ywnrulu çocuklara i
çirilir. 

lstan bul da: 
Ermeni Cümhuriyeti 

Baron Tahtaciyana. 
M hh 

9ey olmadıklannı iyiden lyly~ anlıyan ura ası 

Hekimlerden bazıla.n !}arabı, Mr
hoşluk \:eren öteki iekilerlt> karıştı
rarak onu alkollü diye çekiştirirler. 
Alkol şüphesiz ı;ok zararlı bir şeydir. 
Fakat şarabı, rakı ile \•e alkollii da
ha ba."ika içkilerle bir tutmak doğru 
olamaz. Şarap, mutedil, olmak şar
tile, hele suyla kanştınhnak ~artile, 
"ağhk nren ,.e in"8nr beıdiyen bir 
gıda, hem de Tevratm da Möylediği 

gibi, in"an için ikinci bir hayat kay
nağıdrr. 

lstanbul halkı, başlarım o taraflara 

(Bugün, 10 Ağustosta, Se,·rde; ç;evirmek lüzumunu bile hissetmemiş
Müttefiklerimiz ile beraber, Ermeni !er; bütün ümitlerini, Ankaradan do
Ctimhuriyetini tasdik eden Türk ğnn büyük mucizenin neticesine bağ
muahedei sulhiyesini imzaladım. lamıya sabır ve tevekkülle karar ver 

(Ermeni milletinin istiklal ve ser· nli~lerdi. 
bestisini kabul ve tasdik eden bu 
resmi hadiseden dolayı, vatan uğ - Gelelim ötekilere ... 
runa fedayı can edenlere; kalbim se- Türkler. bu acı ıstırap ile inim 
vinçlerle dolu olduğu halde, minnet- irıiın inlerlerken; ötekiler de sevinç 
tarhğımı arz ve tebliğ ederim. ve meserretlerinden kaplarına sığa-

Anca.k, şarap pek nazik ve hiç de 
basit olmıyan bir Ş«'~·dir. Onun te
siri mfütarına göre değiştiği gibi. ren
gine göre, köp\iklü ve~·a köpüksüz 
olduğlma göre bile değişir. Onun i
çin ~arabı biraz derince tetkik lazım. 
dır. Kırmızı ı;arabı, beyaz ~arabr, 
köpiiJdü şarabı ayrı a:rn anlatabil-

Ermeni Cümhuriyeti mümessili mıyorlardr. 
Aharonyan 

Babıaliye gelen telgraf ise, ,un -
dan ibaretti: 

Dersaadette: 
Zatı Samii Sedaretpenabiye 

Henüz Pariste bulunan Venizelo
sa çekilen (minnet, şükran ve tcb· 
rik) telgraflarının adedi, yüz bini 
g..:çmişti. 

[Arkası varl 

Gece Yarısı 
ı dur, ama; seninkisi, bir şey değildir . 
.Nel.eri vardır; ben, nelerini gördüm. 
Insan, değişe değişe büsbütün başka 
bir adam oluyor. Bu tarafını bırak. 
tnsan kısmının dış huyları vardır ki, 
temizlik, süslenmek, vaktile yiyip iç

' 
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Yaşlı kadın da, isteksiz isteksiz 
gülmekten kendini alamamıştı: 

- Danlma hanımım, huyu:ı, bi • 
raz dönektir. 

!cıaı, ellerini çırparak yerinde sıç 
radı: 

- Her güzelin bir kusuru vardrr, 
Madamcığım ... 

Madam Zaruyi, ıeaini çıkarmıyor-
du. İclal, hazırlanmaya başlamı§tı: 

- Madamcığım, çoraplarımı bul· 
dum ... Çorap kutusunu bir yere at
mıştım ama, nereye, bilmiyorum ... 
Bana, yardını ediver ... 

Aynaya bakıyordu: 
- Saçlarım da pek taraz ... 
- Kaç gilndür ta.ra.madm ! .. 
- Sahi, ben de pek kaptmı. koyu· 

verdim. 
Madam Zaruyi. onun ba,ucunıta 

durdu, onun aynadaki aksine bakı -
yordu: 

- Hb; ., ' ~np koyuver\~!.. Yal 
ıuz sen değil, hanımım, yalnr:ı:, sen 

ıtı aı~nıuı ı c,o;, x ,. • 

değilsin ... Kendini içkiye verdi::ı mi, mek, vaktile yatıp kalkmak gibi şey-
böyledir. Geceli gündüzlü 1çcnleri lerdir. Erkekler görürüsün, traşları
söylüyorwn. sanma ... Hani şöyl~, a- na bakmazlar, yüzlerini yıkamazlar; 
rasını soğutmadan, sürekli içki içen- yakalık, gömlek değiştirmezler; es
lerin hepsi böyledir. Rahmetli ko • vaplarmı süpünnezler, ütülemezler. 
cam Mösyö Dikran, ne akşamcı, ne Bunlar, hep içkidendir. lçki, insanı, 
de sa.bahcı ayyaş değildi ... Ama, bir süfli yapar ... Hani, lafı, sen açtın da, 
düğün, bir ziyafet, bir eğlenti oldu ben onun için söylüyorum ... Kaç gün 
da, iki üç gün, sıra ile içki içti nıi, dtir başını taramadın, biliyor musun? 
tabiati değifirdi. Huyu değişirdi, i- Kaç zamandır, tırnaklarına baktığın 
nan bana... yoktur! Ne ise, dişlerini fırçalamayı 

İclal. aynada, ona ba.kıyordu: unutmuyorsun! 
- Evet buna inanırım ... İçki in • lclal, saçlarını ka.şıyordu: 

' u.nı:n huyunu değiştiriyor. - Ben de r.üfli oldum. degıl mi? 
İhtiyar kadm, yorgun bir gülilşle Doğru, çok doğru ma.damcığım. Saç· 

bqmı salladı: lanın& baksana.. krtık haline gelmif. 
- lnaanlarm bir iç huyla.rr, bir de Bqmı., kepek içinde... 

dif huylan vardir. lç huylarmt br - Ellerini bqmda.n geçirdi, tmıak· 
rak ... Kuzu gibi insanı, ifrit ediyor. )arma baktı: 

tclil. küçük bir kahkaha ile sarsıl - Tırnaklarım da berbat ... 
ntıştı: 

- Mesela, dün gece, benim gibi ... 
Madam Zaruyi, dudak büküverdi: 
- Eh, bir dereceye kadar doğru-

Hemen sıçrryarak kalktı: 
- Bu süflilik, hoş bir şey değil

dir. 
- Elbette hanımım? 
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Koz pik. ( S) oynayıp 7 le veden (3 

sınr yapar. 
• Bu mesele el sonu meselelerinin 

çoğu gibi basit değildir. (W) ve (E) 
nin müdafaalarına göre beş altı tür
lü hal sureti vardır. Okuyucularımız 
masa üzerinde bu ihtimalleri arayıp 
bulurlarsa briç makanizmasını kav
ramak için çok faydalı bir temrin 
yapmış olurlar. 

* Bu meselenin halli 24 perşembe 
sayımrzda ~ıkacaktrr. 

19 Eyliıl Cumarteai ıayımızda 

çıkan meselenin halli 
+ A D.7.S 3 . ~ 
+ A R 5.,3 . l 

• 10 ·~·~ .,.o· P. \) : = ~ 9 7 

•1. 65.3 +v.ıo , 
+ D.9.9.6.,,,. + A. D.9.5 ·2. 
+7 

•9 
• A D \/. 10 9. a 
• 7 
+ ıo. i c . .,.!» 

(S) dört kör yapacak. (W) tek 
- Singleton - trcfl ile oyuna başlar. 
(E} iki el trefl aldıktan sonra üçün
cü levede gene trefl oynar, ve tabii 
{S) daha büyük bir trefl kor. (W) 
ne yapmalı? Ve ondan sonra (8) o
yunu nasıl idare etmeli? 

lWl (S) in büyillttüğü trefli 
yerdeki ( 4} lü kozdan büyük bir 
kozla keserse mesele yok; fakat nasıl 
sa yanılıp • veya yanılır gibi yapıp! • 
3) lü ile keserse? ... 

KDRIK RCVA 
( Peter İbettson) 

(Aşk Hüzünleri ı filmini gölgede bırakacak bir eser!. .. 

Perşembe akşamı MELEK Sinemasında 

' S O M ER Sinemasında '-' 
24 Eyllıl Perşembe akşamı 

RONALD COLMAN ve JOAN BENNET 
t.~~rafmdnn bir sureti fevkaladede yaratılan 

MONTE KARLO KRALI 
Fra nı;ızca sözlü zengin film ile 

..••••••-Yem sınema mevsimini açıyor 

:!,1111111111111111111111111ııuııı11111111111111111111111111111111111111111 ıııı ı tıı ı ~ 
! Unutulmayan.... ! 
- 1 -S Unutulmayacak bi film.... : 

iV olga MAHKUMLARII 
: Oynıyanlar: -

~ PIERRE BLANCHAR -VERA KORENE-CHARLES VAN EL~ 
- -:"111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;; 

1 Guzeller Güzeli.. .. ' L i L Y DAM i T Aı 
Seh~ar ve orijinal artist. ... JAMES CAGrtEY l 

,ve RıCAADO CORTEZ'ın beraberce temsil ettikler. ı 

Amerika ihlilili ı 
Fransızca sözl.i.i. aşk, macera ve hareket dolu halihazır 

parla~ \<akayii musavver bir film 
Önümüıdeki Perşembe akşamından itibaren 

SARA·Y SINEMASINDA 

DOKTOR 
MUZAFFER ŞEVKİ 

Eğer (S) bu tuzağa düşüp o da 
yerden koz (4) Jüsü ile sürkup ya
parsa teahhüdünü yapmamaya mu
vaffak olamaz! Teahhüdünü yapabil
mek için bu leveyi (W) ye hediye e
derek yerdeki ( 4) lü kozu muhafaza 
etmesi gerektir. Ancak bu seyade 
dördüncü leveiyi yerden alıp koz (R) 
sine empas yapar ve bütün kozları 
topladıktan .sonra geri kalan leveleri .

1 de alır: 

Hafif yemekJer: Domatesli tavuk, 
buğu kebabı ve patates püresi. Çalı 
fasuly~I ha5Jnmasr (üzerine bira-ı 

taze 7.eytinyağı iliwe edilecek) süt-
1~. . 

Ağır yemekler: Taskebaplı patlı

can be~endi, barbun:ra iç fasulyesi, 
meyrn. 

TAN 

Moskova, Leningrad ve Odesada
ki Tıp enstitü ve hastanelerinde tet
kikatta bulunan dahiliye mütehassı
sı doktor Muzaffer Şevki muallim • 
ler heyeti ile birlikte dün Odesa.da.n 
şehrimize avdet etmiştir. 

MOESSlF B1R ÖLÜM 
Elli seneye yakın Galatasaray 

Lisesi ljyen muallimliğinde ve Ame· 
li Hayat mekteplerirı.de öğretmenlik 
eden Doktor Miralayhğından müte· 
kaid Bay Rifat ölmüştür. Cenazesi 
Beşiktaşta Kağıthane yokuşunda 7 

1 numaralı hanesinden bugtin saat 11-
de kaldJmlaırak Be'ikta, ı camiinde 
namazı kılındıktan sonra Yahya~\ 

6 koz + 2 karo ..ı... 1 pik ve + e
linde sağ kalan l8) veya (10) lu 
trefl = 10. 

-'BONE VE IL:AN $ARTLARı 

Eğer (S) (W) nin tuzağına düşüp 
üçüncü trefli yerden ( 4) lü ile sür
kup yaparsa ondan sonra koz (R) 
sine impas yapamıyacağı için (E) 1 

bu (R) ile el aldığı vakit bir trefl ı 

daha oynar, ve (W) elinde kalmış 
bulunan kozla bunu keser ve (S,ı bir 

Bir aylık • • • • 
s - . • • • 
8 .. " • • • 
ı vılhk 

Türkiye Dışarı 
İc;İD içiııı ----
ı ~o 

4 -

' 50 
14 -

,_ 
14 -
28 -

Olu tcin hlnctlık Sırlretlertne mil 
racaaı edilmelidir. defa düşer! 

Bu mesele briç inceliklerine - cil
celerine diyeceğimiz geliyor! - en gü- ı 
zel misallerden biridir. 

Kilcülı ilirılar dotl'Udaı> dotruy, 
rlar~mııce almabilir. 

Küciik illnlarm S utıTlıt> bıı 
•lefaJdı: 30 lturustur S Htırdaıı fu 
ıası kin 11tu basma S lı:urus ılınn 
Bir defadan fazla tein vekQndaı 
3 10 kutu, indirilir. mek l~ln birk~ gün dlnlemeye ta.

hammülUnUzU rica edeceğim. 
LOKMAN HEIIDI 

- Buna artık bir son vermeli ... 
Yaşlı kadının yüzü gülmüştü; u -

marak bakıyordu: 
- Allah acıdı: sana, bugün bun

ları, Allah söyletiyor... Madem, ho
şuna gitmiyor. Bugün, evine, anne
ciğinin yanına gidersin .... Artık ra • 
hat rahat oturursun .. 

Yan gözle Iclali süzüyordu; kendi 
sözüne, kendi de pek inanamamış 
gibi: 

- ünceleri, biraz sıkıntı çekersin, 
sanırım, dedi. 

!clal, çoraplarını giyiyordu: 
- Ben de öyle umuyorum, ma

damcığım. 
- Eh, haklısın da, hanımım ... Bu

ra da, çok serbest alıştın. Annenin 
yanında, buradaki kadar serbest ola
mazsın ... 

Madam Za.nıyinin birden kaşları 
çıtılmı~. suratı asılmıgtı: 

- Ben de, çok iyi baba doıtuyum 
ya. .. Seni, yatıftıra.eak, avutacak yer
de, yangına körükle gidiyorum. Yok, 
buradaki kadar serbest olamrya(\ak
mrşsm? Yok, sıkılacakmrşsın ? .. El
bette. serbest olamıyacaksın; elbet
te sıkılacaksın ... Sanki bu serbestlik 
iyi miydi? Şikayet eden, kendin; 

r.i111iJ l'ecmi, 11il<1hAl11r ı; lnJnıstut 

b~ka biri değil ki ... Paran gidiyor, 
canın telef oluyor ... Sen, buradaki 
gidişe alışık mıydın? .. Git cvceğizi
ne, rahat et. Sen, rahata, temizliğe 
alışıksın ... Burada geçen, dertli giin
leri unut... Çabucak unutursun ... 
Ben, buradaki eşyaları, koltukçulara 
gösteririm. Iyi fiyat bulursak satı
veririz. 

Madam Zaruyi, bir teviye söylil -
yor, söylüyordu; İclal, hiç sesini çı· 

karmadan giyiniyor, hazırlamyor; 

arasıra, ona gülümsiyerek dinler gö
rünüyordu. 

IclU, eldivenlerini giyerken: 
- Madamcığım, dedi. Ben, gidi • 

yorum. 
- Güle güle lıanrmım; sen. hiç 

merak etme... Ne yapmak lazımsa , 

ben, yaparım! 
- Sen, hiç merak etme! diyoraun, 

iyi, glizel, madamcığım ... Sen, bura
dayken, ben, hiçbir Jeyi merak et
mem ... Ne yapmak lbımgelirae, Mı· 
nin yapacağını da biliyorum ... Yal
nız, ne yapılacak? Ne yapmak la
zım? .. Ona, karar vermelisin: değil 

mi? 
Madam Zaruyi: tereddütle bakmı

ya başlamıştı. lcıal, iki elile onun 

fendi dergahı kabristanına d~fnedi
lecektir. Kendisini tanıyan arka • 
daşları ve yetiştirdiği binlerce tale .. 
besi bu büyük öğretmenin son vazi
fesini ifaya davet olunmaktadır 

NlŞAN 
Cide mütasarnfı merhum Ahmet 

Kamil Beyin torunu ve doktor Saim 
Beyin kızı Samahat Gülgun ile Sey· 
risefain enspektörlüğünden müte • 
kait Hüsnü Beyin oğlu değerli mi • 
marlarımızdan Adil Denktaşın nişan 
töreni Parkotel salonlarında icra e • 
dilmiştir. 

omuz başlarından tuttu: 
- Evet. ne yapmalıyız? Ne yapa

cağız? .. Yeni bir apartman bulup. 
taşınmak var. Yahut ta, buradaki 
eşyaları satıp elimizi yüzümüzü yı
kıyarak bu işten, bu maceradan sıy
rılmak var. 

lhtiyar kadın, telaşla bağırdı: 
- Hanımım, beni, dinle ... En iyisi, 

eşyaları satıp, apartmana da, ah .. 
haplara da, arkadaşlara da, topuna. 
lanet! deyip çıkıp sıyrılmak... Beni, 
dinle, en iyisi budur. 

!claI, gözlerini yummuştu: 
- Evet, en iyisi bu ama ... 
- Aması, ne? .. 
Madam Zaruyi: 
- Gene cayıyorsun! 
Diyecekti: di~lerlni 8tktı ... 
IclU, gözlerini açmıştı: onun ınş~ 

lertııi eıktığrm gördü, aklmdan ge -
çenleri anladı, gülümedi: . 

- Amuı :va.r, m.a.damcığmı ... Eve 
gideceğim ... Nekıtd.ar zamandır, an
nemi görmedim; bana, muhakkak 
gücenmiştir. Gücendiğini pek belli 
etmez: yalnız, hafif sitem, ldnayc 
ile anlatır ... Haydi, buna da katlana
yım ... 

[Arkası var] 
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TAN 
GUndellk gazete 

Bqmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Hahercle, Rldnle. 
............ dlriilt, ....... 
ol•ek, briin sueteli obDap 

ça)lflllÜbr • 

...,..as 
... blrollaftl'· 

OflQ9l1e ........... ........ 

• bir etM .....,...., • .,.. ...... . 

lama• ••• p,-bult bir ool· 
!'lıf7a ••eh .,._ .....,. Mr Dd ki-

t.at ..........-, • m1111h71 on· 
dan pılmnp ,.....artı • 

.... 
~ Japüllmell - -bu ili bir tbılvenlteJI genela ,.,... 

-· bml lllfnt.e ~ 

[ Bizim yaramaz lar 
1 

BANA VER. 
ŞUNA BİR 
DELiK 

DELEYIH\ 

: : 

nala.r yıklDJf, takat Ri.goza az blt' 
zamanda her ,eyi eak1 haline koy
mllftur. 

R agosa'mn hükblet nUmunell. 
orta kurundan 19 uncu ura 

kadar Ulanan laınan lgln mhdlıdı· 
dil'. Burada uırlaroa mtıc!det, yaı .. 
ms umumi menfaate dayalı blJ" hU· 
kbıet tarzı Ortahp hüim Olm\lf"' 
tv.. Rapa lym lıinatmm kapı· 
llDda ~ bucttn tll kellıuler oku• 
nuyor: 

"Buraya sirerk• tahıl endi .. 
" .. ı .. t1erini hariçte bırak. 
Bu biuda JalJUS uanuaun men· 
f utini dUtbeeeluln !,, 

Kromv.ı. tam netla feragatine ve 
tllnllllie da7Uan idare tarzı tçtiı 
dalma Raıoalılan mieal ıeeter. 
aüftir. C'Makyavel) Rqosa hari
ciye llUD'I oım.. lQin vaJd oluı 
daveti kabul edememttttr, fakat. 
(Prenı) lelmH 1dtabmda, en ylllı• 
Hk al)'Ut f...Uetlerln ~'da 
bulunctutun• 4a1f c;ot mcak bir 
Hvgi De yaaılmıt 11.yfalar ftl"dlr, 

VenecBk. bU.tUn Adrlyatlk cbl• 
Jımıtyetlerlnf blNr bh'9l' ıuttulu 

· Mide ..,.... nuıl DIUllt&ldl kal· 
11t1ftlr ! Bu kadar 1erYetl bir araya 
ptlnaM. her ..,mı ıcorumu. 1'll· 
p,t, aa'&tl Deri ıftUrmek tnıkin· 
larmt nmcle tnaımuttur? 

Rlpla 1la lmkblan TUrkllib 
~ &ltmda temla etmitth'· 

............. ...,.,.. Unc 
~ l'alrat 7111111 • ... 
1a blm••· ._,.,., -· 
4t1ertil91UUua y,WıaJr c111t1omatl11r 
kudNt!nl kulluarak t.taa1'ul lıU· 
k6iutlnln dottlutwıu Ye tam 
ve mtıeMir himayuinl kullanmıya 
muvaffak olmllflardrr. Bir Ragoza 

B a.bılll bir anlık Jtacoza'ya 
'11DU 80rmQftur: 

- Bizim hlmayemlı altmduma, 
bbse haraç verlyonunuz. •. Pek &il. 
fakat neden 9ehrinbde bu tablly~
tl göeterlr 1ılClblr a1lmet yok? 

Ragoıa'nm k'8kln diplomattan 
batbtrta verip bu ife bir çare dtl· 
filnmUflerdir. Oyle bir çare ki, 
bem Babdll memna oJ•un, bem 
kendi letlkl&l .,. ı•rtflerln• halel 
plmeeln ..• 

NUlayet lyq blnumın tlsertne 
ancak mikrolkopla c6rUlecek bil .. 
yilltlilkte, Mnk1t bl1' Türk maar .. 
tlfı örneli koym\lflUdn'. Böyleoe 
BabJillnin decUil ohnUf, fakat Ra· 
pada böyle bit tabiiyet al&mtti 
"1undufunu Jwigten ldmli fai'k 
bile etmeımftlr. 

Bunuııla beraber Kapz& O. Ba
bılll arumdakl mQnuebet çok 11· 

ki idl. Bu muht.beıeyl idin lçiD 
ltapsacla bir turkte mulıabm da
lreai vardı. Arap ba.rflerile ttırftçe 
yazmak •n'•ti R'IO*a'da çok ile· 
rl ~· Dvta JlmJDID en st
Rl 'fnı~~~ ... 
................... evrü ..... 
....... bulWllll ~ lllat !\'C9 

turllce YellJcl. IOll uuılarnl TOrll 
tarihi ~il t1' kıymetli .. ka)'Jllk
trr. Vellkalar çok iyi muhafua ve 
tunif edilmiftlr. Tarlhçilanmiı 
için bura$ umulmaz tetkik il.ha-

1 

.m. 

ullt kellmeel (Raıoza) da, 
Tllrklilk • Yugoelavhk zaU.· 

nueletlerl lclD bucUD llüJbıa 
pek yerinde bir kelimedir. Babıili 
Ragozayı himaye etmekle cenup 
hlivbfmm betljlal keıd ellerlle 
lallamqtır. C:Uup lallvlık haraJ
m, Ragou.'ck ,....._ atıetll tiirler
den. tariht Jdtapladan, ltagoza'b 

ı.ı&v milllyetperverlerillla -deh•· 
undan çok kuvvet almJttir. 

Fakat tarihin mulıadderatı 461l .. 
mllf, dolqmlf, bu auretle bu kuv. 

veti. Türklük aleyhinde btiytltmilf, 
fakat nihayet bUSUU Tllrklüğtlu 
ıulh ve inkitaf hususundaki men· 
faatleriııi Yuıoelavlığm ayııi yoJ. 
da menfaat ve enclitelerile bir ha
mur haline PtirmltUr· 

Ragoza'du buulwı dilfijlltrek 
ve dostluk ve ahenk. 4uyplan 
duyarak aynldık. 

lwgiltere Kralının son zfyaretitıdf'Jtt 
aottra moda haline gelen 

DeıbrootKlc (Zago:ıa) 

AWamrAmcm Adil IREN 

Sıhhi1e V ekllinin Liileburıaa
daki tetkikleri 
~ EBuSllal ıDu1ı&birlmla 

yazıyor) - Sıhhiye Vekili Doktor 
Refik Saydam, yanmda Trakya u. 
.mud nıflfettitl General Dllm Di
rik, 1aUn umum mildtirll Cevdet. 
1M&t qaijfettitleril)deıı Sabri f\lat. 
Kırldarell nHai llpip olduğu halde 
buraya (elılüşlerdir. 

Vlf.e ft s.:r&y tarikile Ahmetbey, 
1mrallı, Sakızköy ve Umurca köyle
rini teftlftq gelen v.ktl ve arb1dq. 
lan tehrhlüzde Tllmp!MftJ eem-ı. 
tin taratmdan kartdalınıllardlr. fe
refleflne verlln çay liyafetindn 
sonra mtlaflrler iltuyona ileterek 
poeyt ,latlrallatlerlıie tahala edilen 
ııu.uat va&mida ~tr. 
... IQnl Reftlr Saydam ...... 

berlerlndekl H'Vatla yeni yapdaıı l&l 
Dl8ll evltrini teftlt etm1t ve aat 9.5 
da Bü&Mld.ye baNUt eylemlllerdlr. 

hdbnmmüktmolda 
, Cen'&hpal*da blrlrag evi IOJlll&k • 
tan IUQIU !\ahi ft Melmıedlll mW. • 
ktatelerlat 4tlD ~ Oelada b& '" 
kılm'ftır. ilahi 10 aya, Jılellıut 1 
&J rr ........ olmQttur. ...... .......... .. ...,, .. 
~ ~--l'atıu u. 

btrabet ya~ Patmayı fMdtl • 
ren ve Ywuau yan.hyan Tramvay 
Şirketi otobüa şoförü izzetin muha • 
kemesfne dün Afıreesa ınahkemeıun
de gizli olarak 'ba.ıtlanmıştlr. 
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i Yazan: A. Tchekhov 
zmir Muallim, Gazi Kızlar: 

EQstitüsü ve Yüksek - Piotre bize bir şey anlatsana! 

Çeviren: Faik Bercmen 
lar kardan yapılmış birer model şek· 
line girdik. 

1.Vıoskovada ikinci maçta da 
olduk mağlllp 

M il
• diye hepm birden atıldılar. 

Ua im mezunları Kolonel, gri bıyıklarını burduktan 
tayin edildi sonra söze başladı: 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) _ - Alayımız Genstochovvo (1) ya
Bu sene muallim mekteplerinden kınlarındaydı... O yıl kış müthişti. 
Gazi Enstitüsünden ve yüksek mual- Bir gün geçmezdi ki, nöbetçilerin bur 
lim mektebinden mezun olanların ta- nu donmuş ve fırtınalar, karlar bü-

Bu sırada arabacı bana dönerek: 
- Asaletmaap, yolu kaybettik! .• 

dedi. 
- Hay aksi şeytan hay .. Aptal! .• 

Gözlerin neredeydi senin ? Haydi sa· 
ğa doğru kır bakalım. Belki bir eve 
rastlarız ... 

Maç 3 - 1 aleyhimizde bitti, Hüsnü çok güzel oynadı yi_n_ listeleri tasdik edildi. Aynen bil- tün yolları örtmüş olmasın. Don bi
. dınyorum: İzmir erkek muallim mek- rinciteşrinin sonundan nisana kadar 
tebinden İbrahim lzmire, Şadan Ma- sürmüştü. 

Gittik, gittik. Döndük, döndük. Ge
ce yarısına doğru bir malikanenin 
kapısına kadar gelebildik. Burası, ha
tınmda kaldığına göre bir zengin 
Polonyalmındır. Yahudilere Polonya
lrlar bana göre yemekten sonra ye
nen kara ve acı turp gibidir. Fa.kat 
kahyanın karısı çok güzel bir kadın
dı. Ve her Polonyalı gibi çok ateşliy· 
di. 

Moskova, 21 (A.A Hususi muhabirimiz bildiriyor:) 
Moskovada ikinci futbol temasımızı bugün Dinamo 

Sta~ı~~a İspartak takımile yaptık. Hava rüzgarlı ve gü
neşlı ıdı. Bu maçta da ilk maçta olduğu gibi yüz binden 
fazla seyirci bulunuyordu. Maçı Suphi Batur idare etti. 

Türk takımı Cihat - Fazıl, Hüsnü - Fikret, Esat, Re -
şat - Danyal, Şeref, Fuat, Sait, Necdet. 

Tam saat 16,30 da Türk takımı ve 1 
onu ta.kip eden Ispartak takm:ıı al
kışlar arasında sahaya çıktılar. Türk 
ve Sovyet milli marşları çalındıktan 
sonra krsa bir bayrak merasimi ya
pıldı ve maç saat 16,35 de başladı. 

İlk Sovyet hücumu ofsaytle neti
celendi. Bu hücumdan sonra top dai
ma ortalarda dolaşıyordu. Türk ta
kmu geçen seferki oyununa nazaran 
daha canlı ve seri oynuyor. Bilhassa 
Hüsnü çok güzel kesişler yapıyor. 
İlk dakikalarda Esadm güzel bir §Ü

tü kale direğiııi yalayarak avuta gi
diyor. 

Bize ilk ve ikinci gol yapıldı 
On ikinci dakikada Sovyet sol açı

ğı gilzel bir sürüşle topu sağ açığa 

veriyor, sağ açık durdurmadan topu 
sağ içe geçiriyor ve o da güzel bir 
vuruşla ilk Sovyet golünü yapıyor. 
8f vyet taknnı 1 Türık takmu O. 

15 inci dakikada gene Sovyet sol 
açığı gilzel bir sürüşle kaleye inerek 
Cihadın elleri ilstilnden ikinci Sovyet 
golünü yaptı. Sovyet takmıı 2, Türk 
takınır o. Moskova gilreşlerinde güzel bir oyun-

İlk on b~ dakika.da 2 _ o mağlQp la hasmını yenen Hüseyin 

·vaziyete düştüğümüz halde güzel ve 
canlı bir oyun çıkarıyoruz. Bir hü
cum esnasında Sovyet muavini Nec
dete favul yaptı. Fa.kat çekilen ser
best vuruş neticesiz kaldı. Bundan 
sonra bir iki şütü de Sovyet kaleci
si muvaffakiyetle çevirdi. 

ilk golü yaptık 

enfes bir kafa vuruşu ile Sovyet ağ
larına takıyor. Türk takımının gü
~ golünü 100.000 kişi candan al
kışlıyor. 

Sovyet taknnı 2, Türk takmıı 1. 
fik devrenin bundan sonra.ki kısmı 

mUtekabil akınlarla ve kalecilerin 
karşılıklı güzel kurtarışlariyle biti-

ikinci deıJre 
Talmnnnız inişler yapmaya. oa.şla· yor· 

mıştı. Bu hücumlardan birinde çok 
güzel çekilen bir kornerden istifade 
edemedik. Bununla beraber nurası 
muhakkak ki geçen oyuna nazaran 

İkinci devreye saat 1 7 ,35 de baş
landı. Takımımızda bazı değişiklik
ler yaprlmış, Danyalin yerine Fikret 
sol açığa, sol haf mevkiine de İbra
him alınmıştı. 

çok daha üstün ve güzel bir oyun çı
karıyoruz. 

Gene şiddetli bir hücumu Sovyet
ler kornerle kestiler . Bu kornerden 
de istif aqe edemedik. Sovyetleriu 
bir hücumuna mukabil 36 ncı daki
kada Fikret soldan çok güzel bir sü
rüş yapıyor. Topu marke olan Dan
yala geçirmeden isabetli bir vuruşla 
ortalıyor. Bu çok yerinde pası Sait 

İlk akını gene Sovyetler yaptılar. 
Mütekabil hücumumuz kornerle ne
ticelendi. Fakat istifade edemedik. 
Gene Fikret vasrtasiyle yapılan ikin
ci bir hücum da her zamanki gibi is
tifade edilemiyen bir kornerle netice
lendi. 
Takımımız çok iyi oynuyor. Daima 

~~nıun:ı--__ .....,,,_w_w.,,_~...-~_..M•-••~,_--,_,_,_H_,,,, __ ,~--wwww-•-•-•4WWW_u_ww_ıı_uaa-•-••-- '"" 

Spor magDOıblyetDern 

Mağlubiyetin hakiki sebep
lerini gö·rmigenler galeheye 

yaklaşamazlar 
Otuz senedir spor işlerinin i

~indeylm. Bunun son ıs senesi 
Türkiyede spor teşklliu kurul
duktan sollJ'a muhtelif spor 
bra.nşla.n ldarecillğinde g~

tlr. Büttin bu müddet zarfmda 
büyük bir lsl'tU'la t.ekerrUrünü 
gördüğttm fena bir baleti ruhiye 
var ki artık ort.aya a.tıhp mer
hametsizcesine did.lklen:meye is
tihkak kespetmiştir. Bu haleti 
ruhiye şudur: 

Biz ne zaman bir spor müsa
bakası kaybetsek bunu yüzde 
dok.'ian ya hakemin haksızlığı

na, ya havanm bozukluğuna, ya 
takımın fenaı teşkil edilmiş ol
duğuna., hiilisa bbden ve iktida
mnır.da.n hariç bir sebebe yük
ler, ve yenlkllğl kendimize mal 
etmeyiz. 

bu1unlD88&ydı ! . 
- Ha.va yağmurlu olmasay

dı!. 

- Kur'a.da talisiz olmasaydık! 
- MUsa.bakaya. yorgun girme-

seydik!. 
Gibi menli ~ sfgalannm 

ark.asma gizlemekle, galebe yol
lanru kendhnize ilelebet kapa
mış bulunuyoruz. Çtinkii: 

- Şu eksiğimiz vardı da on
dan dolayı yenildik. 

Diyerek noksanımızı açıkça 

gömüye ve söylem.iye yanaşmaz
sak onu ikmale muvaffak ola
mayız. Ve galebeye müstahak 
iken bir ta.kon harici sebeplerle 
yenlldiğhnizi ileri sürerek kendi
mizi aldatmış, olduğumuz yerde 
saymaya evvelden nza. göster
mit oltmız. 

Unutma.malt ki' mağl1lbiyetlnl 
ve onun ha.ldki tıJebeplerlnl göre
miyenler ga.lebeye yaklaşamaz

lar. 

güzel inişler yapıyoruz. Fakat bu 
sırada geriden parlayan an1 bir Sov
yet hücumu bize fü;üncü bir gole mal 
oluyor. 

Sovyet takımı 3, Türk takımı 1. 
Gene hücum bizde, gene Fikretin 

fevkalade bir ortalayışı korner ve a
vut. Bunu takiben yaptığmnız hü ~ 

cumda Sovyet kalecisi çizgi üzerine 
düşüyor ve çektiğimiz şüt gene bi • 
zimkilerden birinin eline değiyor ve 
bu suretle müstesna bir gol fırsatı 
daha kaçıyor. Oyun bütün süratiyle 
devam ediyor. 25 inci dakikada le
himize bir favul oldu. Fikretin güzel 
bir vuruşu ile top kale önünde. Fa-

l kat tesirsiz bir kafa vuruşu neticesi 
1 bu hücum da sönüyor. 
: BWldan sonra Sovyetler de arka 
arkaya yaptıkları hücumlardan isti
fade edemiyorlar. 43 üncü dakikada 
Fikretin çok güzel bir ortalayışından 
Fuat istifade edemiyor ve ikinci m~ç 
ta saat l 8,20 de Sovyetlerin 3 • 1 
galibiyetiyle bitiyor. 

Reımi ziyafet 
İskrim ve güreş tafsilatına geç -

meden evvel şunu söyliyelim ki, bu
günkü futbol maçiyle Moskovada son 
spor temasnruzı yapmış bulunuyo • 
ruz. Şimdi Dirnamo stadında resmi 
bir ziyafet var. Yarm da Wosk'ta 
çay verilecek. Yarın gece saat 
24,30 da Leningrada hareket edece
ğiz. Ve orada ilk maçı 23 Eylülde 
yapacağız. 

Eskrim ve güret 
müsabakaları 

Moskova, 21 (A.A. ı - Hususi mu
habirimiz bildiriyor:) 

Halkevleri eskrim takınıiyle MoS
kova eskrim takımı diln (evvelki 
gün) saat 18,20 de kilittir parkta a
çık hava sahnesinde karşılaştılar. 

Takımlar dörder kişi idi. 
Müsabaıkalar çok mücadeleli ve 

heyecanlı oldu. Neticede beraberliği 
temin ettik. 

Dün gece (evvelki gece) yapılan 

güreş müsabakaları da çok heyecan
lı ve zevkli olmuştur. 

Birinci müsabaka 56 kiloda Hüse
yin - Antiley arasında yaprldr. tık on 
dakika Hüseyinin mütemadi atakla
rı ve bel kapmaları ile devam etti. 
Hüseyinin mütemadi ve şiddetli sal
dırışlarına Antiley dayanamıyor, 

mütemadiyen minder drşma kaçıyor
du. Bu suretle ilk on dakikada. Hü
seyin galip. 
, İkinci on dakikayı Hüseyin ayak
ta güreşti ve miltemadiyen hasmını 
bırpalıyarak yordu ve 14 üncü daki
kada kuvvetli bir bel kapması yapa
rak hasmını tuşla yendi. 

Saim mağliip 
Ankaralı Ahmet yüksek hasnmım 

karşısında muvaff akiyetli bir gü -
r~ten sonra puvan hesabiyle yenil -
di. 

66 kiloda Saim Dimofla güreşti. 

Saim tedrici bir surette arttan sü
ratli bir oyunla hasmmı arkadan 
bastırdı. Ve yere düşürdü. Bu sıra
da Dimof Saimin sağ kolunu tutarak 
üstüne atladı ve pek ani olan bu o
yun neticesinde Saim mağlup oldu. 

72 kiloda: Nuri Şigarefle güreşti. 

nisaya, Cihat Ağrıya, Tevfik lımire, Ben o sıralarda böyle buruşuk su
Mustafa Niğdeye, Muzaffer Denizli- ratlı ve kuru değildim. - Tabii tak
ye, Halil Kütahyaya, Hasan Aydına, dir edersiniz. - Pembe beyaz, bir 
Hakkı Muğlaya, Mehmet Erzuruma, kelime ile, yakışıklı bir delikanlıy
Ömer Eskişehire, Şaban İzınire, Mür dım. Etrafa heybet saçar ve bol bol 
sel Antalyaya, Haısan Aydma, Neşet para savururdum. Hiçbir zabite na
Karsa, Şemsi Manisaya, Mehmet Az- sip olmıyan bıyıklanmı burar, kai
mi Boluya, Müslim İzınire, Nihat dırırdım. Bir göz kırpmak, mahmuz
Ka.raa, Mehmet Emin !çele, Salahat- larımı şıkırdatmak veya bıyıklarımı 
tin Malatyaya, Kemal Çoruha, Emin burmak, dünyanın en güzel kadınının 
İspa.rtaya, İbrahim Konyaya, Ala- önümde bir kuzu gibi itaatkar olma
ettin Kütahyaya, Hayrettin K sına kafi gelirdi. Sinekten haz eden 
Faik Kocaeliye, Halil Bursaya, a~l bir örümcek kadar .. ben de kadınlar
Nihat İzmire, Mustafa Urlaya, Ci- dan hoşlanırdım. Gunahları_ boynum
hat Bileciğe, Ahmet Denizliye, Abdi da olan Polonyalı ve Yahudı kızlarını 
Burdura, Alaettin Çoruha, Hasan saymıya başlasam rakamlar yetmez .. 
Malatyaya, Salahattin Gümüşaneye, Bunlara da bin ?aşı. bulunduğun~ ve 
İsmail Karsa, Necati Tekird - mazurkayı hankulade oynadıgımı, 
Mehmet Afyona Orhan Mal tagma, üstelik çok güzel bir kadınla evli 

' a yaya, ld - d il· · 
Mehmet Burdura, Rifat Mardine, o ugumu a ave edın ... 
Hakkı Abdulbaki Çoruha, Şebabet- O ~aman ~e~adar ça~~ın ve a~eşli 
tin Malatyaya, Fethi İzmire, Ali Rı- o~dugum~ ?uş~nemezsınız ... ~ehırde 
za Gümüşaneye Ekrem Çoruha, Ha- bır aşk hıkayesı geçse veya bır Ya • 
san Ali Erzuru~a Mustafa Kars hudinin şeker tal;ılası dökülse veya.-

İzmir kız muallimden Münevv a, hut ta eşraftan birine çarpan olsa 
Balıkesire, Bedia Giresuna, Hikm:~ herkes bunu benden bilirdi. Bazan, 
Samsuna, Zekiye ve Mürüvvet Balı- çavdar ve arpa sa.tınalmıya giderdim. 
kesıre· Sabı·ha T kird • E . Bazan da Yahudılere ve eşrafa açı-

' e agma, mıne - k 1 . • . . 
Zonguldağa, Fatiha İzmire, Fatma ~a çıFan mış mın beygırl~n satar .• 
Balıkesire Nezah t H S dı- m. akat zamanımın çogunu vazı-

' e , a vva ve ı f b h il .. 1 ka Aydına, Gülsüm Yozgata, Rasi- ile e ~~eas· e, guzel Polonyalr ~ar 
me Me1::ı...at lspart ş··kr· B e geçırır ım; ve zengin malikane 

a.ıı aya, u ıye a- h. 1 . . • _ 
lık · K d · G.. il Hi sa ıp erının yanma kagrt oynamıya 

esıre, a rıye um şaneye, k- .d rd' 
met Antalyaya, Kudsiye lspartaya, gı e ım. 
Şahende ve Nazlı Zonguldağa, Kad- Aklımda kaldığına göre bir noel 
riye Yozgada, Rebia Afyona, Nafia gecesiydİ. Bir iş için Şevelki'ye gidi
Tokada, Hayriye Burdura, Nimet yordum. Hava berbattı. Soğuk ve 
Balıkesire, Sakine Kastamonuya ,Sa- don öyle kesifti ki, arabayı çeken 
miye Manisaya, Lütfiye İzmire, Fıt- hayvanlar zor yürüyordu ... Yarını sa
nat Yozgada, Şükriye Eski.şehire, E- at zarfında ben ve arabacı iki buz 
mine Manisaya, Belkıs ve Hatice parçası olmuştuk sanki ... Fakat ta
Zonguldağa, Saadet lspartaya, Ze- hammül ediyorduk. Y.arı yola gelrne
liha o. Bekire, Melahat Fatma Zon- den bir bora, bir kar fırtınası başla
guldağa, Remziye İzmire, Ayşe İs- dı. Ve ortalık adeta bir kefene bü -

ründü. Rüzgar, karısını kaçırmışlar 
partaya, Halime Balıkesire, Huriye 

Bize kapıyı açtılar. Kont Paristey· 
miş. Bizi kahya karşıladı. Bir saat 
sonra onun pavyonunda oturuyor ve 
karısile sohbet ediyordum. Hem içi
yo rve hem de iskambil oynuyorduk. 
Epey içtikten ve beş düka kazandık
tan sonra yatmak üzere müsaade is
tedim. Kahyanın pavyonunda yer ol
madığı için bana kontun dairesinden 
bir oda verdiler. 

Kahya beni· büyük, boş, soğuk ve 
karanlık bir salona bitişik bir odaya 
soktuktan sonra: 

- Hort1aklardan 
değil mi? diye sordu. 

korkmazsınız 

Sesimden ve ayaklarımın gürültü
sünden hasıl olan aksi sedayı dinli
yerek: 

- Demek, burada hortlak var? 
Dedim. 
Kahya gülerek cevap verdi: 
- Bilmem ama, bana öyle geliyor 

ki, burası hortlak ve fena ruhlar 
çin seçilmiş en iyi bir yerdir ... 

Ben krrk bin eskici kadar keyifli 
ve sarhoştum. Bununla beraber iti
raf etmek lazım ki kahyanın sözleri 
vücudumda bir Urperme meydana ge
tirdi. Karşıma yüz Çerkez çıksa bir 
tek hortlaktan daha iyidi. Fakat ya
pılacak bir şey yoktu. Soyundum ve 
yattım. Şamdan zorla duvarları ay
dınlatıyordu. Ecd&t.ı.rın biribirinden 
daha korkunç portreleri, eski silah· 
Iar, geyik boynuzları ve diğer bir 
sürü fantezi eşya her tarafa asılmış
tı. Bir mezar ıssızlığı ortalığı· kaplı

yordu. 
(Sonu yarın) Gümüşaneye, Nazike İspa.rtaya, SU- gibi inliyordu. Yol kaybolmuştu ... On 

dakika zarfında ben, arabacı, v~ at-reyya Yozgata, Münife Denizliye, (1) Polonyada bir şehir. 
Zişan Afet Samsuna, Eltaf Zongul- =================~========= 

::~.~:;.·1;,:ta. Ferih• Balı· lzmir F narında Samsun 
Ankara Gazi Enstitüsü mezunla-

rından Mürşide Akhisar ortaya, Me
lahat Konya muallime, Hafize Ber
gama ortaya, Hatice Samsun orta
ya, Saadet Eskişehir lisesine, Fah
riye Sivas lisesine, Nihal Ankara bi
rinci ortaya, Hacer Nazilli ortaya, 
Hatice Samsun ortaya, Aliye Berga
ma ortaya, Nerime Antalya lisesine, 
Maliha Denizli lisesine, Bedia İzmir 
kız lisesine, Sabahat Karataş ortaya, 

Yüksek muallim mektebi mezun· 
!arından Meserret Balıkesir lisesine, 
Melahat Saımsun lisesine, Pakize 
Trabron lisesine. 

Konya kız muallim mektebinden 
Hicri Ankara Gazi lisesine, musiki 
muallim mektebinden Şükriye Ada
na kız lisesine, Şaziye Tokat orta 
mektebine. 

Hariçten tayin edilenler: Nazire 
Ankara Gazi lisesine, Nuh Yaşar 
Ankara ikinci ortaya, Refik Fikret 
Kars lisesine, Şefika Heybeliada or
taya, Fatma Meliha İstanbul kız li
sesine, Sevim Kadıköy ikinci ortaya 
tayin olunmuşlardrr. 

edildi. 
87 kiloda Büy\ik Mustafa Şuciya

ni ile güreşti. Mustafa meşhur kol 
kapması ile Hasmını 1 dakika 40 sa
niyede tuşla yendi. 
Ağır siklette Necmi kuvvetli has

mına tuşla yenildi. Bu suretle Türk 
güreş takımı Sovyet takımına 4 - 3 
galip geldi. 

Vefa idman Yurdu Kongresi 

Fuardaki Samsun pavyonu büyük 
bir takdir ve alaka kazanıyor 

~ 
" 
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1 • / 

Gen~ ve istikbali parlak olan Şigaref 
çok mukavim gilreşiyordu. İlk on 
dakika beraberlikle bitti. İkinci on 
dakikada, Nuride son zamanlarda a
riz olan şiddetli kulak ağrısı gene 
başlamrştı. Maamafih buna rağmen 
Nuri canla başla çalıştı. İkinci dev
redeki çok faik güreşi sayesinde Şi
garefe puvan hesabiyle galip gel -
di. 

M erıinli Galip 
79 kiloda: Mersinli Ahmet Plimof 

ile güreşti. llk on dakikada Ahmet 
hakim güreştiği halde bera:bere ilan 
ettiler. Fakat ikinci devrede Ah -
met çok sert güreşerek hasmını mü
teaddit defalar havaya kaldırdr. Do
laştırdı ve ezdi. Bu vaziyet karşı -

Idare heyeti Başkanının vazüesi 
dolayısiyle Erzuruma gitmesi ve ü
yelerinden birinin hastalanması üze
rine idare heyetinde boşalan yerfere 

'"ıca rda7ri Su. ·ıt?.nın pavıyonaııdan ıkı CGııtı J<O§ı;, 

Lakin bir tttrıtt görmek lste
me)iz ki, mağlubiyetleıinilzi: 

- Hakem ta.raf~lrlik etme
seydi!. 

B. FELEK •ında herkes şiddetle Ah.medi al -- Takım f en.a teşkil edilmiş 

......,------------------------------., kışlıyordu. Son devreyi Ahmet çok 
faik bitirdiğinden ittifakla galip ilan 

yenilerini seçmek üzere toplanan Izmir, (Hususi muhabirimizden) 
fevkalade kongrede başkanlığa tüc- - Samsun Vilayetinin fuardaki en 
cardan Vasfi Aktini, üyeliklere Vefa gösterişli bir köşede hazırladığı pa
mezunlarmdan eczacı Arif Beşer, viyon, çok zarif bir eserdir. Samsu
Hasan Beşer, Ramiz Şahin Dağlı se- nun bütün dünyaca tanmmış tütün 
çilmiştir. Yeni heyete önümüzdeki nevileri, toprak ürünleri, siyah hav
spor yılında muvaffakıyetler dile • yarı ve ihracat maddelerinden başka 
riz. mahalli müstahzarat, kolonya, krem, 

rakı, şekerlemeler, sabun ve k<'ree
te numuneleri, kiremit, ateş tuN•ı.sı 

ve saire için tertip edilen köşeler v~ 
bilhassa toprak ürünlerini· canlandı -
ran sembolün ağaç ile ayni şekildeki 
ziyadar tütün yaprağı bütün ziyaret
çilerin takdir nazarlarını toplamak • 
tadır. 
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• zmirde eksikliğini en kuv-
1 vetli bir mahrumiyet gibi 

hissettiğiniz şey nedir? .• 
Başını kaldırıyor, gözlerimin 

içine sual dolu bir nazarla bakı· 

yor. 
- Benim mi? diyor? .. 
- Evet, sizin. 
Elini uzatıyor. Zengin bir örtü 

gibi ufka kadar serilmiş gergin 
satıhlı masmavi denizi gösteriyor. 

Öğle güneşinin üstünde sırma 

nakışlar işliyen bu uçsuz bucak
sız denizi... ve beni hayrete düşü
ren bir şey söylüyor: 

- Ben İzmirde en fazla. denize 
hasret çekerim. 

- Nasıl olur Bayan Berin diyo
rum. !zmir gibi denizi bu kadar 
güzel olan bir memlekette denize 
hasret ~ekmek? 

- Evet doğru söylüyorum .. Bü
tün bu yazı ben deniz hasretile ge-
çirdim. Çünkü biz Alsancakta o
tururuz. Alsancağm eski bir plajı 
vardı. Pistir, diye kapattılar. Şiın
cli yalnız pek uzak olan plajlar 
kaldı. Onlara gı"tmek icap edivor . ' 
bunu da ben yapamıyorum.. Hal-
buki yakın plajların hepsi kirli di
ye kapatıldı. 

İzmir Kız Enstitüsünün nıunta
za.ın ve güzel bahçesinde enstitü
den mezun üç genç kızla, Berin 
Madran, Saadet Bilginer ve Mualla 
Dinınez'le beraberim. 

Kendilerile yalnız kalmak iste
diğimi söyliyerek şöyle bir Kenara 
çekildik ve işte konuşuyoruz. 

Saadet Bilginer arkadaşmm sö
züne karışıyor. 

- İzmirde genç kızlar için esa
ııen spor hayatı pek mahduttur, 
diyor. Bilhassa. bizler gibi deniz 
sporunu çok sevenler bu zevkten 
tamam.ile mahrumdurlar. Çünkü 
mevcut plajlar çok uzaktadırlar. 
Biz yüzmek ihtiyacımızı eğer ya
lıda oturan arkadaşlarımız olursa 
onların hususi banyolarında tat
min ediyoruz. 

- Ya siz Bayan Mualla Dinmez. 
Sizin İzmirde en çok mahrumiye

tıi.Il!i hissettiğinıeey nedir? .. 
- Ben lzmirde evveli iyi bir 

müzik dinlemek ihtiyacmı, bir de 
epor ihtiyacını tatmin edemiyo
rum. Konferanslar, tiyatrolar da 
yok. Elhasıl bir genç kızın fikir-
lerini açacak, hayat görgüsünü 
arttıracak şeylerin hepsinden 
mahrum kalıyorum. 

S aadet Bilginer söze atılı
yor: 

- Ben de söyledim ya spor se
\'erdim ondan mahrumum müzik 
te çok severim. Burada konserler 
verilmiyor ki istifade edelim. Bun
lardan başka kitap severim. Yega-

ne tatmin edebildiğim zevkim o

kumak 2'evkinıdir. Bir de san'atim 
dikiştir. Dikişle uğraşmayı ~ok se

verim, ve ta.bil uğraşının. 

- Dikişi niçin öğrendiniz? di· 
yorum. Yalnız kendiniz istifade et 
mek için mi? Yoksa hayatta onu 
bir silah olarak kullanmak için 

mi? .• 

- Henilz kendimi talebe goru
yorum. Çünkü şimdi en büyük ar
zum Ankara.ya gitmek, orada ens
titüde san'atimi ilerletmek oradan 

mümkünse Avrupaya gidip tahsı
limi ikmal etmek ve dönünce de 

hoca olmaktır. 
- Dikişi böyle .jyi öğrendikten 

ıonra neden bir atölye açmak iste

miyorsunuz? 

Genç Bayan Mualla sözümüzü 

kesiyor. 
- İzmirde kendine hürmet e. 

dilmesini istiyen bir genç kız bir 

atelye açıp çalışamaz, diyor. Ben 
de enstitünün mezunuyum. Ben 

§apkacılık tahsil ettim. Şimdi ö
nümde üç yol vardır. Birisi staJi

yer olarak mektebimde kalmak, 

ikincisi Ankara.ya giderek tahsile 
devam etmek, üçüncüsü de hususi 

bir atölye açmaktır. Fakat ben si
u şunu söyliyeyim ki, ben ilk iki 

ihtimalden birini yapacağım, Ü· 

çüncilstinü yapmıyacağnn. 
- Neden böyle düşünüyorsu

nuz? 
- Neden olacak? Çüıık1i İzmir

de atölye açmak doğru değil. Bu-

İzmir kızları evlenmek mesele
sif1:de aileleri iie ihtilaf haiinde 

·~ 
"'· 
~· 

, 

izmir kızlarinın 
büyük derdi 

rada oldukça uzun bir tahsille el
de edilen bu san'ate kıymet veril
miyor. Çünkü bu şehirde bu gibi 
işlerde çalışan kızların hemen se
viyesi düşkün görülüyor. 

B ayan. Mualla Dinmez, "evet, 
1zmır İstanbul gibi değil, 

ben eminim Ankara ve lstanbulda, 
herhangi bir işte olursa olsun, ça
lışan kadınlar aşağı telakki edil
mezler ve hUrrnet görürler. Fakat 

burada bir kızın şapkacı olması o
nun hemen küçük görümnesine se 

bep oluyor. Ona "ne olacak işte 

bir şapkacı,, denilir. Ve küçük gö

rülür.,, 

Bayan Berin. 

- İşte ben de moda tahsil edi-
yorum. diyor. Şimdi Ankara Kız 

Enstitüsüne, sonra da Avrupaya 

gideceğim. Ben de dönüşte ensti

tü muallimi olmak istiyorum. A

tölye açmaya hiç niyetim yok. Bu 

fena görülüyor 1zmirde. 
Bayan Mualla: 

- Evet, diyor. Buna sebepte 

biroeki şapkacılığın bugüne kadar 

mektepli olmaması ve daha fazla 
basit ellerde kalmış bulunmasıdır. 
San'at mektepleri mezunu o _ 

lan genç kızların korunması için 
şapkacıların hepsinin bizim gibi 
enstitüde imtihan vermesi lazım

dır. O zaman meslekteki insanlar 
arasında bir tasfiye olur ve bu iş o 

zaman bir zanaat değil, hakiki bir 

san'at olarak ortaya çıkar. 
Bayan Berin: 

- Hem burada bizim san'atimi

zin fazla inkişaf etmemesine se

bep te bugün ekseriyetle yeni ye

tişen genç kızlarla aileleri arasın

da bir anlaşamamazlık olmasıdır. 

Mesela ekseri aileler genç kızların 
ortamektepten sonra yüksek tahsil 

görmelerine manidir. 
' 

- Niçin? .. 
- Bir kere mali sebeplerden ... 

Mali vaziyet btitün ailelere bir tek 
kaygu vermiştir. 

-Oda ... 
Üç genç kız da birden içlerini 

çekerek: 

- O da kızlarını bir an evvel 
evlendirmek kaygusudur, diyor· 

lar. Ve sonra Bayan Saadet Bilgi

ner sözü alarak devam ediyor. 

- Evet burada aileler genç kız
ların erken evlenmelerini istiyor 
ve tahsillerine mani oluyorlar. Bu

rada okuyan kızlarnı ekseriyeti 
kendi arzularile okurlar. Aileleri 

böyle telaşa veren şey de mali va

ziyetin bozukluğudur. Aileler kız 

Yazan: SUAT DERV!Ş 

yükünden bir an evvel kurtulmak 
istiyorlar. Onları evlendirerek: 

Bayan Mualla da arkadaşları

nın fikrinde: 

- Evet, diyor. Burada ekseri
yetle genç kızlar, ailenin tazyiki 

altında ve buna rağmen kendi ar
zularile, adeta büyüklerile ~enk e

derek okurlar. Fakat müstesna 

bazı ailelerde ... 

A rkadaşlannı ve kendini işa
ret ederek: 

- Mesela bizim ailelerimiz glbi 
çocuklarını okumaya teşvik eder
ler, ve bizler de onların bu arzula

nna layık olmaya çalışırız. Fakat 

başka genç kızlar içinde ebevey
ninin verdiği serbestiden fena şe

kilde istifade edenler vardır. Aile

ler, biraz. da bu yüzden kızlarını 

daha ziyade eve bağlamak ihtiya

cını hissediyorlar. Halbuki bura· 

daki genç kızlar evlenmeyi yegane 

hayat şartı olarak görmüyor1ar. 

Onlar evv~la hayat mücadelesine 

karşı mücehhez olarak yetişmek . 

istiyorlar. Ve sonra hayatlat'mı te 
min etmek, ve sırtından tufeyli o

larak yaşamak için değil eğer bi

rini hayat arkadaşı olarak istiye
rek intihap ederlerse o z&.man iz

divacı kabul ediyorlar. 

Bayan Berin: 
- Evet, diyor. Arkadaşınım 

hakkı var. İzmir kızları izdivacı 

bir mecburiyet olarak görmek is

temiyorlar. "Evlenmezsem ne ya

payım aç kalacağım,, korkusu ile 

evlenmeyi doğru bulmuyorlar ... 
Saadet Bilginer: 

- Bütün genç kızların emeli ev

vela hayatını kazanabilmek ikti· 

darına yükselmektir. Bir genç kız 

her güçlüğü yenebilecek vaziyete 

gelmeli, hayatını korumak için ev

lenmemeli. Eğer icap ederse, ve e

ğer bu adam benim hayat arkada

şım olmaya layıktır diye düşünür

se evlenmelidir. Hele tahsil çağın

da evlenmek en büyük hatadır. 

Çünkü tahsil çağı geçer ve genç 

kız cahil kalırsa çok büyük acı du
yar. 

Bayan Mualla: 
- İşte, diyor. İzmirli kızlarla tz

mirli aile arasındaki en büyük an
laşmamazlık bu noktada ... 

H afif bir rüzgar esti ... inşal
lah rüzgar çıkacak. Hepi· 

miz sustuk ... Dalgın gözlerle uzak· 
lara, evlerin mahallelerin arasın

dan görünen ma~ Egeye bakıyor 
ve artık konuşmuyoruz. 

ltalya, Alman tehlike- Sağ 
· k 1 ve sol· sıne arşı çare er 8 .. .. k. k ki l .. uyu avga 

arama a meşgu muş Fakat buhranl~~:~ i:~~;!ıa-
LBaşı 1 incide] rasmdaki dostluktan istifade ederek rını şiddetlendirdi. Sollar 

ma bunu hoş görür gibi görünmü~tür. Küçük Itil8.f memleketlerile iyi mü- kuvvetlenmiye başladı. Demokrasi
Çünkü ortada artık geri dönmez bir nasebetlere girişmeyi istiyor. ler bir çok zaflar gösterdiler. Parla
hadise vardı. İtalyanın yaptığı şey, Almanya _ mentolar yeni müşkülleri karşdrya.-
Diğer taraftan şurası da meçhul de mn evvela Avusturyayı ve Macaris _ maz bir vaziyete düştüler. lhtilalcile-

ğildir: Milli sosyalist faaliyetinin rin galebe çalması ümitleri kuvvet• 
tanı, sonra Küçük İtilaf memleketle-yeniden başlaması karşısında Avus- lenince sağlar birleştiler, diktatdr-

turya müsterih olamıyor. Almanya rini nüfuzu altına almaması ve Mer- lüğe iltica ettiler. Fransız ilıtil:llin
ile olan anlaşmanın, Avusturyayı da- kezi Avrupadaki İtalyan nüfuzunun den.beri Avrupaya yayılan demokra
hili ve harici siyasette serbest bı - sarsılmaması için tedbirler almak - si fikir ve müesseselerini bir tarafa 
rakması icap ediyordu. Fakat Hitle- tır.,. bırakWar. Faşizmi kurdular. 
rin hareket tarzı bu icaba muvafık Nihayet İspanya dahili harbi mil-
değildir. Roma muhabirimizden al- Fon Papen Romanyada !etleri kendi hudutlarından çrka.ra-
dığımız habere göre, Berlin hükO.- Paris, 21 (Radyo - TAN) - Eski rak beynelmilel sahada ikiye ayır-
meti, Rusyaya karşı açtığı mücadele- Alman Başvekili Fon Papen, Çek _ dı. İspanyada faşizmle komtinizm, 
ye Avusturyayı karıştırmak i~in ca- Romanya hududunda avlanmak üze- yani sağ ile sol boğaz boğaza harbe 
zip bazı tekliflerde bulunmuştur. Fa tutuşmuştu. İki taraftan birinin ga-

ra Romanyaya gitmiştir. Şimdi Al- 1 İ kat Avusturyanın bu işte Almanya- ebesi spanyada ya faşizmin, yahut 
nın arkasından gitmesi, Alman nüfu- manyanm Viyana sefiri olan Fon Pa- komünizmin iktidar mevkiine gelme
zunun mihrakı içine düşmesi demek - penin, eski Romanya Hariciye Nazırı si demekti. Komünizmin veya sosya
tir. İtalyanın böyle bir ihtimalin ö- Titüleskonun kabineden ayrılmış ol - listlerin muvaffak olması faşist dev-
nıüne geçmek istemesi tabiidir. duğu şu günlerde Romanyaya seya _ letlerin hoşuna gitmiyordu. Derhal 

HAMLE 1 bati çok manidardır. faşistlere fiilen yardıma ba;iladılar. 
ALMANYANIN LER İspanyada asilere tayyare, silah ,.e 

ltalyan - Habeş harbinin husule Göbbels Atinada mühimmat gönderdiler. Para Yer di-
getirdiği hal ve şartlar, Roma ile Atina, 21 (A.A.) - Alman Propa- !er. Diğer taraftan dünyanın her ta-
Berlini biribirine yaklaştırmı§tı. Hal- ganda Nazın dün tayyare ile buraya rafında işçiler İspanya işçilerlııe yar
buki bugün görülüyor ki, Roma, si - geldi. Nazır Göbbels gazetecilere: dıma karar verdiler. Para gönderdi-

ler. Hükumetlerini yardıma teşı ik 
yasi hareketler hususundaki hürri - "Komünist aleyhdarı bir blok teşek- ettiler. 
yetinden vazgeçmeye razı değildir. kül ettiğini" söylemekle iktifa. et

miştir. Alman Propaganda Nazm 
. . .. 

I
• spanya ihtilali bize sınıf kav
gasının milli hudutları a.cıarak 

beynelmilel bir şekil almakta oldu
ğunu gösterdi. Dünyanın maruz bu
lunduğu yeni bir tehlikeye işaret 

etti. 

Avusturya Hariciye nazırı Dr. 
Gvido Schmidt 

Hele Almanyanm Merkezi ve Şarki 

A vrupadaki ileri hamlelerine karşı 

çok hassasiyet göstermektedir. Mer

kezi A vrupanın haritasına bakınca 

insan anlıyor ki, İtalya, mukaddera· 

tını devamlı surette Almanyaya bağ -
lıyamaz. Işte bunun neticesi olarak 
da, yeni Avusturya - İtalyan temas

larını, son Küçük Itilaf Konferansma 

bir mukabele diye değil, Almanya -
Avusturya anlaşmasına bir kuştlık 

diye telakki etmek icap eder. Roma 

mülakatına dair neşredilen tebliğdeki 

mühim haber bu noktayı teyit etmek

tedir .Bu haıber de, İtalya, Avusturya 
ve Macaristan hariciye nazırlannın 

Viyanada toplanacağıdır. 

AVUSTURYA - lTALYA 

Avusturya Hariciye Nazırı, Roma

ya hareketinden evvel gazetelere be
yanatta bulunmuş ve İtalya ile olan 

anlaşmanın, nüfuz ve hakimiyet ara

madığını, diğer tükfı.metlere karşı 

husumet beslemediğini ve ba~kaiarı 

için kapalı bir siyasi blok teşkil et

mediğini söylemiştir. Bu sözler Kü
çük Itilif memleketl~rile faydalı mü
zakerelere girişmek için kapıyı açık 
bırakmaktadır. 

Bundan çıkarılacak netice şudur: 
ltalya yalnız Viyana ve Peşte ile o
lan mtinasebetlerini takviye ile ikti
fa etmiyor, fakat Viyana ile Prag a-

bir hafta sonra Peşte yolile Berline 

dönecektir. 

Fon Nöyrat Peftecle 
Peşte, 21 (A.A.) - Buraya gelen 

Alman Hariciye Nazın Fon Nöyrat 

dün Macar Hariciye Nazırı dö Kan

ya ile iki saat görüştü. Misafir nazır, 

1 

bu görüşmenin, şahsi dostluk eseri, 

olduğunu söylemiş, M. dö Kanya da 
dün akşam Alman Hariciye Nazırı 

şerefine hususi bir ziyafet venniş, 

ziyafette birçok Macar nazırları bu
l lunmuştur. 

Yarın bir harp vuku bulursa hu
dutlar üzerinde değil, milletler ar a
sında değil, hudutlar aşm sınıflar 

arasında vuku bulabilir. 
Sağ sol kavgası okadar kuvvet

lenmiştir. 

Dünyanın başına gelebiJecek en 
büyük felaket bu kavgadan doğacak
tır. 

M. Zekeriya 
ı=======:============================== 

!Cenevrede Assamble dün toplandı 
! [Başı 1 incide l Senyör La.mas Arjantin murahh:ı· 
l Bu iki noktainazar hakklnda hü- sıdır. Riya.set mevkiine ge~tikten 
1 küm vermek asambleye ait olduğu sonra şahsına ve memleketine veri-
1 için asamble namına itimatnamele- len şereften dolayı teşekkür etmiş ve 
. ri tetkik için bir heyetin seı;ilmesi yarın saat onda toplanmak üzere iç. 
lazım geldi ve asamble reisi !ngilte- timaa nihayet vermiştir. Asamble 
re, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Çe- Titüleskoya bir selam telgrafı gön· 
koslovakya, Yunanistan, L.:ıhist~n. dermeye karar vermiştir. 
Peru devletlerinin baş murahhasları N egüs Cenevrede 

! nı namzet olarak gösterdi. 

Heyet seçildi 
Habeş murahhasları, heyet azası

nın gizli reyle seçilmelerini istedi. Ve 

İ bu talebi kabul olundu. Neticede rei
sin gösterdiği namzetler kazandılar. 

Bunlar Eden, Delbos, Litvinof, Osus 

ki, Tevfik Rtiştü Aras, Politis, Penı, 

Yeni Zelanda ve Felemenk r.ıurah. 

haslarıdır. 

Arada ~nevre Habeş İmparatonı 

Haile Selasiyenin tayyare ile muva-
saleti yüzünden bir sürpriz geçirıni9 

tir. Habeş İmparatoru bu akf?am bu

raya trenle gelecekti. Fakat bura

dan aldığı haberler üzerine süratle 

harekete lüzum görmüş ve bir tayya

reye atlamıştır. 

Habeş İmparatoru Cenevreye mu• 
vasaletinden sonra kendisini karşılı 

Bunun üzerine itimatnameleli tet- yan gazetecilere şu sözleri söylemiş· , 

kik heyetinin vazifesini bitirmesine tir: 

kadar celsenin tatiline karar verildi. 

Mesele müşkül 
İtimatnameleri tetkik h7yeti müş

kül bir vaziyette bulunmaktadır. 

Çünkü Habeş murahhaslarını kabul 
etmemek Habeşistanda İtalyan hü
kfunetinden başka bir hükfı.met bu

lunmadığını tanımak olur. Habeş 

murahhaslarını kabul etmek ise, 1-
talyayı Milletler Cemiyetinden ka

çırmaktan farksızdır. ttimatnaf!lele. 

ri tetkik etmek işi, bir hayli ehem

miyetli olduğu için heyet bu işle u
zun uzadıya meşgul olacaktır. 

Muvakkat rapor 
Bugün heyet dört saat devam e

den mesaiden sonra muvakkat bir 
rapor kaleme alarak assambleye tak 
d.im etmiş ve asamble ikinci toplan
tısında bu raporu okumuştur. Rapor 
da, bütün itimatnameleri kaby1 etti
ğini, yalnız Habeşlilere ait itimatna. 
meleri tetkike devam edeceğini bil
dirmiştir. 

Bu sayede assamblenin ~alışmıya 
devam etmesi temin olun.mustur. Ha 
bef murahhasları da bir karar veri· 
linciye kadar içtimalara devam ede· 
ceklerdir. 

Heyetin raporu okunduktan sonra 
asamble çalışmıya başlamış ve Sen
yör Lamas'ı başkanlığa seçmiştir. 

"- Murahhaslarmım itim::ı.tname

leri reddolunduğu takdirde bıı hare
keti protesto edeceğim ve Lahey A • 
dalet Divn'11na baş vuracağım,,. 

Lahey talebi 
Haile Selasiye, Laheye müracaat 

ettiği takdirde küçük milletler için
de kendisine müzaheret edecek olan
lar bulacaktır. Felemenk devleti btın 
lardan biridir. İtimatnameleri tetkik 
komitesi vazifesine devam ı.•tınekte

dir. 

Komitede Hollanda murahhası, 

Ha.beş murahbaslarınm asambleye iş 
tirakleri hususunda Lahey Adalet 
Divanının reyi alınmasını teklif et
miştir. Bu münasebetle Habeşistanın 
bundan sonra da Milletler Cenıiye. 

tinde bulunabilecek bir devlet tehlk
ki edilip edilmiyeceği de tesbit t>dil
miş olacaktır. Holanda murahhası 
bu teklifi Skandinavya memleketle
rile bilitilaf yapmıştır. Bu devletler 
meselenin siyaset karışma:i{srzın 

münhasrran hukuki bakımdan hallinı 
ist~mektedir . . 

İtalyan murahhasları Romada a
samblenin kararını bekliyorlar. İtal. 
yan murahhaslarmın bu a k~am bu
raya gelmeleri bekleniyordu. Fakat 
Habeş murahhaslarının itimatname
leri kabul olunmadığma dair hab~r 

alınmadığı için hareketlerini tehir 
etmişlerdir. 



-

Adliyeden 
çıkarken .. 

lf ade veren suçlu, 
kurşunla öldürüldü 

Rize, (Hususi muhabirimiz yazı

yor) - Burada bir tecavüz hadisesi 
olm~ur. Rizenin Gündoğdu nahiye
sine bağlı Büyük köyden Hasarun 
~tişmiş kızı, şehirden evine gitmek
te iken aynr köy delikanlılarından 

6 kişinin hücumuna uğramıştır. Bun
lar kıza zorla tecavUzde bulunmuşlar 
dır. Maznunlardan birisi müddeiumu
milikte ifade vererek kapıdan çıkar
ken tecavüze uğrayan kızın 12 yaş
larındaki erkek kardeşi tarafından 

tabanca ile vurulmuştur. İki yerin
den ağır yaralanan maznun. hasta
haneye kaldmlmış, fakat bir gün 
sonra ölm~. 

Çocuk nezaret altmdadtr. Diğer 

beş suçlu. tevkif edilmiştir. 

Trakya köylüsü 
Göçmenler, müstahsil 
bir vaziyete geçiyorlar 
Edirne, (Hususi muhabirimiz ya

zıyor) - Trakya umumi müfettişli
ğinin ekonomik kalkınma yolunda 

açtığı savaş çok iyi neticeler vermek

tedir. Bugün bütün Trakya köylüsü 

buralara yedeştirilen göçmenlerle 
birlikte ziraat ve hayvan yetiştirme 

~!erine sarılmış vaziyettedir. Bilhas
sa. .sütçülük, tavukçuluk, ancıbk ve 

bağcılrk gün geçtikçe daha ziyade 

randnnan vermektedir. 
Ekonomiık kalkınma yolunda çok 

ye.km zamanda daha muviffa.kiyetli 

neticeler alınacağı muhakkaktır. 

--- TAN 

Sıvas - Erzurum yolu 
üzerindeki çalışmalar 

Trenin Divriğe varması Üzerine ka
zada büyük bir imar hareketi başladı 

~ 
t 

Shıas - Ez:urımı yofa ifaerindc treni biiyiik şenliklerle 
karş-ılayan köy halkı 

Srvas, (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Slvas - Erzurum yolu lizerin
dcki çalışmalar çok sür'atli bir şekil
de devam etmektedir. Tren her gün 
biraz daha Erzurum ovalarına yak
lasmaktadır. Yol ilerledikçe kenarla-
rına i::ıt.asyon binaları inşa edilmek
tedir. 
Divriğe t r c n yolunun var-

masiyle birdenbire fevkalade canlan· 
mıştırı:. Kazada imar faaliyeti gün
den güne artmaktadır. Trenin var
dığı yerlerde köylüler büyük teza
hürat yapmaktadırlar. Yapılan şen

liklerde birçok kurbanlar da kesil -
mektedir. 

Kaçakçılıkla sıkı mücadele 
Şehrimiz inhisarlar başmüdürlü -

ğüne tayin edilen EskH,ehir inhisar • 

ıar başmüdilrü Nuri vazifesine baş -
la.nuştı:r. 

yerine lise baş yardirektörü Numan 
Egen tayin edilmişlerdir. 
Açık bulunan lise baş yardirektör

lüğün.e lise felsefe öğretmeni Faik 
tayin edilmiştir. 

Sivas ilk okulları ayın on 'beşinden 
itibaren yeni yıl derslerine başlamtŞ
lardır. Köy okulları bir teşrinde açı
lacaktır. 

Bu yıl ilk okullara kaydedilen ta
lebe geçen seneden çok fazladır. 

Bunun için birçok okullarda yeni şu
beler açılmış ve üç sınıflı olan İstik
lal okulu da beş sınıfa çıkarılmıştır. 

Vilayetimiz kültür işlerinde çalışan 

ilk okul öğretmenlerinin yıllık kad
roları kültür direktörlüğünce hazır
lanmaktadır. 

Datça yolu 
inşaat bitti, 
merasimle 

yol 
açıldı 

Muğla, (Hususi muhabirimiz yazı

yor), Muğla, Marmaris ve Datça a

rasındaki yolun inşası bitmiş ve açıl

ma merasimi yapılmıştlr. Merasinı

tle Datça Belediye reisi ve öğretmen

ler hararetli nutuklar söylemişlerdir. 

Vali Gürelli, bir nutukla yola gerilen 

kurdelayı kesmiştir. Bundan sonra 

kurbanlar kesilmiş, ve Halkevi mızı

kasının çaldığı marşlarla şehre gidil
miştir. Datçalrlar, şehirde kıymetli 

misafirlerine bUyük bir ziyafet ver

mişlerdir. 

Kavun ihracatı 
Almanyaya tecrübe için 

kavun gönderildi 
Harice kavun ihracatı yapmak i

çin yeni bazı teşebbüsler olma~. 
Bilhassa Krrkağaç kavunlarmm ba

rice sevke kabiliyetli olduğu anlaşıl

ml§tır. Almanyaya tecrübe i~in bir 
miktar Kırkağaç kavunu gönderil
miştir. Tecrübe iyi netice ve -

rirse kavun ihraca.tına ehemmiyet 

verilecektir. Bulgaristan, kavun ve 
karpuz ve diğer yaş meyvalardan bu 

sene de Almanya ve diğer memleket
lere külliyetli ihracat yapmaktadır. 

YENi NESR IY AT 

U ryani Eriği 
Kastamonu civarında yetişen Ur -

yani Eriği hakkında yeni bir eser 

neşredilmiştir. Eser, uzun bir tetkik 

mahsulüdür. Muharriri Mahir Oğüt

çüdür. 
Zavallı Necdet 

Saffet Nezihinin bu isimdeki eseri 

Gayret Kütliphanesi tarafından dör

dlincü defa olarak bastırılmıştır. 

22 - 9 - 936 

lzmir havalisinde son 
yağmurların zararları 
Üzüm rekoltesi 62 bin tondan 52 

bin tona düşmüş bulunuyor 

/ ncir rekoltesı 2 4 hin ton 
lzmir, (Hususi muhabirimizden) 

Aliı.ka.dar daireler taraf rndan üzüm 
ve incir rekoltelerinin son yağmur
lardan gördüğü zarar tesbit edilmiş
tir. Buna göre son yağmurlardan 
üzüm rekoltesinin gördüğü zarar 
kat'i olarak on bin ton tesbit edil · 
miştir. 

üzüm rekoltesi 62 bin tondu. Bu 
suretle 52 bin tona düşmüştür. U -
zUmlerin kaliteden kaybetmiş olma -
la.nna rağmen fiyat itibarile yüksel· 
mesi mUstahsil lehinedir. Evvelce 
düşUk fiyatlarla alivre Uzüm satış· 

la.nnda A vrupaya taahhütlere giriş
miş olan üzüm ihracat tacirlerinden 
ba.zılan şimdi üzüm fiyatlarının yük
selmiş olmasından müşkül vaziyete 
düşmüşlerdir. 

Bu yüzden bu ihracatçıların gör

dükleri zarar mühim yekuna baliğ 

olmaktadır. Son yağmurlardan son

ra üzüm fiyatlarında beher numara

da üç, dört kuruş kadar bir yükse
liş vardır. Bilhassa. son günlerde 

lzmir piyasasına fazla üzüm arzedil· 

diğinden ihracatçılann vaktile yap -

mış oldukları alivre satış fiyatları -
nm düşkünlüğünden piyasada alıcı • 

la.rm çekingen vaziyet almalarından 
dün yirmi para kadar bir tenezzül ol
muşsa da bunun muvakkat olduğu 
aşikardır. 

Tariş üzüm kurumu hergün piya
sadan muntazaman almakta olduğu 
üztim miktarından bugünlerde da -
ha fazla üzüm a.lmıya başlıyacaktrr. 

Söylenildiğine göre bu sene üzüm 
rekoltesinden kırk elli bin çuvalı ku
rum tarafından mubayaa edilecektir-. 

450 bin c;uvaı tutacağı tahmin edi
len bu sene rekoltetdnln 100 bin Çu
valı bugüne kadar ihraç edilmiştir. 

lncir rekoltesinin yağmurlardan 

24 bin tona düştüğü alakadarlar ta.
rafından söylenmektedir. Evvelce 7, 

bin ton olarak tahmin edilen hurda 
incirlerin yağmurlar dolayısile çok 
arttığı muhakkaktır. Incir fiyatla -
rında yağmurlardan evvelki piyasa 
satışma nazaran yüzde on nisbetin
de bir fiyat yükselmesi görülmüştür. 
Bu hal dün Tan vapurunda olan Ik
tısat Vekili Celal Bayara da telgraf
la bildirilmiştir. 

Pamuk piyasası dün birdenbire bir 
kuruş yükselmiştir. Alivre pamuk 
satışları 45 kuruştan yapılmakta • 
dır. Daha yükseleceği söyleniyor. 

V z.üm kongrui I zmirJ e 
toplanacak 

Birinciteşrin ayı içinde şehrimiz
de bir üzüm kongresinin toplanma ... 

sı takarrür etmiş ve bunun için şim
diden hazırlrklara başlanmıştır. Bu 
kongrede ihracat mahsullerimizin 
ihracatının kontrol işi üzerinde de 
konuşulacak ve icap eden kararlara. 
hnacaktır. Kontrol işinin Türkofia 
tarafından bu seneden itibaren ya • 

pılmıya başlanması istenmesi bura "' 
daki ihracatçıların birçok itirazları • 

na vesile olmuştur. Bunların iddia· 
larına göre kontrol keyfiyetinin bu 
seneden başlaması ihracatta birçok 

aksaklıklar husule getirecektir. Ger
çi tktrsat Vekaleti merkezde bir 
(İhracatı Kontrol Bürosu) açmış ise 
de bu büronun muhtelif ihracat mer 
kezlerinde çalışan şubeleri henüz a· 
çılmamış olması mevaniin başındadır. 
Bu mesele hakkında da UzUm kon • 
gresinde müzakerat .cereyan edecek 
ve kararlar alınacaktır. Ayni zaman .. 
da üzümlerimizin standardize edil .. 
mesi, tiplerin kat'i olarak tesbit edil .. 
mesi hususunda da görli~ülecek+;T'. 

Rizeden Artvi
ne giderken:~ 

Sıvas inhisar idaresi kaçakçılık ile 

s.nkı bir mücadele yapmaktadır. Bu 
suretle bu civarda hemen hemen yok 

denecek bir . şekilde kaçakçılığın önU
ne geçilmiştir. Bu hafta içinde in -

hisar memurları Şeyh Çoban mahal· 

lesinde dolaşırlarken yol üzerinde 

şehire doğru giden bir araba görmüş

ler ve şüphelenerek hemen durdur-

Ehli llayvan ıerwiai açılıyor 
Her yıl Sivasta açılmakta olan eh· 

li hayvan sergi.si için bu ytl Kabak
pazarı denilen yerde bir sergi binası 
yapılmıştır. Sergi 27 eylülde Tarım 
Bakanlığı tarafından açılacaktır. 

~~--~ , ======================================:;=============-======:a 
Üç mahkum jandarmayı 

yaralıyarak kaçblar 
' Rize, (Husuei muhabi~ yazı

yor) Trabzon Ağırceza mahkemesin· 
den Artvin hapishanesine sevked.il

mekte olan üç mahkfun muhafızları 

olan jandarmalardan birini ağır su -

rette yaralıyarak kaçmışlardır. 
Bu malıkCımlar Pazar, Hopa, Kars muşlardrr. Yapılan muayenede ara

bada yüklü bulunan otların arasında 
'" Kemahiyelidir. Bu üç suçlu üç 

359 kilo kaçak tütün bulunmuş ve 
jandarmanın muhafazası altında Ri

müsadere edilm~tir. Arabacı hakkm
zeden Hopaya sevkedilirlerken yolda 

da tahkikat yapılınaJctadır. 
aptest bozacaklarını söylemişlerdir. 

Bunun üzerine kelepçeleri çözülmtiş, 

fakat kelepçeler tekrar takılırken na 

stlsa gevşek bırakılmıştır. Vakit ge
ce olunca üç mahkUm karanlıktan is
tifade ederek kelepçeleri çıkarını, -
lar ve jandarmaların üstüne hücum 
ederek birini ağır surette yaraladık
tan sonra kaçml@lardır. Yaralı jan
darma hastaneye kaldırılmıştır. Fira
ri mahkUmlar şiddetle aranmakta • 
dırlar. 

Sıva.s daiınt komisyonu taraf mdan 

hazırlanan plaruara göre, hususi ida
re, istasyon yolu Uzerlnde 63 bin lira 
sarfile büyük bir köy yatı okulu bi
nasıl yaptırılacaktır. 

Şehrimiz kültür direktörü Sacit 
öncel İzmit orta okulu diretkörfü
ğüne tayin edilmiş yerine de şiınd.i
lik lise direktörü Ömerin vekileten 
bakması bildirilmiştir. Sıvas erkek 
öğretmen okulu direktörü AbdUr
raılıma.n Şefik Vefa orta okuluna ve 

Bolu ve Düzce sporcuları 

Brılu. talmnt aporcuları bir arada 

Bolu, (Hususi muhabirimiz yazıyor). Halkevi spor sahasında Bolu ve 
Düzce sporcuları arasmd& bir futbol maçı ya.pılmı§tır. Sah& Bolunun 
ileri gelenleri ve halkla. hmca.hmç dolınu§tu. Bolu takımı ilk haftaym
da rüzgara karşı oynama.ama rağmen iki gol yapmıotır. İkinci haftaym. 
da rüzgarı da arkasına alan Bolulular daha hakim oynamışlar ve :ı.ltı 
gol daha yaparak oyunu sekiz sıfır kazanmışlardır. 

Oyundan sonra Halkevi tarafından her iki ~kım oyuncularına büyük 
bir ziyafet verilmiştir. 

21 EYL1JL, P AZABTESl 

Paralar Binek ve koşu atlan arasında 710 
liralık 17 mtika.fat üzerine yanşlar 
ha.ztrlanmıştır. Birinci müsa;baka 
dört yaşındaki hilkfımet aygırların
dan yetişmiş taylarla yamn kan A~ 
rap cinsinden olacaktır. 

Alıt Satıt 

Teşhir edilen taylar için de 20 lira 
mükiı.fat verilecektir. 

Sergi için kayıt muamelesi büyük 
bir faaliyet içinde deva.m etmekte
dir. 

Bir çocuk boğuldu 
Gürün ılıcasında ha.ma.m harici de

nilen su kenarında toplanan çocuk
lar oyun oynarlarken içlerinde bulu
nan 3 - 4 y~lannda Makbule ismin
de bir kızcağız muvazenesini kaybe
derek suya yuvarlanmıştır. Arka -
daşlarımn feryadı üzerine etraftan 
yetişilmişse de zavallı yavrucağı kur
tarmak mümkün olamamış ve Mak· 
bule derin olan suda hemen boğul

muştur. 
Zavallının ceesdi bir müddet sonra 

bulunmuş ve tahkikata başlanmış

tır. 

11 evi seller götürdü 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kurona 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Franıu fr. 
Liret 
llvlc;re fr. 
Florin 
Avusturya şilin 
Mark 

Zloti 
Penıo 

Leva 
Yetı 

lsveç kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Lorıdra üzerine 

. Paris üzerine 
Nev;ırork 

Liiret 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Mark 
Isveç kuronu 
İspanya pezeta 

632,-
126,-
84,-
80,-
21.-
13.-
48,-

163.
ıss.-
510.-
83,-
22,SO 
211.-
20.-
22.-
22.-
32.-
32.-

956,-
243,-

Son yağmurlardan Gürün'tin Saz- E • it a m 
lık köyünde meydana gelen seller bir 
denbire bir tufan manzarası almış ve 
evleri sürüklemeğe b~la.mıştır. Bu 
suretle 11 ev ta.mamen paraçalanmış 
ve bunların içinde bulunanlardan 
Meryem ve Halime adlı iki zavallı 
kadın boğulmuştur. 

Kahve ve gazinolar 

Iı Bankası MO 
• • N 
., • Hamiline 

Anadolu% 60 
.. % 100 

Sirketl Hayriye 
TramvaJ 
Bomonri Nektar 
Terko9 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi Sıvas belediyesi şehir içinde buhı

nan kahvehane ve gazinolar için ye
ni bir talimaıtna.me hazırlamıştır. Bu· M ı • 1 ' t a h 0 İ l l • r l 
na göre, her kahvehane ve gazino la- t886 ı 

k 1903 n zun gelen sıhhi tedbirleri alaca ve 1911 III 

her zaman temiz olacaktır. Bun-
dan başka bu gibi yerlerde peykeler I • t İ k r a z l o r 

Tiirk Borcu l 
.. .. Jt 
., .. Ill 

ErıırıJ A. B. C. 
istikrazı Dahili 

101,-
94,SO 

kaldırılacak. akar su tesisatı buluna· 
ca.k, bardak ve finca.nlar hususi ca
mek!nla.rda muhafaza edilecek ve 
kahvenin altı beton olacak. duva.rlar 
da tahtadan yapılmıya.ca.lctır. Sina - Brıonsm t 

Bundan başka bütün kahve ve ga. 
zinola.r günü gününe bütün gazete T a " o il ô I 

a • 

ve mecmuala.n bu1undurmağa mee- Rıhtım 
bur tutulacaklardır. Ayrıca oyun ve Anadolu I ve ~kupon kes 

• okuma yerleri de ayrılacaktır. Mümessil 

638,-
126,-
93,-
84.-
23.-
16,-
52,-

166,
ıos.-
120.-
85,-
24,-
30,-
23.-
24,-
25,-
34-
34,-

957.-
244-

639,-
12,06,-
0,79,20 

10,09,45 
2,43,?2 

64,29,15 
1,16,98 
4,20,40 

19,19,80 

l,!lf,34 
3,04.13 
7.13,50 

8%,-
ıo.-
10.-
24,90 
41,-
16.-
17.75 
9,25 

12.7~ 
12,70 
81,50 
30,-

3,60 

102,-
9S.SO 

13.42,.SO 
21.7b 
21,JO 
97,25 
!17,
'9.25 
ff.25 

10,20 
42.~0 
46.SO 
45,90 

Sinopta eşya, hayvan panayiri 

~ 

Sinop, (Husust muhe bir'Jniz yazıyor), Sinopta Eylülün sekızıncıen ~ 
nuna kadar devam etnıek üzere bir E§ya ve Hayvan panayiri açılmış, 
panayire halk iştirak etmiştir. Panayirde çokça hayvan satımı olmuş, 
iştirak edenler iyi para kazanmışlardır. 

Biga • Ayvacık futbol maçı 

Big<J idman Yurdu oyuncuları bir cırad4 

Biga, (Huıual muhabirimiı yazıyor). Bunduı 15 gün evvel Gön.an 
tdına~ Yurdu ile bera'b!re kalan ve Tekirdağ Yılmaz Spor klübünü 3 • O 
yenen Bigalıların bu hafta Ayvacık İdman Yurdu birinci takımı ile Biga 
alanında bin be~ yüz seyirci önünde yaptıkları maç çok heyecanlı olmuş
tur. Neticede Bigalılar 2 - O galip gelmişlerdir. Misafirler şerefine rialk 
Partisi ve İdman Yurdu tarafından ayrı ayrı birer ziyafet veıtilmiştir. 



No. 5S - Yazan : Kadircan Kaflı -

'' - Ben de size geliyordum. Kaptan V oney aşağıda 
bekliyor. Bugün iyisiniz, bir şeyiniz kalmamış!,, 

Kendi kendine şöyle söylendi: 
- İşler kötüleşiyor. Gündüz şu -

rada burada göriinmemeli. Akşam 
olunca gemiciler gemilerine dönerler. 
Orada yatacak yerleri varken han 
parası ödiyecek kadar budala değil
ler ya.. Yarın sabah ta Kaptan Vo
ney'le birlikte çekilip gitmeli. Git -
nıeden önce mektubu valiye gönder
nıenin çaresini elbet bulurum. 

En yakın dükkandan biraz ekmek 
\re kuru balık aldı. Cebine koydu. 
Sonra Baline Hanına doğru yüriidü. 
Hasan pencereden bakarsa farkına 
"Varmasın diye şapkasını eğmekte de
vam etmiş ve hep yere bakmıştı. 

Oraları artık ıssız olmuştu. 

JU.ptaın Voney hala yerinde o!uru~ 
3"0rdu. Diğer arkadaşları ge~~dekı 
bazı eksikleri tamamlamak uzere 
gitmişlerdi. 

Kaptan Voney Anskar'ı göriince 
nıerakla sordu: 

- Neredesin dostum? Hiç görün-
müyorsun? 

_ Kasa.bayı biraz dolaştım ... 
_ Biz yann gidiyoruz. Haberin 

olsun .. 
Anskar merdivene doğru yüriirken 

cevap verdi: 
_ Çok iyi ... Hayırlı olsun! .. 
Kaptan onu oturtmak istedi: 
_ Nereye? .. Otur da biraz konu-

p.Iım ... 
Anskar durmadı. Sesine acındıra-

cak bir hal vermiye çalışarak: 

l:::wnda küçük bir yr.1·dir, fa'kat onun da kendine göre derdi vardır. 
Bu resim, oı·adu uır komünist toplantısını gösteriyar 

Ianan ve ceviz yutturulan hindi gibi rı iyi bellemişti. 
olmak ta onun hoşuna gitmiyordu. Hasan düşündüklerinin hiçbirinin 

Bunun için işini bir an önce bitir- sonunda besbelli bir kurtuluş göre
mek, buradan uzaklaşmak istiyordu. miyordu. Bunun için işin cereyanı 

Ahırda güzel bir at vardı ve onun sırasında hangisi daha elverişli çı -
emrini bekliyordu. karsa öyle yapmıya karar verdi. 

Limanda hiçbir zaman bir kayık, O sabah ta erken kalktı 
bir sandal eksik olmuyordu ve onlar- Gene vali konağının bulunduğu ta-
dan birisini de dilediği zaman diledi- rafa gidecek, san kızı gözliyecekti. 
ği şekilde kullanaıbilirdi. Yeter ki Anskar henüz illt sokağın köşesi
zorbalığı ele alsın. Zaten böyle bir ni kıvrılmıştı ki Hasan da odasından 
yerde zorbalr~tan başka ne yapabi- çıktı. Ahıra gitti. Atını hazırladı ve 
lirdi? Herhangi bir kayıkçı veya ge- kapının önüne bağladı. Uşağa: 
miciye maksadını a.~mak iç~ ODU\ i~ _ Biraz sonra geleceğim ve bir 
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yeni şekil tatbik edilecek Marı Antuanetın şa sıyetın e ı e-
Ankara. 

21 (Hu.~usi .. muhabirimiz gı"' •şikliklerden birisi de dostlarıDJ 
bildiriyor) - Gumnıkler umum 
direktörlüğü ahti kontenjanlann k J t 
tevziat usullerini değiştirmektedir • tanıma o muş ur 
ı Birinciteşrinden itibaren tatbik e
dilmeğe başlanacak olan bu U8u1 it
halat tacirlerine aza.mi kolaylık gös
terilmesini istihdaf etmektedir. Bu 
suretle ithalat tacirleri telgrafla tah
sisat istemekten kurtulmuş olacak · 
lar ve işleri daha çabuk görülecek 
tir. 

ı Birinciteşrinden itibaren umu 
mi kontenjanlar şu şekilde dağıtıla 
caktır: 
ı Birinciteşrinden itibaren mer'i 

yete geçecek anlatmalara bağlı lis 
telerde gösterilen ahti kontenjanlaı 
dan yüzde 30 u Istanbul, yüzde 2L 
si Izmir gümrük ba.ş direktörlükler. ' 
emrine tahsis edilecek ve mütebakis• 
diğer gümrüklerin ihtiyacını k&.l'Jı -

pamak üzere merkezde alıkonulacak-
1 tır . 
~ Istanbul 'Ye İzmir piyasa direktör
~ lUkleri bu tesbitler dahilindeki 
kontenjanları &fağıdaki izahat dai -
resinde kullanacaklar ve tevziatır. 

muntazam ve mazbut olmasını te -
min edecekler, aynca merkezden e
mir istemiyeceklerdir . 

İzmir baş direktörlüğüne veri -
len kontenjan lzmir ithalat gümrii
ğü ve İstanbul ba.ş d\rektörlüğüne 
verilen kontenjanlar da, İstanbul it
halat, Galata ithalat, paket ve Sir
keci gümrüklerine münhasır olacak
tır . 

Bu ba.ş direktörlüklere bağlı di -
ğer gümrükler ihtiyaçlarını eskisi 
gibi merkezden istiyeceklerdir. 

' 
"" • 

_ Başım çok ağrıyor. Dinlenece
ğim. Beni akşama kadar burada 
yok farzedin, olmaz mı? . . . 

_ Peki, peki... Fakat kendıne ıyı 
bak... Hastalık ve yolculuk bir ara
da olmaz. 

tanımış olması, guvenmesı gerektı. gezinti yapacağım. Burada dursun! 
Halbuki henüz buraya geleli ne ol- Dedi. Anlaşmalardan gayri şekillerde 

verilecek ahti kontenjanlardan her 
Birdenbire arkasından gevrek bir iki baş direktörlüğün hissesi mer -

muştu ki. .. 
O akşam konağın etrafında dolaş

Polonyalı re:ısam Kucharski'nin Mari Antuanete en ~ok 
benzeyen tablosu 

Sükut ve sükiinet k a r ak t e -
r i t e b e l l il r ettirir. Birden -
bire yalnız yaşamak mecburiyetin -

ziyette bütün uyanan hasletleri ade-

_Yarma kadar geçer ... 
Anskar merdivenleri bUyi.ik bir dik

katle çıkıyordu. 
Odaya girer girmeı: kapıyı sürgü-

ledi. . 'b• 
Dakikalar saat, saatler g\ın gı ı 

uuyordu. 
Bu zaman içinde Hasarım, kapun

nm açıldığını, dışarı çıktığını ve iki 
eaat kadar sonra geri döndüğünü 
anahtar deliğinden ve pencereden 
gördü. 

Onun da ayni işle u~ğmı bi
liyordu ama, bugünlerde bir ~y ya
pamıyacağına da IJÜphe yoktu. 

Ertesi sabah erkenden kalktı. 
Merdiven başında hancı ile karşı-

ıa.tı. • 
Suenou ona: 
- Sabahlar hayrolsun ! 
Dedikten sonra 9unlan ilave edi

)'ordu: 
- Ben de size geliyordum. Kap

tan Voney .,ağıda bekliyor. Çok şü
kür bugün pek ıyi görünüyorsunuz. 
Bir şeyiniz kalmamış. Şu odadaki İs
panyol sinyoru da hiç çıkmadı. O da 
hastaymış. Yolculuktan olmalı ... Yor 
gunluktan .. Onun da artık bir şeyi 
kalmamıştır. Neredeyse sizin gibi 
dipdiri olarak görünür elbet.. 

Anskar, Basanın odasında olup 
olmadığını sormak isterken bunu 
hancı kendiliğinden söylemişti. 

Fakat: 
- Neredeyse görünür! 

' Sözünden telif etti ve merdivenle
ri daha hızla indi. 

Kaptan Voney'e: 
- Beni birkaç dakika bekle. Şu

racıktan ufak tefek şeyler alayım. 

On dakikada gelirim. Olmaz mı? 
Dedi. 
- Geç kalma. 
- Kalmam, merak etme. Sakın 

beni almadan gitme ha ... 
Vali konağına giden yollardan en 

kestirme olanına saptı. Hızlı adımlar
la uzaklaştı. 

Bire karşı bin.·. 
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mış, her tarafı gözetlemiş, fakat sa- ses geldi: 
rı kızı görememişti. Yalnız orada bir - Ooo .. Sin~ör ... Nasılsınız? Uma
kalabahk ve şenlik vardı. Hancı Su- rım ki iyisiniz. Nazar değmesin, de
enau bunun sebebini anlatınca canı mir gibisiniz. Gençlik böyledir. lnsan 
sıkıldı. Çünkü genç kızı babası Vest- bugün hastalanır ve öleceğini sanır, 
man dedikleri bu adaya götürfuı?e o- halbuki ertesi sabah bir uyanır bakar 
raya nasıl gidecekti? Kıyıdaki ka - ki demir gf"idir, çelik gibidir. Benim 
yıklardan birini ele geçirse bile yolu öteki müşteri de dün hasta olduğu
bilmiyordu. O zaman, kız gittikten nu söylüyordu, halbuki bu sabah er
sonra burada biraz daha beklemek kenden yola çıkıyor. Hem de deniz 
ve adaya giden bir gemi bulduktan yolculuğuna. .. Siz nereye gidiyorsu
sonra ona binmek lazımgeliyordu. nuz? Bu kadar çabuk, niçin? Yok-

Acaba kızı atla kaçırsa ve Hako- sa hizmetimiz hoşunuza gitmedi mi'! 
nun evine götürse daha iyi olmaz Çok yalvarırım, eğer bir suçumuz var 
mıydı? Bu iş için ondan yardım gö- ise ..• 
receğlnt umuyordu. Gelirken yolJa- (Arkası va-:-) 

Bandırmanın kurtuluşu 
Kurtuluş bayramı büyük ve 
candan tezahüratla kutlulandı 

Kurtuluş bayrammda yapılan merasimden bir görünü~ 

Bandırma, (Hususi muhabirimiz 1 lenkler konulmuş ve aziz şehitlerimi
yazıyor), 17 Eylfıl Bandırmanın kur- zin hatıraları yadedilmiştir. Belediye 
tutuşunun on dördüncü yıldönümü bil Reisi Kaşif Açar, noter Mehmet Sab
yük ve muazzam tezahüratla kutlu- ra ve öğretmen Rasim, Bayan Leman, 
lanmıştır. Bugünün şerefine şehir Kemal, Hakkı ve Kenan taraflarm -
baştanbaşa bayraklarla ve defne dal- dan bugünün ehemmiyetine ait nutuk 
larile donanmış, iskele meydanına da. lar söylenmiştir. Geçit resminde kah
bUyUk zafer takı yapılmıştp-. raman a~kerlerim.i.zi t~kiben mektep 

" Engin d izlerde bağrını püf'ür Merasime Cümhuriyet alanında sa- talebelerı, spor kluplen, esnaf teşek
t>tlfUr esenen rüzglrlara açmrya alış- atı0,5 da Şehir bandosu tarafından külleri ve bunların arkas~dan da Ka
!rıış olan Ha88.D, bu daracık ve basık çalman latiklll marşil~ bqlanmıştır. ~acık kö~e~ arabal~e v~ atla
Odada pek çabuk sıkılmıya başlamış- Kahraı:nan askerlerimız bu sırada nle gelen ~~yl~ler geçmı~le~r .. A
tı. Buranın ona göre bir zindandan şehre Uç noktadan girmişler ve bil- rabalann uzerınde türkü soylıyen 
be farkı vardı? tün halk tarafından candan alkışlarla köylü kızları çok alkışlanmıştır. Ge· 

Yemekleri güzeldi. Yatağı yumu- ve limanda bulunan vapurlar tarafın- cc Cümhuriyet meydanında get} vak
ıt&ktı ve hiç kimse tarafından ra- dan da düdüklerle seli.mlanmışlardır. te kadar milli oyunlar ve eğlenceler 
•atsız edilmiyordu. Fakat semirtil- Bundan sonra cemiyetler ve mektep - yapılmış ve Belediye salonunda bil • 
atek için ayağından bir kazığa bağ- ler tarafından Şehitler abidesine çe- yük bir balo verilmiştir. 

kıezden ayrıla.ra.k tebliğ olunacak -
tır . 

Çabukluk ve kolaylık de kalan Mari Antuanet tekendi 
İstanbul ve Iımir baş direktörlük- kendisini tanımıya başladı. Bu ha -

Jeri emirlerine verilen tahsisatı her vai ve hoppa kadını bir kat daha ha
memleket ve tarife pozisyonu itiba- vaileştiren geçirdiği hayat olmuştu. 
riyle açacakları ayrı hesaplara kayd- Talih kuşu çok erken başına kon
edecekler ve bunların tevzi ve geri muş ve hayat onu fazla şımartmışt.J. 
alma işlerini umumi kontenjan ka • Her şeye zahmetsizce nail olmuş ve 
rarnamesinin 11 inci maddesindeki bütün hayatının böyle devam ede -
esaslara göre yapacaklardır. ceğini zannetmişti. Rahat yaşamayı 

İstanbul ve lzmir baş direktörlük- tabii bir hak biliyordu. Nazn·lar dil
leri emrine verilen kontenjanlar işde şünüyor, halk çalışıyor. Köylü ver
çabukluk ve kolaylık temin edecek- gi vererek hazineyi zengin ediyor. 
tir . Bankalar ona istediği parayı veriyor, 

Bu kontenjanlar her iki baş direk- 0 da zevk ve sefa ederek eğleniyor-
törlükce kendilerin~ ~aledilemiyecek du. Fakat taç ve tahtını, çocukları
ve herhangi . bir ihtıyaç ~arşısmda nı ve ha atını müdafaa etmek ve 
merkez bu mıktarlardan bır kısmı - Y 

· l bil ktir kurtarmak mecburiyeti karşısında 
nı gen a a ece . . . 

Bunun için her iki baş direktör • kalınca, tarihin bu emsalsız devnn-
lUk, her ayın son günü kalan kon - de kendi kendinde kuvvet ve zeka 
tenjan miktarını merkeze bildirecek- ve müdafaa kabiliyetleri keşfetti. 

lerdir. Bir mektubunda: (lnsan felaket 
Yüzde 20 ve yüzde 30 miktarmda-

ki bu tahsisatlar klfi gelmediği tak
dirde merkezde alıkonulan miktar -
dan istifade etmek her zaman caiz 
olabilecektir . 

Herhangi bir tarife pozisyonuna 
ait merkezde alıkonulan kontenjan 
kalmadığ zaman keyfiyet gümrük
lere tebliğ edilecek ve bu suretle 
gümrüklerin o PQZisyondan konten
jan kalmadığını bilerek merkezle 
muhaberelerine meydan kalmamış 

olacaktır. 

Bu usulün tatbik anlaşmalara ait 
muayyen devreler nihayete erdiği ta
rihte verilen tahsisattan sarfiyat yapı 
lamıyacak ve bakiyeler bir liste ile 
merkeze iade olunacaktır. Anla, -
malann kendiliğinden uzadığı veya 
temdit edildiği merkezden bildirile -
cek ve yeni devreler ve tahdit müd
detleri için verilecek tahsisattan ye
niden kontenjan tevzi edebilecekler -
dir. 

Ahdi kontenjanlaTa ait tahsiıat 
Bu usul takas esasına dayanan 

Rus, Japon ve Bulgar anlaşmalarile 
en ziyade müsait muamele gören A
merika mallarına tatbik edilecek • 
ti. Bu memleketlere ait kontenjan
lar eskisi gibi merkezden istenecek
tir. 

1 Birincitefrinden evvel gUmrilk
lere tebliğ edilmt, olan a.nla,malara 
ait ahtt kontenjandan ne miktar 
tahsisat aynldığı aynca bildirile -
cektir. Ahti kontenjan alacak be -
yannamelerde kontenjan sıra numa
rası yürütülmiyecektir. 
Diğer gümrüklerin ahtt konten • 

içinde kendi kendisini tanıyor ve ne 
olduğunu öğreniyor) demiştir. Sene

lerce ne annesi, ne dostları onun bu 

mağrur ruhu üzerinde hiçbir tesir 

yapamamışlardı. Istırap Mari Aotu
anetin birinci ve hakiki hocası ol -

muş, ona hiç kimsenin öğretmedik

lerini öğretmiştir. 

Bu garip kadının hissi hayatında 

yeni bir d~vre başladı. Felaket bir 

insanın ahlakını değiştirmez. Fakat 

uyuyan bazı hassalann uyanmasına 

ve inkişafına yardım eder. Mad An

tuanet -yanlış anlamıyalım - bu 

didinme seneleri zarfında birdenbire 
akıllı, rabıtalı, cesur ve faal ol

mamıştır. Bütün bu hasletler onda 
mevcuttu. Fakat çocukça bir hop -
palık, adeta bir ruh tembelliği bunla
rın uyanmasına mani oluyor ve şah
siyetinin bu şekilde inkişaf etmeme
sine hizmet ediyordu. O zamana ka
dar hayatla adeta oynamıştı. Onun
la mücadele etmiye hiç lüzum olma
mıştı. Şimdi bu yeni ve ıstıraplı va-

jan ihtiyaçları eskisi gibi merkez -
den temin olunacaktır • 

Gecilanelere meydan verilmemek 
ve kolaylık temin etmek üzere ko
nu1an bu usulden beklenen faydanın 
hasıl olmasını temin için baş direk
törlilkler bu usulün tatbikinda çok 
hassasiyet, dikkat ve itina göstere
cekler ve haklı şiklyetlere yer bıra
kılmamasını tem.in için şimdiden ted
bir alacaklardır 

ta bilenmiş, keskin bir hale gelmişti. 
Mari Antuanet mecbur olmadıkça 

hiç düşünmemişti. Çalışmamıştı. 

Şimdi düşünmiye ve çahşmıya mec
bur kalıyor ve bunu mükemmelen 
yapıyordu. Muhalif düşman kuvvet· 
lerine ezilmemek için yükselmiye • 
başladı. Tuillericsde maddi ve ma
nevi tamamiyle değişti. Yir
mi sene bir raporun sonuna kadar 
okunmasına tahammill edemiyen, bir 
mektubu nihayetine kadar okumıyan 
bir kitapla yarım saatten fazla meş. 
gul olamıyan, bütün günlerini eğ • 
lenee ve zevke hasreden, modadan, 
ve elbiseden başka gayesi olmıyan 

bu kadın, odasını bir iş odası, adeta 
bir diplomat bürosu haline koymuş-

tu. Tahammülfersa liıkaydisile her

kesi kızdıran On Altıncı Lüiyi bir ke

nara bırakarak nazırlar ve sefirlerle 

bizzat görüşüyor. Mektuplan yazı • 

yor, raporları okuyordu. Hariçte ec

nebi memleketlerindeki dostlarile 
muhabere etmek için akla gelmiye

cek gizli muhabere usulleri keşfedi -
yor ve bunları muvaffakıyetle tat

bik ediyordu. 

Bazan esrarlı mürekkeple yazıyor, 
hazan şokola kutularının diplerine ya 

zarak gönderiyor elhasıl türl1i hilele

re müracaat ederek mücadele ed!yor. 

Bunları yapayalnız, yardımcısız .kapı

da bekliyen casuslardan saklanarak 

yapıyor ve yakalanmıyor Bu tcşeb • 

büslerinin, mektuplarının 1ılrisi du • 
yulsa, ele geçse kocasının ve çocuk
larının felaketine sebep olabilir. Bu 
şekilde çalışmıya hayatında ahşkm 

olmıyan bu kadın, helak oluncıya ka
dar çalışıyor. 

Mari Antuanetin şahsiyetindeki, 

pek mühim değişikliklerden birisi de 
samimi dostlarını tanımak olmuştur. 
Kendi iyiliği için ona nasihatler ve
renler bir zamanlar içini sıkar ve on
lardan kaçardı. Istediği şekilde, aklı

nın ermediği siyasi meseleleri hallet
miye, onlar hakkında kararlar ver
miye kalkardı. Bir zamanlar ihtiyar, 
sefir Mercy'nin nasihatlerini esniye
rek ve içi sıkılarak dinlerdi. Adeta 
bu ihtiyatlı ve akıllı dOst kapıyı c;e· 
kip gitUği zaman geniş nefes alırdı.. 
Halbuki şimdi daima ona akıl danı
şarc!k onun dirayetli kafasından is
tifade ederek çalışıyordu. Uzun za
man kadir ve kıymetini bilmediği bu 
a.:lamdan ,ımdi adeta utanıyor1 Jki 
yaptıklan~a sıkılıyordu. 

(Arkam var) 

• 



Belediye lktısat Müdürlilğü 20 bin 
lira sarfile mevcut Sebze ve meyve 
halinde bazı tadilat yapılmasına ve 
80 bin liraya da kavun, karpuz, pata
tes, soğan, yumurta gibi maddelerin 
muamele görmesi için bu hale yeni 
bir paviyon ilave olunmasına karar 
vermiş bulunuyor. Bu ilaveye ve pa
viyona ait projelerin etütleri bit • 
miştir. Teşrinievvelin ilk haftasında 
yeni paviyonun vaz'ı esas resmi ya
pılacaktır. 

Halde, sırt hamallığı kalktı 
Sırt hamallığının kaldırılması için 

talimatname hazırlanmaktadır. Bele· 
diye ilk olarak halde sırt hamallığını 
lağvetmiş ve bu işi otomatik araba
larla idare ettirmeye başlamıştır. 

Halde yapılan bu tecrübe hazırlanıl · 
makta olan yeni talimatnameye esas 
olacaktır. 

Radyo 
"Bugünkü program 
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Oile ne,riyatı - Saat: 12.30 - 12,50: 
Plakla Tiırk muıilı:iıi; 12,50 - 13,0!ı: Ha· 
vadis; 13,05 - 13,25: Plikla hafif mtlıik; 
13.25 - 14,00: Muhtelif plllı: netriyau: 
Akşam neşriyatı - Saat: 18,30 - 19.30: 

Çay ıaati: Danı musikisi; 19,30 - 20,00: 
Monoloi Piıkin Teyze tarafından: Z0,00 
- 20,30: Rıfat ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi; 20,30 - 21,00: Vedia Rııa· 
nm İştirakile Türk muıikiıi; 21,00 - 21,30: 
Plakla sololar; 21,30 - 22,30: Stüdyo or
kestrası: 

1 - Suppe'io Madehen und kein Mann, 
Ouvert. 

2 - Jon. Strauss, Dyt,ami'den. Walzer. 
3 - Sarasate, Spanischer Tanı:. 
4 - Lehar, Die Lustice Wittwe. 
5 - Borodin, Chor der Landleute (Prins 

ıgor) . 
6 - Tschaiikowski Trepak, Ruu. T-ın:ı. 
7 - Svendsen, Romanze pour Violon et 

Orche~tre. 
8 - Dvorrak, Danse Slave (Gmoll). 
9 - Schuman, Traumerei. 
2Z,30 - 23,00: Ajans havacliı;i, 

Günün program özü 
SE!'lı'FONfLER: 

7.30 Radyo Paris, 9,30 Bıikrea, 9,45 Lon
dra. 

HAl"İF KONSERLER 
1,15 Radyo Paris. 5 Doyçe lnad tender, 

? . 10 Varşova, 9 Brüksel, 9,30 Berlin. 9,35 
Stokholm, 10 Frankfurt, ıo.ıs Brüksel, 
11,30 Hamburc, 12,30 Radyo Paris. 

OPERALAR 
9,30 Paris, 9,30 Prac. 9.45 Lojen. 

OPERETLER: 
9,10 Münih. 

SALON MCZtGt 
9,10 Stütcart, 11,10 Vıyana. 

B.al'LU.LER 
8,30 Oslo, 9 Varıova, 11,25 Varıova. 

P.U:'ESLER 
9 Londra Nasyonal, 9,10 Brcslav, 9,30 

Eyfel kulesi, 9,40 Roma. 

DANS MUStKlSt 
6 Varşova, 11,15 Roma, 11.30 Breslav, 

12 Peşte, 12,5 Viyana, 11,15 Londra Nas· 
yona!. 

HABERLER 
9,30 Radyo Pariı, 9,45 Varııova, ı0.45 

Stokholm, ll Alman istasiyonlart, Pn;ı, 
Viyana,11,30 Paris, 12 ıtalyan iıtaaiyonlan, 
1,5 Budape!ite. 

Taktim Bahçesinde 
kapalı kısmmda 
Halit Opereti 

Bu akıım 21,45 de Tarla kutll· 
Ayrıca: Elektrikli kuklalar. 

KAYIP - Stileymaniye şubesin -
den aldığım 7661 numaralı askerlik 
vesikamı kaybettim. Yeniısini alaca
ğımdan hükmü yoktur. 

Yahya oğlu Mehmet Ali 

KA YlP - 927 • 928 aeneııinde tz
mir müstahkem mevki Tugası Ko
mutanlığından aldığım terhis tez -
keremi kırybettim. Yenisini alacağım 
dan hükmü yoktur. 

Trabzon :- Pazarkapı mahalle • 
sinden 320 doğumlu Yakup oğlu 

Halit. 

lstanbul Yedinci icra Memurlu -
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya. çevrilmesine karar ve -
rilen bir piyano, büfe, oda takımı, 

avize, komodin ve sair ev eşyası 
24 • 9 - 36 perşembe günü saat 17 • 

zarhkla eksiltmeye konu muştur. 
2 - Eksiltme 28-9-936 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - İstekliler, şartname ve keşifnamesini görmek ü

zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde <fo 
7 ,5 muvakkat güvenme parasiyle birlikte Kabataşta Le
vazrm ve Mııbayaat Ş11hesindeki Alını Komisyonuna 
gelmeleri. "1316'' 

45000 kilo toz paket kolası . 
15000 kilo toz makine kolas1. 

1569 

Yukanda cins ve miktarları yazılı toz kolalar 30 -IX 
- 936 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 15 te pa -
zarlıkla satınalınacaktrr. İsteklilerin şartnamelerini gör -
mek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte Kaba -
taşta levazım mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım 
Komisyonuna müracaatları. ( 1170) 

ISTANRUl. 8ELEOIYF..SI ILANLARI 

Belediye merkezlerile şuabatına lazım olan 86267 kilo mangal 
kömürU açık eksiltmeye koııulmut ihale gününde giren bulun~a
dığından ekailtme 28 9 1936 Pazarteai gününe uzatılmı,tır· Bir ki
lo kömüre 3 kurut fiat tahmin olunmu,tur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür iıtekliler 2490 No. 1ı kanunda yazdı vesi
ka ve 193 liralık ilk teminat makbuz veya mektub:le beraber yu· 
karda yazılı Künde aaat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 

(B.) (1517) 

EV'velce gazetelerle ilan edilen münhal memuriyetler ıçın 
24/ 9 936 Pertembe guııü ıaat 13,30 da Lise Mezunu talipler ara
stnda müsabaka in1tihanı yapılacağı ilan olunur. (B.) (1519) 

* * ~ 
Bala.t atelyeıinde 32 bP-ygirlik 190 volt 1435 devirli bir motör , 

satılmak üzere pazarlığa konulmuftur. Bu motöre 90 H • .-a bedel 
tahmin olunmultur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür 
iatekli olanlar 675 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektuhi1e 
beraber 28 Eylul 936 Paza>·tesi günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (1 i58) 

* * .\ 
Ketif bedeli 90S lira 68 kuru• olan Beyoğlu 11 inci mektebin 

tamiri pazarlığa ko'1ulmuştur. Ke,·f evrakı ve farlnameıi levazım 
müdü. lüjünde görülür. İstekli olanlar bu it için bayındırlık di
rektörlüğünden tasdik ettirilmİf ehliyet ves'kaıile 69 lirahk ilk 
temi:ıat makbuz veya mektubile beraber 5 1 O 936 Pazartesi gü-
nü aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (T) (1343) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı lstanbul Satınalma Komisyo
nundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Örğütü için 2 7 tane bakır kü
çük kazan, 136 tane bakır karavana, 59 tane bakır ça
maşır leğeni. 9 tane bÇ4kır süzgeç ile 2 7 tane galvanizli 
saçtan kazan kapağının 26 - 9 - 936 cumartesi günü 

saat 11 de pazarlrkla yapılacaktrr. 
2 - Tasınlanan tutan 1483 liradır . 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 
4 - İstekliler 112 liralık teminatlariyle 

gelmeleri. ( 1 S 1 O) 

Görülebilir. 
komisyona 

Jandarma Genel Komutanllğı 
Ankara Satınalma Komisyonundan 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi 
layıkında görülmemesinden yüz yirmi binden yüz dok -
san bin kiloya kadar vasıflarına uygun ekmek 6 - 1 O -
936 salı günü saat on birde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kilosuna on kuruş baha biçilen ve ilk teminat 
14 2 5 lira olan bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. . 

3 - Pazarlığa girmek isteyenlerin ilk ten1inat mak
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza başvur -
malan. (977) ( 1476) 

Yeşilköy Tohum islah istasyonu 
Satınalma komisyonundan 
Y eşilköyde müessese arazısı içinde, yığın halinde 

40 - 60 ton saman 25 - 9 - 1936 cuma günü saat 14 de 
Defterdarlık MLthasebeciliğinde toplanacak komisyon 
tarafından pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli yalnız 
(300 liradır. Isteklilerin teminat akçalariyle birlikte mu-

ayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 1485) 
den 17,30 a kadar Beyoğlu . lstiklU --------------------------

caddesi 193 No. lı RefikpllŞfl apartJ. Türk Hava Kurumu Kadıköy 
manı beşinci dairede hazır buluna -

cak memuru tarafmdan ~ık arttır- şu besi 8 aşka n "ğ 1 n dan : 
ma suretiyle atılacağı illn olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaluğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

!Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

Türk Hava Kurumu Kadıköy şubesinin eşya piyan· 
cosu çekilme müddeti Eylül nihayetinde bitecektir. 
Bilet almış olanların ve yeniden alacakların Kadıköy 
iskele civarmda Milyon Gişesine biletlerini ibraz ederek 
numaralarını çekmeleri ve aldıkları bileti ibraz etmi -
yenlerin eşyalarını :Hava Kurumuna teberrü etmi.s sa
yılacağı ilan olunur. ( 148 7) 

7 

dan Emniyet Sandığ"ına birinci derecede ipotek gösterilen 
ve üç yeminli ehlivukuf tarafından tamamına ( 1263) lira 
kıymet takdir olunan Eğrikapıda Hacı İlyas mahalle -
sinde Mumhane caddesinde eski 15 yeni 1 7 numaralı 
hududu: İbrahim varisleri ve Halit arsası ve Çulha soka
ğı ve Ayşe Saniye arsası ve Mumhane caddesi ile mah
dut olup, kapıdan içeri girildikte bir taşlık, bir yemek 
odası, matbahı, bahçe, asma katında: Bir sofa, bir oda, 
bir helası birinci katında: Bir sofa üzerinde, iki oda, bir 
helası bulunan ve umum mesahası 85 metre murabba -
ıdır. Bundan 58,50 metre rrıurabbaı biha 26,50 metre 
murabbaı da aralık ve bahçe olan ahşap ev açık arttır -
maya vazedilmiş olduğundan 12 - 11 - 9 3 6 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecektir. · Arttırma bedeli 
kıymeti muhammen enin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 27 / 11 / 936 tarihine müsa
dif cuma günü saat 1 4ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenjn yüzde 7 5 ini bulmadığı tak -
dirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan gen 
bırakılır. Satış pe~indir. Arttırmaya iştirak et -
n1ek isteyenlerin kıymeti muhamenenin yüzde 7, 5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu 
sicilile sabit almıyan ipotekli alacaklarda diğer alaka -
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
mi.isbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gi'n zarfında birlikte dairemize bildirmeleri la -
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar satıs bedelinin paylaşmasından hariç ka -
lırlar. Müterakinı vergi, tenviriye. tanzifiyeden müte
vellit belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzaye -
deden tenzil olunur. Ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi 
de müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyen· 
ler 15 - 1 O - 936 tarihinden itibaren herkesin görebilme
si için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna • 
mesi ile 934 - 6996 No. lı dosyaya müracaatla mez -
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu -
nur. (1507) 

lstanbul Dördüncü • 
ıcra 

Memurluğundan 
I 

Mehmet Eminin tasarrufunda olup Emniyet San -
<lığına birinci derecede ipotek olan ve umumuna (380) 
lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Rumelihisarın
da Mollafenari mahalle~inde Bostan sokağında eski 
1 yeni 16 - 1 numaralı hududu ifrazen uhtesinde kalan 
8 3 2 arşın mahal ve kısmen yol ve Bostan sokağı ve 
Farigin pederinden intikal eden ev ve bahçesi ve yol ile 
mahdut bulunan bahl;eli ahşap evin satılmasına karar 
verilmiştir. Mezkür evin evsafı aşağıda yazılıdır. Ze
min katında: Zemini çimento aralık üzerinde bir oda bir 
matbah bir hela bir kömürlük, birinci katında: Bir 
merdiven ba~r bir oda vardır Mesahası umumi 383 m2 

Heyetinin 31 • 3 - 1935 günü fevka
lade surette vaki toplantısında esas 
mukavelcnamenin yedinci maddeo>i· 
ne bir fıkra eklenmesi suretiyje şir -
ketin beheri hamiline yazılı beş Türk 
lirası kıymetinde olmak ve yüz bin 
hisseye ayrılmak üzere şirket ser • 
mayesinin beş yüz bin lira arttırıl • 
ması kararlaştmlmış olduğundaıı 

Ticaret kanununun 394 üncl.i ve şir
ket esas mukavelenamesinin 26 m
cı maddeleri mucibince yeni hisse 
senetlerinden edinmek için hakkı hı
yarlarını kullanmak isteyen hisse -
darlarm 10 • 10 - 1936 cumartesi 
gününe kadar şirketin Bağlarbaşın
daki idare merkezine başvurmaları 
ilan olunur. 

Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 

Mahkemesinden: Hatice tarafından 

Eyüp Zeynep Hatun mahal • 
lesi Gümüşsuyu sokağıııda 18 numa

ralı hanede iken halen ikametgahı 

meçhul Mahmud aleyhine açılan bo
şanma davasının icra kılınan mah
kemesinde: Mumaileyhin karısını 934 
senesinde terkederek gittiği ve o za
mandanberi karısına bakmadığı din
lenen şahitlerin şahadetleriyle sa
bit olmasına mebni kanunu medeni
nin 132 - 148 • 150 inci maddelerine 
tevfikan bo~anmalarına ve işbu key
fiyetin doğum kütüğüne yazılması -
na ve anaları nezdinde bulunduğu 

anlaşılan 13 yaşında Nevzat ve 10 
yaşında Ahmet Nihat ve altı yaşın
da Neyllifer Fatmaıım analan nez • 
dinde ipkasiyle velayetlerinin ana
ları tarafmdarı kullanılmasına ve ic ... 
ra dairesinin tensip edeceği şekil· 
de haftada bir gün ve bir saate 
mahsus olmak üzere küçüklerle ba .. 
balarının şahsi münasebetlerinin te
minine ve iaşe, terbiyeleri masraf .. 
ları karşılığı Nevzat ile Ahmet Nihat 
için altışardan on ikiye Neylüf er 
Fatma için beş lira takdiriyle bu 
paradan Nevzat ile Ahmet Nihadm 
beşerden on ve Neylüf erin dahi dört 
lirasına babalarının iştirak eyleme • 
sine ve bu paranın her ay müddeia
leyhten alınarak davacıya verilme • 
sine ve Eyüp sulh mahkemesince 
mukadder olduğu anlaşılan 25 lira. 
nafakanın kesilmesine ve biu altmış 
üç kuruş mahkeme masraflarınırL 

müddeialeyhe yükletilmesine 17 -
6 - 936 tarihinde karar verilmiş ve 
mezkur kararın bir sureti de mah • 
keme divanhanesine talik kılınmış 

olduğundan ilıi.n tarihinin ferdasm
dan itibaren on beş glin içinde mah
kemenin 935 • 1747 numaralı dOll -
yası ile temyizi dava olunmadlğı 
takdirde müteakip kanuni muamele
nin yapılacağı tebliğ yerinde olmak 
üzere ilan olunur. (25752) 

olup bundan 88 m2 bina zemini kalanı meyva ağaçla- Istanbul Sultanahmet Birinci Sulh 
nnı havi bahçedir. Bina muhtacı tamirdir. Mezkur evin ta- Hukuk Mahkemesinden: 

mamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Halil Ki.milin Erzurumda Nümu
Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu _ ne hastanesinde müstahdem Hüse -

hammenin yüzde 'i ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli yin Ozanmoroy aleyhine ikame ett!

bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları ıcap ği 22 liranın tahsili davasında müd 
eder .Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf deaaleyh muayyen olan celsede is-

pati vücut etmediğinden hakkında 
borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30 - 9 - ittihaz edilen gıyap kararı ikamet -
936 tarihine müsadif çarşamba günü dairede mahalli gahının meçhuliyeti hasebiyle bila 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 16 - 11 - tebliğ iade edilmiş olduğundan tebli-
9 3 6 tarihine nlÜSadif pazartesi günü dairemizde saat ğatm ilanen ifasına karar verilerek 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Brinci 'arttırma celse 12-10-936 tarihine saat 10.5 ~ 
da bedel k.cymeti nıuhammenenin yüzde 7 5 ini buldu- talik edilmiş olduğundan mezkur 
ğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın gün ve saatte gelmediği veya bır 

vekil göndermediği takdirde mu • 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha hakemenin gıyabında icra· edilece • 
temdit edilerek 1 - 12 - 936 tarihine müsadif sah günü ği ve bir daha mahkemeye kabul e
saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttır- dilmiyeceği gıyap kararının tebliği 
ma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. makamına kaim olmak üzere ilan o-

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı madde - lunur. <
25763 l 

sine tevfikan hakları tapu sicillerile .sabit olmıyan ipo - -----------
tekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa - Istanbul Sultanahmet Birinci Sulh 

hiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair Hukuk hakimliğinden: 
Bakırköy istasyon caddesi 60 nu-

olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında marada mukim Kavaf Zeki aleyhi _ 
evrakı mi.tsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri la- ne Holantse Bank Uni N. v. tara_ 

zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı - fmdan mahkememizin 936 - 887 nu
mryanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. marası tahtında ikame edilen 100 li-

Müterakin1 vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rüsuınu ve Vakıf icaresi ile 2 O senelik Vakıf 
icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 934 • 2462 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy
met raporunu cörüp anlayacakları ilan olunur. ( 1504) 

lstanbul Merkez komutanllğından 
Baytar Yarbay 327 - f l Abdülkaclirin Merkez Ko -

mutanlığına müracaati. (320). (1491) 

-ra.nın tahsili davasında mUddeaaley
hin ikametgahının meçhuliyeti ha
sebiyle gönderilen dava arzuhali su
ıureti ve davetiye bil&tt:!bliğ iade • 
dilmit olduğundan tebliğatın iline• 
ifa.ama karar verilerek celse 7 • ı~ 
936 tarihine ıa.a.t 10,5 a talik edilmlf 
olduğu ve mezkur gün ve saatte mu
maileyh mahkemeye gelmediği ve
ya bir vekil göndermediği takdirde 
mahkemenin giyabında icra edilece • 
ği tebliğ makamına kaim olmak ü • 
zere iları olunıır. (25764) 



c:-= ---. 22 - 9 • 936 ====================..:======================== T A N ··= 
Devlet Demiryolları .,e Limanları i,letme 

Umum ldareai ilinlan 

Görülen lüzum üzerine Dev
let Demiryolları hesabına Av
rupaya gerek hohşule ve ge
rekse teknikuma tahsile gön
derilecek talebe için evvelce 
ilan edilen kayıt müddeti 28/ 
9/936 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

Devlet Demiryollan hesabına Cer mühendisi yetiş
mek üzere Avrupaya Hohşule tahsiline gönderilecek beş 
talebeye ait müsabaka şartlan: 
· 1 -Türk olmak. 

2 - Yaşı on sekizden küçük ve yırmi beşten büyük ol-
mamak. " 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol -
madığına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışma
ğa müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının 
Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Ada -
nadaki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollanna ka
bul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen sıhhi 
şartlan gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun 
olarak "tam teşkilatlı bir hastaneden" alınmış sıhhat ra
poru ile anhışılmak! 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek isteyenler mekteplerinden bir guna ili
şikleri olmadığına dair vesika göstermek. 

5 -Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
mani olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden ve-
sikayı haiz olmak lazımdır. . 

6 - Talipler 28/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile Is -
tanbul Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat ede-
ceklerdir. , 

7 - İsti daya bağlanması lazım gelen vesika: 
A- Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 

ve lise şehadetnamesi. 
C- rliisnühal varakası "en son mektebin vereceği 

hüsnühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden 
ve ayni zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnü
hal varakası alınacaktır. 

D - 4 X6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H- Babasının adı nedir? Nerede olduğu. sağ ise şim

diki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne
dir? Ve nerede çalışmıştır. Şimdiki veya ölmeden evvel
ki meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne 
gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Eunlan gösterir bir 
tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendeset tahlili riya
ziye, tahlili makine, resim hattı, fizik. kimya ve türkçe -
den olacaktrr. Bu derslerin şümulü Mühendis Mektebi 
üçüncü sınıfına kadar olan programlara göredir. 

9 -Müsabaka imtihanı 1/ 10/ 936 perşembe gunu: 
sac-t 9 - 12 Tersimi Hendese, 14 - 1 7 Fizik, Kimya• 
2/ 10/ 936 cuma günü: Saat 9- 12 Resmi hattı, 13 -17 
Tahlili Riyaziye, Tahlili Makine. 3/ 10/ 936 cumartesi 
günii: Saat 9 - 12 Türkçe, almanca. 

ı O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 
bilenler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avru
padaki tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hiz • 
metleri hakkında Devlet Demiryolları İdaresinin istiye
ceği şekilde taahhütname vereceklerdir. 

12 -Tahsil planı: Avnıpada İdarenin göstereceği 
tabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan 
öğrenilmesi, İdarenin tayin edeceği Hohşulenin makine 
şubesinden 8 sömstirlik tahsili ikmal ve 6 ay zarfında 
imtihan vererek liploma almaktır. 

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat 
hakkında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
'Ve İşletme müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi mü
dürlüğünden istiyenler tafsilatı lazıma alabilirler. 

Devlet Demiryolları tarafından Cer kısmında çalıştı
. ~mak üzere A vrupaya teknikum tahsili için gönderile
·cek "20" talebeye ait müsabaka şeraiti: 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük 

olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol

rnadığma ve memleketin herhangi bir tarafında çahşma
ğa müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının An
kara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Adanadaki sıh
hi heyetinden veya Devlet Demiryollanna kabul oluna
cak memurlarda bulunması lazım gelen sıhhi şartlan gös
terir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak 
'"tam teşkilatlı bir hastaneden" alınmış sıhhat raporu ile 
anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
gabakaya girmek isteyenler mekteplerindn bir guna ili
iikleri olmadığına dair vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 

I 
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~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ 
M. M. Vekaleti Emakin inşaat şubesinde miinhal bu- := = 

!uran bir mühendisliğe mühendislik diplomasınr haiz bir ~ ~D Da \Vl h\ fN1 ~ © ~ n n ~-
mühendis alınacaktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 5 \/ ~ ~ ~ ~ ~ _ 
Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla malumat almak için E ~ 
hergün Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat Şubesine müra- § Şimdiye kadar binlerce kişıy zeng .n etmıştu § 
caat edebilirler. (307) (1378) := 6 <i ke,ide 11 Birinci teşrin 936 dadır. = 

1630 -------------§ Büyük ikramiye -
-----

Maltepe Askeri Lisesi 
Direktörlüğünden: 
1 - Kadronun tamamlanması için alınacak talebele

rin imtihanları Eylülün 23 üncü Çarşamba günü mektep
te yapılacaktır. Şartlan haiz namzetlerin o gün saat 8 de 
mektepte bulunmaları. 

2 - İmtihana gelmiyenler girme haklarını kaybede -
ceklerinden sonradan vuku bulacak müracaatlar kabul 
olunmıyacaktır. ( 1446) 

1682 

man; olmadığına dair alaliadar Askerlik Şubesinden ve
sikavı haiz olmak. 

6 ·-Talipler 28/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile İstan
bul Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. 

7 - İsti daya bağlanması lazım gelen vesaik: 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
C - Hüsnühal varakası "en son mektebin vereceği 

hüsnühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerler
den ve ayni zamanda mahalli· polis dairesinden alınacak
tır.,, 

D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasrnın adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdi

ki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne
dir? Ve nerelerde çahşmıştır? Şimdiki veya ölmeden ev
velk · meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde, 
ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bunları gösterir bir 
ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 -- Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan 
hesap, hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçe
den yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı 5/ 10/ 936 pazartesi günü: 
Saat 9 - 12 Kimya, Fizik, 13 - 1 7 Hesap. Cebir. 
6/ 10/ 936 salı günü: Saat 9 - 12 Türkçe, almanca, 
13 - 17 Hendese, Müsellesat. 

J O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 
bHenler tercih edilir. 

11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Tekni
kum tahsili görmeden evvel Dev Iet Demiryollraı Eskişe
hir atölyesinde 6 ay staj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında 
stajiyerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avru
p.ıdaki tahsillerinin neticesinden sonrki mecburi hizmet
leri hakkında Devlet Demiryollan İdaresinin istiyeceği 
şekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tahsil planr: Altı ay Eskişehir atölyesinde staj, 
bir buçuk sene A vrupada İdarenin göstereceği fabrika -
!arda staj ve lisan öğrenilmesi. İki buçuk sene de İdare
nin göstereceği teknikumlarda beş sömstirlik makine şu
besini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 -Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer husuşat 
hakkında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
ve İşletme Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Mü
dürlüğünden isteyenler tafsi.Jatr lazime alabilirler. 

(946) (1372) 163& 

------~ 200.000 Liradır - -- -§ Ayrıca : 30.000, 20.000, 15,000, 12,000, ~ -E 10.000 liralık ikramiyeler le (50.000) liralık iki E: - -5 adet mükafat vardır... E: 
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KARYOLALAR 
Fabrika fiatma aatıhyor 

Asri Mobilya Mağazası ~~M~o ',,,__, 
İstanbul, Rızapa§a yokuşu No. 66 Tel. 23407 

11!>4 

Telsiz makinisti aranıyor 
Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden: 
Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

makini~ti alınacaktır. 
ı - Orta mektepten mezun olacak 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin

den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde ihtisası 
bulunacak. 

4 - En az iki sene bil 'fiil telsiz makinistliği yapmış 
olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 

5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile

cek. 
İngilizce, Almanca. Fransızca lisanlarından birini bi

len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. İmti
han günü aynca ilan olunacaktır. Taliplerin yazı ile Es
kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 

( 1426) 1653 

Güzel San'atler Akademisi 
Direktörlüğünden 
Güzel San'atler Akademisi laboratuvarında tesis edil

mek üzere tazyik, inhina, cer, makaslama, bükülme ve 
salabet gibi mihaniki kuvvetlerin kaffesini tayine malı -
sus 30 ton kuvvetinde bir tecrübe makinesi açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Mikinenin İsviçrede "Schffhouse., 
şehrin1e kain "Akfred j. Amsler et Co.,. fabrikası ve ya
hut Almanyada "Mannheim., şehrinde kain (Mannhei -
mer Maschinen fabrik, Moh et ferderhaff fabrikaları ma
mulatından olması şarttır. Muhammen bedel -tesisiye da 
hil- 6000 liradrr. Mufassal şartname Akademiden bedel
siz alınabilir. İhale 5 birinci teşrin 936 pazartesi günü sa
at 9 da Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebecili
ğinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin yatıracakla
rı muvakkat teminat akçesi 450 liradır. ( 1387) 

1658 



VENÜS GİBİ GÜZEL 
Kalmak istiyorsanız, daima 

demeyiniz. Seveceği 
ve büyütünüz. 

Çocuğum iştahasızdır 
gıdalarla besleyiniz 

Yavrulannız her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz 

H A 
Özlü Unlarına Yavrular Bayılryor. 

Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet- Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf .. 

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Un lan 
Çocuklarınıza yediriniz. tstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mü

kemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombol, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv
vetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLAR.İLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza. eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA D!KKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, !STANBUL, 
BEYOGLU. 

KANZUK " .. ADIEMü DIKTUDAR 
Venüs Kremi Sa4i eksiri ve BELGEVŞEKLiGi"E KARŞI 
Venüs Pudrast 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimen 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Briyantini 
Venüs Gliserinli sabunu 
Venüs Tuvalet sabunu 
Kullanınız. 

Venüs müstahzaratı en saf, en temiz 
ve gayri muzir maddelerden yapıldı-

ğından aize ebedi gençlik temin eder. c Q M Q G EN E 
Deposu: NUREDDİN EVLİYA ZA-

DE TİCARETHANESİ tstanbuJ 

kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

mamulatı kaldırınız! ve yerine ~öhret kazanmış olan 

TURAN mamulatı koyunuz. 

UAH.A# Hoş lıokufu, yultsek hlitelı, her ıhhyıç ıçın kulfınılır - .. ....._.,.__ -
bır ev sabunudur.ıı 

Mını, mıden ve cımdın mımül bütün enıyı goz 
kıımaşdırıcı bır parlaklık verır, 

·1u RSİL. Camışırlıırı ~endı kendıne yıkar ve bütun kumı~lara - · 
TUAAft GnAnuL1Tı 

• .. 
~ 

Saçların köklerini kuvvetlendi · 
rir. DökUlmesine mani olur. Ke · 
pekleri izale eder. Neşvünüma.sm 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti 
ni arttrnr. Latif rayihalı bir saç 
eksiridir. 
tNG1Ltz KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - tSTANBUL 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehass1S1 

Şişli, Hal!skô.rgazi, Meşrutiyet Apr 
kat 2, No 5 

Her gün saat S-6. Telefon 42498 

,..Acele aranıyor 
Radyo cihazlarında mütehassıs 
ve teknisyen aranıyor. Diplo -

malı şayanı tercihtir. Şerait pek 
müsaittir. Taliplerin mufassal 
tekliflerini "RADYO,, rlimuzile 
Istanbul 176 No. posta kutusu 

- adresine göndermeleri. -

------------------------------------------------- 1698 

GÖÇ MEVSiMi 
dolayısiyle Galatada Tün~l Caddesinde 24 numaralı 

Galata Mefruşat Pazarında 
Mevcut linocum, muşamba, lacivert ııtor, perdelikler 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla -

· rm çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti -
zasıdır. 

Fizuli 1. Brkmen ve Y. Kilitis 

Mübalağalı sözler ve ra
kamlar hoş görünebilir. 
Ancak mukayese terazisini· 
elden bırakmamalıdır. • 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O 

şöhretine daima sadık kal
mış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 

müsbet cevap vermiştir. 

• 

iN 
Her eczanede arayınız. 

1309 

Nişantaşında a Tramvay ve Şakayik caddesinde ~ 

Yatı 1 Sisr k · Lis si l~~i] 
ANA • iLK - ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE 1ÇL'r11 yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞ

KİLATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, !NGiLİZCE kurslarına dokuz yaşın· 
·t~n itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kavrt is-
- lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 -

1~1;:n 

SATILIK ARSA 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

}lo/ .SolraK 

. 

C otl't!'«a/ 1 . =ı-· 

1 

ı 

Ankaranın en mühim ticar~t merkezi olan Anafartalar caddesinde Kınacı hanı l<artısınCla 
mevki ve mahalli krokide itaret edilen beheri 366.12 metro murabbaı dahilinde 732.24 metro 
murabbalık iki parsel arıa kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmıttır. 

Tekliflerin pefin paraaı esa ıı üzerinden ve yahut bet müsavi taksitte, ilk taksitinin pesi . 
nen ve diğer dört taksitinin sat ıt tarihinden itibaren birer Pene vade ile dördüncü sene nih~ . 
yetinde ödenmesi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arsanın tamamının birinci sınıf ve_ bi 
rinci derece üzerinden Bankamıza ipotek edilmesi tarttır. 

Taliplerin en nihayet 25 eyi ül 1936 aktamına kadar tekliflerini Umumi Müdürlüğümüze 
bildirmeleri Han olunur. KAYIP - Dün Unkapanı ile Fa

tih arasında nüfus tezkerelerimizle ·---------------·----------.. ----------· 

Selı:. 
~-s~ 
Si.yah .,,,. 
$i..$t.Lu.: 

~,Z LT, , ,, ,T, 

1~ L", 1-e 3 l.T. 

askerlik vesikalarımızı kaybettik. 
Bulanm insaniyet namına Fatih po
lis ·merkezine teslimini, bulunamaz
sa yenilerini çıkaracağımızdan hU
kümleri yoktur • 

Erzrumun Henis kazasının Gök
oğlan nahiyesinden Tayyar köytin
den Süleyman oğulları Derviş ve A
li kardeşler • 

ZAYİ - 3980 numaralı kamyone
tin bir plakası zayi olduğundarı 

hükmü yoktur. Mühtirdar zade han 
~İühendis Hayri. 

SON MOD LLER ÜZERiNE 
Yorgan takımları, cıhaz takımları, Bayan ve Baylara çamaşır takımhırı, gömlek-

ı~or61'J' !eri, pijamaları, rop döşambrları sureti mahsusada yapmakta olduğundan muhterenı 
halkın bir defa görmelerini rica ederim. 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa pazarı 
Sultan Hamam 4 / 24 Reyoğ'Jıı ı~t ı k i:'-• ·a r:lrl•· ., ·.:ı ı 

Sahibı: Ahmet Emin YALMAN-Umumı N t!~n) '' ' , 

Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Limitet ŞirketJ-Basudıgı \, . 


