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kan ve ates İnsanlığın 
cinayeti 

-----. y irininci asrın insanlarma 
düten bir vazife var: 

liakaız iftiralardan dolayı Ku
tunuvüatadan af dilemek ••• 

İngiltere, ispanyaya mühimmat 
tibi tutuyor İdeal bildiğimiz insanlık ölçWerine 

nynuyaıı vaziyetlere Kurunu~'UStai 

diyoruz. Eğriye doğruya Kurunuvus.. 
lanın karanlık günlerinden, tausu
bnndan, zulümden bahsediyoruz. 

Y annm insanlan, bundan çok faz
la hak ve salihlyetle yirminci unn 
ZUimünden, taassubundan, karanlı -
iuıdaıı bahsedeceklerdir. 

Kurunuvustanm ka.nuılığı, hareket
Bizllğl, taassubu, istibdadı içinde; nur 
arayan bir ruhun ça.rpışmala.rnar, el
den ele geçen uyanıkhk meş'alelerinin 
~ığıru takip edebiliriz. 

Eaki ile kıya 

Ş u elektrikl~rle tenvir edilen 
bu yirminci asnn, methur 

tayYare, bilgi ve hareket asrmın ha- . 
line be.kalım: Bugün Ispanyada ay- ı 
ni millete mensup kardeşlerin boğuş-

1 ınasma nisbe~ edilirse yüzlerce sene 1 
evvel iki düşman din saliklerinin bi
biribirile Ehlisalip muharebeleri namı 
altında çarpışmaııı dostça bir musa
faha gibi görünür. Ispanyadaki en
gizisyon vahşetleri korkunç manza
rasını kaybeder. Katoliklerle pro
tesıan1arın otuz sene biribirlerile bo
ğuşması, çok nizamında ve yolunda 
bir muharebe rengini alır. 

ihracını kontrola 
Hükumet kuvvetleri, zehirli gaz kullandıklarını 
itiraf ettiler, asiler Cenevreye başvurdular 

Yukanda: Hiiktimet kttvııctlcri top Zara mermi yerleştiriyorlar Aşağıda 
solda: isyan mıntakasını gösterir harita 

' 

2 incide: Şehir Haberleri - Siyaset llemi - Takvim 
3 lincüde ı Son Haberler - Resimli makale - Felek. 
4 üncüde: Acı hakikatler - Sağlılı: Öğütler. 
5 incide: Günün meseleleri - Günün içinden 
8 ıncıclaı Y eaarinin romanı: Gece yansı 

7 incide ı İstanbul sayfası 
8 incide: Memleket - Üç İstanbul 
9 uncuda ı İılandaya Türk akmı - Mari Antuvanet 

Rusqadaki tedhişciler 

Zinovief, Kamenef ve 
T roçkinin idamı istendi 
Maznunlar Staline ve diğer şeflere 
suikast yapacaklarını itiraf ettiler 

,,. ~" 
~/~ 
~i~ 
,~. 

Dün Moskovadaki 
muhakeme esnasında 
miiddeiumumi fara
frndan idamı i.'ltenen 

tedhi:jçi çete.'ti azasın 
dan Kame11ef 

Sovyct Rusyanın milmtaz 
Devlet Reisi Stalin 

Diin Moskovada mu
hakemeleri görülen 
tedhişçi ve suikastçı 
grupunun elebaşıla

nndan ve · idamı ;.,. 

tcnenlerdeıı Zinovicf 

Londra, 19 (Ta.n) -: So:'Yet Rus- ı Müd?ei~mumi ithamnamesinde 
ya devlet ve partı reıslenne karşı Troçkı, Zınovief ve Kamenefin ida • 
suikastler hazırlamakla suçlu Zino- mmı istemiştir. Halen Norveçte bu
vief, Kamenef, Troçki \•e 14 arkada- lunan Troçki müstesna olmak üzere 
şmın ilk duruşması bugün Moskova Zinovief ve Kamenef te dahil olduğu 
yüksek askeri mahkemesinde başla- halde diğer maznunlar tevkif edil • 
mıştır. mişlerdir. 

1934 senesiııdeLeningradda öldürü Troçkinin oğlu da bu teşkili.ta 

Masum sivil halkın binlercesini 
birden öldüren, zıt düşünen binlerce 
insanı, cephane depolarma ateş edil
inesin diye bu depolara dolduran, 
düşmanın elini bağlıyacak bir nevi 
koruma tedbiri diye kadınlan, ço
CUklan ateşe maruz binaların dam
larına yığan bir harp, insanlann dö-

Almanyada büyük asabiyet varı 
len Kirofun katlinden başka, şimdi mensup bulunmaktadır. 

'ı de Alman gizli polis teşkilatı ve Na Muhakeme hali. devam etmekte • 
zilerle teşriki mesai etmekle maznun dir. 
bulunan bu tethişci grupun faaliye· [Müddeiumuminin iddianamesine 

İspanyol kruvazörü bir Alman 

gemisinde araştırmalar yaptı 

~: ti ve suikast teşebbüsleri tama.men ve maznunların hüviyetlerine ait 

~m~i değildir. Yırtıcı hayvanla • lıpanyadaki dahili harp bü-
l'llt boguşmaaıdır. tün fecaatile devam etmektedir. 

Sathi oerm1t Aıiler muhtelif tehirleri topa 

b emek ki ~en~ yeni ica.Uarm, tutm\ıtlardır. Şimalde korku 
nmddt m~arm. umumi ~ ıe C'.rıw> - •ı u g:ıı- z '> A' • 'irl•ll'lll!' w•·w .-~1I.....,temF9n.www, &ı uerımrıe- ._..,~Jaallr.. &•n•.- u..-.· ""ekl ~ --- etmek D 1 ti mekte olıul Kameron lsmlno an gemisi, bugün, hUkftmete sadık 

llbı hayata soktuğu yenilik çok aat- ca t r. eve enn vazı-
bi bir vernikten ibaretmiş. Bu biraz yeti henüz malum değildir. Ma- Uberta kruvazörü tarafıbdao dtırduhıımuş ve gemide araştırma yapıl-
~- ~~ ·.rulınca vahşi, yırtıcı hayvan man- amafih İngiltere diğer devletle-
&arası çırçıplak ortaya çıkmıştır. . Kadiks limanına da uğnyaca.k olan bu gemi taharriyat neticesinde ser-

Yirminci asn kirleten bu manza- rın cevabmı beklemeden Frama best bırakılmı§S& el&, Kacllkse uğraDIMID& müsaade edllmemiştlr. Alman 
l'a.nrn mes'uliyeti, yalnız ispanyaya gibi İspanyaya ıilih ve mühim- D. N. B. Ajansmm verdiği ma.lômata göre bu araştınna Almanyada 
hıııisar etmez. Bütün insanlık mes- mat ihracmı kontrola tabi tut- büyük uabiyet uyan~tır. Almanlar böyle bir şeyin ancak hali harp. 
~dii~: Feli.ketl?r içinde ~rUklenen mu.mr. Bu karara Belçika da te vuku bulabileceğini söylemektedlrler. 
le c;;ıgnenen milyonlarca ınaanın ıs- tur Keyfiyet Bitlere blldirilınlştlr. Bu hususta son karan Hltler verecek-
1l'aıbma ve işkencesine kayıtsız kal- uymuf • tir. ~ 
~~k ağır bir mes'uliyettir. Gözleri Bu huıuıta gelen telgraflar o- l ! 
:onerek biribirine saldıran, kendi nuncu sayfamızdadır. " -' 

lt eıtdilerine kalsa daha senelerce sü- ------------------------------------------
• finet haline gelmesine ihtimal bu-
Unnuyan boğu11ma grupları arasında 
hiçbir ta.V888ut hareket ve teljebbü
:~de bulunmamak, ortadaki acı ıs
""11.plann kabahat yüküne ortak ol
inak demektir. 

1_ ~akat iş bu kadarla kalmıyor. I,in 
"'iinde menfaatleri olanlar, yangına 
~çten petrol de döküyorlar. Şu ve
"' bu tarafın siyasi akidesinde dö
~erle bir olanlar, kavgayı kı -
:.ı~rıyorlar. Bir taraf kavgada ec-
ebi lejyonunu ve Faa müslllmanla-

l'!nı kullanıyor, diğer tarafa da 1s -
~çre, Holanda gibi bitaraf memle
lt tlere varmcıya kadar her memle
ı .. ~!1 radikal dü11iiıı<:eli, i.si ruhlu 
~ar, kadın, erkek iltihak ediyor-

~ya gazetelerinin çoğunda, neş
~dikleri memlekete ve gazetenin 
~naup olduğu sınıf ve fırka kanaa
~ göre, tarafgir bir renk vardır. 
~ dUnyanm gazete okuyucularm
l'ltı Çoğuna meselenin yalnız bir ta
tıı...._ göateriliyor. Tam insanca man
._1181 gözlerden uzak kalıyor. 

Tam insanca zaviye 
~ emleketimizde hiçbir tarafgir
._ lik meyli yoktur. ispanyada 
~an kanlar ister kara, ister kızıl 
lıı kU tarafa ait olsun, milyonlarca 
tl ~ın çektiği işkenceler tUylerimi
l\th....~rtiyor. lnsanlan biribirinden 

• 
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4Lll iki yeni dinin aldı, iradeyi 
~uran, gözleri bağlıyan kapkara 
~Ubuna acıyarak bakıyoruz. 
~lklavi dinlere ait taassubun in
~ araamda açtığı uçurumun de
~k . &Öz gelişi ile hafif gö&ter
lrttı latenıeyiz. Fakat ileri gitmif fi
~n, hergtlnktı hayatın zanı
~ den, hıaanlarm dünya yUziln
~ refahını ve saadetini çoğaltmak 
liiıtl arından doğan bugünün siyasi 
4 e '':1 arasındaki uçurum daha az 
1-.. r 1 n d e ğ i l d i r.. 1 n s a n -
'1 b·at'~ındaki anlaşmaya, sulhe, 

•rUguıe, insanlıfm kW halinde 

• 
lngiltere Kralı 8 inci Edvard .... 

Yugoslavyanın Dubrovnik şehrinde o· d d · b. 
Beıgrat, 19 ıre a u va a. ır 

~=~ı ın~: isyan çıkh 
vard, geçen ge
ceyi Dalmaçya
ıia Kortvla ada 
smm Zumbarda. 
iskelesinde ge
çirmiftir. Kral, 
iskeledeki ba ~ 
bkçılarla görilt 
mtlf ve kendi -
lerile sabaha 
kadar fenerle 
balık avlalllll}
tır. 

Kral, kendi -
sine bundan 
sonraki gezile -
rinde refakat 
edecek olan In
giltere Harbiye 
nazm Lort Ku 
periyi de kabul 
ebnişt.ir. Kral, 
yatı ile halen Kral Edvard protokola hiç kıtlak Mmadan ceketini 
Dubrovnikin ce kohına almı§ Dalmaçya sahillerinde do~yor 

nup sularmda bulunmaktadır. tir. Halk, kralı şiddetle alkışlamış -

Kral Etlwml Dabrounilı'te 
Belgrat, 19 (A.A.) - Ingiltere 

kralı sekizinci :Edvard refakatinde 
harbiye bakanı Duff Caaper ve mai
yeti erki.nı olduğu halde, Dubrovni
ke gelmit ve yemeği §ehirde yemif-

tır. Şerefine Yugoslav milli elbiseler 
ile bir geçit resmi yapılmış ve kral 
bu geçit resminde hazır bulunmuş
tur. 

Kral Jç1n Dobrowlkte yapdan ba
zrrlıklara alt tafBilit onunca sayfama 
dadır. 

ilerl~meeine ayni şiddette bir engel ı sun. Bumı sırf insanca saiklerden 
teşkil eder. doğmuş ve cidden bitaraf memleket-

Oyle temenni ederiz ki ispanya iş-J lerde harekete getirilmiş bir tavas
lerine kanşmamak hususundaki dün- sut t~şebbüsü bir dakika evvel takip 
ya cereyanı, insanlığın ispanya bo- etsin. • 
ğuşınasma ali.kasının ilk safhası ol- .4ı\hmet Emin YALMAN 

Paris, 19 (Tan) - Komadan Ste
fanl ajuısı bildiriyor: Adisababa.du. 
alıDUl malômata göre, Direadua civa 
nnda isyan eden bazı Habeş çeteleri 
İtalyanlar tarafından tenkll edlbnlş -
tir. 

Gallada da temlzleme harekltı de
vam etmektedir. İtalyan askerleri yağ 
murla.nn ~k ıtlddetli olmasına rağ -
men yer yer kalkman Habeşleri tedip 
etmektedir. 

İkbsat Vekili 
Ayvalıkta 

Celi.I Bayar yağ, keçe ve paapu 
imalathanelerini gezdi 

Ayvalık, 19 (A.A.) - Kotra ile 
seyahate çıkan İktısat Vekilimiz Ce-
18.l Bayar maiyetlerindeki zevatla dün 
sabah Ayvalığa g'eımişlerdir. Öğle ye
meğini tüccar klübünde yedikten son
ra hükumeti ve müesseseleri ziyaret 
etmi§ler ve bu arada Ayvalığm yağ
cılık, sabunculuk ve diğer iktsadi 
vaziyetlerile beraber bilhassa yağ fab 
rikalarmm ti.sir torbaların~ hazırlı
yan ve koko ipliğinden yol keçesi ve 
paspas dokuma hnalathanelerine gi -
rerek derin bir allka ile incelemeler
de bUlunmuşlardır. Vekil, geceyi 
Çamlıda geçirmişler ve bugün öğle 

yemeğini müteakıp Ayvalıktan ayrıl

mışlardır. 

sabit olmuştur. tafsilat altıncı sayfamızdadır.] 

Dil Kurultayına hazırlık 
-------------------------

Şimdiye kadar 153.504 
tane kelime fişi geldi 
Bu pazar günü açılacak olan Üçün- ve sekreterlere mahsus kürsü in§a et

cü Dil Kurultayı hazırlıkları devam tirilrni§tir. 
etmektedir. Kurultayın toplanacağı Kurultayın açıldığı gün, Türk Dil 
Dolmabahçe sarayının ön salonunda- Kurumu tarafından bastırılan ya .. 
ki hazırlıklar bitirilmek üzeredir. Re- yınlar üyelere dağıtılacaktır. Bunlar 
isicümhur Atatürk, Türk Dili Kuru- al rfl k 
munun çalışmasını dün d~ yakından numar ı za ara onulmuştur. 
takip bujurmuşlardır. Kurultay mü- Şimdiye kadar iurultaya 153.504 
zakeratmı salonda takip edecek ol8Jl tane kelime fişi gelmiştir. Dil Kurulta 
Atatürk için bir kürsü yaptınlmıştn-. ymm faaiiyetine ait tafsilat onuncu 
Aynca kurultay başkanı ile hatipler sayfa.mızdadır. 

Dirileri ö.lü gösterenier 

Dolandırıcılıkta birçok 
kimselerin ismi geçiyor 
Şebeke elebaşısının evinde yeniden 
sahte raporlar, senetler bulundu 

Meseleui meydana çıkaran Sulh ceza hakimi Salahaddin 
Ziya Demirelli 

Dirileri olü olarak gösteren ve bu suretle sigortadan mühim miktari!a 
para dolr.ndıran şebeke hakkındaki adli tahkikata devam edllmektedir. 
Onnlğin evinde yapılan taharriyatta bil"çok sahte senetler, rap0rlar daha 
bulunmustur. Bu husustaki tafsil&t 6 mcı sayfunımadır. 
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Sofya mektubu 

Bulgaristan da • 
seçım yaklaşh 

Kadınlar da seçime 
iştirak etmek istiyor 

Slav alim ve doktorlarının kongreleri Panslavizm 
için bir tezahür addediliyor 

S of ya, (Hususi Muhabiriro.iz 
yazıyor) - Bulgaristan da 

parti rejimini kaldıran 19 Mayıs 934 
inkılabından sonra bugüne kadar ge
len Bulgar hükumetleri, cenup Slav 
memleketlerile yakınlaşmaya çok 
ehemmiyet vermektedirler. 

Geçen sene buraya davet edilen 
Slav memleketlerinin jimnastik So
kol teşkilatlarının iştirakile Bulgar 
Yunak - Sokol jimnastik şenlikleri 
de S"ofyada bu maksatla yapılmıştı. 
O zamanlar siyasi mahafilde Slav 
birliği yapıyorlar da denmişti. 

Yakınlaşma gayesi 
Bu sene yine cenup Slav rnemle

ketlcrile yakınlaşma gayesile Sofya
da bir Slav coğrafya ve estonoğraf
ya ilimlerinin kongresile bir de Slav 
doktorları kongresi yapılıyor. Slav 
doktorlarının kongresi eylülün 12 sin
de açılacaktır. Slav coğrafya ve es
tonoğrafya ilimlerinin kongresi ise 
şimdi burada üniversitenin merasim 
salonunda devam ediyor. Gazetelere 
göre kongreye; buradan, Yugoslav
ya, Lehistan ve Çekoslovakyadan ol
mak üzere 430 münevver alim işti
rak etmiştir. Rusya bu kongreye iş
tirak etmemiştir. Yalnız profesör O. 
Valof'u müşahit sıfatile göndermiş

tir. 
Diğer devletlerden Fransa, Al

manya, Avusturya ve Finlandiya da 
birer müşahit bulundurmuşlardır. 
Burada misafirler, parlak bir suret
te istikbal edilerek kendilerine res
rnikabuler yapılmış ve ziyafetler çe
kilmi~tir. Bunlarda Bulgar Kralının 
kardeşi Prens Kiril, Başvekil Köse
ivanof ve diğer nazırlar da hazır bu
lunmuşlardır. 

Kongrenin açılışı 
Kongrenin ıu;ilışı esnasında me.a.

rif nazırı Dim. Mişaykof. misafirlere 
hitaben irat ettiği bir nutukta. Slav
ların şimdiye kadar b~ka milletler 
tarafından iştismar edildiklerini, bu 
sebeple şimdiye kadar .birleşemedik
lerini, fakat artık birleşme zamanı
nın geldiğini, arada ihtilaf kalmadı
ğını, Slavlar birleşince dünya tari
hinde ve medeniyetinde mühim rol
ler oynayabileceğini söylemiş ve 
murahhaslar tarafından çok alkışlan 
mıştır. Buna cevap olarak ayni ma· 
hiyette murahhMlar da birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Siyasi mahafilde söylenildiğine 

göre, Slav 8.limle1'inin bu ve Eylülde 
toplanacak Slav doktorlarının kon
greleri Panslavizm için bir nevi te
zahürat olarak sayılmaktadır. 

Seçim hazırlıkları 
Burada hey' eti vekile tatilde ol

duğu için seçim kanunu, henüz mec
liste tasvip ve tasdik edilememiştir. 
Kanunun hazırlığında bazı yabancı 
devletlerin seçim kanunları da na
zarı itibara alınmışİ.ır. 

Maamafih bir çok belediyelerde 
§imdiden seçim listeleri hazırlanmış
tır. 

Teşrinievvel de yapılacak bu meb' -
mı seçimine kadınlar da iştirak et
mek için iarar ediyorlar. Başvekil, 
kadınlara seçim hakkının verilmesi
ne taraftardır. Binaenaleyh, kadın

lara siyasi haklann verilip verilmi
yeceği asıl meclisin bir toplantısın
da kararlaştırılacaktır. 

Kadınlar avukatlık haklarının da 
tanınmasını istiyorlar. 

Seçim gürültülü olacak 
Seçim yaklaştıkça eski partiler de 

faaliyetlerini artırmışlardır. Çanko
fun ve Lapçefin partileri hariç ol
mak üzere diğerleri son kabineye 
iştirak ettirilmedikleri için ikinci Kö
seivanof kabinesine karşı intihap
larda toplu olarak hareket edecek
lerdir. Bu sebeple intihapların çok 
gürültülü olacağı daha şimdiden an
l&fllıyor. Hatta son Köseivanof ka
binesinin de ömrü intihaplann ne
ticesine kadar devam edeceği sanı
lıyor. 

Diğer yandan l3erlinde Bulgar 
kraliçesine yapılan bir ameliyattan 
dolayı onun iyileşmesini bekleyen 
Bulgar kralının yeni bir kabine teş
kil edeceği de söyleniyor. 

lahatı hakkında da bazı mühim ka· 
nunlar hazırlamıştır. Kabul edilen 
bir kanuna göre, memlekette yeniden 
22 lise ile 7 orta mektep açılacaktır. 
Eskiden partizanlık dolayısile müte
madiyen değiştirilmekte ve azlolu
nan muallimler, bundan sonra daimi 
olarak bir mektebe tayin edilerek de
ğiştirilmiyecekler ve mühim sebep 
olmadan da azledilemiyeceklerdir. 

Ekmek meselesi 
Gene Hey'eti Vekilenin aldığı bir 

karara göre, memlekette ekmek ucuz 
latılmış ve bizim para ile 4 - 5 ku
ruş fiyatında (4 leva) yeni bir tip 
ekmek daha çık- 1 -nıştır. Şimdi bu 
nevi ekmek yalnız Sqfyada satıl
maktadır. Terkibini yüzde yetmiş 
buğday ve yüroe otuz mısır teşkil 
etmektedir. Yeni tip ucuz ekmek 
satışının tecrübesi Sofyada yapıl
dıktan sonra iç illerde de çıkarılma
sına başlanacaktır. 

Memleketle bir çok yol ve şoseler 
yapılması için daha bu sene 170 mil
yon leva sarfedilmesine karar veril
miştir. Yugoslav hududunda kain 
Bulgar şehri Dragoman ile Sofya a
rasındaki şosenin bazı kısımlarının 

yeniden yapılması için 45 milyon le
va harcanacaktır. Sofya - Samokof 
arasındaki şose için de 25 milyon le
va sarfedilccektir.Böylelikle daha bir 
çok yol ve şoseler de ihya veya ta
mir ile işsiz ameleye iş bulunmuş o
lacaktır. 

Yeni yapılacak mektep binaları i
çin 73 milyon, umumi ve belediye 
binaları ıçın 202 milyon · ve 
devlet binaları için de 25 mllyon le
va tahsis edilmiştir. 

Sof yanın imarı 
Sofyanın imar planının yapılma

sı da, buraya. getirilen ya:bancı ışehir 
mUtehassıslarda.n mühendis pro
fesör Musman' a verilmiştir. Profe
sör şimdi Sofyanın inşaat ve imar 
planını hazırlamakla meşguldür. 
Geçen gün burada BIAD salonunda, 
yapacağı Sofyanın planı hakkında 
bir konferans vermiştir. 

Hazırlanacak olan bu plana göre, 
Sofyada bir çok yeni bahçe ve park· 
!ar tesis edilecek ve yeni demir yol
ları ve otomobil dura~ları kurula· 
caktır. 

Milli sanayiin korunması ve yük· 
scltilmesi hakkında da bir kanun ka-
bul edilmiştir. 

Şişe fabrikasında bol 
bol stok vardır 

Dün bir akşam gazetesi, Şişe Fab
rikasının elinde diğer siparişler bu -
lunduğu ve her nevi şişe yapılamadı
ğı için ıtriyat tacirlerinin fena bir 
vaziyete düştüklerini yazmıştı. Fab
rikada yaptığımız tahkikata göre, bu 
haber doğru değildir. Fabrikada şim
dilik bir buçuk milyon stok şişe var
dır. Ve fabrika verilecek• her türlü 
siparişi önliyecck vaziyettedir. Eğer 
bu siparişler mevcut olmıyan tiplere 
ait olsa dahi bunları bir buçuk iki ay 
zarfında teslim etmenin imkanı var· 
dır. 

Kanseroloji kongresi 
Eylülde Brükselde 

toplanıyor 
lkinci Beynelmilel Kanseroloji 

kongresi Eylülde Brilkselde toplana
caktır. Kongreye iştirak edecek olan 
profesör doktor Hulusi Behçet ve 
profesör Oberndorfer yakında hare -
ket edeceklerdir. 

Kongrede beşeriyetin başına mu -
sallat olan bu en mühim hastalığın 

tekevvün, seyir ve t e d a v i e i 
için 45 milleti:ıt'profesörleri toplana -
caktır. Biyoloji noktasından kansere 
sebep olan i.mjllerden, 1 - Kimyevi 
maddeler, 2- Uzvt neşvünema kı -
sımlan, 3 - lntikal kabiliyeti bulu
nan virsüler, 4 - Kansere karşı is
tidat, mukavemet, irsLvet metabolis~ 
me, muafiyet meseleleri okunacak ve 
münakaşa edilecektir. 

Bu sebeple kralın dönüşü ciddi bir Odada raportör imtihanı 
alaka uyandırmaktadır. Ticaret Odasında yeni tesis edilen 

Maarif ıslahatı sanayi şubesi için alınacak raportör-
Kabine, son içtimamda maarif ıs- larin bugün imtihanl:ırı yapılacaktır. 

:r A N 

Ankaradaki el 
işleri sergisi 

Serginin mükemmel 
olması için çalışılıyor 
Ankara.da 29 Teşrinievvelde açıla

cak olan El igleri sergisi hazırlıkları
na faaliyetle devam edilmektedir. 
Memleketimizde aile sanayii ve kü -
çilk san'atlar için bir teşvik vesilesi 
olmak ve bu nevi sanayiin himayesi 
için alınacak tedbirlerin nisbeten tat
bikına hizmet etm('.k ma.ksadile açıla
cak olan bu sergi hertarafta büyük 
bir alaka uyandırmıştır. lktısat Veki 
li Celal Bayarın bilyük sanayii kurar 
ken küçük san'atları ihmal etmemiş 
olması ve bilhusa bunlann ihyası ve 
inkişafı için tedbir alması takdir ve 
şükranla kar3ılanacak bir hareket -
tir. 

Sergide her nevi Brodöri, oya ve 
tente işleri, tahta ve taşlar üzerine 
işlemeler, gümUış ve bakır üzerine iş
lemeler, tezhip sanayiine ait işler, 
deri üzerine işler, her nevi el triko -
tajı, huli.sa el ile yapılan biltün işler 
teşhir olunacaktır. S,rgide dedeleri
mizin ve ninelerimizin yapmış olduk
ları işlere ait bir köşe de hazırlana
caktır. Burada eskiden yapılmış o
lan biltün işler teşhir edilecektir. Bu 
suretle eski ve yeni işler arasındaki 
farklar tebarüz ettirilmiş olacaktır. 

Elişleri sergisi hazırlıklarile meşgul 
olmak üzere şehrimize gelmiş olan 
Türkofis merkez müdÜrU Akil Gün 
ve Sergiler fahri müşaviri Salahattin 
alakadar müesseselerle temaslarına 

devam etmekte ve lazım gelen ted
birleri almaktadırlar. Şimdiye kadar 
Kızılay, Türk Kadniları Çalıştırma 

Derneği, Hizmetçiler ve Dokumacılar 
cemiyetlerile ve sair müesseselerle 
temaslarda ':nılunulmuştur. Kızılay 

v~· Kadınları Çalıştırma Derneği ser
gide teşhir edilmek üzere çok gti7,el 
ve ince işler hazırlamaktadırlar. Tez. 
hip eanayine ait işler de hazırlan
maktadır. Oymıtcıhğa ait işlerle gü
müş ve ha.kır üzerine yapılmış İ§le

rin ta.m bir şekilde teşhiri için ali..ka
darlarla temas edilmiş ve teşviklerde 
bulunulmuştur. 

Bütün bu ha.zrrlıklar Elişleri ser
gısinin il'le -Oerece müvaf:N..k' olacağını 
göstermektedir. Şurasını da mem -
nuniyetle kaydetmek isteriz ki, lktı
sat Vekaleti sergiye ait bütün mas -
rafları deruhte etmiştir. iştirak ede
ceklere hiçbir külfet tahmil etmemiş
tir. Sergide muvaffak olanlara mu
vaffakıyet derece.qine göre nakdi 
mükafat ve madalyalar verilecektir. 

Konıervatuar· planı n ih ayet 
geliyor 

Yeni inea edilecek konservatuvar 
binasının projeleri bu projeleri ya -
pan Mimar Pölzik'in kansı tarafın
dan bu hafta içinde Belediyeye gön
derilecektir. Belediye, projenin tat
bikına nezaret için Pölzik'in kansını 
getirtmekten va.r.geçmiştil'. İnşaata 

bir Türk mimarı bakacaktır. 

·Mektep ihtiyacı Eti ucuzlatmanın 
Şehrimizde yeniden beş 

ilkmektep açılacak 
İlkmekteplerc alınacak talebe hak

kında bu yıl yeni bir §ekil tatbik e
dilecektir. Maarif müdürlüğü tara
fından tanzim olunan haritalar, §eh
ri bir takım mıntakalara hyınnakta
dır. Her ilkmektep bu haritada ken
di mıntakası içinde kalan semtlerde 
bulunan çocukların müracaatlerini 
kabul edecek, diğerlerini reddedecek
lerdir. Bu usul iyi netkeler verirse 
gelecek yıllarda da aynen tatbik olu
nacaktır. 

Diğer taraftan mevcut ilkmektep
lcrin bugünkü ihtiyacı karşılıyamı -
Yacağı tamamile anlaşıldığından Ma
arif Müdürlüğü yeniden ilkmektepler 
açmaya karar vermiştir. Açılacak 

mekteplerin adedi henüz kat'i olarak 
tesbit edil~emig iee de bunun beş ta
ne kadar olacağı zannedilmektedir. 

Beykoz ortamektebi 
Beykozda açılacak ortamektebin 

tesisine Maarif müdür muavinlerin
den Adil memur edilmiştir. Mektep 
Abrahampaşa koruluğunun altındaki 

yalılardan birinde açılmaktadır. Di
ğer yeniden açılacak olan ortamek • 
teplere de asaleten birer müdür tayin 
edilmiş olup yakında liste bildirile
cektir. 

Tal ebe kaydi bQflıyor 
Bugünden itibaren bütün ortamek

teplerle liselerde yeni tedris yılı için 
talebe kayıt ve kabulü muamelesine 
başlanılacaktır. 

Nafıa Vekili 
dün geldi 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiş -
tir. Vekil, şehrimizde istirahat ede
cek, bu arada bazı tetkikler yapa -
caktır. 

Ali Çctinkaya akşam üzeri Dolma
bahçe sarayına gitmiş ve Atatürk ta
rafından kabul edilmiştir. 

• 
çaresı aranıyor 

Kasaplar Belediyeye 
bir heyet gönderdiler 
Kasaplar Şirketi tarafından şehrin 

bazı semtlerinde açılan dükkanlarda. 
etin on, on beş kuruş daha ucuza 
satılması, diğer bütün kasapları mu
tazarrır etmeye başlamıştır. Bu va
ziyet karşısında rekabete maruz ka
lan kasaplar namına bir heyet dün 
belediyeye müracaat ederek şikayette 
bulunmuşlardır. Belediye, bu şikaye
ti tetkik ettirdiği gibi, Kasaplar Şir
keti tarafından idare edilmekte olan 
nakliyat işile de meşgul olmaktadır. 
Bu tetkikat, nakliyat fiyatlarının in
dirilmesi suretile et fiyatlarının ucuz
latılmasına matuftur. 

Poliste 

Kolu kırıldı 
Otobüste kolunu dışarı 

çıkarmak istemiş l 
Bakırköylinde Kartaltepede oturan 

Necmi, otobüsle 1stanbula gelirken 
Etyemezde kolunu pencereden dışa
rıya sarkıtmıştır. Bu sırada kolu 
şiddetle tram'lay direğine çarptığın
dan kırılmıştır. Yaralı Necmi hasta
neye kaldırılmıştır. 

Üçüncü kattan cadd eye dü,tü 
Kıhçali mahallesinde Çitlik soka -

ğında oturan Kuyumcu Mehmedin 
dört yaşındaki çocuğu Turan, apart
manlarmm Uc;UncU katından düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Bir çocuk aranıyor 
Şehremininde Uzunyusuf mahalle

sinde oturan Zehranın oğlu Hasan 
bir haftada.nberi ortadan kaybolmuş
tur. Çocuk zabıta tarafından aran -
maktadır. 

Ambara dü,erek yaralandı 
Balıkpazarmda Kısmet ambarında 

çalışan Moiz, Bartın vapurundan eş
ya ta~ırken ambara düşmilştilr. Mo-

Tramvay ıefeTleri iz mu~telif yerlerinden. yaraJ~nmış, 

Bel-..:ı:y • toı>«ıebb" - ü . ha.ata.neye kaldırılmıştır, 
\.-w enın "'"S usu z e r ı n e 

Tramvay ŞirkeÜ tramvay seferlerini - 5alkuuJcuı , uTo.r1o.""'" ~°"'u.k 
gece saat bire kadar temdit etmiş • Beylerbeyinde Burhaniye mahalle
tir. Fakat, birden sonra tramvaylann sinde oturan Zeynebin on iki yaşmda
depolara girip hesap vermeleri işi ki kızı Seniha, evlerinin balkonun
geciktiği için şirket, Belediyeye mli- dan düşerek yaralanmıştır. 
racaat ederek seferlerin rağbet bul - iki tramvayın arasında kaldı 
madığını bildirmiş ve gece seferleri- Şoför Süleymanın idaresindeki o-
nin kaldırılmasını istemiş ise de Be- tomobil Sirkeciden Salkımsöğiide 
lediye buna muvafakat etmemiştir. doğru giderken arkasından ve önün
Gece seferlerinin kışın da devam et- den gden iki tramvay arabasının A.

tirilmesi muhtemeldir. rasmda kalmıştır. Otomobil birçok 

Tramvay durak yerleri 

Fatihte ve Maçkada Mezarlık mev
kiinde birer üstü kapalı tramvay du
rak yerleri inşa ettirilecektir. Şirket 
bu işte geciktiğinden Belediye dün 
tekrar Tramvay Şirketine bir tezke
re yazmış, her iki istasiyonun derhal 
yapılmasını bildirmiştir. 

yerlerinden hasara uğramış, insanca 
zayiat olmamıştrr. 

Ticaret Odasında toplantı 
Görülen lüzum üzerine tktısat Ve

kii.lcti çorapları istandardize ctrneğe 
karar vermiştir. Bugün bu maksatla 
Ticaret Odasında bir toplantı yapıla
cnktır. 

TA1.CV\M · 
VE ı-4AVA 

Bugünkü hava 
Bugün hava düne nauı.ran biraz da

ha sıcak olacaktır. Rutubeti nisbiy~ 
de §U sıralarda görülen yükselişler, 
havanın sıkıcı sıcaklığında amil ol . 
maktadır. Rüzgar, şimal istikametin
den esecek ve hava tamamen açıla • 
caktır. Tazyiki nesimide küçük ta -
havvülatın görülmesi muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Hava, dün öğleden sonra kısmen 

açılml§ ve öğleden sonra yarı bulutlu 
geçmiştir. Rfü;gar, yıldız poyrazdan 
saniyede 11 metre sür'atle esmiştir. 
Güneşte azami hararet 59 dereceye 
düşmil§, gölgede en çok 27.3, en az 
21,2 dereceye çıkmr§tır. Tazyik, 763 
milimetre civarında eeyretmfştir. Ru
tubeti nisbiye yüzde 71 olarak kayde
dilmiştir. 

Memlekette hava 
Anadolunun muhtelif yerlerinden 

alınan haberlere göre şark illerinde 
yağış keeilmiş, hava yan kapalı bir 
vaziyete girmiştir. I\'.aradeniı sahil 
mıntakası hafif yağıışlıdır. Bu bölge
de derecei hara.rette yeni, bir taba v-
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füler kaydedilmiştir. Cenup sahilleri
mizde hava fazla kuraktır. Marmara 
ve Trakyada hava vaziyeti tabiidir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugiln gölgede azami 

hararet 27,9, asgari 20,3, güneşte en 
çok 60,2 derece olarak görülmiiştür. 
Rutubeti nis'biye vasatisi yüzde 71 
dir. Tazyikı nesimi 762,6 milimetre. 

dir. Rüzgar saniyede vasati 6,4 met
re sür'atle esmiştir. Hava pu13lu geç. 

miştir. 
~ 

1 - Berlinde radyo sergisinde bir 
yangın çıktı. 20 kişi yaralandı . 

2 - Ber1inde Metrepolitende ya
pılmakta olan 150 metrelik tünel çök
tü, 17 ki§i öldU. 

Günet: 5,15 - Oile: 12,17 - Ikindi: 16,04 3 - Galatasaray üçUncü maçını 
Akıam: ı9,0l - Yatıt: 20,43 - lmsak:3,23 

Peştede Şorokşar takımile yaptı, 5 - 2 
~"!"'!"!!!"'!!!""!'!'!'!!"!'"!!!""!!!!!!!!!!!!!!~~~~"'!"""'~"'!"?- yenildi. 
vill kaydedilmcmi§ olmakla beraber, 4 - ttalya hava kuvvetlerine 16 
hava bunaltıcı vaziyetini muhafaza bin kişi daha kaWdı. 
etmektedir. Orta Anadoluda normal 5-Türk - Yunan ticaret anla§ma-
bir hava görülmektedir. Akdeniz, ve sı bir ay daha uzatıldı. 
Ege mmta.kaları.ııda derecei hararet 6 - Kayseride iki çamur kaynağı 
nisbetlerinde birkaç derecelik teref - bulundu. 

20 - !i U31i 

Siyaset ilemi 
Yunanistanda yeni 
idarenin ilk icraab 

l'unanistanda on beş günden beri 
teessüs eden yeni idare hakkındl 

hüküm yürütmek henüz erkendir· 
Gazeteler sansüre tabi oJduğu, her 
türlü siyasi münakaşaya da meydsJI 
\'erilmediği için Yunan efkfmuınu· 

mfyesinin yeni \'aziyet hakkında dU· 
şünclüklerinl öğrenmek güçtür. Bll• 
nunla beraber Yunan miJleti çoklu· 
ğunun, bir mUddet için olsun, kendi· 
sini en sevdiği şeylerden, söyleme"· 
ten \'e mtinakaşadan meneden, bıl 

yeni tec·riibe~·e tahammül edecej!tnl 
gösteren alametler de yok değildir. 

* Şimdhlf'n sö~·liyebilirb: ki Genersl 
M e t a k s a s b ü y il c b 1 r me
ha retle hareket ediyor. Yeni hükO
meti kurduğu uman mUzaheretle.rl• 
nl temin ettiği ada.mlann intihabı ,-e 
hundan sonra aldığı tedbirler yerili• 
de \'e mliessirdir. 

General Metaksas yeni arkadat 
larını seçerken politika.edan bir tlt" 
rafa bırakım Yunan milletinin hr.r 
hususta itimat ettiği adamlan mU· 
hbn mevkilere getirmiş, 11e7..aretterlll 
birçoğunu yeni !1&hslyetlere te,·dl et• 
miştir. Yunan hükfımet- reisi dalı• 
lleri~·e de gitml~tlr. Muhallflertndellı 
kendisile uğra.san, mücadele eden Ilı' 

mele reislerinden bir kısmmı da et
rafında toplamaya mu\'affak otmut 
tur. Yeni mesai vekaleti müst~ 
Dimitrat.os amele Jttifaklan umuıtJ 
katibidir. Mesai işlerinde bir mutw 
hassıs olduiu gibi, amele ve patroll" 
lann da itimadını haizdir. 

Sonra yeni w~killerden za,itMıt"8 
ve Kori:r.ls de tanınmış, temiz, tecril' 
beli insanlardır. 

• 
Yeni idanınln dl~er , ... çok maıcd 

bfr ha.rekett de do~nıdım doıtnıY' 
muhalefetine hedf'lf olduğu s1nrfm, ' 

mele sınıfının menfaatJr.rini ele .> 
makla işl'l haslamruıudır. Canlı. dıüflll 
,ayakta olan geni~ amele kiifMt•riıt
ih_tiy~~~na de~ bir alaka gi.iste 
mesidir-

Bu Vadide dahil ştin ıeten n.MI-' 
tedbirler cidden ehcmmi~·etlidir. fi 
mele \'e patronlar arasında mü~u:rtJ 
muka\•ele prenslpi kanuni bir B.eıd' 
sokulmuş amelenin &cıgari ~·evmi5' 
meselesi halledilmiştir. İ<KllP.r leJtlıı' 
de <laha. bir ~ok t~dhirlP.r nhnm~tıt· 
Bilhassa giintle 15 - 20 kuruş Jel' 
7.anan 120.000 kadm w ço<'uklıı, y1~ 
binlerc-e amelı•nln ka1.nnç se\i;ft" 
ylikst>ltilmiştir. · · 

Geni~ müstehlik smıflann yaşa.d" 
~r:aiünin deği me ve lyil~meet.,.. 
l'unan ikbsadlyabna temin etti~ ., 
edeceği faydalann ne kadar mınıı
olacağt a.~kardır. .ı 

Bu lr.raahn l'unanlstanda lçtlıtP" 
banşın kuvvetle teessüsüne r;.,,.a.; 
edece,:I de meydandadır. 

Bir taraftan işçi unsurtan ıatııJ' 
etmeye çalışanJ diğer taraftan fO' 
nan ikbsat \'e ziraat alemi için ,,,,, 
lı tedbirler alan hükfimettn mll"~ 
fak olması için cidden esaslı AınDl 
vardır. 

lhtiyac:lan temin edilen eksik~ 
ri tamamlanan ordu ve donanJIUll". 
taJn·iyesi için de General Met~ 
şimdiye kadar hemen htç bir h eı· 
metin J:ÖStennediği faaliyeti sarf 
mekte<lir. bl• 

Herhalde muayyen bir zaman k ~ 
yeni tam idnrenln devam etme!!il C"d' 
muhtemeldir. Fakat Yunan lşlerlO ilf• 
kehanette bulunmak ta mUşkUad 

Raif N. M~ 

Maarif Vekili bugüıı 
şehrimize geliyor , 

Maarif Vekili Saffet Arıkan : , 
gün Ankaradan şehrimize geleC 
ti~ ~~ 

Saffet Arıkan tedris yılını? ) of' 
laşması hasebile ışehrimizde ıll<, ,1' 
ta, lise meselelerile meşgul ola~i· 
ve bilhassa yüksek mekteplerle ret 
versitede yapılacak ıslahata net& 
edecektir. ~ 

-----------------

Hafif yemekler - Şiş kebabı, ~
lıcan püresi, armut kompostot11·~ 
Ağtr yemekler - Etli tUrlil· 

ciğerli piJiiv, erik ho§afı. 
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SC>N I-IABER 

Maliye tayinleri 

Tahsil şefleri, kontrol 
memurları tayin edildi 

Şimşek usulile işliyen bir kafa 
Sir Dennison Ross 

iliminin geni§ 
ile bir alqam geçiren arkadqımız, lngiliz 
alikalanna, taze neıesine bayıllDlfbr 

Berlinden çıkarken 
Berlin: 14 .AğtiattM 

Her girişin bir çıkıp olacak yal 
lnailiz Şark liaanlan ilimi Sir - Neden mesel& tepe arkaamdan var, fakat okadar canlan latedlkleri Bf!ll de INgtbı Berlblden çıkıyorum. 

Denniaon Roaa'un söylediklerini rörllnmü• günef değil? §eylerin artık kıymeti, cazibesi kal- Zavallı ben veya zavalh Berlln. Bl
dünkü aaJlllllzda olaıdwnız. Mü. - Neden değil? ÇihıkU bir deta maımftır. Bunun için Rvlde göz gO- rlblrlmlze pek ısmunadık. Güzel, te
li.kaba aonunda fU sual vardı: ağaç arkasmdan yan görilnen gtlneş R! gelmeden hayatın sonuna vanr- mlz, büyük ıtehlr lübı biraz tekeri 

- Çocuklar, ba tebriP •eğlence- tulfia alem olmllf. Herkesin beğen- lar. eksik. 
il, • caalı yeri aerealdlrf Banket.il diği gibi resim yapmasına müsaade Ben hayatı bqka türltl gördüm. BerUnl, rahat eclilmem1' bir apar• 

Ankara, 19 (B..ı muhablrimD- lbi Muhiddin, Şlnui, 1hlan, Cemal bayatı sevea ...... , .. gece yemekten edilse kelime, lisan nerede kalır? Haniya bazı mağazalar mevsim son- tmıanclaa t.aşmanJana tehalükü De 
ien) - ı.tan.bul taJud1 kontrol me • ve Sababattindir. ..ra aereye gldeıterf Bu sırada. müzik heyeti bir vahı lan: ''büyük fırsat,, diye satışlar ya- terketUm. Bir daha BerUne gider 
llluriuklarma tayin olunulan bildi- Tala.il lıontrol memurlan Slr Denllllloll Rollll De göröten ar- çalıyordu. İngiliz i.limt derhal otur-1 parlar. Herkes "fJrBattan istifade e- miyimf Orasım kestiremem ama 
~~ tabat1 kolltn>l memur Kırfebir malmUdürll Lfitfi, defter Jmaapnn, bu naklen istifade ~rek duğu yerde canlaDDllf bir vala halini 1 delim,, diye hücum eder. İşte ben ha- gitmeyi pek özlemem. Berllnl yakın-

' • darlık muamele vergisi tahakkuk fngiBs mllaflrimlse blru ev sablpllil aldı. Çalman bir parça bundan gale- yatı dalma "mevsim sonu satışı ve dan tanıyanlar belki bu sözlerime 
T aW lıoıttrol .......ı.. memuru Tahsin Ankara tahail kon-~ 19temlt n kendlalnl aqun yanlt ve taflan surette hareket hali- btlyilk fırsat,, vaziyetinde gördüm. içerlerler. 

'rahaiJ mllfett;lfleriDdea Te9fik trol memurluldarma, Izmir tahlil yemelfae w Gaıdenbana varyete ne çevrilemelldi. He.rfeye saldırdım, her Rvkten gilnil "-Ne iptidai adam! Bertin gibi 
. Beetm. Am, Nedim, Hikmet, Nihat, b8f memurlarından lılelımet Ali, -propunail '6nnefe ça1omıtqı.. Ar- Delaamn rnmıflan gtlnilnnlm aldım. Hayat, üzerimde gör.el, t.mı1z, muntazam bir tehri 
lmmi, BMndi, J'aat, Dmn, Omer, ~-~•nh~ m~~armdan klıdlı9 , .. methar lncDk Umlle p. Biru sonra mtlzik Beethovenin be- hiçbir acılık bırakmadı. O benden, sevememlf. 
rı.._Jı N . &U ·---ı Kadri .uuwr tabl!lil konu-ol memur- alt 1n~·--· . . . be d k eon-ı Do...... .. d nlr ... A•-1n ~ ecmı. Kebmet ......, ~1- luklarm tayin 1 Uflardır ~ aatlen ...._...uu töyle ıinci senfonısını çalmaya başlayınca n on an memnun, pe &- ge- "• .. IOr.e ne e • &Ali seve-
Je muhUılbi Melnnet Ali. tah9i1 bq 1zmir a tabl!lil :u:m fefliğine. Izmir uıatıyor: misafirimde bqka yolda bir ali.ka çindik. medJilnı feyl sevdim denem yalan 
Dlemurlarmdaıı Cemal, Kahmut Ce- tahsil bat memurlarmdan Ali Rıza, Mfl!lhar, mttt.ehutns bir Um de. ve hareket... l•panyo/co NOtlq f"TM aöylemlt olurum. Bir kaç ay kalsa 
IAL Şevket, Şevki ve Bursa tahlil bq ylaee bafırDma ne gelirf Abus~ - Bakınız, dinleyiniz, dedi. Deha (Gardenbar) programının vakti idim belki hoşlanırdım. Likln Oll ~ 

TaW ,.tleri memuru Ahdülkadir, Sivaa tahsil Hl, gtblüa alikalanndan uDk bir ki- geliyor, sağır besteki.rm dimağına gelmifti. Gardenbara gittik. İngiliz gtlD içinde ne bir şey anladım, ne de 
Taıball f8fUiine t6yin olunanlar kontrol memurluldarma Ankara tah tap karta deiD mlf Türk dtbıyw ha- vurtıyor. lfte ı,te, tam vurmaya dostumuz programı canlı alaka ile bir şey anlatabUdlnı. Ebu şart altın· 

tunıardlr: sil müfettişi Ahmet, Ord':1 kon~J rlelacle: 'l'Urlderl, Ttlrkltlltl. TUrk dl- başladığı yer, bunun dima~ çıkan takip ~yor, soğukkanlı diye tamdı- da nasıl sevebllirdlm bu nazenini'?! 
TU.U bq memmiaımdan Sllm, ~ema·luğuna _Fatsa tahsil mUfetti- Hnl • tyt bDerek, anhyarak seven bı- akislerini takip ediyor musunuz? ğmıız bir İngilizden ziyade kanı kız- Halbuki Avnıpanm bir çok şehir. 

lalim, Silreyya, Seyfettin, ZUhtU, '1 M~a, Niğde ~ kontrol me- l&llJardu biri olan Slr Denıılaon Garibi şu ki yüksek mUl!likiye ya- gm bir cenup insanı galeyanile fikir- lerl var ki Uk intibada adama sıcak 
~..,~·.:.:~ - =ı:-~ıS:r ~ mtıfe~ Bm9 IMm• tunamDe aJr•ldlr. Da 81 hancı olan ben, İngiliz i.1imini bu yol terine, duygularına ifade veriyordu. gelir. Havw değil, kam sır.ak gelir. 

Tah8IJ fefliklerlae ftlklleten tayin Niğde tahsil ~ettifim;:ıhit ta~ ,......, .. , böyök Ulm, ele avaa illi· tu.eı:mde adeta taki~ ed_iyordum. On- Hervey hakkında bir hükmü vardı. Bertin olimpiyatlar münuebettle 
Dlnnanla:r, tabııil memurlarmdan Hu edilmi,lerdir. mu bir dellkanbdır. Safi ha,feket, dald anla)'Illı zevkin bir katresi ba,.. Çalman müzik parçalan hakkında kozmopolit elbise gl~ bir mütaa-ı-

İzmir panayın 
lttirik edecek ve ser
giyi gezecelderin vize
leri derhal yapılacak 

..n duygu. •• Etrafmdakl her eeye na geçmişti. mütemadiyen fikrini söylüyordu: sıp Alman çeşnisi anedlyordu. (Fa-

K kal 
m=th- allbbdır. Her ktlçlk Wl- Fakat deha, Beethovenin dimağı- _ Filinm nekadar iyi bir parçası, terland) yani vatan adını alan ve 

Öy kınması iedea bir heyeeu okanr ve bana hl- ıia. YurUflar yaptığı gibi İngiliz dos- fakat nekadar fena çalmıyor! BerUne gitmiş olanlann hiç blrlsbıla 
ttbl beallllle ve tam bir ehlldD Deıt'e- tumuzwı dimağını da mütemadi bir İspanyol pntözler sahnede sevda gözünden kaçmamış olan bir kah\•e 

Köylünün borçtan kur- ille 10aana kadar yapr. fırtına içinde tutuyoı:ctu. Sağdan, p.rkılan söylerken Sir Dennison vardır. Her memleketten bir köte 
Her ..,.. 6ir ,,,., •• eri soldan hiç beklenmez §Ullfelder ça- Ross hUzllnle dinledi. Gözleri yaşar- yapılmı?Jtır. Bizim de arabeek kapdı 

tanlması için yeni bir Berabe İstanbul Idilhtlnden kıyordu. dı· bir Türk salonu var. Gtlya BoPd-
• r~ ~ sor Sir Dennison Roos, itlrlil ttlrlU mil- • çini gösteren az çok muvaffak olmq proje hazırlanıyor Park Oteline doğru yttrDııl - 1 ti . halk bilgil . d ükt 1 - Bu kızlarm ırkdaşlarmdan her- bir mehtap tablosu ıoş bir ışık altm-

Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz- dum: ~ denn 
1
. . liklenn. edn, n Ureeke- ...n- binlercesi ispanyada boğazlam- r1y 

ldasmız. rm en ısan mce enn en m 6 uu da oraya blru prk ~I ve or. 
den) - Devlet, köylümilziln kalkm- - Dört gilıidenberi yo k ~ d" ahs bir bah .. d- yor. Bu büyük facia ortada durur- İçinde Kanadalı gençlerle Aıiıerlkab 
mumda büyük tesiri olacak ve Tas- Yorgun f"ılln de~a.. cı:iaşıy::U~ ~us,u çiçe~e =.; ken İspanyol ltsanile ferdi Rvke, kızlar sarmaş dolaş olurken blyıkla.-
fiye Kanunu adını ta§Iyacak olan bir - y oqunluk benim hayat .prog- diğer bir çiçeğin önünde duru~_pr bu sevdaya, heyecana dair birşey dinle- nm tirat etmişı gözlerine stlnne çek• 
kanun projesi üzerinde çahemakta - raı1m11da yoktur. Çi1nki1 berşeyı ken- dolaşma kendisine galeyanlı bir :.evk mek beni çok milteeair etti. mit. ayalmda genlt bir Jmrnm pı. 
dır. Memleketin buı mmtakalarmda elim için bir y.evk haline koymanın u- veriyordu. Dinliyen de kendini bir in- Gece yarısından sonra ayrdırken ftl', bqmda sivri bir fes olu bir 
köyifbıün bilyilk mikyaSta borç alıtm sulilııtl bilirim. =.,m: Y~rrıı:z· aan kaf&l!ll karpsmda değil tabiatin İngiliz llimi: "Siz Tllrlder ne ınisaf"ır herif t.e IUDpany& dağıtıyor. Kepa-
da ~ulun~uğu ."~er yll bir miktar .; !:.,,,~ · u ç uy- harikalı bir yaplB1 karpmıda lrlsae- aever, samimi-~! Ben bir mJiba bu tara.fi bbe gerekmez. ' Fa-
ebilteceğine bir miktar daha arttır- · diyor famlasmca b&fka bafka istika- yabancı... Benimle ne diye bu kadar kat böyle dünyanın her köşesini tak· 
dığl görillmn,tUr. Bunun önUne geç- - Bayatta görmem ve geçırmem met~n çakan §iın§elderin zevkine meşgul oldunuz?,, diyordu. Halbuki Ut etmiş bir müessesede bile Fraastz-
mek bere esaslı bir tekil dtl§Unül • çopldıkça Y.Bf!Dl az.alıyor. Her sene f arkmda değildi ki ben onun hususi ca SÖ''liyene dik dik bakıyor ve IÖP-
mektedir. önümiU.deki 2- 3 ay için- bir Y&f daha gençl~ğimi duyarım. vanyordu. zevk ve heyecan bahçesinde saatler- ~ ,..n .. 1 • .n k hazin 1 T'-L ül" lıa l lı hesiz blrşey anlamıyorlar. 
de muhtelif vesilelerle Anadolu köy- ...-uua" RV ve Defe em sene er cınamm ' .1 '!"m~ . ce dolaşmıştım, sirayet edici neşesi Almanlann bu muazzam tetldl&t-
lerinde tetkikat yapacak lleyetlerin ~ç_q ~yor ve; k~"1qıyor. - Şu ~cemce ~yt, ~yın, di- nıbumu iliz ve ferahla doldurmuştu. ._ ba em1111lsk orpnlzasyonda kil· 
veüJet1ere \Y~ldett r&#Gflai" bu ~8:'~ ölım:p~am k. ıWı; ~ Wıar etmek BullJ 1 abn da ..__, ..._ t* §ltllllı '* ıtınrell .,_ • 111111 ..._. 
ide m ...... • •• ' cwımıe 1liiUft JlblP. 9!. tı • • P ~ . .. , ftllı!d ~ "9 MU8üaiia g6Hhten 'bu pbıd- edllleıt höttlD dtlllya matbuatma kar 
lı)'acaktır. Devletin çıkarmayı dil - digı B&Diyeye kadar hayatta he~yı sem gorUnoe teesstlrUm kalma4jt ki Y ti ku ulara da o1dutu gibi - fi gösterdikleri büyük alika Ue nls-
§tlndüğil tasfiye kanunu muayyen bir zevk_ bilen, zevk yapan bir adam ka- izhar edeyim.,, Ne gil7f1 ~ğil . mi? la~~ı~c an 

Evrak kalemlerde miktardan fazla bo~lu olan köylüleri lacagıın. . Türk halkının hayat tecıiibesmden Ah b 67 d ki delikaııl daki ~.;m1~ünby~~ 
borçtan kurtaracaktır Park Otelınde, pencere kenarm- çıkan özlü sözlerde de nekadar de- ' u yaşm a . . 1 

bekletibniyecek · da bir masaya oturuyorus. Ne yiye- rin m&nalar vudır: "Göz görmedik- ~km zevk ve neşenm, genış hay~t mumiyeslne nüfuz için ayaklarma 

,. Xnkara. 19 (Bunal muhabirlmlz- Vasfi Rqit Ankara ceRğimizlb.soranu~~~--baeTUn detR=ııaı ge ~nw ~tlamr!:, Katlanmak keli- ~elk.,:1.=k~~ynağmı ve BllTDll bız =~~'": :: . .:-''!: ==~ 
._) _ Jç Babnl* kendi t"fkilA _ uaça ır m U4IUMUl'Cye ~,,.,r. ue JDeBindeld canlılıgı duyuyor mueu- 3uz 

tına bir tamim yaparak muameleli buk~unda hukuku b~~an ha~tle~ için:d~ .... Meğer _tn- n~? Bunun yerine ~hammW desey- !!!!il!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!""""!!!!"'!!!!!!!!!! AmerlkMan, lngiltereden, Fran-
~ muamelelerinin ikmal edil • medenıye profesörü oldu giliz ilimin.in söylediği Ruaçada lisa- 41ik ölü ve Jıaıeketeiz birtey olurdu. Ortam~kt~p muallimliii sadan, ttaıyadan, bütün Cenubi 
-.mı '" hlc;blr enaJmı, uhipleri nm bilttln mcelilderi, nükteleri var- Tahammül Türk ruhuna hiçbir hare- imti~nlan Amerikadan, Japonyadan, Blntten, 
~ taidp edilııdn edilmeein, Ankar_&, 1~ (Tan) - ~Hu- llllf· G~bi fU ki Sir Dennison Roaa ket ifade etmez. Fakat katlanmak Ankara, 1~ (H~wd muhab~.rimiz- Kan.dadan gelen guetecDerln ytbde 
~ fazla taraıahnam•nn ve kuk Fakiiltesi Hukuku lledeniye Pl"OJ TUrkçeyı, Almancayı, Fransızca_,ı, t- kelimesinde üzüntilden kat kat olan den) - Gazi Terbıye Enstituatlnde doksan beşi lnglllzce görüştükleri 
ltlyet1ere .,..,. ms'kes f:efkUltma feeörU Ahm~ Esat İl!ltifa etmiştir. talyancayı, İ8pany9lcayı, Arapçayı, canlı, nreketli bqeyler var. Beniın yapılmakta olan ortamektep mual- halde Almanlar hiç olmazsa ba il
~ bif' maJtmatm Mtenfhneei Bu dend a_yıu zamanda Rom9: huku- Aeemeeyi, Çinceyi, Japoncayı ayni bugün en çok merak ettiğim bilgi limliği tahriri imtihanlan bitmi§tir. sa-ıda temas va.'Htalan ihdas etmeny. 
'-n. yadan tetbrelerln bir defa te ku profetöril olan Vaafi Ratit oku- incelikle biliyor ve ko'nUl\lyor. sahBSI Tnrk grameridir. Burası mu- dDer. Halbuki evvelce de yazdılrm 
ldt edihnesini Ye ikinci tekitt.e de tacaktlr. • k . Etraftaki masalara. alikıdar oldu. ammalı btr Alem ... Bu ileJJl içinde do- Bir memur mua bqında öldü gibi alma.aeadan halka hiçbir dil ko
~ malfimat nplmriııi ve ~il ~ufl Rafit Se~etli ~ • Gördüğü insanları tiplere ayırdı. lafm.ak için çıldmyorum. ömrümün Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz- nuşulmıyul bir tehJrde bütiin bu 
'ıe bu ~erden idaı9 lmlrlerinin erimi.tendir. medenıye, Kuvvetli bir l!l&D'atklr 1ilanile, can- bundan sonrasını yalnız Tnrk gra- den) - Tapu ve Kadastro Umum &damlan yabm bqlanna bn'aktdar. -. :-Mllirl~~ me- =b=~e:ı':' !C:: =a h kelimelerle herbirhı} a>:1 ayn tarif merine ayınrsam hayret etmeyiniz. MU~ürlilğtl eski kayıtlar müteh88818- Görö,,töğtim muhtelif gazeteciler 

· ediyor. Hayatlarmiıi kulis tarafım Atatiirlıe ""~ larmdan Rıfkı bugün aabahleyin ma- baDdaa müşteki idiler. 

Kamutay heveti· ~ okuyor. :A.tattırkte . d ...ı 8&1!11 batmda fücceten ölmUttür. • 
J tr• "T n ve eeenn en aev6 a ve ----ı 

k 
.eti ~ınce """ ~Ida balulediyor: Alman trenleri blr.e, _.,. 

Çana~aleye -gı yor Bir aralık (Tan) kelimesi tızerin- _ Ben kendilerini eseri~ tanı- Ankarada memur imtihanı nmna ~k daha aer1. BldmkUerden 
Ankara, 19 (Bunal muhabirimiz. "'durdu: yorum. Adım adım arkadan 'Yilril- Ankara, 19 (Tan) - Sıhhiye Ve- • bUyllk farkı ayakyoUamada el 

den). - Kontrö zaferi dolaymile Ka- - Biliyor musunuz ki, dedi, gue- dilm. Atattırke önder olarak ta, in- k&letinin yelli t.efkilit kanununa P yıkayacak 1111, saban ve kur1llanaak 
m-..ym ~olduğu karar muci. •Wn adı Japon Ye Çin liaanlanııda san ol~ ta çok sevgim var. Bura- re, ı@iıHyen dJ,ireleriııde illtihdam havla bahmuşa ve ~k temls ohlta. 
biaoe ~ mimlet çelengi da tul(l mlNuna ,.ur, Bakm me da kaldıfnn müddet içinde kencijmi edilmek üzere kırk memur alınacak- Trende bir yolcumm nekadar ve ne 
koyacak olUl w bir reis vekili bir i- (Tan) m Cince .,. Japoncada nasıl tanıtmak imklmm 1N1sam OOk aevi- tir. Dün yapılan imtihana 200 ze çabuk ldrlendlibd bu.ter bu farkın 
dare &miri ve bir divan kWbl ne yedi JUlldıPı &lllatayım: Bu iki U.nd& neceğim, yani ,CSyle hıHam intanla ya~ D&JUet iftlrak etmittir. Imti- yolca lehine ne bttytlk şey oldaiana 
meb'uataa milteeekkll olan heyet ya- Jıarf yoktur. F.şyum resmi yapdlf. •karşılattığı gibi bulUfD'ak... banda mu~ak olanlarm isimleri takdir ederler. Acaba bu cihete bir 
rm Polathya hareket edecektir. Düfilncel.erl ifade eden kelimelerde Kendisiiıden n,....nin 8ll'l'IDI sor- villyetlere gönderi)ecektir. rdo himmet edDlle bizde de bu temb-

Nafıa münabllt rei.i çekildi 
Ankara, 19 (Hususi muhabirimb

den) - Nafta mUnakallt dairesi re
isi Rifat istifa etm,lf, yerine mWıabe 
re mUruele milf&viri Kadri terf"ıan 
tayin olunntlJftur. 

ele remne çıkar bir tanı bulunur. Me- dum. Dedi ki: ilk temla edllemes mlf 
pil .PÇ kellmeel.. 1'te '6yle dalll - Zevk ehli olnuyan imanlar ha- Bir ldSylü kadm çilnendi • 
bUclakh bir .PÇ ieemi ... Tul6 tarif e- yatlarmm ut lmmmı mahrumiyet lmıir, 19 (Tan) - Menemen kaza- Traln lçbH1ea geçtlil bttttbı tarta.-
dilecek defli mi, itte ağacm arkaam- içinde geçirirler. Canlan Uqeyi ia- l!l1Da bağlı Helvacı köyünden Emine, lana havuç dlldB olduğunu öjrendlm. 
dan yan görlbmıU, bir gllneş... Bu ter, fakat yarın yaparım di,. canla- Bergaınadan gelen şoför Ibrahimln Kara Wıana da hawçtan pek aşağı 
resim Çince (tan) kelimesini ifade nnm kıymetini bilmesler, para top- idareeindeki otomobil altında kala- kalmıyor. Bu Od zerzevat Almanla· 
eder. !arlar. Yarın gelince ellerinde pra rak ezilmtı ~ 61mtltttır. 

1111 
t.f yemeklerl. Allah eksik et • ___________ ..__ __________________________ _.,;;.....~---- _.. w.ıe bmalan peJl rağbet yok .. 

Resl:n:-ıll ı:~~akale l 

Radyo 
hükumet 

eline geçiyor 

_.. Radyo dünyan~ her 
tarahnda bir milletin zlvki- • 
nı. musikiııni, bilcisini. ede
biyatını, kültürünü akSetti
r:n sesli bir aynadır, )Jir ih
tiyactır . Bütün dünylf.hidi
selerı. radyo ıle. dakıkası da· 

· kikasına haber verilir. Harp· 
te düşman. en evvel radyo 
merkezlerinı ele cec;irmeğc 
çalışır. Ciınl<ü radyo. bit 
mılletın kulağı. dihdir. O
nunla söyleı. onı.inbt. duyar .. 

Bugune kadar rady'J 
bızim icin bıı eğlence vaıı;tta
sı olmaktan ılen gec;emcmi~ 
tı 

9 eyluld~" 
-ı:'•trk ratlyo:su şuurlu ve sı~
tem dahılınd.e neşrıyata hdır. 
lıyacaktır Çunkµ P . T T 
ıtlr:ıre!\ı ~lttnda. Turk rcıclY•> 
~u devl~ttqtırtl~< kur 

tar. 
~ 1111 pllv diye bir pirine ye

meil plhdller. Nv heeabma ben 
utudım. 

Sise bir doPa • diyeyim mlf 
..... MJddiUD, llaV&llllD, ekme

l'l*he, )aaeldealmbıe Ye ...... il· 
.,.,_,,.. ...... hanllllda mr ,..... 
Yul _......,..ar. Ona • 1JW 
,_....., 111.ıe otaı k w ..ede 
bir .. q ..,.... elmektlr. Ama gel 
plellm dem ....... QI'. 

Yolea AlmanJadu ~ 10 
marktan fula çdmramamuş. 0.11• 
için yoleular son güntt ellerinde ka
laa parayı abmmbura veriyorlar. 
Bu da Almanya için bir kir oluyor. 

B. FELtK. 
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Müdafa hattı geniş olduğu için 
gedikleri kapamak mümkün değildi 

Ballık 
oıatıerı 

t AN 

1 
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HAYAT iÇiNDE 
1 

._[ B_R_l_Ç_ı 

Sünnet clüiünü 
Kızılay Unkapanı nahiyeai 22-8-

936 Cumarteei gtıntl Haliç Feneri 
caddeainde Clball mektebi bahc;esin· 
de fakir, yetim ve )'01anıl ~uklarmı 
aUnnet eWrmelr.. ll.lere bllyük bir dtl· 
ğiln yapacaktır. 

Zayi phacletname 
ast 1mell Ullktlclar Malhatun lnu 

ntımune mektebinden aldıjml tU&
detaameml kaybttthn. Yentllnt çı • 
ıwtacaimaclaa ..... in htlkmtl 
yoktur. Cemile AbdOrrahlm 

111 

Su Hatta ç .nde 

Evlenenler 

Faydalı adresler ve 
telefon numaralan 

•ttaııe ..., ....... 

o.m. JOllan ecmt... Nef• 41111 
Al&Q (ltacbk6J lüel..t) 4S7S2 
tul& Demlr7ollan l&rbll IS07t 
Dnlet 'leallr7oJlan ~ 41141 

• • • 
• HALK OPBRBTl : TaUlm büc .... 

te ltt aJqam 21,45 te (lirin Tqae) .,_,. 
na aktuD 11,SO ta W7lk MI__. 
ı - lirin Tqae .,... a P. a Tüle 
2-0rta..,... 
a - Otta .,... x..uıa Ali"...,._ 
dquı. 

a - Blettrildl inalda 
4 - .... .. 
Fiatler ....... tla ........ 'IS.sNI 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
lıerteyde temiz, dürüat, aamimi 
olmak, kariin ıazeteai olmaya 

çalıtmaktır. 

ı Günün meseleleri 1 

Otomobilcilik ne alemde 
Şimali Amerikada dört kişiye bir 

Otomobil düşmektedlr. Orada ot.omo- 1 
bil lmaU bir milli endüstri halindedir. 
Geçlrdiklerl muhtelif krlzlerıe rağmen, 
Anıerikaldar yabancı memleketlere 
dtı araba satmayı ihmal etmmıt,ıer 
~ tu mütaleayı ileri sürmüşlerdir: 

JAN 

Dünün iptidai vehastalıklı kara kovanlarından birkaçı 

tatklkDer 

Amerika Blrletlk Devletleri ahali-
11 120,000,000 dur. Halbuki bu mem
lekett.e 27,000,000 kadar faal ot.omo
lıG vardır. Dünya yttztinil kaplıyan 
bir mllyar 750 milyon halkııı da ted
l'lcea eev.lyeel ve hayat stuıd&rdı çok 
'6belse, r.aUnalma kabllyetl çoğal
-, ktlrem1zln sathında 400 milyon o-

~~E: Geniş ölcUde sistemli bir 
~== köycUIUk inkisaf ediyor 

Bu kadar büyük bir endüstride b&- Trakya umumi mUfettiıi General 
• 11libneyyb WAıflarm t.ebelltlrtl mu- Kazım Dirikle konutmaya gidiyorum. 
bdclenu. Ve nitekbn öyle oldu. On- Arabacı, bana mUfeUitlik dairesini 
ları damga gibi, hemen her modern tarife çalışırken birdenbire dUkkln -
aıu..ta gönnekt.eyb. larm üstünden binanın görUndUğünU 

1 - Pek uun t.ecrtlbeler ve ~ farketti: 
~er kartmnda ot.omobllclllk o "- lşte, işte ... Uzaktan görilnU -
kadar t.ekemmW etmlttir ki, terakki yor, dedi, şu beyaz bina.da oturur 
..ıonıu. ancak milimetre ile ölçWebll- müfettiş ... " 
llatıkt.ecur ~ Arabacıya, mtif ettişi tanıyıp tanı -

Z - Sermaye, f.etldllt ve teknik madığlnı sordum, ba.na dik dik cevap 
IUbutıe u kuvvetli fabrikalar orta- verdi: 
daa kalkmaktadır. Heaeli Amerika- "-Hele aorduğun eeye bak bey, 
ta bod.ge- ChryBler General Hot.on, dedi, esnaf işçi, muhacir, yerli, yaban 
)ı0...ı gibi k 1oel ' da, olduk rcı aklına ne gelirae aay. Pap.nın hiz 
l.n ° ar flllllll ça metini, gayretini görilp te onu sev • 

inal yapaa ~ orta ftnilalar miyen, tannnıyan yoktur ki ... Durma 
~ ve .,... bir mtteadele haltnde- dan çalışıyor; bugün bakaraın, filan 
~ Avnıp&da .Q ~le bir tasfiye- köydedir, yann başka bir kazada ... 
re !ldıa ~- Bem de nüıl, öyle pup hanen dön-a ~ ............ ~ tiiiiiek• meJ[ Qcl;Hou .._9"1Ull ~il VOyDK Q09t1J 

t.e, ayni para ne satmalmabllen sağ- köylü, en çok sevdiği ve aradığı yer 
"--·-· ---• t, ür'' t k nf . köydür.'' ~ ......... e s a ve o or ıse 
....... ç,oğalmaktadır. Umumi mülettiflikte 

Otomobilin bafhca iki derdi benzin MUfettişlik binasi önündeyiz. Kapı 
~ liatiktir. Bendnln daha pek uzun daki jandarma, müfettişi umuminin 
"'Wdet. lnunla.rm deT lbtlyaçlarma makamında olduğunu söyledi. Temiz 
11a,ft el • ...-L.-1.1 ..... ı. tti.ı.a .. .ıı bir merdivenden çıktıktan eonra Ge
l'A. ....... g eoeji ......-aua e & ..... en, ., neral KA.zım Dirikin yanına girdim. 
~ •dlee kalmamştır. Şimdi Beni büyük bir aamimiyet ve şefa
htıtkea toprapa alimda benzin ara.- kati~ kar§ılayan Generalin ilk eözU 
llakta, buan ona babnakta, buan §U oldu: 
dt IAlll'i benzinle müşkülünü hallet- "- Trak,Yada benimle konutnıaya 
~. gelen ilk lstanbul gazetecisi sen ol -

Otomobllelllk bakmmadan daha Ok dun arkadaşım. Bize ne muUu ki. re· 
.__ _-~--- jimin yayıcısı olan Matbuat tarafın -

Trakyanın me~hur anct.!'I Salih Anltır: 
kucak kucağa .•• 

Binlerce art8ile 

~ baluun, Wdn Derle • dan her zamaıı takip ediliyoruz.,, 
--.ıge llAIUeti buluun memleketi - MUfettişlik Amirleri, oefleri, me • 
........ benzine t.-adöf ed1lmMl pek murlan il ba91nda. Hergey yolunda. 
~. Mumaflh, müsait ev- Trakyayı idare eden eller durmadan 
:: : llot kömllrlertmbden benzin işliyor, kafalar çalışıyor. Bütün oda· 
a........-:- bb1m. için dalma mümkün o- larda planlı çalışmanın bütün zevk 
~· Yum bir atide, memleke- ve huzurunu görüyorsunuz. tirerek borçlanmamışlardır. tedarik etmiştir. Şüphe yok ki, her 
~ ot.ıomobllcllllbı bddtafma yar- Telefon çaldı. General sadece: yenilikte olduğu gibi ufak bir pşala 
~ ~ k 1a...,.1rı.. ~ ... ..n f k ....n Koza yetİftİntte amlleri ma, duruksama bu hareketlerde de ..... o 'J-- 6 .... Mn .. e- H_ Çok güzel, diyor, muva ı , &... K-· t' t• 11 · d b' 
~ de -•-L.mr ... _ ye ış ırme usu enn e ır • görillUyor. Fakat mUfettiaJiğin ısrar 

~ ..... ....., • zel, güzel. .. ,, ""'K nllikl "i 

-..n..a kim 1 Ge ra1 k · l' ~... ye er yapılmıştır.Mütehassıs lı takibi halkın memleket ancılıgı· na ..._~ • uMaı Ye)'flY va- ne c;o zınde ve çok neee ı... lanmız, yepyeni bir usulle elde edi -
;;::' Ye dayanddılıp haknrgndan HUkUmlerinde, kararlarmda katiyen len toh karşı Bevgi ve sempatisini temin et --·•ise·--- ..a-L.- ..-~ -- ald lanl h i · d umlan i~ böcekçUerin ayak mi" ve bu ... nzel temizi• alabildiğine 11-::- ·- - 3__,_ ..... • ıanmamış o arm uzuru çın e larına kada . tUrmU 1 z· t \: ,,,.. ' "i 
~ llıılaUae iNi ._ ._ bfJUd JU- r 1° !J er, ıraa 'n yürUmeğe başlamıı,tır ÇUnkU evvel 
,....., me n, ~lışan bu kuvvetli idare adamında, kasmırı yardımile beher kutuyu 85 ce 50 kara k d ·bi ld. ld w 

...... de a1tti1Jt edebilir. Her halde vazifeye bağlılıfın, vukufun ve tecrU kuruşa kadar al d b'l . 1 rdi ovan an r yı a a ıgı 
~ ve endlteler ortadan benin verdiği bir enerji var. Daima · ~ e e 1 IDl~ e r 150 kilo balı bugün 3 - 4 yeni kovan-

Tatbık olunan bu sıııtem aayeaınde bü la temin eden meraklı köylü kendisi-
ıırı....._ • ileriye bakan gözleri rejime inanma- •Un köylümUz aevinmi•tir OnUmUz ' 
~hlWll• motör kwmnnda Od nm temin etti~ derill" bir nüfuzla w • v • - nı tamamen bu yeniliğe vermiştir. 

&- ~· dtıkı yıllarda dut ağacı yeti9tirilme81 Mesel" · Tr k t terakki mçnmuma lıuır. parlıyor. h i . . a. sıze a yanm ancı mm a-
L.-~_..___._ ne e emm yet venleoektır.,, kalarmda geçen ay i"'inde kendilikle-4 •-nawuaa isteriz: Kizım Dirikten Trakyadaki kalkın _..ı ~ 

~ -Beumu motörlerden karbtira- ma hakkında izahat ~ermesini rica Kr .. i Kooperatillm rinden yeni kctvan yaptll'8.n 500 köy-
a..~ kaldınıarak ,mahrukatm sWa- ettim. Odaya giren kızgın bir gUneş Kizım Dirik, burada köylüyü vur- 1U olduğunu söylersem, Trakyalmm 
.,.) la._i tulumba ile aıkıl•ur. ikimizi de terletiyor, odacmm arka gunculardan kurtarmak için alman bu işe ne kadar kuvvetle aanldığını 
~. _Stir'at.11 dönm hafit Dle8el mo- arkaya getirdiği au, hararetimizi bili! tedbirleri söyledi ve dedi ki: niabt bir rakamla kıamen izah etmiş 
~ kalludmuı, bütün arttınyordu. "- Trakya köyllillUnU vurguncu - sayılırım. 

ıııı..... lelıelerde bbe iki btiyttk eilr- T . • • • lardan kurtarmak maksadile 65 yerde 1 SOOo h t rtl 
~ ~ gibi görtl.nen her ra/ıya m~ta!wilımn yeni kredi kooperatifi açılıyor. Koo- General Klzı:~:~~ h:::~ ba 
~ hararetle ~tadır. vazıyeti peraüflerin paraları Ziraat. Banlluı- na şunları söyledi: 
~e daha :t1lksek randmıan ve General Trakya kalkınmasmm her r.a yatınlmııtır. ltleme emırleri gel· ,._Be§ yıllık k8y kalkınma prog-
..... ~ mahraka tuarrufu elde bakımdan ilerlediğini hatırlata~k meye bafl~ıı~r. ~di· kooperatif - ramına göre, 15 bin yeni an kovanı 

-.... · Trakya köycWUğü üzerinde AtatUr - leri ~bbilslen ~etieelenirken en kıy yaptınlacaktır. Bu yıl, Trakyada ne 
A. N. PEKELJIEN kUn ve hmet lnönü hUldimetinin ver- metlı ve para ıetıren mahaulleri aat- ek11ik, ne artık 4500 tane kovan var· 

~~--!lm!B!lll!!ll-1!!!!111!!!!!!!!1!!!!11~ diği hızın bütün ciddiyet ve 11amimi- mak üzere 12 yerde aatıt kooperatifi dır.,, 
~ yetile yUrildUğUnU aöyledi, General ~çıla~ır. Formalite ikmal edilmek Ancıhğı teşvik etmek için Tannı '°" e arayıcılar faaliyette! bilbaua Trakya milstahailinin hU8U- üzeredir.,, Bakanlığı, geçen sene bet kiflye tak-

ll>'ete IUnlerae Dirçok kim.lıeler vl - ııf vaziyeUerine temas ederek dedi Ancılık ilerliyor dirname vermiştir. '.lüfettişi umumf-
l'tcı. lntb-ecaat ederek 111rsda, bu - ki: Trakyada l&hit oldufum mOllmtr c;a Uk bu yıl bu adedin arttmlarak kır-
ıaıı.ıe:aıw P&ra bulunduğunu bildir- ,._. Bugün Trakyanın bUtUn mUs- lışmalardan biriai de ancılıktır. An· ka çıkanlmasını teklif etmiştir. Mft 
~ ırın': definelerin arqtırılmuı talısillf!ri faizci yumruğundan tama- cılık, evvelki yıllara nazaran o kadar f ettişi umuminin bilhassa bir anr.ı 

det· ade istemişlerdir. DUn de men kurtanlmıştır. Bu sene, sUtçU • ileri gitmi§tir ki, Trakya ancıBı ar- hakkındaki tbtiaaslarını söylemeden 
~ ıneci vlliyete gelerek Bakır- lcr, peynirciler, Ziraat BanJr ... "ından tık verimsiz ve hastalığa çabuk tutu- geçemiyeceftm. 
~Uç Yerde define olduğunu bUyUk krediler almışlar ve mallarını lan kara kovanlan atmıı, modern ve ~·.zım Dirikin anlata anlata biti-

' nıllaaade istemiıtir. mandralara, piyaaava vaktindP yetiş- :s<I - 60 kilo bal veren binlerce' kovan remediği bu usta ancı, Ltll~burgaz 

Cemaziyülevvel hikayesi 
Birçok kim.selu, birçok kimselerin Bilginizi yoklaJlnlZ 

cemaziyülevvelini bilir. Fakat birçok 
kimseler de cemaziyelevvelini bilmek Sorular 
tabirinin nereden geldiğini bilmez. 
Bakın size bugün bÜ cemuiyillevvel 
aikayesinin aslını anlatayım: 

Vaktile bir mahkemei şer'iyede iki 
katip varmış. Bunlardan birisinin is
mi Abdüllatif, diğerininki AbdWmut
talip imiş. O zaman dosya teşkilatı 
filin olmadığından her ay biriken ev
rak bUyilk bir Amerikan torbasının 
içine konur, Uzerine hangi ay olduğu 

8 - Rifte Fransız ve hpuıyoİ.Ja. 
ra karşı harbeden kimdir! Ne \•akit 
harbetmlştlr 'f 

S - Bizanslılar de'\Tiııde impara
tor ve lmt>aratorlçelerin kör edile
rek h-tanbulda manastırlara hapse
dildiği ada hangisidir? 

S - Oüce zenciler en çok nerede 
bulunur! 

yazılır ve bir tarafa konurmuş. Dünkü soruların cevapları 
Ne ise uzun li.fm kısası. bir gün bu 

iki AbdUllerden birisi hastalanmış ve S - inşa müddeti itibarile dünya-
kl\leme gelmemiş. Arkadaşı olan di- dtı ~ ~~ç meydana çıka~ı~~ ~il~e 
ğer Abdili merak etmiş, kalkmı9, has- hangı.sidır1 Kaç senede bıtmlmı.,tırt 
ta AbdWU ziyarete gitmiş. Biraz hoş C - Parlste Notrdam Dö Parl ki
be§ ettikten 110nra kapı vurulmuş ve lisesi 67 senede bitirilmiştir. 
hasta Abdti!Un karıBJ kahve getirmiş. S - Vatikan sarayı ne?·ededir1 

Fakat basta yerinden bir tUrlU ne malesatla kıtllanılmı~ ve duoorla-
kalkamıyorm~. Nihayet misafir nndaki resimLCT kimin • tarafında'll 
kalkmak istemi§. Fakat hasta Abdtil yapılnııştır1 

bakmış ki ayıp olacak, hemen fırla • C - Vatikan Sarayı Romadadır. 
mış ve bu esnada misafir Abdül has- EV\'elce papalann ikametine tahsis 

ta AbdUIUn d~nunu görmüş. Meğer olunmuştur. Duvarlanndald resimler 
bu donun Uzennde kocaman bir "ce-
maziyülevvel" yazılı imiş. Bu suretle me,hur ressam Rafaelln eseridir. 
basta AbdUl mahkemeden torbalan S - Brezilya kaç senelik bir dev. 
çalar ve kendisine don gömlek yapar- lettir1 

mış. 

O günden sonra AbdUl arkada.sına 
bir muziplik yapmak ile onu tehdit et· 
mek istedi mi: , 
"- Ben senin oemaziyillevvelini bi

lirim" dermi19. İşte cemaziyelevveJ 
hiklyesi de bu! .. Birc:oklanmı~ bir
coklarımızın cemazivülevvelini bili
riz amma, bu cemaziyülevvel hikaye-
! sinin nereden ~eldiğini bilmeyiz. Va
l kıl. bazt kimselerin bugün cemaziyel

evvelini bilmek için de hastalığını 
beklemek ve iç qam~ırlarmı görmek 
tl"-lm rfp~füflr, t\vlPIPrl vardfl' ki ~e

ınaziyülevvelleri yüzlerine bakılınca 
anlaşılır. Bu cemaziyillevveller Ame
rikan torba üzerine değil, kasap sün
~eri üzerine yazılmıştır. 

1 Limon pahalılaRmıs' ! 
Limon pahalılaşmış ... Altmış para-

C - 4 7 senelik. 
S - Amıanı hukumeti nerededir' 

Merkezi tıcresidir1 Nufu8u tıekadar
dır1 

C - Asya.dadır. Fransız müstem
leke arazisi içindedir. Merk~I Hue
dir. Nüfusu dört milyon 945 bindir. 

Iİk limon 10 kuru§a çıkarsa buna pa
halılık demenin nekadar doğru oldu
ğunu bilemem. Ve bunu da burada 
münakaşa edecek değilim. I•~akat bir 
nokta var: Limon altmış para iken de 
limonata beş kuruştu, on kuruşa da 
çıktığı zaman limonata beş kuruş. 

Ya eskiden ihtikar vardı, yahut es
naf aldatıyor. 

Şerbetçi esnafının bilhassa nazan 
dikkatini celbedenm ! 

Maarif memuru Mehmet Sıılih Arı · I r.<:ılacaktır. Vekalet, bu kararın tat• · 
lardır. Salih Anlar. yetiştirdiği hay- bikatından olmak üzere Lülebu ,.,.az• 
vanlara o kadar bağlı bir mütehassl!' da istasyon civarında büyük bir to
tır ki, bizim birisinin küçücük iğnesin hum çıftliği kuruyor. Müfettişlik, çift 
den çekinerek korkt,.irumuz arılar- lılı. arazisinin istimlaki için emir bek 
dan binlercesini 0 , Ustüste. bir sakal !emektedir. Büyük çiftlik sahası 60 
ıribi. vüıiine tıHkm gl).T!'liine cıqllandır- hm dönümdür. Bu iş. bütün Trakya 

1 

maktadır. Bu eğlencenin korkunç ve 'rıhumunu beş sene zarfında tama .. 
tf•hlikeli olduğunu sandığım kada r men ihya ve ıslah edecektir. 
Salih Arılar için ne büyük bir zevk Kazım Dirik : 
~avılabileceı!inl ~ takdir etmiyor de "- Yine dedi. Tarım akanlıimm 
frilim Salih Arıların btitUn ailesi ef- yardımile bütUn Trakya içinde eneme 
rP~ı tamamen arıcıdır. Şimdi 50 ye- tslahatına başlanmıştır. Mil J&vir Ma 
rıi kovanı vardır. Kovanlarından edin c:ır Dr. Çiki ile mütehassıs-baytarlar 

1 etiği hR.tılılatla çocuklarım lise ve orta ı:ıylardanbcri bu iş üzerindedirler. 

1 

mekteplerıiE' okutmaktadır "r• 4"ıı1·-. Trakva 4 rneme böl~.915lne ayrılacak· 
kan. işçen bir hayvandır. fa.kat onun tır. Bu mmtıtkalarda her cina hay • 
la u3anmac""'n, <yorulmadan meşgul o \•an ıslah edilecek ve bundan sonra 
!anlar da. şüphe yok ki, en temiz, erı Pıevne ırkı denilen Türk ırkı boğalar 
karlı ve en verimli bir Ekonomi yolu vaTnız Trakyada yetiştirilecektir. Pa 
tutmu~ıar dPmektir. Arının çalışkan· • asını köylümüzün kollektif bütc;ele
lığına hayran olduğum gibi, Trakya rinden vermek üzere yüzlerce tosun 
arıcısının gayretine de gıpta ediyo . .dm alınacaktır. Bu ha~rvanlara bir· 
'"Um doğrusu... kaç çiftlikte bir buçuk sene baktırı-

1ııcak ve o c:iftliklerden alınacak bo 
Tohum Ve hayvan ğalar tam ırk ve öz kan olarak dağı-

ıalahı İfleri Ulacakf'ır. lşlerdeki bu yürüyüş, Ttak 
Son sekiz, on gUnlUk seyahatim &I· v& için en büyük ehemmiyeti haiz 

rasında gördUftlm bayırlı işlerden bi bır gidiştir... . 
riıl tohum meaeJeat, diferi de genlı inanlı <;iftliği aygır ve inek depo -
mikyuta bUttın Trakyada eneme ıs· lan dahi bu yıl kadl'08unu bir miıli 
luhatma.baflanmıı olmallıdır. arttırmıştır. Trakyanın en iyi cinsi 

Mtlfettiıllk, köylUnUn tohumu işi- olan kfvırcık aUrillerine kanşan Dağ 
nP hususi bir ehemmiyet vermiştir. lıç ve Karamiin gibi yabancı kanlar 
Tarım Bakanlığının en yerinde yar- t:irkaç yıl içinde tamamen kaldınla
dımlarile yakında mıntakanın bazı "'aktır. 

yerlerinde tohum üretme istasyonları ı Utlt t'Rt!NEL 

BUyQk köycülQk dauamaı ha&adyetle ga.den Tratyu Umumi 
MIHett.i.M General Kcbım Dirik 



TAN ======================================:.::::==========~--!"::- 20-8 936 -
Sovyet Rusyadaki tedhişciter 

Troçki, ZinoVief, Kamenef ve 
diğer suikastçıların idamı istendi 

mevkiini Zinoviyef ile beraber kay -
betnıiştir. 

T roçkinin hayatı 
Troçki 56 ya§rndadır. Bolşevikliğe 

1917 de iltihak etmiştir. Ktzıl ordu
nun başına geçerek beyaz orduyu 
meşhur Perikop muharebesinde mağ
lüp etmiştir. Leninin ölümünden son
ra Stalin ile .!:arpışmış, ma~Iüp ol -
muş, mevkiinden düşmüş, 1927 de 
muhalefetinden dolayı hudut harici
ne çrkanlmıştır. Haricte btJlunduğu 
müdcret zarfında Ruşyadaki muhale~ 
fct gruplarile teması muhafaza et
miştir. Dünyanın her tarafında, bil-
hassa İspanyada mevcut komü~st 
fırkalarında Troçki ta~aftarı muhale
f et grupları teşkil etmistir. 

Diğer muhakem e edilenler 
Muhakeme edilecekler arasında 

bunlardan başka 14 kişi vardır. Sov
yet Müddeiumumisinin idd:ac.;ı, ilıti

lalin Troçkiden emir alan ve Zinovi
yefi ihtiva eden bir grup tarafından 
idare olunduğu merkezindedir. 

Dirileri ô.lü gösterenler 

Dolandırıcılıkta birçok 
kimselerin ismi geçiyor 
Şebeke elebaşısının evinde yeniden 
sahte raporlar, senetler bulundu 
Memleketimizin en eski sigorta 1 Hakkında ölmüş diye rapor verilen 

şiı·ketlerinden biri olan ünyon sigor- Şemsettin ise, tamamile inkarda bu
ta şirketine, dipdiri bir adamı ölmüş lundu. 
gibi göstererek dolandınnağa teşeb - Tevkif kararı 
büs eden sigorta kaçakçısı şebeke Hakim Salahattin, sorgular bittik-
hakkındaki tahkikat mühim bir saf- ten sonra, suçlarını açıkça itiraf e -
haya girmiştir. den Onnik ile doktor Asaf ın tevkifle· 

Adliyeye verildiklerini yazdığımız rine karar verdi. 
şebekenin elebaşısı Onnil< lp!ikçiyan Suçlular hakkındaki ilk hazırlık 
ile suç ortakları Şemsettin, doktor tahkikatı ehemmiyetle devam etmek 
Asaf, ve Şerifin evvelki ak - tedir. Dün de, Beyoğlu emniyet me
şam Sultanahmet İkinci Sulh murluğunda, alakadarlardan pek çok 
Cc·za mahkemesinde duruşmaları ya- kimselerin malUmatına müracaat e
pılmış, hakim Salahattin Demirelli, dilmiştir. Geç vakit sigorta kaçak
suçluları birer birer sorguya çekmiş- çılığı hakkında yeniden bazı ipuçları 
tir. bulunduğunu öğrendik. Onnik lplik-

Onnik, hadiseyi hiçbir şey sakla · çiyanın Pangaltıdaki evinde, yapılan 
maksızın başından sonuna kadar şu araştırmalarda yeniden dört dosya 
suretle anlatmıştır: meydana çıkarılmıştır. 

- Bir gün Şemsettir. bana gele- Bunlar arasında, bazı kimseler 
rek, 2000 liraya Ünyon sigorta şirke- hakkında tanzim edilmiş sahte ölüm 
tine kayıtlı olduğunu haber verdik· vesikaları ve tahrif edilmiş nüfus ka
ten sonra, bu parayı ölmeden evvel ğıtları vardır. 
almak istediğini söyledi ve bunun Dosyalar, tekemmül ettikçe. sorgü 
icin ne yapmak lazım geleceğini ben-

hakimliğine verilecektir. Dolandı-
den sordu. Ben de kendisini ölmüş rıcılıkta isimleri geçenler, şimdilik 
gibi gösterecek olursa, sigortadan 

şunlardır: 
parayı çekebileceğini söyledim. Bu - Doktor Asaf, dişçi Karabet, Şem-
nun üzerine anlaştık. Aramızda bir 

sa komiternin umumi asamblesi gibi 
büyük bir hadise esnasında yapılma
sı lazımgeldiğini kendisine söylemiş -
tir. Maznun Fritz David, geçen ilk -
teşrinde roçki Tile görüşmüş olduğu
nu ve Troçkinin, Stalinin katli gibi 
"tarihi" bir vazifeyi kendisine ver -
mek istediğini söylemiştir. 

1935 kanunusanisinde Zinoviyef 10 
ve Kamenef 5 sene hapse mahki'tm 
edilmiştir. 1'una da sebep Leningrat 
Sovyeti Reisi Sergei Kirovun ölclürül
mesinde de siyasi ve manevi bakım
dan methaldar bulunmaktır. Bu cina
yeti idare eden grupun başında Zi -
novi)'efin bulunduğu o zaman söylen
mişli. Grupun adı, Birleşik Merkez 
Gnıpuydu. Zinoviyef ve Kamencften 
h8J3ka Dokimov, Bakaev ve Smimov 
~ibi eski bolşeviklerin hepsi grupa d::ı
hildi ki bunların hepsi bugüp m:ıhoııs 
bulunmaktadır. 

plan tertip ettik. Ben tanıdığım diş-
settin, doktor Feyzi, Galata Kulekapı 
tahakkuk memuru Şerif, muamele 

İthamname bundan başka, Kirovun 
katlinin Troçt<ist - Zinoviyevist birle
şik merkezi tarafından tertip edilmiş 
olduğunu tesbit etmektedir. 

• • • 
Z-inoviyel k imdir 

Dün Moskovada aleni muhakemele

ri başlıyan ihtilal maznunlarmdan Zi
noviyef 52 Y8J3ındadır. Ukraynalı bir 
Yahudidir. Eskiden gazeteci idi. Çar
lık idaresi tarafından mahkum edil -
miş, Rusya haricine kaçmıştır. 1918 
de Leninle bera'ber mühürlü bir vagon 
içinde 1sviçreden Almanyaya geçerek 
bolşevik hareketini ilk kuranlardan 
birdir. 

tık vazifesi Leningı:at Çeka te&kila
tma reislik etmekti. 1924 te komü -
nist milletlerarası kongresine bW3-
kanhk etmiştir. Bu sırada lngiliz ko
münstlerine hitaben yazdığı meşhur 
mektup İngiliz gazetecilerinin eline 
geçmiş ve buna ait ifşaat, ilk İngiliz 
amele hükumetinin sukut etmesine 
ve amele fırkasının halkın gözün1c.n 
düşmesine sebep olmuştur. 

Kamenel kimdir? 
Kamenef 60 yaşındadır. Zinoviyefin 

eniştesidir. 1917 de, dahili a..<>kerl 
komitesi azalığında bulu~muş ve ihti
lale derhal başlanması hakkında Le
ninin verdiği emre Zinoviyef ile be
raber muhalefet etmiştir. Bir müd
det komünist fırkasının merkezi icra 
komitesi azalığında da bulunmuş, 
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Celil, dirseklerini iskemlenin arka· 
lığına dayamıştı; hafif gülümsiyerek 
başını sallıyordu: 

- Galalarda, piyes, ikinci planda 
kalabilir. Biz, mevsim galası verece
ğiz; ve bunun için de, montaj'a ehem 
miyet vermek mecburiyetindeyiz. Ga 
lanın bütün ağırlığı montaja yükle
necek ve hususiyeti de ..• 

lskemlenin arkalığına elini vura
rak ayağa kalktı: 

- Sezondan evvel, yeni trupumu· 
ıun yeni yıldızın\... 

Gözlerini, genç kadının gözlerine 
dikmişti: 

- Yeni yıldızımız Icl\li. .• 
Sahnede· alkıştan sonra halkı se-

lamlar gibi yerlere kadar eğildi: 
- Halka takdim edeceğiz ..• 
lclal. sevinçle ellerini çırpıyordu: 
- Bravo ... Biz .•. Biz ... 

Mahmut YESARi 

- Işte, mevsim galamızm hususi
yeti, bu, olacaktır. 

Ve bu muvaffakıyetin hızile odada 
bir aşağı bir yukarı dolaşmağa baş
ladı: 

- Seni, namusumla, şerefimle te
min ediyorum, hakikaten müsamerei 
fevkalade olacak... Gala, 'deyip te, 
halkı, reklamla aldatmıyacağız ... Ye-
ni dekor, yeni kostüm ... Büyük mi-
zansen ... BüyUk oı:kestra .. . 

Genç kadın, hayalinin renklerile 
kamaşan gözlerini yan kapamıştı; 
işitilmiyen bir sesle: 

- Evet. .• Ne iyi! .. Mükemmel! .. 
Evet... diyordu. , 

Celil Mahir, rolünün süksesinden 
emin, bütün ciddiyetile sö~üyordu: 

- Piyesten ayn, birçok numara
lar da olacak ... Müthiş reklam yapa
cağız ... Evvela preavi çıkartacağız, 

sonra, iki renk afişler ... Afişlerimizin 

Yine müddeiumuminin iddiaı;rna 

~öre Troçki hariçten Rusyaya tethiş 
maksadile birtakım ecnebi muharrik
ler göndermiştir, 

Planörle havada kalma rekoru 
lnönü, 19 (A.A.) - Türkkuşunun 

geçenlerde Rusyadan gelen muallim • 
muavinlerinden Ferit Ziya Orbay, 

16/ 8/ 1936 günü Ş 5 tipintle iki lCi~i

lik bir yelken planöriyle 9 saat 49 
dakika havada kalarak 7 / 8/ 1936 gü
nü bir 9. 9 planöriyle 7 saat 35 da -
kikada Tevfik Aytan tarafından ya

pılmış olan rekoru kırmıştır. 

lzmir incir piyasası açılamadı 

İzmir, 19 (Hususi muha.birimiz -
den) - İncir piyasası borsada hara

retli münakaşalara rağmen açılama -
dı. Öğleden sonra tüccarlar çarşıda 

açtılar. 

9 kuruş fiatle 4 bin çuval incir sa
tılmıştır. 

Bursa bisikletçileri lzmitte 
lzmit, 19 (A.A.) - Yurduı' ve yur 

dun güzelliklerini ya1"ndan tanıma 
ergesile Marmara turuna çıkmış olan 
Bursa bisikletçileri şehrimize geldi
ler. Kendilerini bisikletçilerimi~ He 
rekede karşladılar. Burada Halkevi -
mizin bir gece misafiri kaldıktan son 
ra sabah motörle Değir:mcndereyc 
geçerek yollarına devam etmişlerdir. 

Durdu, genç kadına baktı: 
- Yeni yıldızımızla beraber, hal

ka. yeni firmamızı da tanıtacağız. 
lclal, yerinden sıçramıştı: 
- Nasıl? Firmamız da, değişiyor 

mu? 
Celil Mahir, sağ elini iskemlenin 

kenarına dayadı, sol elini pantalonu
nun cebine soktu, gülümsüyordu: 

- Elbette ... Galadan sonra, kış 

hazırlıklarına başlamak üzere, tem
ı;illeri tatil edeceğiz ... On beş günlük 
bir Repodan sonra, yeni eserlerin 
provaları başlıyacak ... Ve kışın, yeni 
firmamızla çalışacağız ... 

Sözlerinin tesirini anlamak için ge
rilemişti: 

- Nasıl? Fena mı? 
Genç kadın, hayallerinin sarhoşlu

ğu içindo kendinden yan geçmişti_; 
Celil Mahire değil. kendi hayallerine 
gülümsüyordu: 

- Çok güzel. .• 
Celil Mahir, iskemleyi çekti, genç 

kadının karşısına oturdu: 
- Müthiş masrafa gireceğiz ... 
Cevap bekler gibi durmuştu; Iclal, 

tasaik eden bir baş sallayıııile: 

çi Karabet vasıtasile Şemsettinin takipçisi Şevket, Banka mevkii polis 
ölümüne ait vesikaları toplatmağa memurlarından Mustafa. 
çalışıyordum. Şemsettinin kaymbi -
raderi Ziya. Ankara nüfus memur -
luğuna bir istida vererek, Şemsetti • 
nin öldüğünü bildirdi ve oradan ölü
müne dair vesikayı aldı. Evrakımızı 
hazırladıktan sonra, sigorta şirketi -
ne müracaat ettik. Şirketin tazmi
nat bürosu şefi Vaçino ile hukuk mü
şaviri Lüküciyan da, bize kolaylık 
göstermeii vadettiler. Bu suretle 
uyuştuktan aonra, alınacak parıyı 
aramızaa. ...llllRıl p~ylnşacaiımızı da 
konuştuk. Şemsettin, Ziya, Şerif, ben 
aramızda bir mukavele imzaladık. 
Ancak, ben bu işe Şemsettinin kansı
nın da muvafakat etmesini şart koş
tum, çünkü para onun imzasile alına
caktı. Birkaç gün sonra bütün mua
mele tekemmül etti. Şemsettinin ö
lü olduğuna dair mütekait doktor A
saftan bir rapor aldım. Nüfus kütü
ğüne de ölüm kaydini düşürdük. Fa
kat, Şemscttinin karısı, bir türlü ev
rakı imza etmiyordu. 

Arkada3lar, onun yerine bir başka 
kadın bulup imza ettirmemi teklif 
ettiler. Fakat ben razı olmadım.,, 

Doktor Aıalın i•ticvabı 
Bundan sonra doktor Asaf istic -

vap edildi. Asaf ta itirafta buluna
rak, Şemsettinin öldüğüne dair rapor 
verdiğini, ancak bu raporu, hükUmet 
doktoru Feyziden getirttikleri bir 
mektup üzerine yazdığını söyledi. 

Hükümet tabibi Feyzi, Kara
betle Onniği, doktor Asafa gön
derdiğini, fakat, kendisine mektup 
yazmadığını, işin içyüzünden haberi 
olmadığını söyledi. 

- Müthiş masraf, sevgilim... Fa
l:at tek meteliğimizi bile havaya at
mı§ olmıyacağız ki... Dekorlarımız 

duracak ... Gala için hazırlayacağımız 
bale numaralarından, muhtelif vesi
felerle, sezonda da istifade edeceğiz. 
Sonra ... 

Genç kadına doğru eğildi: 
- Galadan da çok kazanacağız ... 

Galadan, manevi istifade ettiğimiz 

kadar, maddeten de istifade edece
ğiz ... Bir taşla, iki kuş vurmuş ola
cağız ... 

Genç kadın, rey venneğe de korku 
yormuş gibi çekingen duruyordu: 

- Demek, iyi hasılat olur!. 
Celil Mahir, onun toyluğuna, c;o -

cukluğuna gülü1ordu: 
- Iyi hasılat ta, söz mü? Masraf 

çıktıktan sonra, birkaç yüz lira da 
kA.r kalır! 

leli!, sevinçle haykırdı : 

- Ne iyi! .. Bu1kalan karla da, ye
ni trup'un eksikleri tamamlanır!. 

Celil Mahirin, yüzü buruşmuştu: 
- Evet ... Herşey yapılabilir. Ka -

zanç, muhakkak ... Bunu da anlata -
yım. 

Onniğin evinde bulunan evrakın 

tetkikinde, ikinci Noter katiplerin -
den Feyzinin de bu meselede alakası 
olduğunu tahmin ettirecek bazı vesi
kalara rastlanmıştır. Sahte nüfus 
ve ölüm kağıtlarından bir kısmınırt 

ikinci Noterlikte katip Feyzi tarafın· 
dan yazıldığı anlaşılmaktadır. Onni
ğin evinde, bundan başka, nüfus me
murluklarına ait bazı sahte mühür
lerle mahkeme ilamlarının suretleri 
de ele geçmıştır. 

Şebekenin bu ilk teşebbilsünde mu 
vaffak olduğu halde, daha mühim 
işlere girişeceği ve daha pek çok 

kimseleri ölmüş gibi göstererek, si
gortadan yüzbinlerce lira çekmeğe 
hazırlandıkları bu vesikalardan anla
şılmıştır. Sigorta kaçakçılığı işinde, 
Aram Muradyan ve Dimitri Köçeoğ
Iunun da isimleri geçmektedir. 

Bazı gazeteler, yakalanan şebeke
den bahsederken, bu işi, bir sigorta 
rezaleti gibi göstermek is emişlerdir. 

Alakadarlann bize verdikleri ma -
lümata göre, bilakis, bu hadise, si • 
gortalarımızın haysiyet ve şerefini 

kurtarmak için girişilen büyük mü -
cadelenin kazanılmağa başladığının 
bir delili sayılmalıdır. 

lktısat Vekaletinin, bilhassa altı 
aydanberi, sigortalar Uzerine koydu
ğu şiddetli murakabe ilk mes'ut neti
celerini vermeğe başlamıştır. 

Sigorta işlerinde, saman altından 

ım yürütmek istiyen bir takım kim
selerin, kanuni mevzuatı, kendi e -
mellerine alet etmelerinin önüne 
kat'i surette geçilmiş ve entrikaların 

!atacaksın? •. dedi. 
Celil Mahir, ciddi bir iş adamı dur

gunlugiyle kaşlarını çattı: 
- Hayır ... Bilmen, anlaman lazım. 

Fiyatlar, gayet yüksek olacak ... Bi -
!etlerin mühim kısmı, elden satılacak. 
Elde_n bilet satmak, ayrı bir i§tir. Mü • 
samere, tenezzüh biletleri sürümü ile 
ıığraşan, iş adamları vardır. Yüzde 
hesabile bilet satarlar... Bu, mesele 
değildir. Gişeden satılacaklar da ayrı. 
Bilet, temin edilir... Gayet kolaydır, 
diyorum. Asıl güç mesele, ilk, zaruri 
masrafları göze alıp işe girişebilmek 
tir. 
Ayağa kalktı, derin derin içini çek 

ti : 
- !ete, düşündüklerim, bunlar ... 
Genç kadın, anlayamıyarak bakı -

yordu: 
- Evet ... Sonra ... 
Celil Mahir, boynunu bükerek kol

larını kavuşturdu: 

- Dü§Unüyorum ... O kadar ... 
Genç kadın, kekeledi: 
- Yalnız .•. Düşünmekle mi kala -

cak?. 
Celil Mahir, topladığı alkıştan 

memnun, yUzü parlıyarak doğrul
muştu : 

yapışmadığı duvar kalmıyacak ... Da 
ha sonra, el ilanları dağıtacağız .. . 

- Evet, dedi. Bütün anlattıkların 
masrafsız olmaz. 

Genç kadın, gücenik bir bakışla: 

- Sana inanıyorum ... Ne diye an-

Celil Mahir, mahzun mahzun bak
tı : 

- -Tabii... Para olmazsa? ... 

Radyo 
Bugünkii Program 

Kahire 

19: Türkçe plaklar. 19,30: Borsa. l9,SS1 
Aziz Sadığın idaresinde eark musikisi 20,30 
Muhammed Ul Bahir takımL 21: Kurası. 

21.55: Aziz Sadık takımı konsere deıraJll 
ediyor. 20,30: Muhtelif. 20.SO: Muhamnıed 
Ul Bahir takımı • 

lstanbul 

18: Dans musikisi (plilc) 19: Haberleri 
19,15: Muhtelif plaklar; 20: Sıhhi konfe • 
Tans. Dr. Ibrahlm Zan Oğet tarafmdatı' 
20,30: Stüdyo orkestraları; 21.30: Son h,jl• 
berler; Saat 22 den sonra Anadolu ajansı· 
nm gazetelere mahsus havadis servisi veri· 
lecektir. 

Prag 

ı 9,05: Almanca .radyo piyesi ; 19,45: J{o
nuşmalar; 20,10: (Şehirden köye) adlı skrl 
21,10: Siyasi konferans: 21,25: Hamletill 
radyo montajı; 22,30: Opera artistleri u· 
rafmdan şarkılı enstrümantal konser; 23,ıS 
Plak; 23,30: Hafif musiki. 

Bükreş 

13,40: Plak konseri; 14,15: Haberler: 
14,30: Plak; 15: Son haberler: 19: Küç~ 
radyo orkestrası; 20: Konferans: 20,20: 
Konserin devamı: 20,SO: Aktüalite; 21: 
Şarkılar; 21,20: Konferan~ 21,5: Dans ıtıll 
sikisi; 22,0: Haberler; 22,45: Sandu Markll 
orkestrası; 23,45: Almanca - Fransızcl 

haberler. 

Belgrat 

20,50: Plak; 21: Bayan Tanja taraflfl" 
dan muhtelif şarkılar; 21,30: Keman kotı· 
11eri; 22,10: Halk şarkıları; 22,40: Rad1° 
orkestrası; 23: Haberler; 23,20: Konser 
nakli. 

Bodapeşte 

O: Franz Listin son eserlerinden koıı· 
ser; 20,45: St. Stefan günü münasebetilC 
bri skeç; 22: Haberler: 22,20: Karışık rıef 
riyat: 23,20: Budapeşte konser orkeatrasıi 
24,30: Çigan musikisi nakli. 

Moskova 

18,30: Dinleyicilerin istedikler parçaları 
20: Muhtelf şehirlerden nakiller; 22: Al • 
manca neşriyat; 23,05: Fransızca neşriyati 
24: İspanyolca; 1: Ispanyolca • 

Tozlar hakkında konf er anı 
Doktor İbrahim Zati Öget, bu a.JC' 

şanı radyoda (Tozlar, sokak ve e4 
tozlan, tozlardan geçen hasta!ıklsl'• 

korunma çareleri) mevzulu bir fkoll' 
fcrans verecelCtir . 

t 

devamına mani olunmuştur. 

• 
Dün tetanl.Jul merkez hlikiımet ti' 

bibi Feyziden bir mektup aldık. sı' 
mektubu aşağ.ya koyuyoruz: 

19/ 81936 tarih ve 480 No. lu gaıe' 
trnizde mündenç sigorta rezaletiııS 
ait yazı arasında ismimin de yaıs11 

bulunduğunu ve dişçi Karabete kar' 
vererek Dr. Asafa göndermiş . oldll' 
ğuma dair havadisi teessürle okll' 
dum. 

Ancak resmi v~zifem icabı etibb~ 
. nın verdiği raporlardaki imzaları~ 
tasdik edersem de bu imza tasdikinl~ 
rapor milndericatı ile alakası buhııı· 
matlığından bu işlerle hiçbir mü11•' 
sebct ve alakam bulunmadığını b~ 
dirir ve keyfiyetin tavzihi ile tetcı1 

için neşrini saygılarımla dilerim. 

• ., 
Dünkü nüshamızda mahkeme Zl~ 

yanın tevkif edildiği yazılmıştı. oı· 
rendiğimize göre, suçlu olmayıp ~ 
kikata başlıca yardım edenlerden bl 
ridir. . . 

l 



1 
20-8-936 ======================================= :t A N 7 

"Akasyarevan,, 
lar zihniyeti 

Karaeaalımetten •-.reopbUe Gau
faer" bahsetti. İst.aabulua bu abide • 
l'e)izajl edebiyat tarihlerine girmiş. 
lir. 

OST N l'Ebun 19} l6 
Yerıl ş~hrt ya.pı:-ı:-ı~k, 

&blcl~lerl ke>rLI:r~-ı~k 

Münakaşa k6şemiz 

Tamir öldürmekmidir? 

~ Onu, oldula gibi tahkim ederek 
laklamaJr, yeni ölWeri yeni mezar-

İyi ki Boğazı imarda gecikmişiz 

Belki bu işe başlıyana kadar 
zevkimiz daha çok incelmiş olur 

1 Ağustosta yeni ıteldDe çıkan guet.enld elime aldıjan ..:mu, ilk ~ 
dme çarpan fey, Sultaaahmet ~ renkli bir tablo ballndeld res
mi he, lstanbulua tartlıl gtlzellllderbıl korumak mabacH~ bir sayfa aç
mak ~öze ait yaa olnıutt-. O ..-ndaaberl guetaJdn lstau
bul ayfalanıu takip ediyorum. 

lıklara gömmek limn. • 
kaneaalımedln son fırtmacla bir • 

tok servileri yıkıldı, yerjerde yatıyor, 
~enlsl dildlmlyor. Bwalar satılsa, pa

, '-De yeniden MJrvller dlldleblllr, za.. 
&e.a Evkafm da ~ eervilerl var. 

Istaahahm OD euıdaa. bir sevgtliye oldaiu gibi bqb bir heınterlsl 
olmak adatlle nekadar aevlndlğlml bllemeahdz. Size bu "gaza" mzda 
muvaffak olınagı btltün bllıJmle temenni ederken, bu mektubu yaz
maktan da kendimi alemedun. Çtbaldl flk&yetlerlm var. 

Evveli Beyaat aun•lnln küçük kubbelerbıln ~entA> Ue 81VBDarak 
tamir edildiğinden haberinb var mı! Şüphesiz bunu yapanlar, bir "ta
mir" anusu ile hareket etmlşlerdir. Fakat keıtkl etmeseydiler de, o gü
r.elim UsUip katledUmlş olmasaydı. Bu hususta alibdarlann dikkati
ni ~kmeDlzl rica ederim. 

.Fakat bu yapdm.ıyor. 
Neden! 

" Bu suale en belli eenlll, diba çr-1 
... "Yedlgöa" mecnaamdald 11111-

llababesinde FaWa Bdkı Atay fÖyle 
teıiyor: 

el 

Servi sökmekle inkılap fikri
lae hizmet ettiiini •e iyi bir ıicil 
alaceklanm zanneden bazı icla. 

Soma, yeni lnıtaattan !Pklyetçlylm. Klblk ismi aıtmda Cihangirde, 
rakslmde ve şehrin diğer yerlerinde bir stlril binalar yapdıyor. Herhan
gi bir yabancı mecmuada resmi görillmüş ve oradan kopye eclllmlş bu 
blnalann, şehrin, prkm incisi İstanb ulun umu.mi mamarasou bozmadan 
yaptırmak lmkln içinde değil midir! 

DMa sonra, mütemadiyen bina yapıbyor. Fakat bahç.e! Birçok kim
seler bahçe Dıtlyaçlannı "sayfiye" ye gitmek manaamcla anlıyor olsalar 

r 

\ 

gerek ki, şehirde- buna Hlzum gömıtiyorlar olacak. .F. F. K. 

1 =====================================================-

Boğazın bu yaZuını, yoı açmak için yıkmağa lüzum yoktur. Bunu, sa~ki yılüırco. evvel geZmi§ bir artist 
teh.irci oraya yaptırmı§tır. Ona san'atsever b el uzanamaz. 

edilen bir menfi şehircilik cereyan
larına fırsat veriyor. General Tevfik 
Sağlamın düşünceleri doğru. Kendi-

~ıköyden Pendiğe kadar olan sahi'li 
o kadar mühim değildir. Çünkü he
men bütün Akdeniz böyle salrillerle 

sine• bunlan söylüyorum. doludur. Fakat dünyada eşi olmıyan 

I.stanbul ... lstanbul ... 
General Tevfik Sağlamın eski Dtl

yunu Umumiye, bugünkü Istanbul Li 
seei karşısmdaki muayenehanesinde, 
~uayene saati olmasına ve dışarda 
birçok hastalar beklemesine rağmen, 
bu mevzu hakkında düştlndfikleıini 

- Evet, diyor, hemen her yangm- ve Istanbulu lstanbul yapan Boğazi
mak lazım, ve niçin şehri bu kadar yeri bu şekilde yapılıyor. Cihangirin çidir. Burasını imar etmelidir. Ben 
çirkinleştirmişiz? bugünkü hali nedir? Taksim meyda- kendi hesabıma, Boğazın imarında, 

- Evveli, şehrin bu kadar çirkin 
bir hale gelmesine sebep ve onun ru, Nişantaşı Maçka?! Ayaspaşa ve geç kalınmış olmasına fevkalide 
imar edilmesine en büyük engel şeb- Altıncıdairede mezarlıklan, şehrin memnunum. ÇUnkU, orayı imar ede -
rin dağılması ve mütemadiyen büyü- manzarasını bozuyor diye kaldırdık. ne kadar belki zevkimiz incelir, ve 
mesidir. Dünyada hiçbir şehir bu Buralar da ,ehrin hava meQ.f~lllerl şimdiye kad~r imar namile yaptığı• 

~-~·· ~lk için wm kabut etmeal 
tanbuıa oran-1 mı an am 

-..tMMlıLiılW~J...bM ~ .Y&)'ılmll Jcll'. ŞbDdfkf ...._.,.. dltba mr-tyt? ~ ~~ a11lam11 ol--..: 
defi dlr. bulun btı-mtlybn nfl- • ~,...,"_ 

mek arzusunu ki.fi derecede göster
mez mi? 

· f b'l 1 b gU kil h . . Bu söylediğim yerler, şehrin bugün • iyi ki geç kalmıpz ve bundan dolayı usu ı e o sa, u n sa ası ıçın . 
azdır. Bu derece muazzam bir şehri kü lstanbulun, Şehzadeden itibaren h.em Belediyeye, hem de Şirketi Hay-
imar için değil, zannedersem altı mil- Taksime kadar bir çevre içinde olan nyeye teşekkür etmeliyiz. Harp sonu 

- lstanbul, her kÖ§esi bir büyük yon kadar olan bugünkü şehir büt- yeri tahdit edilmiş mütekasif bir servetlerinin de Beyoğlu taraflarına 
şehir için bqlıbaşma bir güzellik 
teşkil edebilecek olan bu dünyanın ceai, bunun on misli bile yetmez. Ya- mmtaka olmak üzere kalmak şartile, akmış olması, bu bakımdan bir Dl .. 
en •• n ..... 1 şehrini, halk ve belediye, yılma hareketi şehri haraplığa sev- sayfiye yerleri olması lazım gelen met olarak sayılabilir. Yalnız, Bo. 

Bir aervinm tlM'ÜI ""-mra.n 6
...... kediy ğazı 

elbirliğile cehennem haline getirme- or. yerleri idi. Halbuki, bugUn ~atpaşa imar edeceğiz diye, iki tarafına 
~i~ ru~linip dunıyoruz. ğe uğraşıyoruz. Şehir niçin yayılıyor? Ulrbesinde villalara tesadüf ediyo- birer yol çekmek bence doğru değil 
~ar, Ankara topn.iı luaır ol- - MeaelA ! - Acaba bu yayılma hareketinin ruz. Buna mukabil Ayaspqa Cihan- Boğaz ve VeneJilı 
4lıatu için gölıeaine ııfmdıinmz - Belediye de nihayet biz, halk- hiçbir sebebi yok mudur? Meseli ev, gir, Nişantqında apartmıanlar gö- _Yani'! 

~yı inkılip aiKI sanıyor- tan yapılmış değil mi? Dedelerimizin apartıman kiralan gibi? rUyonız, ve oralan birer Kuledibi _ Yani demek istiyorum ki, .... h.. 
._. latanbulu, bütün eksiklerine rağmen, H b ,,...u-

- ayır, ugün rağbet gören yer- haline gelmiş. o yangın yerlerinden lar kaldırılmamalıdır. Herhangi bir 
~e ayni ya.ada, ybıe Falih Rdkı lerdeki arsa ve kira ücretleri hemen ve mezarlıklardan istifade edemedik, talimatname ile yalıtan söküp geriye 
1 ... _~ _ K_ a r a e a a h m e d 1 "PMe relim. hemen şehrin merkezindeki yerler fırsatı kaçırdık. Bereket versin, ıs. 
~· -.1---M- .:n..m1er için B ··ı.!!L b0 h" almak doğru olmaz. Zira Boğazın ha-
M..a ~ryg: .... ~ • -J u son mu anaz&YI ıraz ı- Bw ı......... 11,,;;. k manzar<İat derecesindedir. Bunun bir başka se- tanbul tarafı henüz o kadar feci de-
... ne o1--1- ci•li mi buluyorsunuz· LGtfen a-sw1"" ~·"' susiyetini veren bir gey de yalılardır. 

l1teneniz, Topkapı Sarayını Karacaabmet tram•&Y ~olundan bugünden daha pek çok gtU.elmiş. bebi vardır. Biz ... Biraz köylüyüz, ğil. Vakıa zevksizlikt~ karş~ taraftan Hem Venedikte kanallarm üzerinde 
· il d I _ _._ f Jı.-&° d ı _ şehirden kaçıyoruz, ve yeni köyler - k 1 b" 1 k değil 

8cıi; ız kol.tuldan. · e ö. te. ye im; ıeçm-&0 _en, tqmda oto.••... u ı Bız, onu umulmaz bir hale getirmek, apgı a mıyan ına ar yo cadde yok diye evleri yıkmak kimae-
1 &- b .ı ba.l•n yapıyoruz. Meseli. hat boyunda şe. b nl t kt""k kU ... nk 1 .._, >:-n•Y': ~ ennın • ııc- yenı ır ~~·~ ma~ ~ a- çirkinleştirmek için elimizden ne ge. ama, u ar e u ve "'"' şey er- nin aklına gelmiş değildir. Fakat, 

~~ruıe '°~ küliblar ~ıre- ••. baklaY& bıçum ye~ı ~ır ~ linse yapıyoruz. Bereket versin kl, bu lıir değil, k.ö~ler yapıyoruz. Sonra dir. Kaldınlması o kadar gUç değil- mütemadiyen de Boğazın kenarlan • 
~ .:._~ em

11 
~n b~ethaneamde- kudıkka~e ~izlız: ... ~JÇ hır ıc:h-:•• gayretimize rajmen henüz tamamen bir de Mecıdıye köyü var. Orası da dir. na ya!ılar yapılsın demiyonım. Va • 

.t ~e enn ., aaaanm brat e- YYeti, zeyıu ısın •e ur. moda oldu. lstanbulu bırakıp şehir-
1:~ kafalarına kqm birer ıi- ıüzlüiün karanlıjma bu kadar muvaffak olmuş değiliz. den kaçıyoruz. Sebep budur. ve ta- latanlnıl, Boja.ztlır ziyete göre bazı yol, yalılarm önUn-
'""'dİr, JUm birer kanotye ıeçi. inemez. - Sizce gehrin imarı için ne 1-&P- - Hulisa olarak, lstanbulun umu- den, bazan da arkasından geçebillr. 

~aUnmen nıhfdir. Bu ruhi sebeplerin mt manzarası, sizce nasıl olmalıdır? Bunu tayin edecek olan zevktir. 

~~ Venediktedir. 1838 de Türkler tara/ı"'1mt bir ÇGrfl olarak yapttnımı§tır. Htçbtr ammı-nin cıldtM, 
~ cadde voTc dit/e °"" yıkmak qelmeMi§tir. Ve 1J1' 1h.tla el'u "'8t1etcttur. mulaafaac ediltMktedr. 

on e geçmek llzmıdır. Yoksa, teh· 
rın yayılmağa ihtiyacı yoktur. Zira, };le nasıl imar edilebilir! Tevfik Sağlam dalıyor, bir müddet 
lstanbul, iklim itibarile mes'ut bir - Söylediğim glbl, evveli şehirde dtlşüııüyor ve: 

ıehirdir. Diğer şehirler gibi, muay • niabeten kesif bir mmtaka yapmak - Dedelerimiz. diyor, muhakkak 
lbmıdır, buradan imara bqlamalı- ki zevk itibarile bizden üstünmüş. 

yen ve bir iklime sahip de4i1dir. Me- dır. Elektirk, au, gaz, telefon Jtana. 
sell Süleymaniye civan, yazm Bo- lizasyon gibi tesisat yeraltma alına
ğaziçi kadar serindir, ve buradan on rak ancak buralardan başlanarak ya. 
dakika ilerde olan Soğanağa mahal- pılmalı. Bundan sonra, en mühim 

lesinin havası ılıktır. Böylece, bir ta- n~k!:8 şud~r: Boğaziçi. ~~n Ye
raf serin, bir taraf daha mutedil olan şılkoye dogru uzanan aahlli ile Ka-

tepelerle dolu olan lstanbulda herkes . 
kendine göre bir iklim bulabilir ki, 
bu, bir nimettir, ve eğer, Istanbulu, 
biz oturulamıyacak bir hale getir
mesek, şehirden kaçmağa ihtiyaç 
yoktur. Şehri tahdit etmek ve tah· 
dit ettikten son.İ-a imar etmek lizmı
dır. 

Motla aemtler 
DtleUnüyonım. Zaman zaman IU 

\"ey& bu semt moda haline geliyor, 
or:ıya bir hücum baelıYor. Ana fi. 

1 atlan yUkııeliyor, apartmıanlar ya· 
pılıyor, yüksek kiralarla veriliyor. 
Bu yeni semt kıymetlendiriliyor. 0-ı 
raya gelenler, muhakkak surette bir 
bqka yeri terkettikleri için, O'ta8J • 

Onların intihap ettikleri yerler, en 
güzel yerler. Niçin l:iz, onların bu 
işaretlerine blgi.ne kalıyoruz. 

Evet. için? 

kıymetinden düşüyor ve bu, böylece. , ~ellrtn bu a'bfde • pe1Jzaj&nı yıkıp ye nne btr .. Ph"e Lac1&afH"' ,,._.,.lığa 
bir fasit daire halinde, açıkgöz bir. yapmak Lortemek Hokındada Zuyder:ıe denidta~ doül""'11M'la.r diye BtJUoj 
kaç mUteşebbiıin elinde, istiamar doldıırmağa beuer. 
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MEMLEKETTE "TAN ,, 

Yamanlar kampı ... 
• 

Bu yıl çok rağbef gören kamp 

Eylulün 7 sine kadar açık kalacak 

Büyük bir hayvan 
panayırı açılıyor 

Panayırın son gününde 
güreş' er de yapılacak 
M. Kemalpaşa, (TAN> - Burada 

her sene kurulan panayır için hazır

lıklara başlanmıştır. Bu sene panayır 
' 1 Eylül Salı günü açılacaktır. 

Panayırda, evvelce olduğu gibi her 
türlü hayvanat ve ticaret eşyası alış 
verişi yapılacak ve bir hafta devam 
edecektir. 

M. Kemalpaşa panayırı iyi bir za
manda açıldığından ve eskidenberi 
şöhret kazandığından büyilk bir rağ
bet görmektedi .. Panayırdan her yıl 
binlerce hayvan alınıp satılmaktadır. 

Uraya sergi ve ihtisap resmi olmak 
üzere her sene binlerce lira varidat 
temin eden panayıra Urbaylık lazım 
~elen ehemmiyeti vermekte ve bu 
l.usust.aki hazırlıklarla alaka ile meş 
gul olmaktadır. 

Panayırın sonuncu günü olan 6 Es1d =mir valisi Kazım Dirik, rcfiJaı~ı ve dostları ile Yamanlar 1uım1mıda 
Eylül Pazar günü Gençlerbirliği klil

bir lira gibi cüz'i bir iicrl alınmakta- bü ile Halkevi menfaatine olmak ü
dır. Bu yüzden cemiyet her sene en zere Bursa İlbayı Şefik Soyerin hi
nşağı beş yüz lira açık vermektedir. mayelerinde ve llçebay Fuat Kamil 
Bu açık diğer varidatla kapatılmak- Erkal'in başkanlığında bUyUk at ko
tadır. şuları ve pehlivan güreşleri yapıla-

İzmir, (Hususi Muhabirimiz yazı
yor) - lzmirin on dokuz kilometre 
yakınında ve hakim bir dağın üzerin
de bulunan Yamanlar kampı, lzmi
rin hayat kaynağı bu yıl tam yedi ya 
§ına girmiş bulunuyor. Yedinci yıhn 
faaliyetine Temmuzun birinde başlı
yan Verem Mücadele Cemiyetinin 
Yamanlar kampı havaların serince 
gitmekte olduğu na?.an itibara alına
rak ancak beş Eylfıle kadar açık bu
lundurulacaktır. 

Yamanlar, bugilnkU vaziyeti ile 
muhitimizin çok alaka gösterdiği ve 
birçok zayıfların hayat kuandıklan 
tabii bir sanatoryom olmuştur. 
Kampın ilk açıldığında bir hafta 

gibi kısa bir zaman içinde kadro 
150 kişiyi bulmuştur .. 

Alinan sağlık randımanı drı kampa 
~ıkan her vatandaşın sikletinde, ne
~esinde tamamile kendini göstermek
tedir. 

Geçen yıl kampta bir ay içinde 
asgari 7 ila 9 kilo alanlar olmuştm. 

K,.mp, başlıbaşma bir alemdir. 
Elli çadırı ve ikişer kişilik sekiz oda-
111 vardır. Her çadırda üçer karyola 
bulunmaktadır. Kampta 2, 3, 5 ve l 
nisbetinde vazife ve (aydalar1 tama
milc biribirinden ayrı bol içme sulan 
\•ardır. Kimi hazimde, kimi kanı tas
fiyede ve kampın faydalarını takvi-

' yede yardım etmektedirler. 
lzmirle olan irtibat ta çok düzgün

dür. Yol şikayet edilmiyccek bir hal
dedir. Kampa sabah akşam munta
zam kamyon seferleri yapılmakta

drr. Pazar g{inleri olunca bir çok lz
mirliler veyahut aile efradı orada l•ı 
lunanlar sabahki servisle Yamanla
ra çıkmakta ve orada hiç olma?.sa 
bir gün akşama kadar kamptan isti
fade etmekte ve haftanın yorgunluk
larını izale eylemektedirler. Burada 
geçinme şartları da düzene konulmuş 
tur. Aşağı yukarı hiç bir külfet ve 
zahmete ihtiyaç kalmaksızın isteni
len herşey bulunmakta ve ucuzca a
lınabilmektedir. 

Kampın açıldığı tarih olan' bir 
Temmuzdan bugüne kadar 250 kişi 
gelmiştir. Halen kampta seksen kişi 
vardır. Kampta yiyecek • servisi ta
mamile eıhhi bir kontrole tabidir ve 
yine sağlık egaslanna göre tanzim 
edilmiştir, günde dört defa yemek 
verilmektedir. Karyolalı çadırlar ve 
bu dört defa yemek için ancak günde 

Kamp geceleri bol elektrikle tenvir caktır. 

edilmekte ve geç vakitlere kadar ter- Koşularda kazananlara ve pehli
tip olunan muhtelif oyun ve eğlence- vanlara muhtelif ikramiyeler verile
lerle oradakilerin hoşça vakit geçir- cektir. 
meleri temin olunmaktadır. Haftanın -----------

muayyen iki gününde cemiyetin dok Kız kaçırırken 
toru kampa çıkarak oradakilerin sıh ... 
hi vaziyetleri ile yakmdan alfıkad1ı.r 

olmakta ve rahatsız bulunanları te
davi eylemektedir. 

Kamp, Verem Mücadele Cemiyeti

nin adını taşımakla beraber hakikat

te verem vesa.ir sari hastalıklarla 

malul olanlar111 kampa ~ıkmalarına 

Nazillide bir çapacı 
kadın öldürüldü 

Nazilli, (Hususi Muhabirimiz ya

zıyor> - Bu hafta Ova köylerinde 
bir cinayet olmuş. kız kaçırma Yuzün 

kat'iyyen müsaade edilmemektedir. den bir kadın öldürülmüştür. Hadise 

Orada, ancak zayıf, yorgun ve istira nin tafsilatı şudur: 
hate muhtaç yurttaşlar yer bulabil- (Hamzalh) köyü tarlalannda pa-
mektedirler. muk çapalayan amele kadınlar, ogUn 

Kamp asayiş bakımından da ora- de tarlada çapa iJe JJffea§!rlarken 
daJcileri tamamile tatmin edebilecek (Hamzallı) dan Gök Hüseyin oğlu 
halde olduğu gibi Yamanlar İzmire 

Ali yanında arkadaşı Çam Ali oğlu telefonla da bağlanmış bulunmakta-
dır. 

Bartın panayırı 

Bu sene panayır için 
hazırlık yapılıyor 

Bartın, (TAN) - Üç senedenberi 
Bartının koşu yeri olan Ömer tepe
sinde kurulan panayır bu sene de 7 
Eylw Pazartesi günü başhyarak beş 
gün devam edecektir. Kurulduğu gün 
den beri çok rağbet gören panayırda 
bilhassa hayvan alım satımı '!lanifa
tura ve emsali eşyalar üzerinde bir -
çok satışlar yapılmakta, Devrek, 
Kastamonu, Çerkeş diğer civar kaza 
!ardan da alıcı ve satıcı gelmektedir. 
Panayırın bu sene diğer senelerden 
daha fazla rağbet görmesi için ala
kadarlar şimdiden çalışmaya başla

mışlardır. 

Mehmet olduğu halde çapa tarlasına 

gelmişlerdir. Ali derhal işçi kadınlar 

arMındaki 20 yaşlarında Hediyeyi 

kaçırmak maksadile üzerine çullan

mıştır. Tehlikeyi sezen çapacı kadın
lar, hemen kızın etrafını kuşatmış

lar, çapkınların elinden kurtarmak is 
temişlerse de Ali arkadaşı Mehmedin 

de yardımile Hediyeyi yakalayıp gö
türmeye başlamışlar ... 

Amele kadınlardan ve Hediyenin 
ev komşusu olan Çalık Mehmedin 
Ayşe, kızın kaçmlmasma tahammül 
edemiyerek "nereye giderseniz gele
ceğim,, diye arkalarından koşmaya 
b&.{llayınca Ali arkadaşı Mehmedin 
tabancasını alarak Ayşeye ateş et
miştir. 

Hediye yüzünden Ayşe ölmüş, Ali 
de tevkif edilmiştir. 

Bebek ıergiıine rağbet 
. • • Kızılay Cemiyeti tarafından Tak -

Burdur beledıye re!sı yara!-:n~ı · sim bahçesinde a<;tlan Arsıulusal 
Burdur. 19 (Hususı muhabınmız- B '--k · · ·· t"k •bet" · 

d ) B bel d . . . R eut'.' sergısı gun geç ı çe rag ını en - u gece, e ıye rcısı ıza 

Erdem, başkası zannile atılan bir arttırm~ktadır. . . 
kurşunla • başından yaralanmıştrr. Son günlerde Ispanya, Fransa, Lıt
Kurşun operatör Zekai tarafından vanya, ve Almanyadan 20 ye yakın 
çıkarılmıştır. bebek gönderilmiş, bu suretle sergi 

bir kat daha zenginleşmiştir. 

Su şirketi 
Vekalet Belediyeye olan 

borç miktarını sordu 
Kadıköy Su Şirketinin satmalmma 

işi epeyce ilerlemi§tir. Nafia Veka
leti Belediyeye gönderdiği bir tezke
rede Belediyenin bu şirketten nekadar 
alacağı olduğunu sormuştur. Beledi
ye, dün Vekalete verdiği cevapta on 
beş bin liralık eski borçtan başka 936 
senesi ilk altı aylık Belediye aidatı 
na mukabil de beş bin lira kadar bir 
alacağı bulunduğunu bildirmiştir. 

Malum olduğu Ü?.ere, bu şirketten 
hükumetin 79 bin, Evkafın da 25 bin 
lira alacakları vardır. Her iki alacak 
meselesi şirketle alacaklılar arasında 
ihtilıi.f halinde olduğu cihetle iş Dev
let Şurasına intikal etmiştir. Şura , bu 
mesele ha kkmda yakında kararını ve
recektir. 

Reıim ve eli•i kursu çok 
rağbet görüyor 

Muallimler için Fındıklı mektebin
de açılan resim ve el işleri kursu bu 
ayın 29 unda bitecektir. Bu kursa 
devam eden muallimler, dün Maarif 
MUdUrlilğUne müracaat ederek kurs
tan çok jstifade eylediklerinden bah
setmişler ve bu kursun mekteplerin 
acık olduğu zaman da devam eyle
mesini rica etmişlerdir. Bu teklif 
tc.tkik edilmektedir. 
Diğer taraftan kursa devam eden 

muallimlerin yaptığı resim ve el iş -
!erinden mürekkep zengin bir sergi 
bu ayın 30 unda umuma açılacaktır. 

Maliye kadroıu bekleniyor 

Yeni Maliye Teşkilat Kanununun 
tatbikatı, bu ay sonunda l?itecektir. 
lstanbula maliye teşkilatı kadrosu -
nun da bugün gelmesi beklenilmekte
dir. 

Macar Milli Bayramı 
Macar "milli hayra.mı münasebeti

le. Ankaranın Macar Elçisi Mariassi 

bugün saat 11 de Yeniköydeki elçilik 

binasında şehrimizdeki Macar koloni
sinin tebriklerini kabul edecektir. Bu 
münasebetle yapılacak olan törende, . . 
Peşteden gelm ş olan Macar gazete. 
eller de hazır bulunacaklardır. 

Yalovada balo 
Dün gece Yalovada Tevfik Rüştü 

Arasın himayesinde bir balo veril · 
miştir. Baloda Başvekil tsmet lnönü 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve 
birçok zevat bulunmuş, balo çok gü
zel olmuştur. 

Hususi bir vapur davetlileri tstan
buldan Yalovaya götürmüş ve sabah 
leyin getirmiştir. 

Ziraat Enıtitüıü talebeıinin 
tetkik seyahati 

Zonguldak, 19 (A.A.) - Ankara 
Ziraat Enstitüsünden 66 kişilik bir 
talebe grupu öğretmenlerile birlikte 
dün Safranbolu ve Filyos üzerinden 
Zonguldağa geldiler. Maden mekte -
binde misafir edilen talebeler Havza
daki maden bölgelerini gezdiler. Dün 
Halkevi tarafından konuklarımız onu 
runa yüz kişilik bir çay verildi. Halk 
evlerile samimi hasbihaller yapıldı. 

Gece de hüktimet bahçesinde Halkevi 
müzik kolu misafirlerin iştirakile mil
li oyun ~e eğlentiler tertip edilmiştir. 
Misafirler Zonguldağın sanayil~me 

yolundaki ilerİeyişinden ve gördükle
ri içten alakadan çok memnun kal -
mışlardır. Misafirler bugün Samsu -
na hareket etmişlerdir. 

ıo - s - mm 

No. 20 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Ümmi idi amma en okumuş insanlar 
kadar mukaddesata gülmeyi bilirdi 

Macidenin fahişeliği namusuna do- ı kılıyor, dağa tırmandıkça bu sıflf 

kunarak , o, Senih Efendinin yanın - kollarında yine bir kaya kadar bUyil• 
dan çıktıktan sonra bir müddet So - ~·erek, kucağında bu hnyul ile gök yil 
fulardaki bakkal lsmailin dükkanın- ?.tine doğru çı)nyordu . Kırmızı yüztlll 
da boğaz tokluğuna çalışmıştı; bir ele dişi.eri muvaffakıy<:tin şehvetile 
tek kuruşun birkaç türlU çalınabile- J>arlayarak kayayı tam tepeye koya· 
ceğini esasen biliyordu; bakkalın ter cağı anda kaya, yine tırlayor, kollaı1 
zisini sayrede ede bunu bir kat daha kopmuş iki halat gibi gökte uçuyor, 
ö ğ r e n m i ş t i ; m e m u r u n r:ınğır gürültülerle kaya uçuruma yu• 
yakalanmadan rüşvet almak usulün- varlanıyordu · Yine ayni karanlıkta 
ne nahiye müdürü olduğu gün, vali ayni sıfır!. • 
kadar vakıftı; servetinin cılız kalma- O, bu sıfırla tam 35 sene uğra,tı· 
sr memuriyetinin küçük olmasından- Herkesin "benimdir!" sandığı bu u· 
dı. ümmi idi ama en okumuş insan- mumi kadın; herkesin kucaıdadır!I 
lar kadar mukaddesata içinden gül -

zannettiği bu hissiz taş parçası; orU 

insanların meçhuliyetini arttlraı: ıJO 

"şöhret" fanilerin idbarını ~oğaıtall 
ve gökytlzi.::ıde bir cennet arayan bil 

hırsıcah; bir kelime ile "san'at", 

bir kelime ile "edebiyat'' bu kayaydı· 

Bu taşı yenemiyordu. Şakaklarırıda 

meyi biliyordu: Kalın bıyığının ve 
kat kat sakalının altında ince belli. 
s i v r i b u r u n 1 u , b i r m u
asır edepsiz,. vardı. Ne çare ki haya
ta uşak olarak girmek onun en esaslı 
felaketi idi; nahiyede müdürken, kim 
sesizlerin yüzüne birkaç türlü surat
la bakmak, aciz olanlara - acizlerinin 
derecesine göre - birkaç tUrlü sesle siyah dllmarlarla, iki koluna iki b3' 
bağırmak gibi valilere, mutasa.r~ıf- cağını ekleyerek bütün vUcudil te1' 
ıara yakışacak hünerlerle kendısıne bir yumruk kesiliyor, bu yumrııktnıl 
"cahil ama idare adamı,, de - zavallı uçlar ürperiyor, omuzlarileı 
dirtmişti. Harbi umumide lttihat ve çenesile, burnu ile hıı.vayı dağın ucu• 
Terakkiye ağzının suyu aktı. Fa - mı itiyor, kaya tam gökte duracağı 
kat bir türlil oraya "Rıdvan Efendi .. anda yine kollarından fırlayordu. Bir 
olarak girememişti; onu uşak olarak 
almak istediler; halbuki o artık uçurumda gözyaşı kadar küçük bit 
yaşlanmıştı: Bir uşak olarak değil, nokta!. 
bir efend iolarak çalmak istiyordu; Bu cüma Adnan Bozdoğan keme • 
ve tabii cemiyete girmedi: vb bu rin.deki konakta romanına eğilmiş b\J 
"Rıdvan Efendi'. yi Sakallı Vasfi sıfıra bakıyordu. Kocamıın bir kitaP 
(ltilaf ve Hürriyet ) e soktu. Nahiye yazdığını sanan adam arkasınd<.ı. bit 

müdürü Rıdvan Efendi; hükumette tek satır bırakamıyacakt.ı, Hayvan' 
otururken alnında lngiltere duruyor, lnr bile bu kubbede nevilerinin Je.sle' 
sakalından Rusya sarkıyordu; duva - rini bırak.:lardı. Yüzünde bağıraıı 
ra "Kamil Paşanın lngiltere kralilc adamların sayısız buruşuklarile ıhti' 
çıkan resmini" asmıştı; bu resmin al yarlanan Adnan sessiz çehresini dil' 
tında "lngillerenin cemalatını" nai - şündü. Sonra: arkasına döndü; hay&' 
bin kavuğuna, muhasebecinin gözlü- tına baktı: Başkasının denecek k•' 
ğüne anlatrP. duruyordu. Zeki gözleri dar kendlsinin'<llmayan hayatınal 
karşısındakinin çehresinde bu "İn -
giltc.rc" :o.in }>aç d~kilca durduğuna ba ~--~-~,,.--[A~ vcı!J 
kıyordu; bu gözlerden ilk zamanda Düzeltme 
sakallı Vasfi bile korkmuştu; bu de- Dünkü tefrikanın '30 uncu satmıı' 
rece korkunç sükut eden komitecinin daki (faziletle) kelimesi (fazilete! 
bu derece natuk olan gözleri, Hürri- 1 olacaktır. Ve 37 inci satırındalt vet ve İtilafın merkezinde bile yok -
tu: Sakallı Vasfi kendi eliyle yarat· (yarım saat sonra dövüştUler) ibare' 

si (yarım saat sonra düştUler) sure' 
tığı bu rakipten kurtulmak için onu tinde düzeltilecektir. 
bu nahiyeye müdür yaptırmış; o, bu-
nu küçük bulunca Sakallı Vasfi na
hiyenin ne kadar hükiımetten kork -
tuğunu anlatmış "bir seneye varmaz, 
han, hamam alı1"8ın,, demişti. 

Rıdvanın karnı doyduktan sonra. 
bir çocuğu olmuştu: "Bayram"! .. Rü 
yalardaki bir taraflı heyecandan doğ 
muş gibi cıhz bir çocuk. Rıdvanın ih
tiyarlığı kendi suratından ziyade ço
cuğun yüzünde duruyordu. Bu çocu
ğu "Robcrt Kolej" de okutmak için 
Rıdvan şimdiden para biriktiriyordu. 
Kolejin bir kısım taksitleri şimdiden 
Bankada idi. 

Sıhhat Bakanınııı 
tetkik seyahati 

1 

Konya ve havalisinde 
yerleştirilmiş olangÖÇ"' 
menlerin vaziyeti iyidir 
Konya, 19 (Tan) - Sağlık Bakaıs' 

Doktor Refik &ydam Cumrada yer 
leştirilen gÖ<;menlerle görüşmüş orı· 
!ara hUkiımetL prensiplerini anlat' 
mıştır. Bakan, oradan Okçır köyUrı' 
giderek yeni yapılan göçmen evleri' 
ni görmüştür. Burada hemen zil'f'' 
te başlanması için Çumradaki tra)' 
törlerin kiralanarak göçmen tariaW 
rında çalıştırılmasını emretmiştit· 
Doktor Refik Saydam oradan J{otı' 
yaya dönmüş ve Parti merke.ziP~ 
bıraz dinlendikten sonra Atııel'°1 
klübUnde verilen ziyafette ltiulunnttlf 
tur. Bakan göçmenlerin vaziyetitl' 
den memnundur. 

Balıkesirde spor birincilikleri yapıldı 

Uşak Ahmet davasına, Sakallı Vas 
fi, daha bnka şahit düşünürken Av
lonyah Rıdvanı hat.ıtlamakla ona u -
fak bir iyilik etmiş oldu: Adnandan 
alınan yirmi beş lira, bankadaki ko
lej taksitlerinin yanına konuldu. Be
dava olmayan bu yalancı şahide Ad
nanın l'i'-'\z canı sıkıldı, fakat bu ·· -
fak kedere alı§tı; hem Adnan dilşU -
nUyordu: Bu Arnavut Rıdvan çok iyi 
şahit olacaktı; Arnavut telaffuzile 
söylediği türkçe mahkemede mertli · • 
ğini arttıracaktı; Arnavut Rıdvan, 

==========================~lltip&li~re~~~ed~k~u-

~~~------------._,,"'._,._,"""~""'"'" ~"' ken Adnan, küçük bir kahkaha gibi 

Balıkesir, (Tan) - Atletizm, voleybol, qjsiklet birincilik yarışları çok 
büyük bir muvaffakıyetle sona ermiştir. Birincilik kazananlara ilbay Sa
lim Gilndoğan tarafından hediyeleri verilmiştir. Yukarıki resim, gen<;lere 
llediye tevzii mera.simini gösteriyor. 

MEKlEP MÜŞKÜLLE_Ri 
Erkek Muallim Mektebi 

Feriköyünde Hüseyin Tanşu imza
sile: 

Geçen sene ortamektepten mezun 
oldum. Leyli olarak Muallim mek -

tebine girmek istiyorum. Şeraiti ne· 
dir? 

Cevabı: Erkek MuaUtm mektebt

"'" 200 mevcudu olduğumU.ı.1' bu atme 
mektebe yenid.en talebe alınmıyaca-
ğrnı mektep idaresinden öğrettdik. 

BincıenaU:yh sizin için t~rada bulu

nan muallim mekteplerinden birine 
~vurmaktan ~ka çare yoktur. E
dirne, Konya, Adana, Ba.lıkedr, 

TrcıbzOK, ve Srzurumda leyli meu.ıl-

lim mektepleri vardır. 

Poliı olmak iıtiyen bir genç 
Fatihte Göçmen imzasile: 
Polis mektebine girmek istiyorum. 

Ne suretle kaydedilebilirim? 

Ceoobı: Poli.! mektebine girebiZ -
mek içtn eııııeld poli.! kaydedilmek 
v~ bir müild.et bu me~lekte hizmet 
etmek ldzımdır. PoZia kaydedilen'ZM 
sıra ile mektebe glhıdef'Uiyorlar. Ki
lonuzun dilJjilk olm081ndan dola1J1 
muleğe kabul edilmemeniz sizi ümit
sizliğe .!etıketmesin. 

Henüz otuz ~ında bulunuyorsu
nuz. Viicudunu:;;a biraz bakacak ol.ur-
30nız, poli.! kaydedilmek için llizım 
geı,,,. kiloyu elde etmi§ olurau7'UZ. 

öten çıngırakla katibi çağırdı: 
- Salih Efendi, bak bana! .. Hüsre 

vin şahitliğine artık hacet kalmadı. 
Zaren herifin namussuzluğu, çehresin 
den fazla belli oluyordu. Mahkemeye 
eüphe gelebilirdi. Onun yerine Rıd

van şahitlik eder .. Bunun edepsiz ol· 
duğu yUzUnden pek belli olmuyor de
ğil mi 1. 

Kitin c:"lih gUldil: 
- E fazla dikkat edilmezse 

farkedilmıyor ! . 

Siıyphe kayası 

&n'at bir kayaydı; Adnan roma
nında bu kayayı bir dağın tepesine 
çıkarmaya çalışıyor, kaya, dağın u -
cuna yaklaşırken Adnanın ellerinden 
kopuyor, yuvarlana yuvarlana bir u
çurmun dibinde duruyordu: Bir ka -
ranlığın koynunda bir sıfır! 

Adnan yeni baştan bu eıfın koca 

CILDINIZt 
Tehlikeden koruyunıd 
Herhangi bir kremin ona 
lilzumu olan gıdayı verece-
ğini zannediyorsanız bu tee 
rUbe size pek pahalıya ınal 
olabileceğini derhatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krenl 
Pertev kadar sadık kalaınaJ 

-----------------~-D r. NACI S. SOMERS.4rJ 
Çocuk Hastalıkları Mütehassı:pt· 

Şişli, Hallski.rgazt, Meşrutiyet 
kat 2, No 5 zj9' 

Her gün saat 3-6. Telefon 4 636 
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No. 20 - Yaza" : Kadircan Kaflı - Hakkı :~Aldığım para-

y k H A h. k b · 1 l lann yuz lirasını fakir Eğer Mari Antuvanet Versayda 
avaş onuş.. atta ıç onuşma ve enım e ge .. fukaraya dagıthm,,diyor · 

Farkına varırlarsa beni geminin diregv ine sallandırırlar Izmir (Hususi muhabirimizden)- asılzadeler arasında otursaydı 
Birkaç ay evvel 1stanbulda Aksaray- O zamana kadar yalmz elbiselerine 

Şimdi genç kızın da karaltısı far- ı 
koluna biliyordu. 

- Acaba beraber gelecek mi? Ya 
Celmezse ? ... Ya gürültü çıkarır ve 
onu ele verirse! ... 

Bu şüphe onu yalnız şimdi değil, 
~ktanberi üzmüş, düşündürmüştü. 

Fakat sonunda şu hükmü vermiş
ti : 

- -Niçin gelmesin? Bulunduğu 
)erden memnun değil ki... Ben ona 
kendisini dosdoğru valiye götürece
fimi söylerim. Sahiden de oraya gi
diyormuşuz gibi sandala iter ve ka
raya çıkanın. Karanlıkta, ;nereye gö
tUrdüğümü nasıl bilecek, sabaha ka
dar da epeyce uzaklaşmış olurum. 

Zaten An.skar' onu zindandan kur
tarmca elbet ona karşı bir inanç da 
duyacaktı. Bütün bunlara rağmen e
eğr genç kızm kalbinde bir şüphe 
~arsa gene bunu gizliyecekti, çünkü 
onun da kendi kendine şöyle düşün
llıesi için hiçbir çngel yoktu: 

- Ben hele bir defa şu korsanla· 
hn. ellerinden kurtulup karaya çıka
)tın da Anskan atlatmak hiç de güç 
alınıyacaktır. 

Anskar kamaranm karanlığında 

Cenç kızın karaltısını sezdiği zaman 
onun geminin umurgasma yapı§Ir gi
bi bir bal takındığını da görmü!'tü· 
Korktuğu besbelliydi. 
Belki genç Danimarkalıyı, Dertli 

J:lasan yahut Şaşı Mustafa sanmıştı. 
Belki de oona göz koyan herhangi 
bir leventti ve böyle gece yansından 
lonra. onun kamarasına girerek kol -
larnım arasına alınak istiyordu. 

Genç kız bunu dUşünerek hemen 
lıağırmak i~in hazırlandı. 

F'akat kapldakl karaltı hiç yerin
"1 kmııldanmam!ftı. 
L llucuma hazırlaııa.n bir hal de ta
~maıı:uıtı. 

Hatta çekingen g6rilnilyord1'. 
Anskar hafif ve pek candan gö-

11lnen bir sesle şöyle dedi : 
- Estrid. korkma! Seni bu kor

"nıann ellerinden kurtarmak için 
leldiın. 

- Sen.- .Anskar ... Sen ha!.-
- Yavaş konuD... Hatta hiç ko-

buşına ve benimle gel ... Farkına va
l'Jrla.rsa beni hemen geminin bir dire
iine aallandınrlar. Seni de daha fena 
bir zindana atarlar. 

- Fakat.- Buna sen sebep olma- ı 
cbtt mı?._ 
L - Yalan değil ... Ben oldum. Bilsen 
uq Yiizden nekadar üzülüyorum. Sa
'- eVVelce de söyledim ya, suçumu 
baiıılatmak istiyorum ve bu uğurda 
itte ölümü bile göze aldım. Çabuk 
~ .. : Geminin bordumda bir sandal 
.... ~ bekliyor. Kimseye görünmeden 

l'l.Ya çıkacanz. Seni valiye götüre
~· Buna kareılık yalnız bir teY · 

Yorulllt o da beni affetmenizdir. 
~ 4nııkar diz çökmiiD ve BOn sözle

o kadar usta bir aktör gfbi aöy-
1'ıınitti ki genç kızm kalbi yumu02dı 
ile korkulan geçti. · 

8u fırsat ubiden her zaman ele 
~ezdi. 
~er bu gece Anakarril sözilııll din
~p de kaçmazaa bu gemi çok geç
~n lzlandayı bırakarak cenuba 
te . açılacak, engin denizler, uzak 
ltı c;ı~~~r aşarak ODU bilmediği, işit-

edigi memleketlere götürecekti. 
il ~nç kız kendhıinin şimdiden Dert 
liı asana satılinıı olduğunu filphe-

hUınıyordu. 
~unun için koru.nlar tarafmlan 
il.ti rda satılığa çıkanlacağlnı diişü
\i~or; kim bilir nasıl bir adamın e
~a e ve ~ollan arasında kalacağını, 
)~~ın~ ve sevgililere hasretle inli-

' """611U görür gibi oluyordu. 
İlah ~Yle olmaktansa kaç defa ölümü 

3~ iyj ve daha kolay bulmu§tu. 
lt~di ise Anskar onu ölüme değil, 
~~ete ve haY,Bta götUrmek isti-

lbit ıı: kadar pe.rlak ve gUr.el bir teY 
l'1 •-~ elinden de olsa elbet ge-

_ ..... pıleızı-.-..;ıı: 
't ~-
~Plnek aptallık olurdu. 

•-carkuau hemen hemen geçmişti. 
~ir IJeY söyliyemiyordu. 
~ mı cin gibi gözleri bunun 
~'Varmıştı 

du. 

da Nadire namında bir kadın. havre- ve elmaslarına para harcıyan Krali-
te değer bir kur · çe bundan sonra Trianonu güzelleş-

, . nazlıkla soyulmuş. tirmek için eşyaya ve bahçeye de pa-
l ve vak'a faillerin- ra harcetıneğe başladı. Bu küçücük 
j den Necati ile Meh- malikane bir taraftan güzelleşiyor, 
ı met lstanbulda ya- fakat diğer taraftan devletin parala-
ı 

Elini uzattı: 
- Çabuk gel. .. Arkamdan gel... 
dedi. 
Genç kız elini ona vermi§ti. 
Anskar onu kamaranın kapıRına 

kadar çekti. Sonra omuzlarındaki pe
lerini çıkardı ve onun omuzlarına 

koydu: 
- iyice bürün! ... 
Şimdi genç kızın elini bırakmıştı. 
Estrid pelerine büründü. 
Anskarın arkasından yürüdü. 
Genç kız dışarı çıkınca genç Dani-

marka1ı geriye döndü ve kapıyı dik
katle kapadığı gibi kilidi de halkala
ra takarak kilitledi. 

Böylelikle, orayı ilk defa görecek 
olanların şüphelenmelerine meydan 
verilmemiş oluyor; bu kaçaklığın 
mümkün olduğu kadar geç haber a
lınması temin ediliyordu. 

Anskar gene öne geçmiştı. 
Genç kızı elinden tutmuş, yavaş 

yavaş çekiyordu. 
Hiçbir gürültü yapmadan ve güç-

lüğe ras9tlamadan merdiveni çıktılar. 
Anskar bir an için durdu. 
Etrafına bakındı. 

Herkes uyuyordu. 
Vardiyaların gözlerı ise etrafta 

idi. 
Buna rağmen genç kıza hem elile 

işaret etti, hem de üfler gibi bir ses
le: 

- Yere sürüne sürüne gel. .. 
dedi. 
Estrid bu sırada dünkü düşmanı

nın söylediklerinden en küçük bir 
kısmını bile dinlemiyerek kendi ak
lınca yapmayı düşünmüyor, manya
tize edilmişçesine hep ona uyuyordu. 

[Arkası var] 

Festiva~ eğfenceferf 

Boğazı yüzerek geçme 
yarışı bugün yapılıyor 

" l&ttmbuJda kırk gün ktrk gece" eğlence"lertne ~tirak ct"fMk üzere 
A.rtvinden ge"len heyet 

İstanbul sezonunun şehir haftası 
devam etmektedir. Dün akşam, Tak
sim Bahçesinde Şehir Bandosu tara
fından umuma bir kon.ser verilmiş -
tir. Bugün de Boğazda yüzme müsa
bakası yapılacaktır. 

Bu yarışlar için düne kadar 42 Ga
latasaraylı, 25 Beykozlu, 20 Ortaköy
lü, 15 Fenerbahçeli yazılmışlardır. 

Bundan başka hiçbir klübe mensup 
olmıyan birçok hevesliler de yanşa 
gireceklerini bildirmişlerdir. Kara -
mürselin en maruf yüzücülerinden 
üç genç te dün şehrimize gelerek Be
lediyenin misafiri olmuşlardır. 

Y a.nŞlan kazanacaklara verilecek 
hediyeler bizzat vali tarafından dağı
ttla.caktır. 

' 
Yarışa girecekler saa.t 15 te Bebek-

teki GalatasarayWar Klübifhde top
lanacaklardır. Burada.n Şirketi Hay
riye0e tahsis edilen romorkör ve mo
törlerle karşıya geçilecek ve saat tam 
17 de yanş ~in Küçüksu nhtımmdan 
denize girilecektir. 

Güre, aeçmeleri 
Güreş seçme müsabakalan bu pa

zar Taksim stadyomunda. yapılacak
tır. MUsa.bıtkalar evveli Dinarlı ile 

Kara Ali, sonra T e k i r d a ğ 1 ı 
ile Mülayim arasında yapılacaktır. 

Şayet Tekirdağlı - Mülayim maçını 
Tekirdağlı kazanırsa Tekirdağlı tek

rar Dinarlı - Kara Ali maçının gali
bi ile karşılaşacaktır. Bu suretle, 
birinci ayrılacak ve Türk pehlivanla

" arasında müsabakayı kazanan peh 
livan Balkan Festivali şenlikleri ara
sında Yunan festival heyeti ile bera
ber tekrar şehrimize geleceği anlaşı
lan Cim Londosla karşılaşacaktır. 

Cim Londos ile yapılacak maç bu su
retle eyliılün 6 ıncı pazar gününe kal-
mış olmaktadır. · 

İzmir ıergiıindeki pavyonlar 
Ticaret Odasmm Izmir beynelmilel 

sergisinde kendi namına açacağı al
tı pavyonun tertip ve tanzimi için 
lzmire gitmiş olan Oda tetkik şubesi 
mUdüril Galip Bahtiyar bugün Izmir
den buraya dönecektir. 

Belçikanm lzmir koneoloıu 
Belçikanın lzmtr konsolosu Ferbe

ke, eşile birlikte mezunen şehrimize 
J?elmiştir. 

; kalanmışlar, hna- rı suyunu çekiyordu. Hele bahçesinin 
il Hakkı da kaçıp imarına son dereceye kadar merak 
tzmire gelmişti. sarmış, bu uğura pek çok para dök- ı 
Zabıtamız, bu ada- müştür. Bütün gayesi de bahçenin 
mı meydana çıkar- Versay sarayının bahçele• nden büs-
mış ve yakaıamı§- bütün başka olması idi. Sun'i göller, 
tır. lfa.:ieainden bımun ortasına küçücük adacıklar ... 

ı anlaşıldığına göre, Suçlu Hakkı Kuğu kuşlarının dolaştığı bu güzel 
1 Hakkı Izmire iki buçuk ay evvel gel· yerlerde ya§a!l'lak pek zevkli ve hoşl miştir. Ve asker kaçağıdır. Kendisi tu. 
. ile konuştum. Bana şunlan söyledi. 
1 "- Bakkal Mehmet Fatihte otu -
rur ve Tokatlıdır. Necati de müret
tip olarak çalı§ırdı ... Nadire 1'okat:ı 
olduğu için bakkal Mehmet keadisi
ni tanırmış. Beııi Necatiye tanıtan 
Mehmettir. Onlar Nadireqin zengin 
olduğunu biliyorlarmış. Planı Necati 
hazırladı. Ve bizi, mükemmel birer 
elektrik memuru maskesi altında. eli
mizde çantalar ve levazım olduğu 

halde Nadirenin evine gönder1ı. Gü
ya saati kontrol ve tamir ed~P-ktik. 
Kadın da yan'ıb~ımızda duruyordu. 
Hemen üstüne atıldık ve kendisini 
sımsıkı bağladık. Necatinin tarif et
tiği veçhile, üst katta yataklar ara
sındaki bir kemerin içinde 14 beşibir
yerde ile beş çeyrek altm, iki elmas 
yüzük, bir altın kordon, iki altın bi
lezik bulduk ve Necati ile beraber, 
Necatinin Eyüpteki metresinin ev;n. 
de bunlan taksim ettik. Bir haft:ı 
sonra ben kendime düşen hisstyi alıp 
Ankara vapurile lzmire geldim ve 
yolda bu altmlan Mersinli Hüseyin 
namında bir yolcu ile 260 liraya de
ğiştim. İzmirde Eşrefpaşada bir ev 
t~tara}c resim tabloları .ile iştigale 
başlaChrlı. Buntan çocuklar vasrtasf
le çarşıda sattırıyordum. Paranın yüz 
lirasını fakir fıkaraya, aç biçarelere 
dağıtarak vicdani azabımı dağıtmağa 
çalıştım. Bu sırada Karaburunlu 
Fatma namında bir kadınla tanıştım. 
Ahırköylü imi§. Oraya gittik. Bir ge
ce karakoldan gelen bir nefer hüvi
yetimi araştırdı. Firariliğim meydana 
çıkar korkusu ile ve kadınla birlikte 
kaçtım. Kadın: 

- Ben seninle beraber gelirim! 
Diyordu. Ona bir takım erkek el

bisesi giydirdim. Fakat Urla içmele
rinde foya meydana çıkınca Urla ka
za merkezine gönderildik. Hü"iyeti -
miz tesbit edildi. bizi otele gönderdi
ler. Ertesi sabah kadın çorabmı dik
mekle mesgul iken: 

1 

- Dur, ben sa.na çorap alıp gele-
yim! 

Dedim ve kactnn. Onu baı:ırmdan 
savmak istiyordum. Fakat tzmire 
<?elip beni buldu. Benim maksadım. 
tstanbula giderek te.slim olmaktı. Beş 
teneler mevkiinde yeni bir ev tuttuk. 
Fakat zabıta her halde bir şey haber 
almış olacak ki 3 taharri memuru 
eve geldi ve beni tPvkif ettiler. Yım
tığım isten çok müteessirim. Vicda
nen çok azap çekiyorum." 

inhisar memurları 
inhisarlar Umum Müdürlüğünde 

teşekkül eden komisyon, devlet me
murlan maaşlannın tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunun umumi hü
kümleri mucibince maaş derecelerini 
yeniden tesbit etmektedir. Devlet 
Demiryolları •ıe imanları lşletme U
mum Müdürlüğünün teşkilat ve va -
zifeleri ile bu iduede müstahdem 
memurların derece ve maaşlannı 

gösteren Barem Kanunları bu işte e
sas tutulacaktır. 

Kaymakamlar arasındaki 
tayinler 

lstanbul kaymakamlıklarında ya
pılan son tayinler dün vilayete bildi
rilmiştir. 

Evvelce yazdığımız tayin listesin
den ayrı olarak Belediye 1ıesap işleri 
memurlanndan Celil Tire kayma -
kamlığına, Beyoğlu merkez nahiye 
müdürü Suphi Lüleburgaz kayına -
kamlığına, Istanbul Belediye ve hu -
susi idare müdürlerinden Mahmut 
Onye kaymakamlığına tayin edilmiş
lerdir. 

Çiçeklerle süslü ince yollar, ye
şillikler dolu korular, balık avına 

mahsus köşeler, velhasıl ne aransa 
her şey var ... Bunlardan fazla olarak 
Kraliçenin yeni bir merakını tatmin 
etmek için buraya hakiki inekler, ke
çiler, koyunlar ve bunlara bakmak 
için köylüler getirildi. Çünkü genç 
kadının birdenbire çiftçiliğe hevesi 
uyanmıştı. Bir müddet de süt sağ
mak, peynir ve tereyağ yapmak ile 
vakit geçirdi. 

Sonra yine yeni bir merakı oldu: 
Tiyatro oynamak... Bunun için yine 
Trianon bahçelerine bir sahne yap
tırdı. Kralın kardeşleri, asılzadeler 

velhasıl kendisi ile yaşıyan arkadaş
ları ile beraber muhtelif tiyatro pi
y~sleri temsil ederlerdi. Hatta Kral 
bile sahnede oynıyan zevcesini sey
re birçok defalar gelirdi. 

1791 senesinin Ağustos ayında ya
pılan bir hesap Trianona sarfedilen 
para miktarının 1,649,529 lira oldu
ğunu gösterdi. Fakat hesap edilme
miş olan paralar da dahil edilirse 
herhalde iki milyonu geçmiş olduğu 
muhakkaktır. Büyük ihtilal mahke
mesi kal'flSttia& Kraliçe bu paralan
nm hesabını pek acı şekilde vermeğe 
mecbur kalmıştır. Fakat meselenin 
en garip ve acıklı şekli bu değildir. 
Versay sarayını terkederek Trianona 
nakletmekle Mari Antuvanet orada-
ki saray erkanını işsiz güçsüz bırak
mıştır. 

Bunlar bütün gün Kraliçenin emir
lerini beklemek ile vakit geçiriyor -
lardı. Kraliçe küçük saraya mahdut 
birkaç kişi ile nakledince bi~ok in
san açıkta kalmıştı. Tıpkı işlemiyen 

demiri kemiren pas gibi, bunlann boş 
kalan kafalanna da isyan ve tenkit 
hisleri yerleşmişti. 

Kraliçeleri tarafından ihmal edil -

mek güçlerine gitmişti. Yavaş yavaş 

Trianonda verilen ziyafetlere gitme -
meğe ve mağrur Mari Antuanet'in 
kendi başına eğlenmesini uzaktan sey 
retmeğe ba§ladılar. Kendisine yaban 
cı muamelesi etmekten, Viyana sara
yından geldiğini ve Fransızlar içinde 
eC'nebi olduğunu hissettirmekten ge
ri kalmadılar. imparatoriçe Mari Te-
rez bu halleri uzaktan görüyor ve kı-
zını ikaz etmeğe çalışıyordu. Fakat 
ne söylense beyhude ... Vaiz ve nasi -
hat genç kraliçeye hiç tesir etmiyor, 
Rnlamak istemediği şeyi anlamıyor, 

mantık ve muhakemesi bu hususta 
hiç işlemiyor.,, Versay sarayından bir 
kaç adım ötede oturmanın ne zararı 
oıabilir?.,, diyerek kendi kendine hü
kümler veriyor. 

Fakat hakikatte bu birkaç adımın 

çok ehemmiyeti vardı. Çünkü bu kısa 
mesafe onu hem saraydan, hem halk 
tan uzaklaştırmıştır.Eğer Mari Antu 
vanet Versayda Fransız asilzadeleri 
arasında saray an'anelerine riayet e
derek oturmuş olsaydı ;tehlike anınd 
yanında bütün Fransız asilzadelerini, 
prenslerini ve hükfımet erkanını bu
lacaktı. Diğer taraftan eğer halkla 
temas etmiş olsaydı yüzbiiılerce Pa -
riali, milyonlarca Fransız ona peres -
tiş ederek kendisini himaye edecekler 
di. Fakat yalnız bir dakikalık zevki
ni düşünen Mari Antuvanet, ne asille 
re, ne halka sevdir:meğe çalışmıştır. 

Birçok şimarıklıklanna tüy diken bu 
Trianon israfı kendisine çok düşman 
kazandırmıştır. Saadet günlerinde 
yalnız yaşamak istediği için felaket 
dakikalarında da yalnız kalmıştır. 

Bu pahalı Trianon oyuncağı onun ta 

cl\aa, hatta hayatına mal olmuştur, 

ONUNCU BAP 
Yeni ahbaplar 

Mari Antuvanet yeni sarata yerle· 
5ir yerleşmez etrafını adeta süpür -
dil. Ne kadar ihtiyar, çirkin, eğlenme 
sini bilmiyen, dansetmiyen, nasihat 
veren müziç insanlar varsa birer bi • 
rer yanından uzaklaştırdı. Madam 
Etiket ismini verdiği, adeta kendisi· 
ne mürebbiyelik eden Kontes de No
yaya yol verildi. Annesi tarafından 
gönderilen ve daima kendisine vliz ve 
nasihat eden Rahip Vermond da uzak 
laştırıldı. Kraliçenin etrafında kendi 
sine maddi ve manevi eziyet verebi· 
lecek bir kimse bulunmamasına dik • 
kat edildi. Hayatı sade zevk ve safa 
dan ibaret zanneden sabahtan akşa
ma kadar eğlenmesini seven bir süril 
züppeyi etrafına topladı. 

Bunların fazla tahsil g~rmüş Yeya 
zeki olması lazım değildi. "Çok oku· 
muş insanlar ukaliı. olur, çok zeki o· 
tanlar da herşeyden mana çıkarır!" 
diyerek Kraliçe böylelerini de iste • 
mez oldu. iyi danseden, eğlenceli hi· 
kiyeler anlatan, rdaima herkesi gül· 
düren ve gülen göze girdi. 
Eğlenmek, eğlenmek, daima ve yal· 

nız eğlenmek ... 

Kraliçenin etrafındakilerden istedi 
ği bur.dan ibaret ... Bu neşeli insan a
layının arasına giren yegane neşesiz 
adam, Kral On Altıncı Lui idi. Fa .. 
kat bunu uzaklaştırmak çok güç idi. 

Hem bu genç ve hoppa Kraliçenin ko 

cası ayni zamanda da Fransa Kralı 
idi... 

Gün geçtikçe sevimli zevcesine cid· 
den aşık olan Lüi sık sık Trianona 
gelirdi. Bazan eğlencenin edep hudut 
larını geçtiğini görerek itiraz eder 
veya çok fazla masraf ediliyor diye 
söylenirse buna karşı Kraliçe kahka 
halarla gülerdi. Bu kahkahalar kar
şısında Kralın derhal yelkenlerini su
ya indirirdi. 

Kral da esasen birkaç saatten faz. 
la burada kalmaz, Versay sarayında 
ki kütüphanesine veya demirci atöl
yesine dönerdi. Bir akşam mutat hi
lafına olarak fazlaca oturmuştu. Ay
ni gece neşeli arkadaşları ile Parise 
gitmek isteyen Kraliçe saati bir saat 
ileriye götürmüş ve Kral da saat on· 
da on bir ~annederek yatmağa git .. 
mişti. Arkasından yükselen kahkaha 
!ar epeyce uzun azman devam etmiş
ti. 

Bu nevi şakalar, şüphesiz Kralın 
nüfuz ve iktidar kuvvetini azaltıyor
du, fakat Trianonun hafif ve zarif mu 
hiti içinde bu kaba saba insanın hiç 
te yeri yoktu. Ne gülmesini, ne ho~ 
bir hikaye anlatmasını biliyordu. On
ların şen ve şakrak muhitinde mide
sine sancı saplanmış veya uykusuz • 
lukta:n bitap, mütemadiyen esneyen 
birisi olarak otururdu. Maskeli balo
lara iştirak etmez, kumar oynamaz, 
kadınlarla çapkın bir erkek gibi ko • 
nuşmaz, kendi halinde bir isandı. 

Bu Rokoko devrinin en parlak za
manında, neşenin saltanat sürdüğü 
bir sarayda, bu iç sıkan insanın hiç 
yeri yoktu. 

Kralın · kardeşlerinden birisi olan 
Kont de Rovence pek kibirli ve aza -
r.>elli olduğu için bu züppe alayına iş 
tirak etmezdi. Kraliçeye, mutlaka ha 
nedandan birisinin arkadaşlık etmesi 
lazımdı. Onun için kendi fW<irlerine 
uygun, zevk ve safadan hoşlanan kra 
im ikinci kardeşi A'.rtois daima bu 

[Arkası uarl 
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EKONOMi 
Borsada 

Dün bazı eshamda 
düşüklük görüldü 

Dün borsada hararetli muameleler 
olmuş. bu defa tereffU yerine bazı 

eshamda sukutlar kaydedilmiştir. 
Meseli. Ünitilrk 23,75 liradan 23,10 
a, Anadolu obligasyonlan 46,50 lira
dan 44,90 liraya, bonolar -48 liradan 
~.10 liraya düımtl§tür. Bu sukut 
daha ziyade, qağı flatlerle esham 
ve tahvilat alanların klr temini mak 
aaclile satıf yapmalarmdan ileri gel
miştir. 

Diğer taraftan Anadolu eehamm
da görülen sukut, bqka bir f&yi&ya 
d' hamledilmi.ıtr. Bu f&yi& Anadolu 
tahvili.tmm ela PÇenlerde Unitürk 
tahvilatı hakkmda Pariate yapılan 

yeni mukavele mucibince kuponlan
nm ya.namın döviz olarak, yarısının 
da mal olarak tediye edileceğinden 
ibarettir. Maamafih, bu havadis, son 
dakikaya kadar teeyyüt etmemiştir. 
Hatti. yukarda kaydedilen sukutlar
dan sonra Anadolu tahvili.tında bir 
lira kadar yükseklik görUlmW,tür. 
Bu suretle bonolar tekrar 46 liradan 
4 7 liraya, obligasyonlar da 45,60 li
raya teref!U etmiştir. 

Merkez Bankası hisselerine gelin
ce, 91,5 liraya kadar tcreffü ettik -
ten sonra yine ucuz alanların satıf 
yapma.k istemeleri dolayısile 86 lira
ya kadar düşmüştür. Son dakikada 
tekrar 87 - 88 lira arasında temev
vüç etmittir. 

Yunanistan biz
den buğday a!ıyor 

Bu hususta alakadarlar la 
temaslar yapılıyor 

Yunaniatanda bu 11ene bujday re
kolteai difer senelere nazaran çok 
daha udJr. Geçen sene 3 1h milyon 
kuarti iken.bu ane 2 Y.: 1nUyona 
dutmüttUr. 

Bu noksanlığı teli.fi etmek için bU
kümet diğer memleketlerden buğday 
alacaktır. Bu meyanda Tiirkiyeden 
de 1 milyon kuar .kadar buğday al
ma111 çok muhtemeldir. Bu işle meş
gul 9lmak üzere ziraat vekaleti ıef
krinden Kristidiı tstanbula gelmi!:I, 
muhtelif müeSBeselerJe temaıdarda 
bulunmuıtur. 

Kriatidiı, bu temaalardan çok 
memnun kalmıı ve yan bağlanmq 

bir tekilde Yunanistana avdet et.mit
tir. 

Cekoılonkya ihracat enat=tüaü 
memleketimizde tube açacak 
Çekoelovakya ihracat enstitüatl 

nıuhtelif memleketlerde birer ıube 

açmıya karar vermiştir. Şimdiye 

kadar Meksika ve Bombayda ıubeler 
açılmıştır. TUrkiyede de bir ıube 

açmalan çok muhtemeldir. 

Tüc:cann elindeki ıtok afyon 
Af yon inhiaan tilccann elindeki 

ltok afyon ıııiktannı teabit etmeğe 

karar vermi1. bunun için alt.kadar 
tacirleri lnhiaara birer beyanname 

~efe davet etmlftir. • 

Balmumu içia ıiparifler 
Hariçten bam firmalar balmumu 

almak için Ticaret Odasına milracaa
te bqlamlf}ardır. Bu yıl balmumu 

istlhısalltımız dlfer senelerden az ol
duğu cihetle fiatlar yUkaektir. 

Fuat Bulca Molkova' da 

BORSA 
19 AGUS'IOS ÇARŞAMBA 

'•ralat 
Ahı '"'' 

Sterlin 628,- 633,-
l Dolat 124,25 124,25 

20 Çek lrurona 14,- 92.-
20 BeJç;kı lr IO.- 14.-
20 Drıhmi zı.- 23.-
20 Le1 13.- 16,-
20 Diner 49,- 53.-
Fransız fr. 164.- 166,-

Liret •..tlrab ıto- 196.-
l'torln 12.- 14.-
Alaıturya tilin 22,- 24,-

Mar• 11.- so.-
Zlod 21.- 23.-

'••o n.- 14.-
L•H 22.- 25.-
Y• sı.- S4.-. 
fttf'( ~ '1.- ss.-
Altın 965,- 966,-

Bınlrnot 243.- 244.-

Cetler 
Londra lizerine 635.25 
Pariı üzerine 12,06 
Nevyork 0,79,12,50 

Liret 10,09,35 

Belıa 4,71,20 

Cenevre 2,43.62 
Sofiı 63,16,62 
Florin 1,16,93 
Çelroılova1r 19,15,50 
AY\lltUl')'a 4,19,42 

Mar1r l,97.36 
hveç krona .1,06.50 
lapanya pueta 6,21,13 

!ıltam 

1t Baııka11 Mü ıs.-

• • N l .IO .. . Ha'"nını 9.90 
Anadolu% 60 25,70 

.. % 100 41,-

$irlrethı1ri1e 16.-
Tramva1 11.-
Bomontl Nektar 9,30 
Terlroı 12,50 
Aılan Çimento 11,55 
Merkez Banka11 86.-
C>.nanJı BankHı 26.-
larlr Merkez iknam 1,60 

' ,,., .. ,., Tiırk Borcu I 23,37,50 

• .. 11 22,10 

" 
ın 22,30 

Krcani A. B. C. 97,-
lıtikruı dahl11 96,50 
linı - Brsunım t 100.-

• • II 100.-

Mıırr faltYfllerl 

--'"" 1 1903 II 100,-

1911 UI 

Rdıtnn 
Anadola I •• II 

H m 
Anadolu Milmesıil 

g4,-
-101,-
95,-

t0.2S 
45,60 
46,50 
46,70 

................ ___. 
Artbrm ve eksiltme 

muhbrası --[Miiaakualarla allbdar karilerl
mb için ~tıpmu ba atltuna birkaç 
gtbıltlk bal._ koyuyona. Bunlar da 
gtln seçtikçe birkaç defa tekrar edD
mlt oluyor. Bu yösden çok yer kay
bedfyorua. Bundan IODn hel'ltla, 
yalım iki ıtta sonraki mtinakualan 
koyaeatıL Allkadar karUeria her. 
da ba atttuna kealp ıaklamalarmı 
taftlye ederb.] 

22 Afmtoa Cumartai 
• Ankarada MilU Müdafaa Veki. -

leti Satınalma komiıyonunda 17600 
metre yün çorap ipliği 

• Edremit TUmen Satmalma ko • 
misyonunda 350 ton kuru ot 

• Eli.zls Tunc;ell nafıa mUdilrlU -
Moekova, 19 (A.A.) -Türk hava ğünde ovacık kuaimda yapılacak 

kurumu batkanı Fuat Bulca dün iki bölüklü ukerl klf}a inpatı ek
Moskovaya pimi§, Jatuiyonda ~ ailtmeai 
viachln merkez komite.t reia muavini • Gtltahya Lileel direktörltıftlııde 
Treıukenkof tar&fmdan Hllml&DDUf yanık lime binumm inp.ab ebiltme
tır. Parqtltçtl genç kızlardan mtlrek· .t 
kep bir ll'UP kendiaine çiçekler ver- • Tekl...a • .ır.. Aakert Satmalma ko-
miftir. miıyon~--SÔO bin kilo odun 

Ofleclen aonra merkez Aero kUlbU • Teklrdaf lakin mtıdilrltıtfbıde 
siya.ret ecUlmiftb'. 21 atuatmta Le- 821448 adet Manilya klremltl eklilt-
ningrada hareket edecektir. - meei. 

Yeni Japon • SoyYet muahecleai 
Şanghay, 19, (A.A.) - Dıt qleri 

Bakan Muavml Sentif, Çin ile Sov -
yet Birliği aramıda yeni muahede • 
Din imu'IDP' ıakln oldujunu bilcfir.. 
ınfttir 

Bokaör Sharkey, Joe Louiı'ye 
majlCip oldu · 

Nevyork, 19 (A.A.) - Zenci bok
IÖr Joe Louia eeki dünya eam~onu 
Sharkey'l llçUncU ravntta nakavt et· 
tnek llUNtile matı<tp e~. 
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ispanyada kan ve ates 
İngiltere, ispanyaya mühimmat, s_i .ib ve 

tayyare ihracını kontro!e tibi tutuyor 
Londra, 19 (TAN) - Dokuz bin 1 

kitiden ibaret olan bir i.si ordusu, bu \ 
gün, Fransız hududuna yakın Biakey 
köyü clvarmda lrun şehrine taarruz 
et.mit ve •iddetli top ateşine tutmuf
tur. 

Hükflmet kuvvetleri mukavemet 
etm1'lerae de harbin neticesi henüz 
belli değildir. 

Llzbonadan alınan bir telgrafa gö
re, Madrit hükümeti yalnız Fasdan 
gelen Jriyah askerlere karşı boğucu 
gaz kullandığını. diğer asilere kartı 
ise aflatıcı gaz istimal ettiğini bil
dirmittir. 

Fakat, lnıütere İspanya meselesi
ni Cemiyeti Akvama tevdi etmeye 
taraftar değildir. 

Asiler hUkO.metin bu hareketini 
Milletler Cemiyeti nezdinde protes· 
to etmi§lerdir. 

Cenevre paktını tefsir edenlere 
nazaran, zehirli gazların istimali mu
harebelerde olduğu gibi, sivil harpte 
dahi menedilmi,tir. 

Diğer taraftan, İngiliz hUk\lmeti, 
bqka hük6metlerin cevabını bekle
meden ispanyaya her tUrlU silah, 
cephane, tayyare ve harp cihazı gön
dermeyi bugünden itibaren resml 
kontrole tlbi tutmuştur. 

HülrUmet lıuuuetlerinin m/eri 
Madrit, 19 (Tan) -"HUkQ.met, ken

di kuvvetlerinin Gondamarra cephe
sinde ilerlemekte olduklarını ve Sen 
Sebaatiyen, İrun ve Pasajeei'yi bom
bardıman etmi§ olan ihtili.lcilerin e
lindeki Almirante Cervera kruvazö
riinün hilkfımet tarafından hasara 
uğratılmış olduğunu bildirmektedir. 
Kruvazör tamir için Ferol'e gitmiır 
tir. 

Hükumet kuvvetleri Majork ada
sında muvaffakıyet kazanmışlardır. 

Mac:lrit hükfllneti qağıdaki merkezle
ri tama.mile kontrolü "1tında bulun. 
durmaktadır. 

Madrit, BarseJon, VaJensiya, Tarra
gona, Alba.seta, Almeria, Balear ada
lan, Sen Sebutiyen, Bilbao, Cace • 
ree, Gijon, Santander, tbiza. HükQ -
met, Granadanm ihata ve Ceuta ile 
Melilla, Oviedonun ve EndWüste &si .. 
lerin ellerinde bulunan diğer müstah
kem mevkilerhı hükumet tayyarele
ri, topçu kuvvetleri ve donanması ta
rafından müessir surette bombardı -
man edilmi, olduğunu bildirmektedir. 

Hülıfİmet aakerlerinin elinde 
l,.iliz bombalan 

Paris, 19 <Tan) - Sevil radyosu, 
General Gucipo de Slanv'nm İspaııyoJ 
hllkfimet kuvvetleri mühimmatı ara
smda İngiliz mamulitınd&n bombalar 
bulunmumı protesto eden bir beyan • 
namesini neşretmiştir. General Slav 
hüklimet kuwetlerinin Londradaki 
İspanyol sefiri vaaıtaaile lngiltereden 
dört bin bomba almış olduklarını be· 
yan etmektedir. Bu bombalara bil -
hassa geçenlerde hükftmet kuvvetleri 
tarafından bombardnna.n edilmif olan 
Rontada tesadüf edilmiştir. General, 
milliyetçilerin, ecnebi memleketlerde 
bi olarak ~li.kki edilmekte olduk!~ 
rmdan fiklyet etmekte ve bunlann 
memleketin onda dokuzunun milzahe
retine nail bulunduklarını ili.ve etmek 
tedir. 

Generale göre milHct kuvvetler O
rama telırtni saptetmiılerdir. Malaga 
valili k&ÇDUftır. 

General,Madritte mevkuf bulunan 
ibtilllciler kurtuna dlzildikleıi tak -
dirde elinde rehine olarak bulunan 
bütün esirlerin idam edileceklerini 
Madrit bUk&netine ihtar etmi§ttr. 
Mumaileyh, Rio Pinto maden amelesi 
nin bu rehinler arasında bulunduğu
nu beyan etmiştir. 

llatilôld bir zabit• pre vaziyet 
Tanca, 19 CA.A.) -General Fr&n

konun kararglhma mensup bir er -
klmharp zabiti, Havas Aj&nm muha
birine qajıclaki beyanatta bulunmU§ 
tur: 

hpanyad&n alman haberler, 80D 

derecede bilerin lehindedit. Malaga 
tehrlnln bit hafta gec:meden ihtilll
cilerin eline d~ğinl ilin edebilir
siıtiz. KomUniıstler, ihtili.lcilerin tuza
ğına düşmekten kurtulamıyacaklar . 
dır. Bütün diğer cephelerde ihWll -
cilertn elde etmit olduklan muvaffa
~er fevlralldedir 

.. ___ ...,_... -
.. 1 

katliamlann ve anarşinin teVMt!Uil 
takdirinde bir müdahalede bulunmak 
lU.ere tedbir almaları icap eder. 

1 

lttılya yardım haberini 
yalanlıyor 

Roma, 19 CA.A.) - Bir ecnebi 
1 membadan alman ve İtalyan hav1o 

kuvvetlerine İspanyol ihtili.lcilerine 
yardıma amade bulunmalannm em -
redildiğine dair olan haberler, resmi 
mehafilde tek?.ip edilmektedir. 

Eıki lıpanya Kralı 
Belgrat, 19 (A.A> - Avusturyada 

ikamet etmekte olan e11ki İspanya 
Kralı Alfona dün Naip Prenı Paul'il 
ziyaret etmi9 ve öğle yemeğinden 
eonra derhal yine A vuısturyaya dön• 
mtl§ttlr. 

Belpleamn vaziyeti 
Brüksel, 19 (A.A) - Kabine top-

OebeUUtarikta lrıgfltz~ tarG/lflllart tedbirler .ı.tyor lanarak beynelmilel vaziyeti tetk~ 

etmi9 ve sili.h ve harp levazımı ihra· 
catı hakkındaki emirnameyi tem et• 
meyi kararla,tırmı,tır. 

Cartqen• ı•lari tle Üyem etti 
Paris, 19 (Tan) - Sevil radyosu

nun verdiği haberlere göre Carta
gene şehri Madrit hükumetine karşı 
isyan etmiftir. Malagada hUkümet 
kuvvetlerinin bir tayyaresi alevler i-
çinde yere düşmüştür. • 

Hültiımel, Majorlı a'-ımlıı tlıı 
maflüp 

Londra, 19 (A.A.) - Gazetelerin 
almış olduklan haberlere göre tıs -
panya hükfımetinin elinde bulunan 
harp gemilerinden birçoğu Majork a
dası yakininde bulunmaktadır. Bu a
daya yeniden hükumet kuvvetleri çı
kanlmak üzeredir. İhtilalcilerin pa
zar günü Majork adasına çıkmış oJan 
hükumet kuvvetlerini çarçabuk he
zimete uğratmıo oldukları haber ve
rilmektedir. 

lhtilôlcil•rİn laarrm latuırlıfı 
Madrit, 19 (Tan) - İhtilalciler, 

~lbt'j,.bir ~ ~ 
mek için bu ~abah hazırhklamu ik· 
mal etıiifıitleMir. 1ıttilaıcüer aağ t&ı 
pelerine büyük çapta toplar yerlet
tirmişlerdir. Hük6metin 3 numaralı 
torpito muhribi ihWi.lcilerln mevzi • 
lerinl bombardıman etmektedir. 

almakta olan mehafil, Madrit ll!lku
metinin BriatoJı iemfndeld Fransız 
tebaasmm yanlışlıkla bombardmıan 

edilmiş olmasnıdan dolayı Fransa hU
k6metine tarziye vermte olduğunu tıe
yan etmektedir. 

Bitarallılı lıali tlefil, rnüJııltale 
ıaımı 

Viyana, 19 (A.A.) - Nev Vmer 
Tageblatt guetesi diyor ki: 

İllpanyad.a dahilt harbe nihayet ver 
met için yalnz bitaraflık kut değil
dir. Avrupanm bütün devletlerinin 
bitarafane bir tav&Mutta bulwımala
n icap eder. 

Yan reeml Reichapost gmsteli di
yor ki: 

Bitaraflık hakkmda yapılan milsa
kereleri muvaffakıyetle neticelendir -
mek .için devletlerin daha fimdiden 

Kral Edvard'ı 

Hilkflmet Fransa ve İngiltereniıı 
battı hareketlerinden mWhem ola• 
rak tayyare, gemt ihracatlyle ve 
harp levazımı tranaltini de hususi bir 
mtlaaadeye ti..bi tutmaya karar ver
miftir. 

Alman N/ailmi• ltalytat 
F ,..Utlerinin .Ibirlifi 

Parla, 19 (TAN) - "lılatin,, p 
.eteeinin istihbaratına nazaran, bu· 
günlerde bir Alman Nui mnıne.ill 
Romaya giderek Fqist teşkilt&n.uı 
hariciye erkim ile temaalar yapmıt 

ve Avrupa BOBy"1iıtlerine kartı bir 
Fatist - Nui milfterek cephe kur• 
mayı teklü etmiftir. 

Allkadarlar bu teklifi sözden ıe
çirmektedirler. 

Dil Kurultayı 
Şimdiye kadar 153.504 

Dubrovnik ıehrinde tane kelime tiıı geıdı 
Kurultayda okunacak rapor huır-

büyük hazırlıklar var lanm•ftU'. Bunda eterleme hakkında 
Parla-8olr'm DabroYDlk'e sfillder eeuh izahatı llzime mevcuttur. Bü • 

diği hususi muhabiri, kralm 1eyaha.- tün 'l'Urkiye dahilinde derleme faaJi.-
AJemi müdahale proı"eıi t' bat 933 te b 1 tır Bu•-ıl;ae dair pnteslne ıu mektubu gÖll- ye ı, ıu q amış . wr 

Paris, 19 (Tan) - lapaııyol işleri- dennlttlr: rihten timdiye kadar vil&yetlerdeO 
ne müdahale edilmemesi hakk\ndaki Dubrovnlk, 18 Ağuatoe _ Dubrov- ve hususi ,ekilde gönderilenler de dlY 
projeyi şimdiye kadar yalnız thgil - nikin geniş Kralja Petra caddeaiııin bil olduğiı halde U5S,504 tane kelinıt 
tere ile Fransa kabul etmiftir. Fakat beyu taflan, aabah rtlneeinin &ltm- flei plmlttlr. Bu fitler, derleme~ 
Almanya, İtalya, Sovyet Rusya ve da ı*z'hyor. MOltrahklarmda D&lmaç lunca alfabe ııruma konulmut ve ti 
Portekiz htlk6metleri projeyi kabul yanın en gtbel ltlemell elbilıeleri oLm ki.nunuaani 93~ te derleme derP' 
için birtakım ihtiraz! kayitler serdet- dtUrkblarm aruma, belecllye, tqu. 1çfn tetkll edilen hazırlama komilyo" 
mitlerdi. Şimdiye kadar bu devlet .. tere kra1mm pleceiinl 1IGcliren illn- nunun emrine amade bir hale getl • 
lerle cereyan eden mtlak'91'attan mO. ıar utırmJftı. Yer,.. etlıwinde fo _ rilmittir· Bu tarihte ite bqhyan br 
pet bir netice elde edilmemJttir. tojraflan ve ima pantalolllu -nah· mlama komlayonu fimdiye kabf 

Çekomovakya, Belçika ilttlruf b- lardan ve harp kö)'IWerlnclm mite _ aeklen bine yakm orijinal derleme & 
yit ıserdetmebizin, Sovyet Rwsya, tekki1 ıruplar toplanarak bu Ubla.n tini gWen geçirmlı n bundan c•J 
Romanya, İrlanda, Lehietaıt, Dani • oku)'Orlar. Kralm buraya pleoetlni dan lmmen (K) harfi dahil oınıaJ 
marka, laveç, Bulgarietan, l'bıllndi· haber a1u ytls1erce meraklı. civar tızere 23,000 ldl8ur kelime fiti had" 
ya, .Yunantatmı, Norveç prenısip iti - 1Wlerden, tNnle, otomobille Ye yaya JIJIUltlr. Hazırlama komlllyonund 
barile projeyi kf.bul. ettiklerini Pari- 04ru tehire dohnUf)ar, pldi, pıle- meydana getlrdijt bu fleler a~ 
se bildirmltle~. cek d119 mtlaaJrıtalar 9hıYw· tefkil edilen kontrol kom.yonu tarr 
F r111UU leöınünutl.,i mii4altol.e Ş.711111 Alllll... fmdan tetkika batl&DDUI w bu JloJ 

Ütqor ' A~tik denllfnln m tebHMI a- U)'OD da (Ç) harfi IOllUD& kad-' 
Paria, 19 (Tan) - Humanite P» dalanm tetkil eden 149 adalUda ftk- 8,000 ldllur tlttn tetktkml bltJrtlilr 

tesi İtalyanlarla Almanların İspanyol tile Fenikeliler otunırlanDJI. Şimdi, ~· Biten fttlere bumı tekli ver-: 
lhtili.lcilerine yardım etmekte olduk- Kral &ivard burada yüzleri gün91- ili kltibi wnumilite ~-~ 
tarmı yazdıktan sonra diyor kJ· ten t claW' 1 ı..-ı..- 8llll tekli verilen (A) harfi D11'9'P"°' • yanm11, unç a ar a u.::cau.::r Baann vind buı1maktadır Bu 1" • 

"Müdahale istiyoruz. Ve mi.itte • balık avlıyor, ve balıkgı ahbaplar! ile e e • tor 
rek hukuku düvel ahki.rnnım tatbiki- uzun uzun konUfUyor. Jllk fJMl'den ayrıca çrkardan blr 
ni İspanya ht1k6metinin ,a.bluka al - YugOelavlar, bir mehtap geeeel, malık bir 6rnek, lrurultay iiyel~ 
tmda bulundurulmaama bir nihayet kralm vecde gelerek 86yledltt 911 datıtdacaktır. Kurultaya lftlrak ~ 
verilmeeint latiyoruz. cllmleyi hiçbir vaJrlt unutımyacak • cek olan )(acar Profea6rtl Ne~ 

Faşist hükftmetlerin Asilere yap _ ıar: buli1n tehiimise gelecektir. 

makta olduklan yardıma mukabil, - Kim bilir bu millet bu denime Meb'ua1an davet 
Madrit hUkQmetine verilecek ve ha- ısahlp olmakla nekadar m8'nız'dur ve Iaı.pbul, 19 (A.A.) _ TUrk pil 
ki~aten onun itine yanyacak olan onu lmkanç bir hlale muhafaa et- Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
milyonlar vardır ve bunlar fabrika - mek arzusu nekadar aalqdJyor! 2, Ağuatos 1936 da açılacak nçtır' 
tarda ve kasabalarda toplanmış bir Kralm yab Nahlin usun ada ma- et\ Dil Kurultayına latanbulda bullY 
halde bulunuyor, numa gelen Durt Otok'ta demirle. nabilen bütün aaylavlarmus da~4 

Franaulıır )'artiım pırelerini mifti ft kral ilk pcesini orada pçi.r- dir. Iatanbulda adresleri biline~ 
ıınyarlar mlltf. ısaylavlara poeta ile girme ka~ 

Parla, 19 (A.A.) - Komünist, ve Nahlin acaba hanıt limanlara da- ıunulmuş, adreeleri elimizde obD~ 
sosyalistlerin mUtterek komitesi, ı... ha lfdecek ! Bunu ldmee bilmiyor. 1arm girme kartlan da Ank~ 
panyol cUmburiyetçilerinin en mtl _ Kra1m ır.lyaret ed~ yerler ilk ha Kamutay poetaneeinden ısevkettl'- ~ 
euir tekilde yardım etmek çarelerini reket ettiği, gün kadar gizli tutuluyor, miftlr. Girme kartı eline ~ 
arqtırDılftır. batıl. ıqalyetinde olanlar bile bunu ~ plmlyecek olan uylav ar~ 
Şili tcıwınal ı.lılilini Wrıl etti bilmi~. Fakat Dubroftlik Uma- tar oluna 23 Afuatoe akp.mma ~ 
Saııtiago d Chill, 19 (A.A ) nma pleceli muhakkak ldbl- ÇUnldl dar Dolmabahçe 1&r&ymda IC *" 

ChW U e hllk<tmetl .fm - burada Yuroela• Lottl Dlrektöril ıı. Genel Seheterllflne maıtmat 
• nıguvay tara • Banac, muhtetem k&tldlnde, Kent meleri rica olunur ~ 

dan Amerika cllrnhuriyetlerlnln la- Dtlkaaı ile d6'e.tntn ve Prens Polün · 
panyadaki dahili h~ zı:1~diııde gelmesini beklemektedir. bir mUalUman kadını görilnce. ~ 
tavusutt~ bulunması teklifını ka • Şehirde bir de rivayet var. Yirmt manidar bir 991dlde bakıyorlar,,. p 
bul etm1ftir. altı 1ngili• poltli buraya gelmitler. dm pollalerfn, bu kıyafete~~ 
MOllrit, FNllUllYG ~ oenli Altm kadın mu.. Bunun lc;in. bul mat ihtimallerinin hiQ te "°1 olllll""'"" ~ 

Pari8. 19 CA.A.) - lvt mal(lmat seyyahlar, sokaklarda c:artafla pc:en lmı IÖylilyorlar. 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
15 AGUSTOS 1936 vaziyeti 

Bankası 

).KTlF 
kaaa : 

Lira PASiF Lira 

ALTIN: Safi kilogram 17 .079. 77 4 Lira 
BANKNOT • • • • • • • " 

2~.024.068,51 

11.139.348,-
1.008.251.96 

Sermaye . . . • 
İhtiyat Akçeıi . . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

• 
• • 

1!5.000.000,-
1.551.182,53 

UFAKLIK. • • • • • "---·----
38.171.668,47 

Dahildeki Muhabirler : Lira 158. 7 48.563,-

Tü k L. Lira 1.383.863,74 

ffar;:te~:u~a~i;le", ; . . -------, 
1.383.863,74 

Dernhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . • • • • . • 1 ,, 12.064.611,-
----~ 

ALTIN: Safi kilogram 4.308.244 Lira 
Altıiıa tahvili kabil Serbest dö-

6.186.482,30 Dernhde edi. evrakı nakdiytı 146.683.952,- / 
bakiyesi. • • • • • • • • 

vizler . • • • • · · · · " 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 

431.790,24 Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

ı 
Lira 16.000.000,- 162.683.952,-

bakiyeleri • • • • • • • • lı-'!!.' ____ s.;;.. • .._96_6_.0_3_5,;.....93 15.584.308,4 7 Türk Lirası Mevduatı : 15.118.340,23 

Döviz T aahhudatı : Hazine Tahvilleri : 

158. 748.563,-1 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar- n 
şılığı • . . . • • . . . . • ~I Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-

1 

Altına tahvili kabil dövizler . 
Diğer dövizler ve alacaklı kli-

Lira 4.564.732,84 

ne tevfikan hazine tarafından ~ ring bakiyeleri. • • • - • 23.871.907,87 
-----~--------__,;..-

28.436.640,71 

vaki tediyat • • • • • • • ,, 12.064.611,- 146.ö83.9b~.- Muhtelif .. 

Senec:lat Cüzdanı : 
HAZiNE BONOLARI • • • • 
TlCARI SENEDAT. • • • . 

Eıham ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen evrakı nak· 

A - ( diyenin kartılığı Esham '.\re 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

·--~~---------'--

1 

Lira 

" 

Lira 

2.176.250,-
13.609.256,29 

34.082.893,05 

4.173.234,18 ,_._. ____________ ~ 

15. 785.506,29 

38.256.127 ,23 

Altm ve Döviz Uzerine . • • • Lira 82.939.68 
Tahvillt üzerine . • • • • • 

liiı~edarlar • 
~uhtelif. • 

bir tesa-
neticesı 

olaiiK bir 
kimyagerin 

tUdi beyazlatmak 
için şayanı hayret 

bir keşti 
l>ansu bir kimyager, li.boratuva

!!1_ı,d~ tecrübe ve melekelerle me, • 
•14l iken tesadüfi olarak kolu üze -
~e düşen biraz "Beyaz oksijen,, in 

. Yazlatıcı bir hassası olduğunu 
f~erek hayrette kalmıştır. Cildin 
nrtlllzlhklan ve lekeleri hemen za -
~hnWJ, beyaz, saf ve eçık bir cilt 
~ana çıkmıştır. Birçok kadın -
tU yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 

tlerini 3-5 levin daha beyazlat -
~ Ye yu~u9atmış ve vUcudün na
~ \>e son derece itina edilmiş aza. 
""'ille. tamamen benzemiştir. 

.. 16.303.834, 7 4 16.386.774.4~ 

• 
1 

4.500.000.-
5.311.130,97 

YekUn 280.063.331.59 

• 

NEDKALMiNA j 
Karacabey Merinos Yetiştırme 

Çi~tliğı Müdürlüğünden· 
ı. - Karacabey har~sında müteşekkil merinos yetiştir
me çiftliği için iki memur evi açık eksiltmeye konmuş
tur. 
2. - Beherinin keşif bedeli (3369) lira (77)'kuruştur. 
3. - Eksiltme 2- Eylül'· 936 tarihine müsadif Carşam 
ba günü saat 15 te Karacabey harasında yapılacaktır. 
4. - Muvakkat teminat miktan her iki ev için (506) li-
radır. . 
5. - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A. - Mali şartname. 
B. - Fenni şartname, 
C. - Proje, 
D. - Nafia şeraiti umumiyesi 
6. - ·- İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 
2490 numaralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti-
rak eylemeleri ilan olunur. ( 42 7) 

824 

• • • • • 57 .273.216,12 

• 

YekUn 28<>.063.331,59 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
İskonto haddi % 5 1h Altın ·Üzerine avans % 4 1h 

TARSUS AMEAiCAH COLLeCiE 

Amerıkan Erkek Lisesi 
• 

TWi•t 1 Birincitetrinde bqlar. 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, neh~ri ücret 40 liradır. 
Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat. 

843 

lstanbul Vil§.yeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

20-8-936 Perşembe günü saat on beşte kapalı zarf 
usulile ihalesi tekarrür eden 10058,03 lira keşif bedelli 
Gümrük Muhafaza örgüdü için Hasköyde yaptırılacak 
anbar ve büro inşaatile yine ayı:ıi idarenin 26-8-936 çar
şamba günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihalesi te -
karrür eden 17988,39 lira keşif bedelli atölye inşaatının 
görülen lüzum üzerine evvelce yapılan ilanlar iptal edile
rek bu kere her iki inşaatın tevhit edilerek mecmuu keşif 
bedeli olan 28046,42 lira üzerinden yeniden kapalı zarf 
usulile 31-8-936 Pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
vilayet nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

A - Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buna müte -
ferri diğer evrak İstanbul nafıa dairesinde ( 140) kuruş 
mukabilinde verilecektir. 

'B - Muvakkat teminat ( 2104) liradır. 
D - İsteklilerin en az ( 20000) liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu müte -
ahhitlik ve Ticraet Odası vesikalarını havi teklif mektup
larını 28-8-936 cuma günü saat on dörde kadar İstanbul 
Vilayeti Nafıa Dairesinde eksiltme komisyonuna ver -
meleri. ( 4462) 700 

1' 

ROMATiZMA 

LUMBAGO 

SIYATIK 

ağrılan TESKiN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 
630 

------------------------
ICUÇUK iLANLAR 1 

Satılık araa 
Kasımpaşada Camiikebir mahal -

lesinde dört kapı dere boyunda 120 
metro murabbaında bir arsa satılık
tır. Taliplerin yanındaki komşuya 

mUracaatlan. 
888 

Doktor Mehmet Ali Aksoy 
Haseki - Cerrahpaşa Hastaneleri cilt 
ve zührevi hastalıklar mütehassısı 
Muayenehanesi: Sirkecide Be,ir Ke
mal eczanesi ittisalinde No. 4 
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Mukaddema Beyoğlunda, Bayram 
sokağında Papazoğlu handa 1 No. 
da mukim iken halen ikapıetgilıı bi
linemiyen Yorgi Filipidisc: 

lstanbul ikinci lcra Memurluğun
dan: 

Rene Vailin vekili !sak Sages ta
rafından (2367) No. lu kanuna tev .. 
fikan verdiği yenileme beyanname • 
sinde müvekkili Rone Vailin latan • 
bul Asliye mahkemesi birinci pcaret 
dairesinden sadir olan 10 eyİül 928 
tarihli ve 928/ 284 No. lu ili.mile1'iz
den alacağı bulunan yüz lngiliz lira

I 

l sının aynen tahsilin::ı ve işbu yüz In-
1 giliz lirasından elli lirasına 15 kanu

nuevvel 927 den ve diğer elli lirasını 
da 1 temmuz 929 dan itibaren Türk 
parasile faiz yürütülmesine ve % 5 
ücreti vekaletle masarifi muha.ke • 
menin tahsiline dair aldığı ili.mı ic
raya tevdi ve yangından evvel 930/ 
4250 No. sına kaydını icra ettirdiği 

ve o zaman vekiliniz bulunan avu -
kat Misailidise de icra emri tebliğ 
edildiğini bildirmiş ve işbu beyanat 
üzerine yenileme zımnında yapılan 
mürafaada: Yukarda yazılı beyanat 
tamamen borçlu vekili tarafından ka 
bul edilerek bu husustaki icra emri
nin asile tebliği iktiza eylediği iddia 
ve merci takibin yangından evvel ili 
ma müstenit olarak başlamış oldu -
ğunun yenilenmesile tebligatının ka 
nun dairesinde yapılması keyfiyeti
ne l9-9-935 tarihinde verdiği karara 
tevfikan namınıza tanzim olunan ve 
yukarda yazılı paralann tahsiline 
mUtedair bulunan icra emri ikamet
g&.hınızın meçhuliyetine mebni teb
liğ olunmadığından bir ay hakkı iti
raz tayini suretile tebligatın ilanen 
icra.ama klrar verilmiştir. Tarihi 1 -
landan itibaren nihayet işbu bir ay 
içinde 34/4673 No. ile hükmolunan 
borcu ödemeniz lazımdır. Bu mUd
det içinde borcu ödemezseniz veya 
tetkik merciinden veya temyiz ve 
iadei muhakeme yolile ait olduğu 

mahkemeden icranın geri bırakılma
sına dair bir karar getirmediğiniz tak 
tirde cebri icra yapılacağı ve gene 
bu bir ay içinde mal beyanında bu -
lunmanız ve mal beyanında bulun -
madığınız taktirde hapisle tazyik o
lunacağmız ve hakikate muhalif be
yanda bulunduğunuz surette hapis
le cezalandınlacağınız olbaptaki ic
ra emrinin tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere ili.nen tebliği keyfi 

~Uaust imtiyaz olarak bu ''Be -
'l'I) Oksijen,, (yağsız) beyaz yeni 
~ kaıon kreminde mevcuttur. Cil -
1-aı 11tifuz ve bUtün siyah benleti 
~ "e izale ~er. Açık mesameleri 
bt,.ıı-tır ve tene yeni ve kama.şfıncı 
\1 hıanzara verir. Beyaz renginde
ba }'eni Tokalon kremine bu şayanı 
o.tı~et "Beyaz oksijen,, in ili.ve e -
~ olmasına rağmen flatı artlı -
~tır. Hemen bugünden kul • 
%- ._'Y! 'ba.flayınız ve aeri ve mUs
~rilbelerini görünUz. 

~~ - 1447 sicil numerolu ara
\lt ~~_hllyetnamem ile arabama 
~-~::._~aaireml sayi ettim. Yeni 

Erzincan Serom Mü·essesesi 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Serom müessesesi için 6 beygir kuvvetinde 
bir motör alınacaktır. Motör bu altı beygir kuvvetini as -
gari bir masrafla "saatte beygir bqma takribi 300 cram 
petrol,, ve az bir kudret sarfile temin edecektir. 

K K S , Q k I D k yet olunur. (25067) 
adıköy ız an at u u ıre - ------

~dan hllkmll yoktur. 
'-...., Suphi 

il~ - Galata lthallt rtımrUfü
~ 34 No. ıu beyannameslle 
lij\ fY(, k resmi olarak verdiğim 1284 
~-l kuruş mukabilin4e aldığım 
~ filo, lu ve 4-6-36 tarihli irat 
~"1'11\u zayi ettim. Yenlainl ala
·~ eekiainin hükmü yoktur. 

Kapret Arlsyan 

Yüksek tevettürlü manyatolu olacaktır. Altı beygir 
kuvvetini indirip çıkaracak yani istenildiği vakit motör 
üç beygir veya kusuru ile çalıştmlabilecek. Regülitörlü 
olacaktır. Tahmin edilen muvakkat teminatı 37 lira 50 
kuruştur. Sartnamesi İstanbul baytar direktörlüğünde 
ve Erzincan serom müessesesidir. İhalesi Erzincanda be
lediye dairesinde 28 Ağustos 936 tarihinde saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler zikredilen daire 
lere müracaJtlan ilin olunur. (344) '170 

tö 1 v d ZA Y1 - 931 yılında yüksek ikti .. 
r Ü g Ün en : sat ve ticaret mektebinden aldığım 

15-8-936 dan itibaren okulun günd~ kısmına talebe 
kayıt ve kabulüne başlanmqtır. Okl,\la ilk ve orta okulla
nn mezunlan alınır. 

İlk okulu bitirenler için tahsil müddeti "5" sene, orta 
okullan bitirenler için "2" senedir. 

Kaydedilmek veya fazla izahat almak istiyenler tah
sil vesikaları ve nüfus kağıtlarile beraber Pazartesi ve 
Perşembe günleri 9 dan 5 şe kadar Modada eski NOTR
DAM DÖSYON binasında Okul İdaresine bas vurma-
lan. ( 452) 871 

şehadetname makamına kalın vesi
kayı kaybettim. Yenisini alacağmı -
dan eskisinin hUkmll olmadığını ilin 
eylerim. 56 numaralı HUseyin Avni 

ZAYI - 31 yılmda yUksek lktfaat 
ve ticaret mektebinden aldığım şeha 
detname makamına kalın vesikayı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin htlkmU olmadığmı ll&n eyle
rim. m numarah lamall Sami 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

s G zoz ZÜ 
Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir 

çorba kaşığından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nef a
aetine doyum olıruyan gazozlu şampanya gibi limonata 
yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Mi
deyi bozan ıerbet ve dondurma yer.İne HASAN· gazoz özi 
le yapılım§ buzlu limonatalar içiniz. · 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan 
bu güzel tertibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Hara
reti teskin eder. ·şiıe 30, büyük 50 kuruştur. 
HASAN deposu: ANK~RA, lSTANBUL, BEYOGLU 

, 

-611--• Sinirli ve ci§erlerl zaylf olanlar ---~ 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinlrleri teskin etmek için 

Ç A Jt.. • Loayonunu 
. .A. y .&. kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağa.cmm bütün ~ifa.i tesirlerini haizdir. 

Ç.am losyonlle banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri g~irir. Ferahlık ve neşe uyandmr. . . , . . 
. Şlte•I 6Q k1;1ruştur. BUyUk eczanelerde bulunur • .......... ~ ............................. . 
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Darphane ve Damga Matbaası 
Müd~rlüğünden: 

Üç boyda cem'an 20 bin adet dikişs~ torba 25-8-936 
tarihine müsadif Sah günü saat 14 te pazarlık suretile 
satın alınacaktır. İsteklilerin şeraitini anlamak üzere 
muhasebemize müracaatları. ( 4316) 461 

TA 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

f ira Kı. · Kitabın isml Müellifi 

1 25 GönUlden Gönüle M Turan 
o 40 M uvaffakiyet Gasson tercOmesi Muallim Mübahat 
o 50 Propaganda .. .. 
o 75 Çok Seri Kazanç Yolları .. .. 
o 75 Kendini Tanır mısın ? .. .. 
o 75 Tali Sensin • • 
o 75 Müşküllerle Mücadele .. • 
o 50 ideal Büro .. • o 50 Yeni Müşteri Bulmak Sanatı • • 
1 50 Askeri Mektepler için 

Yeni Kıraat Kitabı Mua11im Osman Senal 
75 Bcı Mürebbi Muallim Hilvivet Bekir 
50 Krlrcımı SUrOvorum Re'8t Eniı 

Bes tanefteıı fıı7Ja ıılıınlıır~ Of,, 30 isknntn vaprln. 

Gümrük Muhafaza Genel komu
tanllğı lstanbul Satınalma Komis
yonundan: 

7 8 kalem deniz malzemesine istekli çıkmadığından a
çık eksiltmesi 24-8-1936 Pazartesi günü saat 15 te yeni
den yapılacaktır. İsteklilerin 338 liralık ilk teminatlariy
le komisyona müracaatları. ( 41 O) 

.--- ---

.. -r.. 

tçme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 • 7,40 - 8,40 - 9.05 .. 11 -
13,15 • 15,10 • 15,50 dir. __ 11]1111 ___ _, 
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BANKAYA 
YATJRllAN DARA ~Yi 

tKiLMi~ TOWUM GiBi V~RiMLiDiR 

U OlANTS ( DAN r ONi ~: 
K"ARAKe>Y PALAS ALAltMCi ~AN 

·Askeri Tıbbiye Okulu Müdür
lüğünden: 

Bu yıl mektebimiz tabip kısmına istenildiğinden fazla 
talip olduğundan evvelce Cümhuriyet, Tan ve Akşarrı 
gazetelerinde ilan edildiği veçhile istekliler arasında bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan aşağıda yazılı 
derslerden Eylül ayının üçüncü Perşembe günü saat 
onda tahriri olarak yapılacaktır. · 

Yabancı dil "kuvvetli Fransızca:, Almanca veya İngi" 
lizceden, Riyaziye, Cebir, Fizik, kimya. ( 518) ( 218) 

Maden kömürü Satın alınacak 

Yüksek iktıset ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Yüksek iktisat ve ticaret \nektebi için açık eksiltme ile 
120 ton kriple maden kömürü satın alınacaktır. Beher 
tonuna 18 lira değer tahmin olunmuştur. İlk teminatı 
162 liradır. Eksiltme 4 eylül 936 tarihinde saat 14 te Ca
ğaloğlunda Cümhuriyet Matbaası karşısında yükse~ 
mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. ŞartnameY1 

görmek istiyenlerin Pazartesi ve Perşembe günü Yük~ 
sek iktisat ve ticaret mektebine ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte kanuni belgelerile birlikte 
sözü geçen muhasebecilikte komisyona müracaatları. 

(~77) 

Bergama Belediyesinden: 
Her sene açılması mutat olan Bergama hayvan pan~

yırı bu sene de 14-9-19 3 6 da açılacağı ve umumun istı" 
rahatinin müemmen bulunduğu.ilan olunur. (505) ~ 

Ulukışla Kaymakamlığından: 
Ulukışlada yapılacak (92) göçmen evinin kapalı zarf" 

la 27-7-936 da yapılan eksiltmesine talip çıkmadığn;ıd~11 

27-8-936 gününde pazarlıkla ihalesi takarrür etmiştır· 

1 

Keşif ve planları görülmek üzere kaza makamına mür3" 

caat edilmesi ilan olunur. (508) __,.,, 

1Ankara Belediyesinderı: 
21, 2 5 Ağustos 9 3 6 tarihlerinde eksil tmeleri yapılaca! 

olan su idaresi için alınacak demir ve Font borular\. 
şartnamesinde değişiklik yapılmak üzere eksiltme telll 
edilmiştir. ( 515) " 


