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Sovvet Rusvadaki suikastcılar idam edildi 
Çerçi ve 
ve ruh 

Kurultayında Dil ikinci •• gun 

i. Necmi Dilmen Güneş- Dil 
teorisinin ana hatlannı izah etti 

, ispanyadaki katliam 

Asiler dün büyük bir 
taarruza geçti er 

y aldızlı, debdebeli bir çer-
1 çive ... Bir vakitler "Şc.v
H:etlu,, "Necabetlu,, , · F ehamel
lu,, , "Devletlu,, gibi ünvanlar ta
•ıyan, milletten çok uzak, mevki 
Ve paye sahipleri için düfünül
tnüş ve yapılmı~··· ----~--~~~------------..) T agyareier İrun ve Malaga 

şehirlerini bombardıman etti 
Dil Kurultayı miinasebeti~·te, iki 

gündür a,yni ~er~e\"e içinde inkılap 
'l'Urki~·esinin büyüklerini \'e Türk 
halkından dil \'e bilgi rnerakh~ı ta
kırn takım \'atanda.51Jan hep bir ara
da görüyoruz. 

Bundan sonra Vecihe Kılıçoğlu Ata kelimesi Üzerine 
' 

Büyüklerimizin tevazuu, sadeliği, 
halka yakınlığı, kalplerimizi tatlı bir 
hazıa ısıtıyor. Açık surette görüyo
l'Uz ki karşımızdaki büyükler, küçü
~Ük azamet duygularından nefisleri
ni tamamile uzak tutabilen çok sa
lllirni vatandaşlardır. Umumi hayat 
tnekanizması içinde filfı.n ve falan va
zife kendilerine düştü diye bir ayrılık 
hissi duymuyorlar. Aksine olarak, 
kendilerine karşı, başkalık muamele
gi edilince eza ve rahats~ık duyu
l'orlar. 

Bir /ngilizin görüıii 

ıc::::aevvelki gün Dolmabahçede İn
~ giliz dostum "George Yo

tıng,, i hatırladım. İstanbul İngiltere 
liefaretinde katip iken Osmanlı ka
nunlarını toplamış, Fransızca bir kül
livııt hahnde neşretmişti. Bu itibar
la ismi memlf'kctiınWie yabancı de
~ldir. 

Bu zat harp iptidalarmda Porte
){iıde İngiliz sefiri bulunuyordu. Por
~kizi harbe sokmak için Londradan 
lldığı emirleri, Portekizin menfaati
ııe ve insanca ölçU ile vicdann muha
lif bulmuş, bunları yapmamış, istifa 
etıniş, ve diplomatlıktan sosyalistliğe 
geçerek amele fırkasına aza olmuş
tu. 

b Mütarekeden sonra, henüz lstan-

yaptığı etüd~ere dair olan tezini okudu 

Yukarıda : Dı7 Kurultayı

nın iki toplaııtısı arasımla 

Atatiirk Dil mcsclelcrile 
meşgul oluyorlar - Aşaüıda 

Terim komisyu>uı içtima 
halilıde 

Ul ecnebi işgali altında olduğu sırat" George Young kaçak olarak ts
tıbula geldi. Ankarada kurulan 

reni ~bl~ idaresinin cidden halka ya
ın bır ıdaı·t ,.,lup olmadığına merak 

etnuşti. Üçüncü Dil Kurultayı dün öğleden tinde, Atatürk, refakatlerinde Baş-
Bı. b. et sonra saat 14 te Dolmabahçe sara vekil ı~mct lnönü ve Londra ~~ rirı· 

derin bir sükut kaplamıştı. İlk celse
de Asbaşkanlığa seçilen Bayan Af e
tin reisliği altında Kurultay açıldı. 

Kurultayın toplantısına ait tafsilat 
ve komisyonların çalışmaları hakkın
daki malumat yedinci sayfamızdadır. 

be r ecne ı gaz ecı hiü tanıştırdı. - -ta 

. rhaı ahbap olduk. Ben lı.ondisine ymda, ikinci tarihi toplantısını yap- Fethi olduğu halde, salonu şereflen-
A.nkarayı anlattım. Orada nekaacw tı. Kurultay salonu, ilk günkü kadar dirdiler. 
~eni bir ruh hüküm sürdüğünü, eski- ~abahktı. Yabancı dil iilimlerine Kurultay üyeleri, Büyük Şefi aya-

en lstanblilda tanıdığı azametli en ön •:ırada yer ayrılmıştı. Tam saa- ğa kalkarak selamladılar. / Salonu, 

~srnaniı ricalinin yerine Ankarada -----~-,...--~----------------
d al~a çok yakın vatandaşların, fe- K ek •• · 
akfır Vazife insanlarının işleri idare arı a tur 

~ttiğini izah ettim. 

e e 

sergısı dün açıldı 
1 - Çabuk hükmünü verme, bek
le··:· dedi. İnsanların başını döndüren 

r:11l :rnevki değildir. O mevkiin zahiri 
alarnetıeridir. Bugün bukadar halka ı 
\'e 
d cana yakın bulduğun devlet a-
b~annın, yarın büyük hükumet 
v naıa.n yapılınca, alayişli bir çerçe-1 
~ kurulunca, bakalım başlan dön-1 
~ Ye~k midir? Azamet duygularına• 

E!ndilerini kaptırmıyacaklar mıdır? İ 
l'ul George Young'un Üçüncü Dil Ku- ı 
~· ta:vında hazır bulunmasını ve bize 
gı~di ÇOk, çok uzak günlerin yaw-1 
~rı olan yaldızlı çerçeve içindeki 1 
~berl.~k ve halka yakınlık munza.- j 

ı gormesini çok isterdim. · 

Merkeze/en uzaklClflnca .. 
~ ncak doğruluk namına şurası- Re,,sam Münif Fehim Vali ve Bel~diye Reisi Muhiddin Ustibıdağa izahat 
haık ru itiraf etmeli ki bu güzel veriyor. iSergiye ait tafsilat beşinci sayfamızdadır. ] 
ı~ çı ve inkılapçı nıh ancak devlet "ares· . 
ıtu ~~ın en baş tabakalarında hü-
diknı SUrmektedir. Aşağı doğru in
ınuçe ru}ı değişiyor. Bir ve.kil, size 

savi . tte b' karş vazıye ır vatandaş 

l'iy Isında bulunduğunuz hissini ve
~d~r: Fakat hazan bir evrak mukay
~ııı, bir vergi tahsil memurunun 

Ci~ et dolu bakışı ka1"§1smda ezildi-
duYllyorsunuz. 

l3aştaki . 
l'tıh güzeı inkılapçı ve halkçı 
l:tı.ış~ nıe:kezden muhite yayılama
l>at · Türk vatandaşı hergtinkü ha-

ında h"kü 
tefek ' u met makinesile ufak 
tiıti b ternasıannda inkılabın feyizle

Ularnı bu Yük __ Y~r. Memleket ufkunun 
degışiklikleri ve iyilikleri, he-

P~.mizin hergünkü hayatımızdaki kü- ı seselerinde tam verimli surette iş 
çuk ufkumuza tamamile varamamış- görmektedir. 
~- y . . 

enı t l • b" Niçin?.. Kaba.bati fert itibarue eme , yenı ına 
Türk memurunda mı aramalı? M evcut vaziyete hazan memur-

Bizce kat'iyyen değil ... İstibdat za- .. . . lann tahsil seviyesi sebep 
manmda bile Dü . 'd gosterıhyor. Kanunlar okadar muğ· yunu umumıye ı a- ~ . 
resindeki Türk memuru çalışkan lak, kıtaba uymak için gösterilen yol-
kabiliyetli bir vazife adamı sıf atil~ lar okadar çetin ve dağımktır ki bun· 
tam verim veriyordu. lar arasınd~ inkılap ruhunun yaşama-

Bunun sebebini ecnebi idaresinin smt ve verımli iş görülme.sini temin 
iyi tesirlerinde ~orduk. Bugiın ay- edecek ?iç. bir tahsil seviyesi yoktur. 
ni Türk memur unsuru, Türk banka- İnkılap ıdare makinesi, eskiyi ıslah 
lannda, bankalar vasrtasile idare e- yoluyla değil, tamamile yeni temel 

dilen müesseselerde, eski köhne mes
uliyet dağıtma usullerinden ve mali 

knYttlardan kurtarılmıs devlet mile&-

üzerine, yeni ba.!}tan, yeni ruha ve 
yeni ihtiyaçlara göre, kurulmıya 

muhtaç~. 

:Ahmet Emin YALMAN 

İş Bankasının 
yıldönümü 

l§ Bankası Genel Dire7ctörü 
Muammer Erı§ 

26 Ağustos 1924 Türkiye Iş Banka 
sının kurulduğu gündür. lş Bankası, 
geçen 12 sene içinde milli sermayeyi 
toplamak ve onu milli ihtiyaçlara sar 
fetmek yolunda büyük adımlar atmış 
olduğu için, bugünkü muvaffakıyeti 
çok büyük ve kıymetlidir. Türk Eko
nomi zaferinin bir abide.si halinde o
lan Iş Bankası, §imdiye kadar yur • 
dun her köşesinde, hatta Milli hudut. 
lar dışında a'çtığı şubelerle Türk Ban 
kaçılığının bütün dünyaya tanıtılma
sı uğurunda meşale olmuştur. Onun 
memlekette yarattığı sayısız eserler, 
hepimizin göğsünü iftiharla kabarta. 
cak kadar kıymetlidir ve her biri, baş 
hbaşına birer muvaffakıyet sembolü
dür. 

Paris, 25 <Tan) - İspanyol asuen 
gerek Guadarama, gerekse Astüri 
cephesinde büyük taarruza başlamış
lardır. Hükumet kuvvetleri mevkile
rinde tutunabilmek için hayli müşkü 
lata maruz kalmışlardır.1run ve Mala 
ga asi tayyareler tarafından bombar 
dıman edilmiştir. Diğer taraftan, Mad 
rit üzerine dün yapılmrs olan hava 
hücumu haberi teeyyüt etmiştir. Asi 
tayyareler 400 bomba atmışlar ve 
hayli tahribat yapmışlardır. 

Madrit hapishanesinde mevkuf bu
lunan Martincz de Vclasko ve arka
daşları, kaçmak maksadile hapisha • 
neyi tutuşturmuşlarsa da muvaffak 
olamamışlaroır. Yangın hadisesinin 
tahkikatı ile meşgul obn asker! di • 
van, yakında suçlular hakkında ka • 
rarını verecektir. 

Bir I ngili:z torpitoıu iki gemiyi 
yakaladı 

Hcndaye, 25 CA.A.) - .Malagada-
' ki kızıl kuvvetlere götilrtilmek üzere 
1 silah ve mühimmat yüklU Madrit hü
kumetine ait iki balıkçı gemisi Cebe
liittarık sularında Ingiliz "Oypnın'' 

torpitosu tarafından yqkatanmış ve 
CebelUltank limanına sevkolnnmu§-

1 
tur. Ocplıcyo gidcıı bir göniinü 'karile.Jile 
(Telgraflanmız 6 ıncı sa~'fadadır] txda'la§ıyor 

\ Sovyet Rusyadaki tedhişçiler 
1 idam mahktimları dün 

sabah kurşuna dizildi 
M?slcova, 2;, ~Tan) - Sov~·~tler Birliği merkezi icra komitesi başkan

lık dınm, Zinovıe\·lst - Troçklbt tethiş~i teşkilatı meselesi dolansiyl ')4 
Ağustosta nınhküın edilen e.slıas tarafından ,·erilen nf talebini ~ddet~ 
tir. 

Hüküm 16 mahküm hakkında tatbik mevkiine konulmuştur. 
Hıyaneti \'lltaniye ınahkümlannm her 16 sı da bu sabah lrnN>una dizil. 

mi~lt>r<lir. ~ 

Veznedarı öldürenler 

Abdullah 24, Yunus 10 
sene ve ., inahkiim oldu 

Veznedar Hilseyin Hiisniiniilı katilleri Abdullah ve Yunus ve suçlulardan 
Mükafat 

Galata Postahanesi veznedarı Hü
seyin Hüsnüyü öldürmekten suçlu bu 
lunan Abdullahla Yunusun muhake
meleri dün, Ağır ceza mahk<"mesinde 
bitirilmiştir. Mahkeme. suçu sabit 
görmüş ve Abdullahın ölUm cezasına 
çarptırılmasına, fakat yaşı küçük ol
duğu için bu cezanın 24 sene ağır hap 

Be tahviline karar vermi3tir. Suçu:ı 

i3lenmesinde yardımı görülen Yu • 

nus, on sene hapse mnhkllm olmu§ • 
tur. Gayri mevkuf olarak muhakeme 
edilen Mükafatın beraetinc karar ve
rilmiştir. Bu husustaki tafsilat 9 un

cli sayfamızdadır. 
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Sof ya mektubu 

Slav kongreleri toplanıyor 

Sofya S.lav birliği için 
çalışmalar var! 

•• 
Universiteliler kongresinde ve 

sergisinde hadiseler oldu 
te ofya, (Hususi muhabirimiz 
i;;;J} yazıyor) - İspanyadaki fa
şist isyanı ve Yunanistanda .Metak
sas hükumetinin diktatörlük ilan et
mesinden sonra dahili idarede komü
nistlere karşı açtığı savaş, Bulgaris
tanda fa.şistleri de harekete getirmi;;
tir. 

Bulgaristanda 19 Mayıs 934 inkı-
18.bındanberi hüküm süren diktatör
lük ve faşizm taraftarları bugün ge
ne faaliyete geçmiş bulunuyorlar. 
Fakat şimdiki Köseivanof hükumeti. 
Bulgaristanda demokrasiyi canl:ı 
başla .muhafazaya karar vermiş bu
lunmaktadır. Bu .sebeple memlekett~ 
yaptığı ıslahat da hep demokrasi e
Basma istinat etmektedir. 

Başvekil M. Köseivanof, Varnada 
gazetecilere şu beyanatta; bulunmuş
tur: 

"Yabancı örnekler üzerine bir ta
kım milli hareketler kurıaıya çalı -
şanlar maksatlarına vasıl olamamış
lardır. Ben bizim halk l.derlerile, si
yasilerimizin böyle bir vaziyete dü
~eceklerini zannetmemekteyim. Çün
kü böyle bir hareket hiçbir menfa-
1.t getirmiyeceli gibi, memlekette 
müthiş bir sarsıntı yapacak ve mu
hakkak memleketin mahvına sebep 
olacaktır. 

Sağ veyahut sol, hangi taraftan 
gelirse gelsin, milletin arzularına uy
gun olmadığı için ~iyasi mücadele
lerde diktatörlük, en kötil seçilmiş 
hedef ve alettir.,, 

Bulgar fa§istlerine aman verilme
r· esini istiyen Zora gazetesi geçen
de, "Diktatörlük tamamiyle yıkıldı., 

ba§lıkh makalesin.çlc diyor ki: 

"Bulgaristanm" diktş,törlü~le idare 
olunması tecrübesi yapıldı. Bulgaris
tana pek çok, haddinden çok pahalı
ya mal olan bu tecrübe sukut etti. 
Dün diktatör idareden kalan memu· 
rin hakkında son (reform) da ilga 
olundu. Baki kalan, diktatör idare
nin bıraktığı dehşetli harabidir . ., 

Burada birkaç gündenberi yabancı 
mahafili alakadar etmekte olan dör
düncü Slav coğrafya ve etnografya 
kongresi evvelki gün dağıldı. Kon
greye 338 murahhas iştirak etmiştir. 
Burada cenubi Slav memleketlerin
den hariç olan memleketlerin murah
hasları, kongrede yalnız müşahit sı -
fatiyle bulunmuşlardır. 

yi, reis Bulgar murahhası N. Galçof 
açtı. Kongreye, Yugoslavya, Çekos
lovakya, Lehistan ve Bulgarist:tndan 
pek çok murahhaslar iştirak etmiş
tir. Bildirildiğine göre, kongrenin 
gayesi, Slav memleketlerinde turiz
mi ilerletmek ve ilmi noktadan Sla\1 

memleketlerini biribirlerine yakınlaş 
tırmaktır. 

Bulgar doktorları birliğinden bil· 
dirildiğine göre, Sofyada eylwün 12 
sinde açılacak olan büyük Slav dok
torları kongresine bütün Slav mem
lekı>tlerinden 700 doktor iştirak ede
cektir. 

Bunu müteakip, gene burada eyliı
lün yirmi altısı ile iki teşrinievel a
rasında Slav eczacıları federasyonla
rının da umumi bir kongresi aktolu
nacaktır. Bu da dördüncü büyük 
Slav kongresidir. Bu kongreye, ge
ne Lehistan, Çekoslovakya, Yugos
lavya ve Bulgaristandan pek çok mu 
rahhaslar gelecektir. 

Burada siyasi mahafiJde söylenil
diğine göre, bu gibi kongrelerle Bul
garlar, ilmi noktadan yürümekle 
Slav birliği yapılması siyasetini ta • 
kip etmektedirler. Ve bu siyasete de 
Bulgarlar. Ball{an paktının aktinden 
sonra başlamışlardrr. 

Üniversiteliler kongresi 

B irkaç gündenberi Sofyada iç
tima etmekte olan beynelml

lel üniversite talebeleri kongresi ise, 
müzakerelerine sulh muahedelerinin 
tadili meselesi de kanştınlmasmdan 
dolayı çok gürültülü olarak devam 
ediyor. Kongrede bura üniversitesi
nin hukuku düvel asistanlanndan 
Bulgar Antoniy Nikolof, Balkan dev

letleri arasında münasebatın her za-

man normal olmadığını ve bunun se
bebinin de mazide arıı.mlması 18.zım
geldiğin i ve muahedelerin tadili pren 
sipinin Milletler Cemiyeti paktının 

başlıca esasını teşkil ettiğini söyle
mi~tir. 

Buna cevap olarak söz alan Fran
sa murahhası, Fransanrn etrafında 
bulunan devletlerle birlikte muahe-
delerin tadiliyle sulhe suikast yapıl-
masına asla müsaade etmiyeceğini 

sert bir lisanla bildirmiştir. 
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Bir tahsildar dün 1 Sigorta şirketin- Zafer bayramı için 
mahkum oldu den para çekenler büyük hazırlık 

Mahkeme, dört 
hapis cezası 

sene 
verdi 

Belediye tahsildarlığı sırasında 
kestiği muhtelif makbuzlarla kasa • 
dan ihtilas yapan belediye tahsilda
rı Hasan oğlu Muammerin duruşma
sı dün ağırceza mahkemesinde biti
rilmiştir. Muammer 4 sene 10 ay 10 
gün ağır hapse, iki sene memuriyet· 
ten uzak bulundurulmasına ve 40 li
ra ağır para cezasına mahkum .edil
miştir. 

On be, seneye mahkô.m 
Mustafanm evlatlığı Vesileyi, ken

disine yüz vermediği için Şehzadeba
şında 17 yerinden bıçaklıyarak öl • 
düren ahçı .Alinin muhakemesi dfr:ı 
Ağırcezada bitirilmiştir. Suçlu, 15 se 
ne hapse mahkum olmuştur. 

Londra Büyük Elçimiz~n değife
ceği doğru değil 

Dün bir akşam gazetesi, Ankara
dan alman bir habere atfen, Londra 
Büyük Elçimiz Fethinin Londraya 
gitmiyeceğini ve yerine eski adliye 
vekili Yusuf Kemalin tayin olunaca
ğını yazmıştı. 

Dün Londra Büyük Elçisi Fethi i
le konuştuk. Lcmdra Büyük elçimiz, 
bu haberin doğru olmadığını ve me
zuniyeti biter bitmez Londraya döne
ceğini söyledi. 

Ortamektep muallimleri imtiha
nında kazananların liateai 

Ortamektep muallimi olmak için a
çılan tahriri ve şifahi müsabaka 
imtihanlarını kazanan ilkmektep mu 
allimlerinin listesi tanzim edilmiş ve 
tasdik edilmek üzere Maarif vekiline 
arzedilmiştir. Liste bugünlerde kat
iyet kespedecektir. 

Belediye emrindeki memurlar 

Tahkikat ilerledi, dün 
üç kişi tevkif edildi 
Sahte ölüm vesikaları tanzim ede

rek Ünyon sigorta şirketinden para 
çeken Onnik İplikçiyan şebekesi hak
kındaki tahkikat yeni bir safhaya 
girmiştir. 

Onnik İplikçiyanın evinde yapılan 
araştırmalarda elde edilen dosyala • 
rrn en mühimlerinden üçüne ait tah
kikat ikmal edilmiştir. Bu işle ala
kadar altı kişi dün adliyeye verilmiş 
ve bunlardan üçü hakim karariylc 
tevkü edilmiştir. 

Birinci dosya Dimitri Keçepulo ve 
karısına aittir. Onnik ve arkadaşları 
bu karı koca ile birleşmişler ve dok
ton Emanuelididen ölüm raporu il
mışlardır. Dimitri Keçepulo ve karrsr 
sağ olduğu halde sahte ölüm vesi
kasiyle Ünyon sigorta şirketinden 
bunların namına olan 400 ingiliz li
rası almışlardır. 

Bu paranın yalnız 400 Türk lirası
nr karı kocaya vermişler, üst tarafı
m Onnik ve arkadaşları aralarında 
taksim etmişlerdir. Dimitri Keçepulo 
ve karısı tevkif edilmiştir. 

İkinci dosya Misak Peştemalcıyan 
ile kansı Şajiğe aittir. Suçlular, bun 
lar namına da 260 İngiliz lirası çek
mişler, kendilerine 410 türk lirası ve
rerek üst tarafını taksim etmişler • 
dir. 

Üçüncü dosya da Murad Abraha
ma ve karısına ait bulunmaktadrr. 
Bunlar namma 400 ingiliz lirası alm
m~trr. Bu karı koca, sahte kağıtlar
la ölmüşlerdir. Fakat sağdırlar ve 

halen Amcrikada oldukları anla§ıl • 
mıştır. . 

Sigorta işinde suçlu görülen ve 
hakkında tevkif karan verildiği hal

de birkaç gündenberi bulunamıyan 

Yeni sıhhiye teşkilatı kanunu mu- doktor Vasıf, dün müddeiumumiliğe 
cibince doktor, diş tabibi, eczacı, gelerek teslim olmuştur. 

İktısat Vekili 
İzmirden 

dün 
geldi 

!par kotrası ile zrnire gi rniş olan 
Iktraat Velüli Celal Bayarla iş Ban
kası umumi müdürü Muammer Eriş, 
dün Ankara vapurile şehrimize gel
mişlerdir. 

ebe ve diğer sıhhat memurlarının ta
yin, terfi, azil, nasp ve sair memuri
yetlerine müteallik her husustan do
layı sıhhat vekaletine bağlanmışlar
dır. Bu itibarla, belediye emrinde bu
lunan bu gibi memurlar da yeni ka
nun mucibince sınıflandırılacak veya 
tekaüde sevkedileceklerdir. Yalnız, 

belediye bütçesi bu yıl için müsait ol
madığından sınıfları terfi edenler an 
cak gelecek sene maaş zammından 
istifade edebileceklerdir. 

Ereğli fİt ketf 

Celat Bayar, Galata nhtımında Ik
tısat Vekaleti müesseseJeri ve Iş Ban 
kası erkanı tarafından karşılanmış -
lardır. 

Celal Bayar, DolmabC\h~e sarayına 
Dünkü gazetelerden biri Ereğli şir giderek Atatürke mülaki olmuatur. 

ketinin satrnalınması hakkındaki mu 
amelenin yakında imzalanacağını 

yazmıştır. Şirketin umumi katibi 
Rahmi, dün kendisiyle görüşen bir 
muharririmize bu hususta demiştir 

ki: 

Belediye şubeleri naklediliyor 

Gündüz geçit resmi, gece 
fener alayı yapılacak 
Zafer bayramı günü yapılacak o . 

lan merasimin programı tamamen ha 
zırlanmıştır. Bu programa göre sa -
bah saat 9 dan 9,45 e kadar Istanbul 
komutanlığında bir kabul resmi yapı 
lacaktır. Saat 10 da komutan ve vaU 
Üniversite meydanına gelecekler, da 
ha evvel bu meydanda tesbit edilen 
yerleri işgal etmiş bulunan kıtaat, 

mektepliler ve diğer teşekkülleri tef
tiş ederek ba'yramlarını kutlulayacak 
lardır. Bundan sonra Kaınutanlığa 
mensup en kıdemsiz bir zabit nutuk 
söyliyecek, buna Istanbu! I<amutanı 

cevap verecek, ondan sonra davetli • 
ler Beyazıt meydanında hazırlatılan 
tribündeki yerlerini işgal edecekler 
ve geçit resmi başlayacaktır. Geçit 
resmine sırasile Harbiye muzikası, 
Harbiye alayı, ihtiyat zabit ve askeri 
tıbbiye mektepleri, deniz muzikası, 
deniz harp mektebi, deniz lisesi, De
niz tıbbiye mektebi, Kuleli muzikası, 
Kuleli ve :Maltepe liseleri, 33 üncü 
tilin muzikası, 33 ünciı tüm alayı, 
birinci tümen muzikası, bir tabur, top 
çular, polis kıt'alan, Itfaiye müfre • 
zesi, fJehir bandOQu, tayyare tımsali, 
sivil mektepler ve diğeır teşekkillJer 
dahil olacaklardır. 

Geçit resmi Taksimde CUmh!trl
yet meydanında abidey~ çelenk koy -
ma ve bayrak çekme merasimile ni • 
hayet bulacaktır. 

Bu yıl 30 Ağustos bayramının pa
zara tesadüf etmesine rağmen bütün 
mekteplerle diğer sivil te~ekkülJerin 
de bayram tamamile iştirak etmeleri 
temin edilmiştir. 

Her yıl olduğu gibi bu sene de ge
ce fener alayı yapılacaktır. 

Sporcu kafilesi 
~ ovyet Rusyaya hangi 
sporcular gönderiJiyor 
Sovyet Rusyaya gönderilecek spor 

kafilesini tes.bit etmek üzer.e dün Par 
ti merk zinde ir oplant• aha- ya
prlniıştır. Bu töplantıya Beyazıt say
lavı Halit Yaprak riyaset etmişler • 
dir. 

Siyase' 61emi 
Almanyanın üç mühinı 

kararı 
Son 24 sa.at zarfında AJmanyanlJI 

ü9 mühim kararı karşısıııda kaldık· 
Hitlerin bir taraftan ispanyaya silah 
ilı.ra.cım menettiğini, diğer taraftan 
da ordudaki hizmeti iki seneye «;f· 
kardığını öğrendik. Alinanya, İspan· 
ya i'}lerine fazla karı~mamayı kabul 
etmekle hem Fransa ve bilhassa tn· 
giltereyi memnun ediyor, ordusunu 
arttrrmakla da, diio bahsettiğimiz. 
Rus orclusunun ı;oğaıtılmasma mu· 
kabelede buluhu)·or. Niha)·et te, ~e
çenlerde BerUne gelen Fransa banka· 
sı mfülürünün ziyaretini iade i~ln 
Rayşbank müdürü ve Alman lktısııt 
vekili Şahtı Pa.rise gönderiyor. 

\ 

Son birka.ç sene içinde muvaffak•· 
yetten muvaffakıyete koşan Alman 
SİJ·asetinin tezahürlerini l"akmdsll 
takip etmek lazımdır. Deniİebilir kJ., 
Asya, Afrika ve tabü Avn.ıpada.. 
herhangi bir kanşıklrk, mUletler anı· 
sında herhangi bir tezat Alman}-& • 
mn i~ine yaramış, Alrnanyanın ku\'• 
vetini ve nüfuzunu arttrrmıshr. , 

Bir tesadüf veya hesap eseri olllı' 
rak Almanya, herkes ba~ka tarafta 
veya keneli derdile meşgulken A. vrtJ• 
payı birçok emrh•akiler ka~ısmda bl 
rakmıştır. Bu gidişle umumi harbi 
kaybeden Almanyanm müzakere, 
münalca.~a Vf>J'B. başka vasrtalarlll• 
bütün gayelerine \'asıl olacağına ~·a· 
vaş yavıış inanmak 1.8.znngelecektir. 

... 
Şimdi de, Bitlerin )-,ıkarda zikret• 

tiğtmiz kararlannı tahlil edelim: 
t~pan~·a işlerine fazla kanşmant~ 

yı kabul etmenin mana~ı açıktır· 

Hitler, bu suretle, dalına korkutmak· 
tan çekindiği İngiliz efkan umamh"i'' 
sini teshir ediyor, ona hüsnüniyeiirıl 
ve barışa bağlılığrnı gösteri)·or. Soll' 
ra da kısmen Fransayı tatmin edl• 
yor. 

Parise Şahtın seyahati ise, he. .. ıu 

tısadi, hem de siyasi seben1ere da · 
yanmaktadır. Kendi yağı ile kano • 
lan, kavrulmrya çaln;an Alınan~a, "' 
rada sırada üsti.inde buluncluWı ııv 

vanm biraz fazla kızdu~mı hiııısecfl· 
• ·or, temiz havaya, yeni km vetıereı 
taze sermayeye, mallan için ~·eni pil' 
zarlar peşinde koı;mak llıtiracım dtJ' 
yuyor. 

Ziyaretin !'!i~·asi cı>nhesi io;e dahıt 

derindir. Hitler, itimat ettiği hl' 
adam vasıtasiyle Fransaya temiılııt 
vermek istİ;\'Or. Ona karsı fena oiytf 
ler beslemedi~ini tekrar bildirmek ı~· 
tiyor. Çünkü, A1nıan~'1l, üc sened1t 
bu yolda birçok teı;ebbüslerde bulull' 
muş, fakat Frano;c1ş1 bir türlü ik•'' 
edememi~tir, ou defa da edeceği şilP' 
helidir. 

Sofya Üniversitesi Rektörü Profe
sör Arnaudofun kongrede yaptığı bir 
teklifi iizerine gelecek Slav coğrafya 
ve etnografya kongresine Sovyet 
Birliğinin de davet edilmesine ve bu 
kongreye Sovyetlerin niçin iştirak 

etmediklerinin sebebini Sovyet hükıi 
metinden iskandil edilmesine ve gele
cek kongrenin Moskovada toplanma
sına Sovyet birliğinin müsaade edip 
etmiyeccğinin sorulmasına karar ve
rilmiştir. 

Bundan sonra diğer Bulgar mu
rahhası Kolef te bugünkü sulhün 
adalete mugayir olduğunu söylemiş 
ve "hakiki bir sulh ise, ancak doğru
luk esasına göre yaprldrğl takdirde 
hüküm sürecektir.,, dem.iştir. 

"- Şirketin hükumetçe satrnalma 
cağı muhakkaktır. Ancak. bu husug
ta kat'i bir neticeye varılmış değil . 

Belediye ta.rafından satmalman es 
ki maarif nezareti binasındaki tamı
rat, tadilat bitirildiğinden dün ma
kine ve sanayi şubesi bu binaya ta
şmmıya başlamıştır. Bugünden iti
baren de fen müdürlüğünün diğer 

şubeleri nakledilecektir. 

öğrendiğimize göre, bu toplantıda 
Olimpiyada götürülemiyen sporcular 

dan bazılarının da kafiJe ile beraber 

Rusyaya gönderilmeleri karar altına 
alınmıştır. Bu arada, Fenerbahçeden 
Esat, Necdet, Süleymaniycden Ali, 

Vefadan Muhteşem, Btı§iktaştan Fa· 
ruk, Eşref, Galatasaraydan Haşim, 

Rusya seyahatine iştırak edecekler 
arasındadır. Çoban Mehmet Olinıpi • 
yatlarda sakatlandığı için l.ıu· seyaha
te iştiraki şüpheli gorillınü~tür. Bu
nun için Ankaralı Necmı ile Samsun
lu Alımedin gönderilmeleri ihtimali 
vardır. 

Tabii, Şahtm başlıca si~·asi vaı:if f.' 
}erinden }>irisi, Rus - Fransız müoll· 
sebatı üzerine tesir yapmak ve bil 
suretle bir Fransız • Alman • ln~iJlf 
anlaşmasını kolaylaştırmaktrr. Bitir.' 
rin dostu Von Ribhentrop ta Londrll' 
ya bu gayeye vusul i~in gönderUn1i~ 
değil midir? 

Sovyet hükumeti red cevabr verdi
ği takdirde kongre, 1940 senesinde 
Çekoslovakyada toplanacaktır. Bul
gar ve Yugoslav jeolojistleri arasın· 
da bir birlik ya pılmasma karar ve
rilmiştir. Birlik, her iki memleket a
rasında ilim mef3aisinin genişletilme· 
sine ve seyahatlerin artmasına çalı
§acaktır. 

Kongrenin hitamında bütün mu
rahhaslar, Bulgaristanda gördükleri 
hüsnükabule ve Bµlgaristanın Slav 
alimlerini Sofyada toplamak için sar
fettiği say ve gayretlerine ayrı ayrı 
teşekkür etmişlerdir. 

Bunlara cevap olarak bura üni
versitesi rektörü Profesör Arnaudof 
da memleketinde Slav ilimlerini bir 
arada gördüğünden çok mütehassis 
ve müsterih olduğunu söylemiş ve 
bundan sonra da Slav milletleriyle 
daha ziyade teşriki mesailerde bulu
nulmasını temenni etmiştir. 

sıa v kongreleri 

B urada bununla Slav kongrele
ri nihayet bulmuş değildir. 

Bulgarların, Slav anlaşmasını yay
mak için çalışmaları neticesi olarak 
dündenberi Sofyada Slav izcilerinin 
de kon~esi devam ediyor. Kongre-

Bundan dolayı Romen murahhas
ları içtima salonunu terketmişlerdir. 

Burada bir de üniversiteliler sergi
si açılmıştır. Bu sergide teşhir edi
len bazı eserler yüzünden Yugoslav
ya, Romanya, Yunanistan, Çekoslo-• 
vakya ve Fransız murahhasları, ri • 
ya.seti protesto etmişler ve geçen ak
şam verilen ziyafete de protesto ma
kamında iştirak etmemişlerdir. Ev
velki gün diğer bir ziyafette Bulgar 
talebeleri, "O, Dobraca semti: sen, 
bizim dünya cennetimiı.sin.... cümle
leriyle ba.şlıyan Dobruca milli marşı
m söyledikleri için Rumen Heyeti 
Reisi Çezar Yonesku, Bulgar riya
setini protesto etmi~tir. 

Geçen gece de verilen bir baloda 
gene Makedonya (Yugoslav • Yu
nan arazisi), Dobruca (Rumen) ve 
Trakya (TUrk - Yunan) milli marş
ları söyleneceği için Balkan itilafı 

memleketleri baloyu da protesto e
derek gelmemişlerdir. 

Bu hadiselerden dolayı Fransız ve 
Küçilk İtilaf murahhaslan kongre 
bitmeden Sofyayı terketmişlerdir. 

Maliye teşkilatı kadrosu 
İstanbul maliye teşkilatının van

dat kısmmm isimsiz kadrosu dün 
gelm~tir. Kadroya tayinler yapıl

maktadır. 

Muallim1er heyeti gidiyor 
Rusyaya davet edilen muallimler 

heyeti 28 ağustosta buradan hare -
ket edeceklerdir. 

dir.,. 

~ ........................................................................ .. 

Takvüm9 Hava 
Bugünkü hava \ 

Bugün hava sureti unıumiyede açık 
olacaktır. Derecei hararette icüçük 
bir tenezzül görülmesi muht.?meldir. 
Rüzgar, şimal istikametın'ie esecek, 
rutubet fazlalaşmıyacaktır. Tazyiki 
nesimide yeni değişiklikler beklene • 
bilir. 

~ .. ı~ ! 1 i ı ~ı~ı l 
--ı-ı--ı-11 

Dünkü hava 
Dün hava evvelki günlere nisbetle 

serin geçmiştir. Hararet derecesi, göl 

gede en çok 24,6, en az 18,6 olarak 
kaydedilmiş, güneşte azami sıcaklık 
58 dereceyi bulmuştur. Rüzgar yıldız 
poyrazından 9 metro süratle esmiş -
tir. Barometre 761 mıliınetre civarm
da görülmüştür. Rutubet yine yüzde 
53 tür. Hava açık ve bu!utsıız geçmiş 
tir. 

Geçen s~ne bugün 
Geçen sene bugün gö!gede hararet 

azamt 28,7, asgart 17.5, güneşte en 
çok 57,2 derece idi. Rutubet nisbeti 
vasatisi yüzde 63 dereca, tazyik 760,7 
milimetre civarında idi Riizgar 4,1 
metre süratle esiyordu. Hava sis ve 
çiğli idi. 

• 
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nümü her tarafta kutlulandı. 

2 - Trakya manevraları bitti. Or· 
du yüksek komutanlar önünde geçit 
resmi yaptı. 

3 - Ingiltere Malta ve Adeni tak
viyeye başladı. 

4 - Samsun halkı ha\·a kuvvetle
rine üç tayyare he-diye etti. 

Seyahate hazırlık olmak üzere se
ri bir kamp kurulması dilşünUlmekte 
dir. Kafilenin 11 Eyl(Ude yola çıkma· 
sı mukarrerdir. 

Olimpiyat kafilesi ile beraber dö • 
nen İzmirli ve AnkaralJ sporcular dün 
§f' hrimizden ayrılmışlardır. 

• 
T. S. K.Istanbul bölgesi başkanlı -

ğmdan: 

Aşağıda adları yazılı futbolcülerin 
27-8-1936 Perşembe günü saat 17 de 
!stanbulda dördüncü Vakıf Hanının 
birinci katında Türk Spor Kurumu 
merkezine müracaat etmeleri önemle 
bildirilir: 

Fenerbahçeden: Necdet, Fikret, Ni 
yazi, M. Reşat. 
Beşiktaş tan: Faruk, Hüsnü, Eşref, 

Şeref. 

Galatasaray: Lutfi, Necdet, Ha • 
şim, Gündüz. 
Güneşten: Cihat, Faruk. 
Istanbulspordan: Hasan 
Süleymaniyeden: Ali. 
Vefadan: Muhteşem. 

İzmir fuvarı hazırlıkları 

Dünkü Alman kararlarının en nıil· 
himıni, ordunun bir milyona çıkarıl· 
masıdır. Fakat hakikatte Alman ot' 

dusu 1 mil)·onu değil, iki milyoıı11 

bulacaktır. Çünkii Alman gen!:ıerif 
aynca bir sene de m u v a z ı ıı 
asker gibi, umumi işlerde ~.alış111ıı1' 
mecburiyetindedirler. 

• 
Almanyanm bütün tedbir ve sif'' 

~i hareketleri komünizme karşı, fl'' 
ka doğru. matuf olduğu gittikçe te' 
zahür edi~·or. 

Bunun için de Almanya, 1ngifteft 
ve Fransaya teminat \•e~ye çalı~' 
yor. Diğer taraftan da Orta A ,.rıı; 
pada, hatta Balkanlarda, menfaatt0

11 göstererek veya tedip ederek bll 
devletlerin taraftarlığım temine ç1' • 
balıyor. Gayelerine Yarmak i!:in 6 : 

mumi harbin derslerinden ibret si:. 
rak mevaddı iptidaiye menbaı, b~11 
day amhan olan bu memleketlt 
yardımmı elde etmt-k istiyor. t· 

Çok ;\·azık ki, Alman:ya \'C de'·~~,t 
ler arasında devam eden bu' ~ocft 
kapmaca oyunu, yarın kanlar ;rın 
bitebilir. Raif N. ME~ 

İzmir sergisi işlennı tetkik için Iz· 

mire giden Ekonomi Bakanhiı dahili ı.Fi "EME • 
ticaret müdürü Mümtaz ve TUrkofis ~ f W E i 
sergiler fahri müşaviri Salahaddin · 1-~ Lİ S'T-E~ 
Refik dün Izmirden geimiştir. .~. ı,J' 

Sergi hazırlıklarına şehrinıızde de Hafif yemekler - Kefal haşlııJ11 

devam edilmektedir. Dün Ticaret O· sı, makarna, kızdcık peltesi. :ı' 

dasında valinin başkanlığında bit; iç· Ağır yemekler - Kuzu kıznrt01 

tima daha yapılmıştır. sı pilii,·lı, patlıcan bayıldı, mPY'°'e' 
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vaziyetini anlatıyor 
SON HABER 

.... Japon yada 
[Ordu, hava ve deniz 
kuvvetleri arttırılıyor 
Tokyo, 25 (A. A.) - Uzun görüş

lrıelerden sonra kabine, devlet re-
forınıarı programını tasvip etmiştir. 
Bu program ilk olarak kara, deniz 
"e hava ordularının kuvvetlendiril
lrıesini ve tedris sisteminin toplu ve 
rnuu bir esasa dayanmasını tasarla
tnaktadır. Bundan başka vergiler 
1hlah edilecek, tabii felaketlere kar. 
şı sigorta teşkilatı tevsi edilecek, köy 
lüler daha ge~ bir şekilde himaye 
'le Yardım görecek, balıkçtlar, küçük 
8anat erbabı ve tüccarlara mali yar
<lını1ar edilecek, Mançukoya muhA. -
Ceret ve sermaye ihracı kolaylaştm
laca.k ve dcvair muamelatı da daha 
Pratik bir şekle ifrağ olunacaktır. 
' 

Boluda zelzele 

Türk parası 
----

Koruma kararnamesinde 
değişiklikler yapıldı 
Ankara, 25 (Hususi Muhabirimiz

den) - Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 11 numaralı karar
namenin 32 nci maddesini değiştiren 
kararnamelerin tatbikatını kolaylaş • 
tırmak üzere hazırlanan kararname 
Bakanlar Heyetince kabul edilmiştir. 
Bu kararname esaslarını bi!diriyo -
rum: 

3627 numaralı kararnamenin A fık 
rasına tevfikan ihracat yapmış olup 
ta bu kararnamenin B fıkrasındaki 
tevsik muamelesinden jolayı mukabi 
linde ithalat yapmamış ve 19-6·936 ta 
rihli resmi ilan üzerin~ isimleri ve ih 
raç ettikleri mal bed~lleri tesbit edil
miş olan tacirler 4579 sa.yılı kararna
me hükümlerinden aşağıdaki malları 
ithal etmek şartile istifade edecek -

Bolu, 25 (A. '.A.) - Bu gece saat lerdir: 
l'artmd k bulan kısa ve oldukça lthal edilecek mallar çuval halinde 
9iddetra vu u rsmtısı halkı uykudan deriler, incir torbası, koko elyafı, ham 

ı yer sa k k" d w. k 
lıYandırdı. Bunu bir ikinci takip etti kauçuk, ka ao çe ır egı, c;ay ve a-
lse de hafü oldu. Hasar yoktur. laydır. • . 

Yukarıdakı şartlarla yapılacak ıh-

beYnelmilel sendikalar federas
)'onu Y unaniıtanı protesto etti 

Atina, 25 (TAN) - Beynelmilel 
'endikalar federasyonu sekreteri 
"1alter Schevenels, Yunan Başveki
line gönderdiği bir telgrafta, fede· 
t'asyonun sendika hürriyetlerinin ge· 
l'i alınmasından ve işçi hukukunun 
Sekinmesinden sendikalist . şeflerin 
\ıe işçilerin tevkif edilmesinden ve iş
~i teşekkülleri mallarının müsadere 
edilmesinden dolayı Yunanistam pro 
\esto ettiğini bildirmiştir. 

Bu telgrafa cevap veren iş müstc
'8.rı Dimitratos: "Yunanistanda hiç 
bir hürriyet ·geri alınmadığını, hiçbir 
llıaJ ..... ·ısadere edilmediğini ve hi~ bir 
~k' .. knldırılmadığını bildir
dikten sonra Yunanistandaki işçi tc.~ 
~latı hakkında izahat vermiştir. 

Sofyanın Sli.:vya takımı, 
F ranıızlara yenildi 

:l>;µ.i.s, 25 CA-4\). - MAı::sUyada 0-
lenıpik klübünlin futbol takrmı, Sof

l'aıun Slavya takımını ikiye karşı se
ltiz ile yenmiştir. 

Metz §ehrinde Metz takımı Cenev

~in Servette takımını dörde karşı 
~le yenmiştir. 

tiliıtin M"'.evileri müzakerattan 
memı ... ,n değil 

~Udüs, 25 (A.A) - ~usevi gaze
teleri, Filistin hükUmeti ile Ano li

d.et-leri arasında Irak ve Maverayı 
~riatı siyasi şahsiyetler va.srtasila 
~apılan ve Musevi amilini kat'iyyen 
.~aba katmıyan görüşmeler dolayı
~~~ ~:mnuniyetsizliklerini ve endişe 
~ıu izhar etmektedirler. 
ta biğer taraftan müfrit Araplar, A

Plara yapılan tekliflerin kabul edi
leceğinden şüphe etmektedirler. 

liica.z Kralının oğlu Kudüıe 
gidiyor 

~~üs, 25 (A.A) - Gazetelerin 
cı.. ıgına göre, Kral İbnissuudwı 
li.glu .~ir Faysal, Filistindeki va
t ~etı tetkik etmek üze.re yakında bu 
lj>a gelecektir. 

lif kahramanı'Abdülkerim 
kaçmıt! 

~8.ris •itı.· , 25 (A.A) - Matin gazcte-
ti'"~ll .nıemba göstermeksizin neşret
~ hır abere göre, 1926 senesinden 
lle :Fransız hükiımeti tarafından 
bu.ı llnion adasında mahpus ve menfi 
l':ı ~durulan Rif'li Abdülkerim ada
lta tketmiş ve bilinmiyen bir yere 

çıru§tır. 

racata mukabil bu malların ithali 3 
ay zarfında fiilen yapılmış ve Türki
ye gµmruklerine gelmı~ olacaktır. Bu 
Uç aylık müddet zarfında ithalnt yap 
mamış olan tacirler, yaptıkları ihra
cat tutarını döviz olarak memlekete 
gt"tirmeğe mecbur olacaklardır. İhra
cat tarihi ihraç beyannamesi tarihile 
tesbit olunacaktır. 

KırJehir defterdarlığı 
:Ankara, 25 (Hususi Muhabirimiz

den) - Ankara mekteplc:r muhase
becisi Şerif Kırşehir Def terdarhğına 
tayin edilmiştir. 

Arazi tahriri neticeleri 
Ankara, 25 (Hususi Muhabirimiz

den) -1 Haziranda başlanılan arazi 
tahririnden 31 Hazirana kadar 1400 
köyün arazisi yapılmıştır. 

Gümrükler taşınacak 
Ankara. 26 (TAN} - anbul 

gümrük başdirektörlilğti ve Sirkeci 
dahili ticaret ve ithalat gümrükleri 
yerinde kalmak üzer ediğer gümrük
ler 1 Teşrinievvelden itibaren Galata 
daki Çinili Rıhtım banma taşınacak
tır. 

llkmektep programları 
Ankara, 25 (Hususi Muhabirimiz

den) - Müteha.ssıslardan mürekkep. 
bir komisyon tarafından taslak ha
linde hazırlanarak Milli Talim ve Ter 
biye Heyetince kabul olunan ilkmek
+ep programları lstanbulda Devlet ... 
rnatl>qasmda bastlmıya başlanmıştır. 
Progriunıa.-.ll göre mektep kitapları 
bu seneye yetıl?Omiyeceğinden urog
ranılarm nazari kısnnları gelec;k se
ne tatbik olunacaktır. -Oç anuOı 
köy mektepleri müfredat prognm
lan taslağı Talim ve Terbiye Heye
tince tetkik olunmaktadır. 

Y eraltmda bir elektrik f abrikaaı 
Stetten, 25 (A.A) - llk yeraltı e

lektrik kuvveti fabrikası dün açılmış 
tır. Yeryüzünde fabrika müştemila
tından bir tek bina bile yoktur. 

Bir kadın muharrir öldü 
Gra.sse, 25 (A.A) - Meşhur ka· 

dm muharrirlerden Juliette Adam 
101 yaşında ölmüştür. Üzun zaman 
Nouvelle Revue edebi mecmua.sının 

direktörlüğünü yapmış Juliette A
dam'm salonu pek meşhurdu ve bir 
çok şahsiyetler bu salonun müdavimi 
idiler. • 

nir ltalyan kruvazörün
de infilak oldu iskan siya

setimizin 
verimli 

•ı 1c::~· 25 (A.A.) - Röyter Ajan 
ll luttanktan haber alıyor: 

tore ~i _b~r membadan öğrenildiğine 
~ol'il rızıa adındaki İtalyan kruva· 
<la ~~a§ tarafındaki ~nzin deposun 
~ta ~a relen infilak yüzünden ha
itı iİ~ramıştır. Gorizia., kendi vesa
?rııe e ~Uttarıka doğru yola çık -
tada 

0 
up ltaıyaya gitmC':len evvel o· 

l\.?rıi ~uvakkat bir tamir görer,ektir. 
)cı\a ra Gorizia'ya mülaki olmak için 

çıkmışlardır. 
neticeleri 

işsiz adam 

'' Sabahleyin 
çıkıyorum 

kalkınca iş aramağa 
fakat yok ! yok ! .. ,, 

tım. Bizim markalar yok ... Nedir di

Macar enini 
Pc:ıte: 20 - 21 Ağııstos 

P~teye seyahat kastiyle gelenler, 
eğer seyahat acentelerinin delaleti 
ile ı;ehri ~ezerlerse mütemadi bir e
nin i~itme)·e mahkumdurlar. Kadın, 
erkek rehberlerin ağzıncjan işitilen 

bu milli eninin hulasa.<R t>udur: "Ma
caristan Trİ)'anon muabedesile ara
zisinin yüzde yetmi~ iki ini nüfuıo,u· 
nun yüzde )·etmişini ka)·betmit>tir . ., 

- Münzevilere nereden gideceğim .. 
- Müzevirlere mi?.. A! ! .. Orası 

çok uzaktadır. Size nasıl tarif ede-
yim .. 

O t u !" d u ğ u inkemleden kalkıp 
yolun ortasına doğru çıkan ihtiyar 
manav hafif hafif sakalını karıştırı
yor, üstünde eski bir cek~t ve şalva
rımsı bir pantalon var ... Pantnlnnu
nun paçalarını biraz kıvırmış, be~bel 
li öğle namazını kılmak için karşıda
ki çeşmeden abdest almağa hazırla
nıyor. Çıplak ayaklarında takıınyeler 
var ve bu takunyelerin tasmasından 
dı~n kalan parmaklan ne kadar bi
çimli ve ne kadar temiz. Ince kadın 
sandallarından çıkan tınıakları k12.ıl 

boyalı yamru, yumru, ve üst.leri na -
sırlı, topukları kirli ayaklan öyle 
alışmışız :\ti yürüdüğü gündl>n beri 
muhakkak surette ayağına takunye -
den başka birşey giyınemi9 ve en 
genç yaşmdanberi günde beş defa 
ayaklarını yıkamağı adet edinmiş o
lan bu ihtiyar manavın ayakları in
sana adeta pek güzel geliyor. 

- Müzevirler .. Müzevirler diyor ... 
Kızım sen oralara pek yalnız gide
mezsin. Senin yanına bir çocuk kata
lım .. 
Yanıma bir çocuk yerine kırk beş

lik bir adam kattılar ... Bu zayıf, bir 
az kamburumsu bir zavallı ... 

Yokuşları tırmanıyoruz ... 
- Münzeviler daha çok uzak mı?. 
- Müzevirlere daha epey ister ... 
Yürüyoruz... Alçak tahta evlerin 

ortasındaki şurası burası çökük yol
dan bir kırlığa geldik. Sağda uzakta 
tektük mezar taşları var. Bız sola sa 
pıyonız ... Biraz sonra iri ağaı;;ların 
gölgesindeki bir kahvenin sahibine 
soruyoruz. 

- Münzeviler burası değii mi?. 
- Evet Müzevirler burası ... 
Bütün halk zavallı Münzevil~ri 

Müzevirler yapmış ve hepsi onlara 
Müzevirler diyip duruyorlar. 

- Burada Subaşı camii varmış. 
- Işte şurası ... 
- Onun k....-uıdaki :1 nurnan.lı 

evde Bahri Ali isminde bir amele er 
turmakta imiş... Lastikte '}alışıyor -
muş. Şimdi çıkarmışlar. Tanıyor mu
sunuz? .. 

- Evet.. Evet işte şu bina. Oraya 
gidip te sorunuz ... 

lki katlı ahşap ve eski bir Türk 
evi. Kapıyı vuruyorum. !çerden bir 
kadın sesi yükseliyor!. 

- Kim o? .. 
- lşçi Bay Bahri Ali burada mı o-

turur .. 
- Evet .•. 
- Kendisile Konuşmak ısuyor -

dum. 
Kapı açılıyor. Gül gibi bir taşlık. 

Taşlıkta bir sürü ayakkabılar .. Kar -
şımda üzeri çiçekli kahveren~i kre -
pondan bir elbise giyen başı örtülü 
bir kadın: 

- Ne istiyorsunuz Bahri Aliden 
efendim?. 

Kendisine ziyaretimin scbel>ini söy 
lüyorum. Dertlerini öğrenmeğe gel -
miş bir gazeteci olduğumu anlar an
lamaz büyük bir sevinçle beni yı.:ka· 
rıya alıyor. üst katta da otuz beş, 
kırk yaşlarında genç bir cıdıımla kar 
şılaşıyorum. Beni yukarıya getiren 
kadın o adama neden geldiğimi anlii
tıyor... Adam eski bir dosta kavuş
muş gibi büyük bir samimiyet ve mi
safirperverlikle beni içeri :ılıyor. 

Memleketimizde yüksek, münevver 
ve mutavassıt tabaka gazeteciye kar 
şı ne kadar itimatsız, ne kadar hür
metsiz ve ne kadar düşmansa, fakir 
halkın da o nisbette gazeteciye karşı 

Önümüzdeki aylar içinde Ro
manya ~·e Bulgaristandan 9,000 
muhacirin geleceği bildiriliyor. 
İskan Umum MüdürlUğü, hu 
muhacirlerin, bütün ihtiyaçla
rını şimdiden ~danuya ha· 
zırlanmıştll'. 

Romanya ve Bulgarlst&ndan 
memleketiınize kabul edilecek 
göçmen sayısı, Heyetiveklle ka
rarlyle 25,000 olarak tesbit e
dilmiştir. Şimdiye kadar gelen 
göçmen kafileleri ile bu miktar 
hemen hemen olmaktadır. 

ye sorduk. Bugün size iş yok dedi -
ter... Ve bir sebep söyle•ııed0n bizi 
kapı dı!;arı ettiler. Müdüre gidip se-" . bebini sorduk. "Dikkatsizlik ediyvr -
sunuz,, dediler. Biz bunca sene dikkat 
ei:>Jik etmemişiz de yeni mi başlamı-

1 

şız bu işe! .. Bu yerinde olmayan bir 
bahane!. 

- Peki sizce bunun hakiki sebebi 
nedir? .. 

rşsiz adam: Bahri Ali 

itimadı, saygısı ve dostluğu var. 
Halk çocuğu çaresiz kaldı trı! gaze

teciye geliyor. Nasihat almak için ga 
zeteciye yazıyor. Velhası! dunyada 
görebileceği bütün yardımları gaze
tecilerin delaktile bulabilec~ğindcn 

emin: 
- Aman diyor. sizi buraya Allah 

yolladı. Ben de bugün ôğledensonra 
yine çıkıp ta bir boy gazetelel'e gide
yim diyordum. Halimiz yaman .. Ya-
man kardeşim ... Tam otuz beş giln -
dür boştayım .. . 

Girdiğimiz odada penccr~lı'rin ö • 
nünde boydan boya bir sedir var ... 
Ben kenardaki temiz örtülli bir min
derde oturdum. 
Karşımdaki sedirde iki y0 ldinneli 

kadınla iki erkek var... Bunlaraan 
biri : 

- Biz de dikimhancde ı;alqryoruz. 
diyor. Şimdi iş yok boştayız .. Boşta
yız ama ..• Bizi çıkarmadılar. tş başla 
yınca yine çalışacağız. Fak;ı.t tabii 
para kazanmamak pek müş!dil ... 
Karşıda oturan yeldirmeli kadınla

rın yaşlısı içini çekiyor: 
- Keşke işsiz kalsaydım. Keşke 

kapı kapı ekmek dilenseydim de ba
~ıma gelen felakete uğramasaydım. 

- Ne oldunuz diyorum. Başınıza 

ne geldi? 
- Ne olacak, on yedi yaş1nda ci

van kızımı üç gün evvel gönıdi,im ... 
- Vah .. Vah diyon.ım. Allah sa!ıır 

versin .. Başınız sağ olsun ... 
Ağlamağa başlıyor: 

madık. Para yok. lltimas yok, ne ola 
cak? Göz önünde eridi, gitti. Hasta
lık tam be.ş ay sürdü ... Geçer diye ço
cuğumu oradan oraya siiri.lkiedim. 
Tıpkı deliler gibi ama .. Kur:ulmadı. 

Hıçkırıyor. 

- On yedi yaşında çocuk, tabii da 
ha açmamış konca gibidir... Bütün 
gün ekmek parası için saatlerce, fa b 
rikada çalışırsa ne olur? Elbette ola 
cağı bu idi! .. Hava yok, güneş yok. 
Bu yorgunluğa körpe beden dayanır 
mı? •. Bed~n daha serpilecel{ ... 

- Hangi fabrikada çalışı,\·ordu ?. 
- Bahri Ali benim erkek lrnrde -

şimdir. üçümüz de lastikte çalışıyor 
duk. lşte onların fabrikası için biri -
mizi kara toprağa gömdük. Yine ya
ranamadık. Erkek kardeşimi kapı dı 
§arı ettiler. 

Bahri Aliye dönüyorum: 

- Bu iş nasıl oldu kuzum bana an· 
latır mısınız? 

- Hemşire, ben sana i~i başından 
anlatayım.. Ben bu fabrikanın daha 
temeli konmadan evvel fabrıkanın işi 
ne girdim. Yani inşaat işinde ilk ça
lışan amelelerdenim. tık makineler 
kurulurken de çalıştım. Sonra beni 
hamur makinesine verdiler. Orada işi 
öğrendim. öğrendiğim gibi de, Muse 
\.'i arkadaşlarım var, onlara da öğret 
tim. Dört sene hamur makinesinde 
çalıştıktan sonra şosonlara geçtim. 
Aşağı yukarı bir sene de orada ('.alış· 
tım. Sonra bir gün işe gittim. Bak -

Altı ay gibi kısa bir zaman 
zarfında 23,000 görmenin Sth· 
hi tertibatı haiz \'apur \'e tren
lt"rle anayurda nakledilmesi, 
fü~iinüle<'ek hir hadisooir. 

- Bizim malsahibi Musevidir. Ga
liba daha fazla kendi dininde olan iş
ı::ileri kayırmak istiyor. 

- Aman diyorum. Bizim mrmleke 
timizde bu gibi yanlış düşü ıccler ya 
şayamaz ... Türk Cümhuriy~ti vatan
daşlannın şu veya bu dinden olmala
rı onların şu veya bu işe tercihan a
lınmaları için bir sebep te~kil etmez. 
Hic bir fabrika sahibi böyle birşey 
yapmağa cesaret edemez. 

- Vallahi bilmem ... Bize öyle ge
liyor. Bir de yeni lş kanununda bir 
fabrikada eskiyen amelelcrın birta -
kım hakları oluyormuş. Vaktini dol
durup ta çıkarken onlara ikramiye 
filitn veriliyormuş. Şimdi bir fabrika 
da eskiyen ameleleri o zamaın dol -
durmadan bir bahane ile çıknrmak 

istiyorlar. Bu suretle ikramiye ver -
rııektcn kurtulacaklarmış ... 

- işte iken kaç para gündelik alır 
dınız?. 

- Yüz yetmiş beş kuruş alıyor -
dum. 

- Ev kiranız nedir?. 
- Beş lira ... 
- O halde bu para size bol, bol ye 

tiyordu deme!..:. 
- Çok şükür iyi gesiniycrduk. Fa

kat biraz da şu var ki biz mesela beş 
ay çalışırsa~, iş olmaz iki buçuk ay 
aylak kalırdık. O zaman da yaptığı
mız borçları kazandığımız vakit öder 
dik. Paramız bunun için her zanıan 
kıttı. 

- Demek hiç para biriktirmediniz? 
Kahverengi elbiseli kadın atıltyor. 
- Para biriktirmek mi? .. Para ne 

~~zer bizde!. Ayağıma giyerek kun
duram bile yok ... Tcrlik:c kaldım ko
cam işten çıkınca. 

Bahri Ali: 
- Hele kundurayı bırak şimdi di

yor. EV\'ela ekmeği bulalım da. Otuz 
beş güqdür borçla yaşıyoruz. Onun 
da sonu gelecek ... 

- Kaç kişiye bakıyorauımz... Ço
cuklarınız var mı?. 

- Yok ... Biz üç kişiyiz ... Ben, ka-
rım, annem. 

Kahve rengi elbiseli kadın, bana 
temiz bir bardak içinde §erbet ikram 
ederken: 

- Çok şükür çocuğumuz yok, di -
yor. Bir de çocuklanmız olsaydı da 
ekmek isteseydiler. Biz ne yapardık? 

Kocası: 

- Deliye döndüm diyor. Ne yapa
cağımı bilemiyorum. Sab1.hleyin kal
kıp kendimi sokağa atıyoruın. lş bul 
mak için dolaşıp duruyorum. Gitme
dığim fabrika kalmadı. Kontrplake 
fabrikası, Feshane fabrıkası, Ayvan
saraydaki fabrika ... Daha· rıe bileyim 
nicesi. .. Hepsinde adam~mız var di -
yorlar. İnsanı savıyorlar?. 

~ 

Bakımsızlık ve sefalet yü:ründen 
verem afetinin daha üç ~n evvel bir 
kurban aldığı ve işsizlığiıı mütlıiş 

tehdidi altında olan bu temiz, bu gül 
gibi evin kapısından çıkarken: 

- Arkadaşlar, diyorunı. Umidini
zi kesmeyiniz. Şimdi 1ş kanunu var ... 
Böyle keyfi hareketlere müsaade yok 
artık .. Sizin hakkınızı size \'ereceider 
dir. Siz onu arayınız!. 

Suat DERVİŞ 

<.rtlçmenıeruı, en kısa zaman 
zarfında müstahsil hale getiril. 
meleri ic;iJı hükiınıetin altlığı 

yerinde tedbirler, iskan si)'n..""· 
timizin rantı bir i"'aretidir. 

Gerçi gadir görmüş bir mlUetin 
ağla),J> sızlanmıya hakkı \"ardır. La
kin bir harbe ~irinC'e onun akıbetle
rinden kaçmıya. imki.n )'Oktur. Hat
ta galip gelenler için bile. İ~te },ran
ı;a. meydanda. Umumi harpte ~alip 
gelmiş bir memleket oldu~u halde 
bir türlü harbin menfi akıbetlerinden 
yakasını kurtaramamı~tır. Nerede 
kaldı ki Mar.aristan gibi değil sade 
ma~lüp obnuş, bir <le siyasi hüviye
tinde de Avusturya - Macaristan im
paratorluğunun inlıilali ile zaaf pey
de olmuş bir memleket umumi harp· 
ten müteessir olmasın. 

Orası öyle ama bir se~·yah için her 
geçilen yerde bunu dinlemek biraı 
uyutucu oluyor. 
Maaınafih (Hürriyet me~«lanı) de. 

Dilen meydanda bir bahçe tarhı ha· 
lin<le yeni n eski Ma.caristanı göste
ren \'e ~iı:eklerle yapllmı~ olan hari
ta enteresandır. Bunun tam karşısın
da iki polis tarafından beklenen \'8 

yas alameti olarak yanya çekilnılş 
Macar bayrağı da dekora a~ rıca bit 
hüzün ila\'e ediyor. 

Rehberimiz olan madamı dbtler
sek bu bayrağın dikili olduğu mernü 
kürsünün etnfında iki söz yazılı 

Uniş. Birisi Sinyor Mussolininin sö
zü: 

"Triyanon muahedesi ~bedi değil
dir.,. 

Bu sözü dinlerken yanımda bir 
Fransız ,.ardı. İğildi kulağıma dedi 
ki: 

- Hangi muahede e.bedidir ki? 
Yazılı sözlerin ikincisi Londra ~eh

remininin sözü imiş: 
".Macaristana hu güne.ş altında yer 

\'ardır.,, gibi bir ~Hz. 
İngilizce bir nükte galiba .. 
Acımamak kabil değil, değil ama 

elden ne gelir. 
Ve bö)·lece Ma<'arlar bugünkü \'3-

ziyeti protesto eder dururlar. Bunun 
Macar dilinde bir remzi \ardır. 

"Nem, nem şuha" yani, (a la ola
maz! ). Bakalım Macarlar bu sözü 
kac.ı sene tekrar edecekler? 

lHacarlann Triyanon muahede in
den SQnra ~İkfl) et<;i oldukları ikinci 
bela da· komünistliktir. ŞeJırin birkaç 
yerinde komünistlik aleyhinde yaıHI· 
mı~ heykeller var. Bu heykellerde 
komünistlik bir ~,lan fakat ba~ı ezil
miş bir ~·dan gibi gösteriliyor. 

Macar parlamentosunu sanrrrm 
üçünrü defa gezdim. l'akat bu sefer 
daha tafsilatlı. 18 senede ikmal edil
mi!j olan bina Anupanın en bü~ ük 
abidelerindendir. Bir İtal)an yap. 
mış. Bitirmeden ı;) ~ün en-el de 
Nasrettin Hocanın dediği gibi: 

''Tam rahat edeceği zaman,, ömrü 
\'efa etmemi~, ölmüş. Mebusan dai
resinde komünistlerin öldürdüğü 
Kont Yetça.ya daha evvel bosuna a.
tılnm; kurşunların kürsünün arka.. .. ın
daki izlerini gördük. Bu Kont Yet~a 
namına Peştede bir hayli abide ,·ar. 
Demek sevilen bir adam olacak. 
Yalnız bir siyasi suikastin ~ehri ge
zen sen·ahlara gösterilecek bir 
(currosite) yani göriilecek şeyler a-
rasına sokulu~u fazla turizm gayreti 
mi, fazla siyasi gayret mi, onu halle
demedim. 

La.kin Budayı bir sağanak gibi ge
zerken rehberimiz hatunun Gülbaba 
için dedikleri hayli tuhaftı. 

- Gülbaba bir Türk diplomatı \'e 
bir Türk peygamberi idi. Kendi .. inin 
burada giil bah~leri olduğu i!;in adı
na (Gülbabası) denmitttir. tşt.e şu 

uzaktan gördüğünüz üç mavi kubbe 
onun türbesidir. 

Ve geçtik. Zavallı Gülhaba De'.\'• 

.e;amber de oldu. 

* Macarlann ze\'ltleri, Almanların-
kinden ~k daha. incedir. Peştedeki 
birinci sınıf oteller Viyanadan ~
sektir. Parisle aşık atabilirler. 

P~tede kılık kı)·afet Vlyanadan 
daha düzgün, daha itinalı \'e daha 
ze\'klidir. Denebilir ki, Pf'şte orta 
A\'rupanın en güzel ~ehridlr. 

B. FELEK 
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.Acı~aRikatler l 
No. 26 !'azan : Ziya Şakir 

Ittihad ve Terakki devrinde muha
lefeti ile şöhret kazanan adam ... 

(10 Temmuz 324) tarihinde; 118.n 1 dedilmelidir.) demektelerdi. 
e.Jilen (meşrutiyet) esnasın'da, (İtti- Padişah Vahdettin, (şurayı salta -
hat ve Terakki Cemiyeti İstanbul nat) ın toplanmasına karar verme-
oıe.rkezi) heyetinden (bir adet sim 
aıecidi - yani yirmi kuruş - ve ya
ni bugünkü paramızla altmış, yetmiş 
kuruşu yevmiye alarak (1) \'e, bir 
topçu kadanasına kurularak İstanbul 
11okaklarında cemiyet hesabına (asa
yiş müfettişliği) vazifesini ifa eden 
(meşhur şair, filozof, doktor ve ha -
tip Rıza Tevfik Bey) in, (1336 sene
l!i temmuz ayının 13 üncü çarşamba 
günü ) yazdığı şu makaleden dolayı. 
kimlerden nekadar ücret aldığını bil
miyoruz .. .Ancak, derin derin düşün
dükten sonra çok acı bir hakikate 
temas ediyoruz: 

- Dünya kuruldu kurulalı, gelen 
ve geçen faniler içinde Türk ve müs
lüman adını taşıyan hiçbir kimse .. 
Rıza Tevfik Beyin şu makalesini yaz
mak için vicdanında cesaret bulama
mıştı ... Acaba Rıza Tevfik Beyin vic
danını; ne gibi bir menfaat satına! -
mıştı ? .. 

Diye, kendi kendimize bir sual sor 
mak mecburiyetini hisseyliyoruz ... 

O tarihte yaşıyan ve Rıza Tevfik 
Beyin bu yazılarını okuyan Türkle -
rin - zaten yaralı olan - kalpleri; 
ateşte bilenmiş \'e zehirle tıli. edilmiş 
katil bir hançerden daha katil olan 
o kalemin darbesi altında inlerken; 
karşı yakanın gazeteler inden Rıza 
Tevfik Beye karşı bir alkış tufanı 
yükeelmişti . 

den evvel, sulh murahhas heyeti a
zalarını da huzunma kabul etmiş; 
onların fikirlerini de dinlemişti. He
yet reisi Tevfik Paşa ile azalardan 
Nafia Nazın Operatör Cemil Paşa 
ve Maarif Nazırı Fahrettin Bey, fi
kirlerini pek açık söylemişler: 

- Bu şartlar, sureti kat'iyede ka
bul edilemez. 
Demişlerdi. 

Vahdettin, bir kere d~ (hanedanı 
saltanat) ın fikrine mliracaati ten -
sip etmişti. Ekserisi cahil ve (ahva
li alem) den bihaber olan şehzadele· 
rin çoğu. işi sükut ile geçiştirmişler
di. Fakat onlardan da bazıları itiraz 
göstermişlerdi. Bilhassa Veliaht Me
cit Efendi, Padişah Vahdettinc uzun 
bir mektup göndermiş: Damat !<'erit 
Paşanın idaresizliğini ve vaziyetin 
vahametini acı bir lisanla tenkit et
tikten sonra: 

(Eğer böyle bir muahedl'nin imza
sına muvafakat ederseniz; hem tari· 
hin ve hem de ecdadınızın lanetine 
uğrarsınız.) 

Diye, padişahı tehd_it etmişti. 
Gerek Padişah Vahdettin ve gerek 

Damat I•'erit Paşa: bu itiraz ve teh· 
ditlere. kat'iyyen ehemmiyet vcrme
nıi•,derdi. .Meseleyi (şurayı saltanatı 

ta arzularına muvafık bir şekilde 
halledeceklerine kanaat bcslemcktc
lerdi. 

Sadrazam Ferit Paşa, (şurayı sal
tanat) ın akdi için vükela meclisinde 
müzakerata girişmişti. Fakat nazır
lardan bazıları, bu fikre de itiraz et
mişler: 

T 4 N 
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Oğütlern 

Kalori nedir ? 
lnsan vücudunun buhar Makinesi

ne benzetilmesi zamanından kalan 
bu tabir hala . her kesin dilindedir. 
zevk sahipleri yemeklerın derecesini 
lezetıerine göre ölçerler, fak.at ze\'k· 
!erinden ziyade sağlıklamu arayan
lar yedikleri yemeklerden slacaklan 
kaloriyi düşünürler. 

Bu gün hemen her kes az çok bilir 
ki bir insan az veya çok hal'cket et
tiğine, kollarıyla işlediğine göre gün
d~ iki bin beş yüzden Uç bine kadar 
kalori verecek yamek yemeğe ihti
yacı vardır. Bu kadar kalori insan 
makinesinin gündelik köuıilr ihtiya
cı demektir. 

Ancak kalori ne demektir. diye so
rulursa, her gün şu kadar kaloı i al
dığını söyliyenlerdcn bir çoğu durur; 
sanıyorum. 

Bir kalori. bir kilo su~'Ul! sıcaklı· 
ğını bir santigrat derecesı arttıra

cak bir sıcaklık demektir. M.-selfı. bir 
gram yağ yahut zeytin yağ sekiz ka
lori verir denildiği vakit o kadRr yağ 
veya zeytinyağı yakılmcn bir kilo 
mukattar suyun sıcaklığını bir de
rece yükseltir demek olut. 

Bir kalorinin bu tarif;nd~n sonra 
yediğimiz tUrlli türlü yemeklerin 
verdikleri kalori miktarlarını da -
her birinin yüz gram mıktıırıııa gö
re - hatırlatacağım: 

S:.it: 70; tere yağ: 350; yumurta: 
75; koyun, dana, tavuk etleri: :!00: 
yağsız sığır: 100; yağlısı · 300: ek· 
mek: 250: fasulya ve mercııne:c 3QO 
pirinç: 315: patates: 90; makarna: 
350; yeşil sebzeler 20 ila 50; şeker: 
~00. 
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Koz trcfl. (S) oynar ve dört leve 
yapar. Bu meselenin halli 27 Ağus
tos Perşembe sayımızda Gıkacaktır. 

22 Ağuıtoı Cumarteıi ıayımııda 
çıkan meırelenin halli 
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Koz pik. El tS) dedir. Sekiz leve
den altısını yapacaktır. 

Muvaffak olmak için (N) ve (S) 
karşılıklı kesmeye muvaffak olmalı 
ve (El ya kozunu boş yere harcama
ya veya sağlam kağıdını atmaya ic
bar edilmelidir. Bunun için evvela 
t \V) nin elind~ki körleri bitirip son
ra ona el vermek lazımdır. 

Bu pJana göre oynanacak !eveler: 
1 - (S) kör (R) sini oynar. (\V) 

7, (N) 3, ıEJ 5 verir. 

2 - (SJ kör (A) nı oynar. (W) 9, 
(N) 6, (E) V verir. 

lstanbııJ lttaıyeaı 

Kadıkô1 İtfaiyesi 

Yesilköy Bakırlr!iy Bibiilrdere 

24222 
60020 

Oıküdar İtfaiyesi 50625 
Bcyo~la itfaiyeii 4464' 
Büvükadı Heybeli Burrııı. Kmalı mır 

takaları lcin telefon santralmdalcı memur~ 
vanım demek kiridir 

~tane tetefon'an --------
Ceruhpası n11taneaı ll693 
Gureba hastanesi V enibahcr 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Klmil haımıneıı Oıkildaı 60179 
Kuduz haııtanesı Çapa 22142 
Beyoglu ZükOr hastanesi 4334! 
Gtiihane haııtancıı Gülhııne 20510 

Haydupası NUmunr haatane11 60107 
Etf.ıl hastıne1f Sitli 42426 
B~lrırköy Akıl haııtaneıl 16,60 

Müracaat yerleri 

Denıı yolları ıcentetl Telefon 42362 
Aka, (KadıköJ iskelesi) 43732 
Sarlı Demiryolları Sirlıecı 23079 
De••' • •minoltıın Haydarpa•• 421 45 

Çabuk sıhhi yardım teşkilatı 

Bu ntı-.radın ımdat otomo 
bili iatenır 

• • • 
«993 

• HALK OPERETi. Tal:ı:ırn Bahçesin· 
de. Bu akşam 21,45 de. (Şır;n Tene) 
Opereti 2 perde 2 tablo. Cuma nll•amı 
büyük müsamere. 

Çamlıca da f eıtival eğlenceleri 

Balkan festivali münasebetile 30 
Ağustos Pazar günü Büyük Çamlıca 

tepesindeki gazinoda büyük eğlence
ler yapılacaktır. Eğlenceler, saat 15 

de başlıyacak, sabaha kadar devam 
edecektir. 

Bu arada alaturka pehlivan güreş

leri, eğlenceli yarışlar. dans müsaba

kaları yapılacaktır. Çamlıca ve civa

rını güzelleştirme cemiyeti, hazırlık· 

26 - 8 - 936 

Müeıaif bir İrtihal 
Muhiti tarafından çok sevil· 

miş ve hürmet edilmiş ve Bayın 
dırlık Vekaletinin müteaddit 
mühim memuriyetlerinde mem· 
~ekete hizmet etmiş demiryolu 
mşaat ve müteahhitlerinden Sil 
leyman Sak dünkü salı günii 
rahmeti rahmana kavuşmuştur 
bugün Teşvikiye karakoluna bi· 
tişik Subai apartımanınia dairci 
mahsusasından kaldırılarak Teş· 
vikiye camiinde öğle namazın • 
dan sonra namazı kılınacak ve 
Edirnekapıda şehitlikte aile kab 
ristanına dcfnrdilecektir. Refi -
ka ve çocuklarile diğer aile er· 
kanına mevla sabrı cemil ve mer 
humu da rahmeti ilahiyesine 
mazhar eylesin. 

-. ... ._......__. ~ 

Müeııif bir ölüm 
Gazeteci arkadaşlarımızdan "M<>", 

da., gazetesi .Moda muharriri Hul1'1 
Eklerin eşi İsmet Ekler bir opera!' 
yon neticesinde vefat etmiştir. Ce ' 
nazes1 bugün saat 11 de Haseki bal' 
tanesinden kaldırılarak Mcrkezefell' 
dideki aile makberesinc defendilece~ 
tir. Kederdide ailesine sabır dileriz· 

·--·-"'''"-·· ·-·.,,.~---.... ---" 
Havacı Dik 

l'ardmun azı çoğu olmaz. Her 
ferdin HA VA da\'asma göstere• 
ceği ilgiden az çok bir fayda çı· 
kabilir. 

Her ~eyi dt>\•lete bıralmıa. 
" De,·let Yapsın" diye bir yana 
t:ekilmek doğru değildir. De\·Jet
le Ulusun elele verert>k başara
ca~ işlerin en b~ında lla\•acılık 
\'ardır. 

Uçak, Uztnan, Alan, Hangar, 
Bt>nzin, l'ağ ... (lfa\'8eılrk) deyip 
ıt~me~iniz. Bunlar htır gün bln
lt>r<',e lirayı emiyor. l'ardımm 

arkasın ı kf'Serst-k ba.,Jadığnruz 
işi ~·anda bırakmış oluruz. 

Türk llaua K11rnmu 

Jan R. Kurdi 
~ııdve ve HalC'p 

O tarihte (Türk dostluğu) ve 
(Türkiye -menfaatlerinin mildafili • 
ği) iddiasında bulunan (Bosfor) ga
zetesi bile, Rıza Tevfik Beyin bu 
makalesini derhal sütunlarına ge· 
~irmekle beraber, şöyle bir mütalea 
da iliı.ve eylemi9ti: 

[Bu Türk filozofu; Türk matbua
tında bu kadar kuvvetli, ve bilhassa 
Türkiycnin mazisini bu kadar sara
hatle izah ettiği için, tebrike li.yık
tır. 

- Sulh konferansı, pazarlık kabul 
etmiyor. Şartları: ya red, veyahut 
kabul etmemizi istiyor. Kabul im· 
kanı yoktur. Şu halde, şurayı salta
nat aktine ne lüzum var? 

lnsan yemeklerinin çeşidini istedi
ği gibi kuramadığı vakit bu sayıları 
hatırında tutmak şartile gliııde 2500 
- 3000 kaloriyi onların her hangisi
le temin edebilir. Fakat her vakit 
yalnız kalori hesabına göre yemek 
doğru olmaz. İnsanın ba,vıığı bir bu
har makinesi gibi olmadığı bununla 
da meydaııa çıkar. Buhar makinesi 
yalnız, en ziyade kalori V"'recek iyi 
bir kömürle i§liyebilir. lnsana da en 
ziyade kalori verecek yemek\ r !' 
Jarla, şekerli yemeklerdir. Fakat in
san makinesi yalnız onlarla i§letiliı
se bozulur. 

3 - ($) karo (R) sini oyııar. w !arı bitirmek üzeredir. 
Gazete ve kitap satıcısı 

Telgr. Jean Kurdi Alt, 

[Eğer bu memlekette, bu cinsten 
Hdalar yükselmiş olsaydı, şimdiye 

kadar birçok felaketlerin önüne ge· 
çilirdi. Fakat ne çare ki ; bu memle
kette, cesareti medeniye noksandır. 

[Türk milletinin asla müstakil ol
madığını iddia eden .. \'e buna bina
en, bugünkü Türklerin ele ademi is· 
tikli.iden şikayetlerinin muhik ol • 
madığını teyit eyliyen Türk meslek
daşımızın bu beyanatı, gayet mantı
kidir.] 

lBosfor) gazetesi; bu mUtaleuın
da yerden göğe kadar haklıydı. Çün. 
kti; (Rıza Tevfik Bey) gibi, doğru
dan doğruya milletin sinesinden fış
kıran, memleketin ha.ssas kalplerin· 
de yer tutan, meb'us olan, (ittihat 
ve Terakki devri) nde muhale! eti ile 
- şairliğinden ve filozofluğundan 

ziyade - şöhret kazanan ... Ve niha
yet (Damat Ferit paşa devri)nde de 
nazırlık ve ayanlık koltuklarına otu
ran bir adam - tam (Sanremo) da 
Tilrkler hakkında verilen kararların 
meydana atıldığı zaman - ortaya çı
kıp ta: 

- Türk milleti, mazide de hürri· 
yet ve istikllline sahip deiildi. Bina· 
enaleyh, bundan sonra da istikllli

Deml,lerdi .. Fakat, Damat Ferit 
Paşanın ısrarJna mukavemet edeme. 
mişler; temmuzun 18 inci pazar gü
nü akdettikleri f evkalıide bir içtima
da, padişah ile sadrazamın fikrini 
kabul eylemişlerdi. 

Ayni zamanda, (Hürriyet ve Itilaf) 
Fırkalannda da hararetli müzakere· 
ler cereyan etmişti. Temmuzun 20 
inci sah günü, biri sabahleyin saat 
onda, diğeri de akşam saat beşte Sa
dık Beyin (Hürriyet ,.e ltilaf)) par
tisi ile Hoca Zeynelabidin Efendinin 
(Mutedil. Hürriyet ve itilaf) partisi 
birleşmiş; uzun münakaşalardan 
sonra, <şfırayı saltanat) ın akti lü
zumuna dair karar verilmişti. 

Nihayet; temmuzun 24 Uncü per
şembe günü, Yıldız Sarayının (Ma
beyni HilmR.yun) dairesinde şfırayı 
saltanatın akti, takarriir eylemişti. 

[Arkası var] 

(1) Rıza Tevfik Beye, ba yevmiye Uc
retini tediye ve tesviye edenlerden bazı. 
ları, buıtün berhayattrrlar, iste isimleri: 

1 - (Muğla )da ikamet eden (lııtanbut)u 
Avukat Mustafa Baha Bey). 

2 - Rasathane müdı.irumüz, Fatin Hoca-
mız. 

3 - Darülfünun Riyaziye subesi pıofe
ıörlerinden, Sclanikli - çolak - Salim Bey, 

Bu bapta tereddüt edenler: derhal bize 
miıracaat buyursunlar, vcsikalarmı ıöster
miye hazırız. - Z. S. 

ne sahip olup medeni bir hükümıt Dr. NACI S. SOMERSAN 
tesisine muktedir olamaz. 

Demesi; hiç şüphesiz ki (karşı ya
ka gazeteleri) nin var kuvvetlerile 
alkışhyacakları bir (cesareti medeni
ye) idi. 

(Bosfor) gazetesi, yalnız bir nok

Çocuk Hastahklan MUtehassısı 
Şişli, HaJbklrgazi, Meerutiyet Apr 

kat 2. No 5 
Her IÜll uat S-6. Telefon 42493 
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tada Rıza Tevfik Beyi isabetsizlikle ,.,...~-----------....... "! 

itham etmlf, ve tenkide girifmişti ... 
(Türk dostu) ve (TUrk menfaatleri
nin mildafii) olduğunu iddia eden bu 
ga?eteye göre - Rıza Tevfik Beyin 
tavsiyesine uyarak - Türklerin, yal· 
nız bir ecnebi devletinin kucağına 
atılması doğru değildi ... Eğer Türk
ler kendilerine medeni bir hayat ve 

• l 
istikbal temin etmek istiyorlarsa: 
(bütün ecnebi nüfuzlarını memle • 
ketlerinde müsavi surette ,taksim et
meli) , ve (ecnebi n Uf uzlarmm Tilr· 
kiyedeki rekabetinden istifade eyle
meli) idi. 
Karşı yakanın diğer gazetelerine 

gelince; bunlann hemen hepsi de ay-

TAN 
1 

\BONE VE iLAN ŞARTLAR• 

TUrlrfye Ottan 

Bir a7lık • • • • 
s • • • • • 
1 • • • • • 
1 ""* ... 

ıcm ıcm 

1 50 
4 -
, 50 

14 -

. -
14 -
u-

l1b lctn hlacıl* 8irkttl-1D• mo 
rıcaıt edilmelidir. 

KDctlk illnlar dotnadu dotna" 
daremtaee ılmıblllr. 
Küçülı illnlaraı 5 utır1"1 bi• ' , 

JefaJğ 30 lranı1tur ! aatırdan fu r 
ıuı kin satn basm• S lrarus ılmn ' 
Bir defadan laıl• ici 'elrOndar 
"4 10 kuru, ındirılir 
r;nnff wet'ml! .,lldııılar 5 kunıetur 

ni Usan ile; (memlekette hüküm sü
ren karışıklığın önU alınm .. k için , 
"San re!·' ) · ' · ~ "Teratı" derhal ka- .... 
ı,u1 olunmalı; tiUİh, bir an evvel ak- ~-------------' 

Bir kere albominli yemekler öte-
kilere nisbetle daha az kalori ver
mekle beraber insana pek lUzumlu
cur. Çünkü insanm vUcud~. albomin
den teşekkül eder ve bu albomin bir 
taraftan da eskir. vücut~n çıkar. 

Her gün çıkan albominin yerine ye
nisini getirmek lazımdır. Onun ic;in 
yediğiniz türlil tlirlU yemeklerdeki 
albomin miktarını da hatırbtacağım 
(yine her birinin yüz gı·am mikta
rında) : 

Ette 15 ila 20; ekmrkte: 7; yu· 
murtada: 12: pirinçte: 5; fasuıyada 
ve bezelyede: 25: patateste: 5: yeşil 
sebzelerde: 2; meyvalarda: 0,50: ka
b peynirlerde: 29; inek sütünde: 4: 

Her kesin ağırlığının bır kilo gra
mına karşılık günde en az bir gram 
albomine ihtiyacı vardır. Fnkat en 
az her vakit idare eder nıanılaına gel
mez. Her insanın başllca il~ türlü gı
dalardan ihtiyaç nlsbeti vasati ola
rak şöyle teBbit edilir: 

Kadınların: 90 gram albomin: 40 
gram yağ; 400 gram idrat de karbon 
Erkeklerin: 113 albomin; 10 gram 
yağ; 500 gram idrat de karbon. 

Bunlardan başka inı:ıana - Onu 
buhar makinesinden ayırnu pek bü
yük bir fark olmak üzere - tuz ile 
madeni gıdalar ve vitaminler lazım
dır. Kalori hesabile hiç ehemiyetleri 
olmasa bile yaşamak ve sağlık koru
mak için pek ziyade lüzumiarı var
dır. 

Lokman HEKiM 

CiLDiNiZi 
T ehl~keden koruyunuz 

Herhangi bir kremin ona 
lüzilmu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsanız bu tec 

rUbe size pek pahalıya mal 

olabileceğini derhatır edi -
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz 

(Al ile alı~ (N) trefl (2) li~ ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(El karo (2) lisi verir. 

4 - (Wl karo (Dl ni oynar. (N) 
r fl ( i i 1 ( > k r n slnl, 

(S) kör (8) sini verir. -~~ 

5 - (\V) karo (V) sini oynar. 
(Nl trefl (9) SU, (E) ?, ($)? 

Bu beşinci levede: 
Eğer (E) trefl (D) ni atarsa (S) 

koz ( ,ı) sil ile keser ve müteakıbE>n 

trefl (4) sünU oynayıp yerden ke
ser. Trefl (7) si de sağlanır. 
Eğer (El kör (D) ni atarsa ısı 

koz ( 1) sü ile keser ve sonra ya trefl 
(4) sil veya pik (A) sım oynRr. 
Eğer 1 E ı ortağının karo ( V) sini 

keserse ( S) de keser ve ( ~ ı ile fN ı 
geriye kalan Uç kozu ayrı ayrı ya
parlar. 

• Üçüncü levede (W) karo (R) si
ni almazsa yerden kör (10) su atılır, 
ve oyunun geri tarafının nasıl oyııa
nacağı aşikardır. 

Te,ekkür 
Oğlum Rıdvanı çok ağır bir hasta

lıktan kurtaran doktor Bay Osman 
Şerefettine biltün samimiyetimle te
şekkilr eder ve değerli yardımları 
görülen diğer doktorlarla hemşirı>le 
ri minnetle anarım. 

KEVSER 

\ Kııa hizmetliler 
Eminönü askerlik şubesinden: 
Tam ehliyetna.meli kısa hizmetli 

ler' 1 eylfılde ihtiyat zabit mektebine 
se\'kedlleceklerinden muameleleri . 
nin ikmali için 31 - 8 - 936 pazartesi 
gUnU şubede bulunmaları ilin olu
nur. 

YENi NESRIVAT 

Arkitekt - Mimar 
Bu aylık derginin 65-tiö ıncı sayı

ları intişar etmiştir. İçinde Dr. Wag
nerin, Şehirlerin imarında sermaye
nin rolü, Mimar Profesor Eglinin 
Şehir planları, Dr. Nihat Sayarın ik
tısadi krizlerde inşaat ve bayındı:Iık 
faaliyetlerinin rolü, Mimar Naci Ce
malin yeni mimarinin temayülleri, 
Beyoğlu Vakıflar direktôril Halim Ba 
kinin san'at ve ev kWtUrU, Mimar Ke 
mal Altanın Eski Türk ese-:leri iBim
li yazılan ile, birçok yapılm15 binala
rın proje ve fotoğrafilerini, Berlin 
Olimpiyat köyü projesini ve yabstDl~ı 
memleketlerde Mimari faaliyetlerin
den bahseden yazılan havi olarak çok 
zengin bir 1rurette intişar etmiştir. 

E izizde çalışmalar 
Ertuğrul Sadinin rejisörlüğü altında 

ki temsil kolunun muvaffakıyeti 

Ev&n termnı kotu Mt<sahıp::a aGmn itaat namı ıtomccttsınde 

Ertuğrul Sadi, Ham'let rolünde 

Elaziz, (Husuşi Muhabirimiz ya
zıyor) - Eli.ziz lWkevi büyük bir 
faaliyetle çalışmaktadır. Evin temBil 
kolu, altı ay zarfında 92 temsil ver
mek suretile büyük bir muvaffakıyet 
göstermiştir. Görülen bUyük alaka
nın başlıca sebebi, eserlerin sahneye 
konuşundaki hususiyettir. Temsil ko-

Ertuğrul Sadi, Dani§ Hoca ro1iJ.rlil' 
tunun ,altı aydanberi rejisörlilıu;! 
yapan san'atklr Ertuğrul Sadi, fil 'P 
lap piyeslerini halkın seviyesine bfU~ 
eder bir şekilde lf3zırlamakt& 111,1 
vaffak olmuştur. Temsll kolu. altı ı.fı 
zarfında beş vilayete turne yaP~,ı 
ve Elaziz Şehir tiyatrosunda bet 
ta yeni bir temsil vermiştir. 
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TAN 
GUndelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalınan 

ran'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
e11eyde temiz, dürüıt, ıamimi 

0lırıak, kariin ıazeteıi olmaya 
çalıtmakbr. 

GördüOüm 
Şey' er 

Üçük b.r okuyucuma 
cevap 

'1asamın üzerinde birkaç zarf du
tuyor. Bunlar memleketin muhtelif 
lasınııanndan geliyor. El&zlzden, 
~tan, Muş ve Aydından, Sıvas
t«a... Ve ne bileyim ben daha nere -
lerden •.• 

Bunlann ekserisi hiç tanımadığım 
fakat anunızda samimi bir bağhhk 
bulunan küçük dostlanmdan. 

Demen hepsinin başındaki hitap 
"'rey7.eciğim" \'e bu beni öyle müte
.._İ8 ediyor ki. Ve bunlann hep&i 
~arla yaptığımız mülakatla ala
llacıa.r. Hepsi ayn ayn, bilhassa fa
lrlr Necip De bira.re Necmettinln u
llk dostları. B~ğu Necibe selim 
tohuyorlar. 

l'AN gazetesinin Necibi evlat edf. 
'erek yaptığı bu i)i hareketten do
la)'I t.ebrlk ediyorlar. 

İşte, bu rocuk mektuplan arasın
"- bir de 9 yaşında olduğunu bildi
~ küçük Cihat Alpoy'un mektubu 
~ ••• Bu mektubun bazı lmnmlannı 
'taiıya yazıyorum: 

·'Babam g&Rte)i alınca Uk önce 
~ mülikatlannı okur. Necip 
lda bepimb üzülmüştük. Fakat Nec
lbettın için daha ('ok üzii1'1m<. p,,_ 

ltba Necibin '"TAN" m çocuğu old11-
hrıu öğrendik ve artık ona bakiut.

~nı ''e onun yetiştirlleceltnl düşti
'-ek sevindik. Fakat Necmettin 
itte mı kalarak! 

8aburt onun da bizim çocuğunıuz 
'-asım çok istedi- Anuı bttim pa
"'-ua yok ... Ah bu Z&\'allı fakir ço
~, bunlann hail bizi hep aila
~t. 7.engfnler de acaba bu yazı. 

görüp okurlar mı! 
'1..~ ılae bu meWupla yinnl beş 

·~ a&ulerlyoru.m. Bil. 
ı...; Vft ldl(tilr kac T 1 ti ~.... .. •• 

~ içinde vermif olduğu paradır. 0-
~.~ecmettlne \'eriniz de tataJ aı:,m. 
~ 'lla _paramız olsaydı, daha rok yol
~tııeaktık ama bütün paramız bu." 
'-~ilde bu satırlar bulunan mek -a1 l'uaçeU NilfUI Müdürünün kıu 
" ~da Clbat Alpoy lmrNnnr tafı
•Ot. 

• 
,._ ~ ktl~ Clluh., ba da benim sa-

_.abmı: 

'>1e"tok aadrğın küçük ~"-''"in 
le kalacak kJmn. Y alruz kü!;tlh 
~~ değil aloe biçare Necmet
~ bugün ayni vaziyettedirler. 
~ kurtarmak için yapdaeak şey 
lto 1Vdonlardan daha fazla onlan h::::' yetiştlmıek için meccani 
"lba t.eplerinill ~ılmurdrr. Çocuk 
~ geldlgt dakikadan itibaren 
._ kuealma 111ğınmalıdrr. Yok
tıı..!~ Yardımlar rok iyi olmakla 
~ fenalığın binde birini değil, 

.- ..... _ nıllyonda birini önUyeblllr. 
·-.a sen diyeceksin ki: "Herkes 
~en gelen yardımı birlblrine yap-

Obnaa mı!" 
~ ~uium. JU.. rn ..... ~.- ··~
-..__-1 tunun bunun hüsnüniyet ve 
._;·IQUlıetine bağlı Ka ....... _ ••• 

~~ ~ bir merhametli müessese 
1ıti; lberhametD bir insan y~t~ 
' ... Fakat bin çocuğu, bbalerce ço-

llit kbn yetlştlrehlllr! .. 
~: ıa sualine bir cevap vermek 

-=::-cbıler bu yazdan görüp oku-
li!tJ,,, ?tar mı " diye soruyonun ••• 

-.. ....... bent memleket çocuklanm 
~, onlann ha)·atlle ali.kadar 
'-t için t.ebrlk ediyorsun. Fa -
4--~ \'aktı yerinde okuyucularım
~ Aınaa, ruha Uztlnttt veren bu 
t~ aJ'dan bafka mevzu b~ı
~ UZ. 8lzln faldrlerlnlzl gör -
M 01' &arfayı çeviriyorum. Guete-
~oram." dJnnler ptık çok •• 
~ iti mi )'Ok yavrum! •• Ef 
~~ illi yok ki. .. Vaktlnl guete o
~......_, hele putecle nıhu iben 
~~ olm"'Üla geçinin! 
~ ~yirmi bet kuruş için 
"-tı,0 ~ Neemettlnl a
~1'1oa. Bulursam parayı ona ve
>•h)'...;•bulaaıauam bu parayı ne 
"-illnıt · ·· Dua bUdlr ohU' mu ço-

8uat DEBVIŞ 

1 AN 

Scm'rıt kur Mil?ıif Fchimin eski lstanbul11 glisteren gii. zcl bir resmi 

IKarDkatüır se.rg:si 
~ ............... , ................................ 

Dünya karikatürleri icinde 
Türk karikatürleri 

DUn. Taksimde, Cümhuriyet mey- j 
danında, :tstanbulun meşhur kırk 1 

gün kırk gece eğlencesi programı 
mucibince fotoğraf sergisinin bulun- 1 
duğu yerde bir karikatür sergisi a
çıldı. 

Realiteyi olduğu gibi gösteren fo-
1 

toğrafın, realiteyi olduğundan baş- 1 
ka, küçülterek veya büyülterek gös
teren karikatüre yerini bırakmış ol
ması manidardır. Kırk gün kırk ge
ce eğlcntilerini tesbit eden fotoğraf 
bugüne kadar bizi ağlatmıştı, belki 
kankatilr güldürür. Nerede kaldı ki, 
Cemal Nadir Güler'in sergideki kari 
katürlerinden köpril altında yan yat
mı§ iki yoksulu gösteren bir resmin 
altında şu görüşmeyi okudum: 

- Yapılacak lı;ler için ka.lamda 
bir alay proje var. Vali ve Belediye Reisi .Jl ıhidtlin Uatünd.ağ karil;utüı Zeri seyrediyor 

Karikatür sergisi 
Dün güzel ve büyük bir mizah mec 

muasının yapraklarını karıştırdım. 

Taksimdeki karikatür sergisinin açı
lışına gittim. 

Sergi için şimdiye kadar yapılan 
festival tenlikleri ve kırk gün kırk 
gecenin en muvaffak olmuş bir par
çasıdır diyebilirim. 

Senelerce 1atanbul halkını kih gül 
düren, klh tebeSsUm ettiren ve kah 
düşündüren mevzuları. kalemlerinin 
ve fırçalarının meharetını. zeki.larile 
boyayarak kağıt üzerine aksettiren 
karikatürist ressamla.:ımızdao Uçü, 
bu serginin temel direği uçayağı idi. 

Türk karikatUrU sergide Ramizin 
fırçası, Cemal Nadirin kalemi MUni
fin dekorları üzerine kuwlmuştu ve 
öyle yükselmişti. 

Zekanın ince buluşlarını kaygan 
ve ele avuca sığmayan coş"kunlukla
nnı kalemin ve fırçanın hududu için· 
dP hapseden, mürekkebi. boyayı nük
tE' halinde halli hamur eyleyen bu 
yüksek kabiliyetleri cakf"I ·· · · 
sonra sadede gelelim: 

Sessizce açıldı 
Karikatür sergisi Be&!'Jzr.e açıldı. 

Her sergi açılırken usulcn nutuklar 
söylenir. Halbuki bu seferki küşat 
merasimi dilsizdi. Daha doğrusu, ·bü
tün çizgiler resimler o kadar beliğdi 
ki. herhangi bir nutuk bu karikatür
lerin yanmda aciz kalırcu 

Onun için söz dile değil, hatta bı· 
rakılmıştı ... 

Karikatür ve resim 
Dünkü karikatür sergisini gezer . 

ken şunu hatırladım: 
llk resimli gazeteler c;ıktığı zaman 

zeki bir adam demiş ki· 
- Bu gazeteler. okuma yazma bil

meyenler için çıkıyor. 
Resim için bu nükte belki varit ola 

bilir. Fakat karikatür. Okuma yazma 
bilenlerin değil, ayni zamnnrl<ı kültü· 
rU olanların i§ifiir. 

- Ha,·dl ulan ena)i, belediye gibi 
Ö\'Ünrne! 

maymun ve bir timsahı göstermek· 
tedir ki, bu, Mısır abidelerinde sık 

dır. Bu sonuncu grızete kapatılmış Festival 

~ - ~-imsılu sık r~la.ı:ıag. . . cala;ılanscalars 
Kal'ikatUr nedir'! AlelQ.mum tah- Jten tOsterllen dört genç kızdan tntt

• if edilen her resim için karikatür rekkep grupun karikatürü olarak !ta 
denilir. :F'akat haddizatında, karika- bul euilmiştir .. 

ve sonr~ Cencvrede 1898 senesinde Sergiden içeri girer~Pı .ıı ... an festı 
~kg;uıtı, .iamiıı.i de, Km! Sulta.Dm valde olduğunu peki.la hatırlıyordu. 
burnu1'a tel1'11hen talnniŞtt. Kapatıl· .Kapnrm kartıınndıt Nas~din Roca
mıştı, dedim, çünkü meşrutiyetten nın tenıine merkebe btnmiış bir kari
evvel, Türkiyede "Letaifi asar", "Te· katüril nazarı dikkate çarpıyordu. 
rakkii eğlence", "Diyojcn". "Hayal". 

Sergı· ve belediye "Li.tife" "Tiyatro" "Kahkaha" "Med 
Sergiyi Vali ve Beh1dıyı: Reisi Mu

hiddin Ustündağ açtı. Ve bilylik bir 
alaka ile eserleri uzun uzom tetkik e· 

-

Bilginizi yoklaY1n1Z 

Sorular 
S - Madam Bovarl k1mln eseıi· 

dlrl' 
S - Tacmıahal denilen abide ne

rededir! 
C - Dantenln en meşhur eseri han 

glsidlr! 
8 - Arz sathına nazaran maU 

duru methur kule, nerededir! ismi 
nedlr! 

Oünlıü aorulann cevaplan 

8 - !5 kuru§ bilyUkluğütıde mun
tazam kerilmi§ bir kağıt üstilvcııe 

sayılabilir mir 
C - Çok Jnce de olsa, kiğıdm ır

tlf&1 olduğu için 25 kuruş bil.) üklti • 
ğilndekl kağıt ta bir üstUnnedir. 

S - Di§i geyik ve ya~ulan 11e va. 
kıt avlanır1 

C - 15 Teşriaisanlden kiuıunusa. 
ni nihayetine kadar .•. 

S - Dil inkılabının akad.nnik he· 
ltfı nedir1 

C - Türk dilinin dünya dilleri a· 
rasındakl yerlnJ belli etmek \'e bu dl· 
Un geçmişte oynadığı rolleri ortaya 
koymakbr. 

S - Son hadiselerden evvel Filis .. 
timle Arap - Yahudi ihtilAfı ue kanfı 
!ayam ne :::aman ulm1ı.,tur1 

C - 6 Teşrinisani 19SS te. 

sında Ramizın şu karıkatürlori var. 
dır: 

• 
- Yapılacak i§ler için 

bir sürif proje var. 
- Hadi sen de birader. 

gibi avutma! .. 

• 

kafamda 

Belediye 

- Şu Iatanbul yaman şehir vesse· 
lim. İnsan sudan para kuamr. 

- SUtçü müsün? .. .. 
- lstanbul imar edilırken tarihi 

abidelere dokunulmıyacak. Bizim ev• 
de kurtuldu demek!. 

- Sizin ev tarihi mi? . • 
- Değil amma, lstllnbul imar eıdi• 

!inceye kadar tarihi olur. 

* Zebani - Ey dünya mahlüku BÖY• • 
le bakalım, Sırat köpı üsünü geçebj· 
lir misin?. 

Mahluk - Korkma, ben sağhğım
da Unkapanı köprüsil{liı bile geçtim. 

tür, bir hadise, bir vaka. bir mode- Eski Yunanilerde ilk karik:ıtiır 
lin dikkati teferrüattan kurtararak, yapanın Poz001 isimli bir ressam ol -
teksif ederek doğrudan doğruya gü- duğu iddia edilir. Aristot onu "İn· 
lünç veya feci taraflarını resimle sanlan olduklarından fazla çirkin 
göstermektir. Karikatür muhakkak gösteren bir ressam,, diye tavsif ~
güldürmez. Ağlatan karikatürler de der. Malum olan bir şey varsa kari
vardır, ve muvaffak olan karikatür· katürün Almanya ve Fransada 16n· 
lerin ekserisi için izahata, yani ka- cı asırda İngilteredeyse Uç asır son
rikatilriln altına yazı yazmıya ihti- ra başladığıdır. Dikkat ve hayrete 
yaç ta yoktur. Bir kelime ile, tiyat- değer bir cihet te, karikatürün, Al· 
.,.".l~a nazaran pandomima neyse, res- manyada, ilk olarak yahudilere hü
me lı••.aran karikatür odur. cum etmek suretiyle başlamış olnıa-

dah" "Çaylak" "Geveze" "Terakki'' 
gibi isimlerle birtakım mecmualar 
çıkıyordu. Meşrutiyetten sonra ise 
çıkan mizah rrıecmunlı:ırını sayabil . 
mek bir hayli Jril"tür. Bunlar arasın
da ı,unlan sayabiliriz: 

.. 
derek altındaki yazıları okudu. Bele- Vali ve Belediye Rdsi sergiden 
diye Reisinin gördüğü resimler ara - memnunen avdet etti. 

Dünya lıUmleri karikatürün ne za- sıdır. 
man başladığn1r ilraftırmışlar, fakat Türlt lıarikatürü 
ona bir başlangıç 'bu.ıapıa.~lardır. Bizde karikatür on dokuzuncu as· 
Asuriler ve Mısır medenıyetiıiae -a- rm sonlarına doğru başlar. Abdül
raştırmalar yapılmış, nihayet, bugün 1'tamit devrinde Jön Türkler tarafın
Torino müzesinde olan bir papirug dan yabancı memleketlerde bir çok 
parçasında bir karikatür izine ras- mizah mecrnualan neşredilmişti. Bun 
lanmış. Parr.a. mııhtelif cnlP,ılarla lar arasında "Davul,. .,Pinti", "İstik· 
konser veren bir e§ek, bir aslan, bir ı bal", "Elhilafe,. ve "Beberuhi,, var-

"Geveze" "Kalender" "Docıho~az'' 

"ZUğüıit" "Kibar" "Lala" "A·ç,k~öz" 
"Eşek,, Ye o kapandıktan sonra ":'\lci-

Fehim, Cemal Nadir ve Ramiz tara-
fından yapılmı~tır diyebiliriz. "Ama-

törler.. ismi altında bir pano da bu 
lfım" •arr-..... "Çekı'rge" "Pı'aeka· r" U d · · · .. ... • "'.l "' ç ressalT'ımız an gayn sergıye ış.1-
"Yuha" "Şakrak" "Cadaloz" "Kalen- rak edenlere tahsis edilmiştir. 
der" "Alafranga'' "Cart beyim" "Cur 
cuna., "Nekregfı" "Hayal" "Nasret
tin Hoca" "Eğlence" "Guguk" "Cici'' 
"Ayna,, "İntikal,. "Papağan,, "Kara
göz" "Şakacı" "Kalem" "Hacıyvat" 
"Perde" "Şakrak" "Aydede" "Gı

dık" "Baba Himmet" "Alay" "Di-

Bundan başka Avrupa sergilerine 
iştirak etmiş karikatürleri taşıyan 

bir pano var ki. burada Cemal Nadir. 
MUnif Fehim ve bu~n Sovyet Rus
yada bulunan Abidin Dinonun bir
kaç parça karlkatilrU var. 

. ken". 
DUn saat 16 -da sergi açıldığı va· 

kit başta Muhittin Üstündağ olmak 
üzere oldukça mühim bir kalabalık 
içeriye doldu. Kapıdan girerken,, bu
günün Ttlrk karikatür tiplerini gös
teren bir panoda "Karagöz" "Pazar 
ola Hasan bey" "Amcabey" ve "Nas
rettin Hoca,, nm resimleri ile kar
şılaştım. 

'Beyoğlu. sokaklanrn.u&. 
- Aaa! .. Türkçe konUfttyor'lar! .. 

Bu gazetelerden birer nüsha. ser
gide te§hir edilmiş. Yanıbaşlarmda 

bir panoda da, bugün çıkan mizah 
mecmualan var: "Akbaba" "Karika
tür" ve "Karagöz". 

Karagözü mizah mecmuası sayar
sak, bu mevcuda "Köroğlu" ile "Hem 
§eri'' nin de ilave edilmesi lazımdı. 
Her halde unutulmu9 olsa gerek. 

E:.•lıi ve yeni lıarilıatür 
Eski karikatürlerle yeni karika -

türler arasında ilk dikkate ~arpan 
şey çizgilerin teki.millü ile resim alt
larındaki yazıların kısalmış olması -
dır. Bugünkü karikatürlerde resim 
altlanndaki yazılar pek kısadır ve 
bazılarında yoktur. En kuvvetli ka
rikatürler de esasen bunlardır. Hal
buki eski karikatürlerimiz altında 
bazılan birer bqmakale olabilecek 
izahat vardır. Çizgilerin tekimW et
mesini, ben bir bakımdan· iyi, bir ba
kımdan "iyi değil" buluyorum. ''İyi 
değil" buluşumun 1ebebi, çok yaban
cı teeir altında kalmarak plısiyetin 
kayboJmuı, iyi bul111um. bu ıabıi· 
yetin ban reaimlerde bulunmuş ol -
muı ve istikbal için vaitler vermesi
dir. 

Cemal Nadirin "Eski güoün kari· 
katürleri'' diye topladığı renkli re
simleri, "İşkence" isimli yağhboyas1 
ilk gözüme çarpan oldu. "İşkence" 

bir kasabı. dükklnma astığı kuzula
nn ağzına yeşil yapraklar koymıya 
uğraşırken gösteriyor. Yanımdan bi
risi: 

- Bu yaprııklan, dedi, sağken a
ğızlanna vermit olsaydı, hiç olmada 
hayvancıkların kannlan doyardı. 

Cemal Nadir karikatürlerinin alt· 
la.rma bulduğu ve yazdığı yazılarile, 
resimlerinin kuvvetini arttıran bir 
artisttir. Durmadan ve her gün mü
temadiyen mahsul veren bu kıymet 
hakkında söyliyeceği.m her şey. onun 
kıymetini arttıracak veya eksilte
cek değildir. Fakat şunu söyliyebili-

Serııi rim ki Cemal Nadirin birkaç renkli 
Karikatür sergisi başlıca Münif resmi onun kuvvetli bir "coloriste., 

olduğunu ifta ediyor ve onun galuım
da iyi bir ressam kfzanacağımız ümı
dini veriyor. 

Münif Fehim muhakkak ki karfka· 
türist olmaktan ziyade çok kuvvetli 
bir illustration artisti ve dekoratör. 
Aktör ve şair Ercüment Behzadm 
"Parsın ölümü'' şiiri için yaptığı şim
şir taklidi resim ile eski Şehzadeba
şı piyasasını ve bir baskın sahnesini 
gösteren illustration'lan. babası ile 
kendisinin "Garetto" tarzında yaptı
ğı başlan, Arif Dinonun başı ve ora
da kullandığı "procede,, ve birkaç 
krokisi f~vkali.de. 

Ramize gelince. büyük bir titizlik 
ve itina ile son derece bir ihtimamla 
çizmif olduğu resimlerle ve bu 1'88im 
lere koyduğu temiz renklerle muhak
kak halkın ve kiltlenin hoşuna gide
cektir. En gi1ze1 eseri, çok realist ve 
şahsi olan kendi karikatürüdür. 

Amatörler arasında Cemal, çizgi
leri ve procede'si kendisinin olma
makla beraber benzetiştekJ muvaffa
kıyetiyle nazarı dikkate çarpıyor. 
İsmet lnönU, Celal Bayar, Tevfik 
RUştü Aras. Naşit ve Kavuklu Ali
nin karikatürleri iyilerindendir. 

Scr,inin elr•ikliii 
Karikatür sergisine giderken ora

da Sedat Nurinin resimlerini görece
ğimi ümit ederek sevinmiştim. Çizgi 
ve yerli tipleri bulmak, mahalli ren
gi vermek hwıusunda qsiz olan, ne 
yazık ki, karikatüril yalnız kendi 
ze\'ki için yaparak nadiren mecmua 
ve gazetelerimizde görilnen bu artis
tin bir tek resmi yoktu. Fakat ken
disi oradaydı. Onu görmek bir teselli 
oldu. Bundan başka, Cem'in esiri ka-
rikatürleri ile, matbuatm en ~k 
mahsul vermiş olan ressamlarmdan 
Sedat Simavinin de eksiklikleri ken
dini lıiasettiriyordu. 

ftret Adil 
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Almanya ordusunu takviye ediyor Sovyet tayyare ispanyadaki katliam Radyo ., 

Alman 
milvona 

askeri bir 
cıkarılıvor 

bayramı 

Hava hücum manevra
lan, akrpliatik uçuşlar 

y:aP.ılclı 

Asiler dün büyük bir 
ıaarruza geçtiler 

lugünkl Program 
lstanbal 

18: Hafif parçalar (pllk). 19: Hı 
19,15: Muhtelif pllldar. 20: Bariton 
nof. Piyano refakatile. 20,30: Stüdyo 
kestraları. 21,30: Son haberler. 

Moskova, 25 (Tan) - Dış i§leri tün erkekler askere almmış ve kadro 
Moskova, 25 (A.A} - Dün ?d<>I'- komiseri Litvinof ile Fransızdnasla- lar meslekten insanlarla teşkil edil -

kovanın ToucldnOB. tayyare . alanın- hatgüzan arasında vi.ki olan bir mU- miştir. 
da Sovyet htlkfmıeti ve parti ıdarecl- likatta İspanya meselesi görtlşlllmüş Bütün milisler, ihtilllcilerin Irun'a 
leri de bazı!' bulunduğu halde, yüz tür. lki hUkfu:netin bu meselede mü- k&r'1 yapacaktan taarruzun. katiyen 
bin ki1Jilik bir kalabalık önünde bil- tekabilen şu taahhütlerde bUlunduk· muvaffakıyetle neticelenem; .)'eceği • 
yük tayyare bayramı fellliği açılrru~ lan tahmin edilmektedir ne kani bulunmaktadırlar. 

1 
tır. Bu ~nlikler esnasında sivil, 1 _ Iapanyaya, lap!lll~ol müatem-
spor ve hücum ve bombardıman tay- . 

1 ri t h
. edil . il ti k lekelenyle ve .Fasm Iapanyol mınta· 

Bir Alman zırhlı•ı 
C ebelüttarılrta yare e eş ır mış, p o ara ro- ı.---- d~.-1 .... d ;;.... ıran· 

b tik 1 255 
., ..., .. n .. AGD111a "&~ ........u Oe;a .ıya veya 

a uçuş ar ve pcw_,Ytçü grup sit olarak yeniden her türlü lillh, Cebelüttank, 25 (A.A.) - Alman 
atlamaları yapmışlardır. İstasyona han h 

1 
ta "Amiral Scheer,, zırhlısı buraya gel-cep e, arp evaznnt, yyare ve 

k~ı yapılmış olan hava hücumu ta ıı.litı h .1 . .. miştir. 
. üd f yyare • ve arp pmı erı gon-

manevrası ve ıstasyonun m a aası d .1 ... . ,. lapan·-' 0 ,J .. •un~a Fran-z 
kı edil . . Tü k H en meDının men ı, rv. - "' -~ mera a seyr mıştir. r :wa - b · I · 

K B k Fu t Bul 
.
1 

2 - Bu yasagın bundan evvel yapıl za ıt en 
urumu aş anı a ca ı e .. 

Fransız Hava Delegasyonu azaları bu mış olan kontra~lar~ da t~milı ... 
. 3 - Bu taahhutlerın yerıoe getırıl 

şenlıklerde hazır bulunmuşlardrr. . . . 1 edb' 1 . ·tilAf 
mesı ıçın a ınan t ır enn ı a a 

Akdenizde girecek memleketlere bildirilmesi, 

Londra, 25 (A. A.) - Hendayeden 
Daily Telegraph gazetesine . bildiril
diğine göre, İspanyol hilkftmet kuv
vetleri şimdi Fransız ve Belçikalı as
keri eksperler tarafından talim ve 
terbiye edilmektedir. 

Saat 22 den sonra Anadolu aJansmıll 

zetelere mahsus havadis 
tir. 
Pral 

20,20: Kromatik armonika ile hafif nı 
ki. 20,40: Şarkdı musiki. 21,10: Popül(ll' 
kestra konseri. 21,45: Konuşmalar. ıı. 
Salzburıdan nakil. Viyana filarmoni ' 
konseri (Bernhard Pıumrırtnerin idar 
de Mozartm ıerenatlarmdan) . 23,40: P 
23,45: Fransızca. 

Bllknt 
ı3,30 ili 15: Pllk ve haber servisi 

19: Borsa. 19,03: Milli Romen mull 
19,50: Konferans. 20,10: Konserin d 
20,30: Aktüalite. 20.40: Plak. 21,10: P 
kutusu. 2h35: Viyolonsel konseri. 22,ı 
Şarkılar. 22,30: Haberler. 22,45: Radyo 
!on orkestran 

Belgra& 

20,05: Salzburıdan nakil: Verdinin F 
taff operasL 22,40: Plak 23: Haberler 
20: Halk ıarkdan. 

Bud&Pflltf4!ı 
Bitler Alm.an ordu BUnu tefti§ edıyor İngiliz bahriye nazm 

dün seyyahata çıkh 
Londra, 25 (Tan) - Akdenizde 

Fransız ve lngiliz hükUmetlerin -
den ayn olarak, Almanya, ltaJya ve 
Portekiz hUkfunetleri tle bu beyanna 
meye iştirak edince itilaf tatbik mev FrtlltMJJan l•panyayo iane 20,05: Verdinin (Falstaff) operası. 2CI. 

Berlin, 25 (A.A.) -Almanyada as 
keri hizmet müddetinin arttırılması, 
Almanyanın bir milyonluk bir ordu
ya sahip olmasını temın edecektir. 
Halihazırda Alman ordusu takriben 
600,000 kişiden mürekkep olup bunun 
yansı kur'a efradından müteşekkil -
dir. 

F ranaaJa aaabiyet 
Paris, 25 (Tan) - Gazeteler Al • 

manyanın lspanya işlerine müdahale 
edilmemesi hakkındaki tekliflerin Al· 
manya tarafından kabulü doalyısilt! 
memnuniyet göstermek~t.'Clirler. Bu • 
nunla beraber bu memnunıy~t Alman 
yada askerlik hizmeti müddetinin art 
tınlması dolayısile biraz kuwetini 
kaybetmektedir. Çünkü Almanyada 
askerlik müddetinin arttn·Ilması Av
rupanın hayatına yeni bir huzursuz
luk unsuru ithal etmektedir. 

Mühim silah ve mühimmat fabri· 
kalarına malik olan beş devlet, şimdi 
den bir ademi müdahale itilafı akdi
ni kabul etmişlerdir. Bu devletler, 
Fransa ile İngiltere, Almanya, Bel • 
'ika ve Çekosl~kyadır. 

Resmi mahafil, Almanyanm itti -
haz etmiş olduğu kur'aların Italyanın 

• tereddütlerini izaleye medar olacağı
nı ehemmiyetle kaydetmektedirler. 
Ayni mahafil, daha şimdiden Ilflan -
yaya yapılacak silah ihracatına am -
bargo koymuş olan menılec:>ktler mü
messillerinin bi rtoplantı yapmaları
nı teklü eylemektedirler. 
İspanya meselesi hakkınd:ı kat'i 

bir itilif hisıl olur olmu Avrupanın 
muhtelif fabrikalan, Milletler Cemi
yetinin ve Lokarnocu dpletlerin ya
paçakları toplantılarını hazırlamayı 

tacil edebilecek bir mevkide buluna
caklardır. 

Sosyalist Populaire gazetesi Al -
manyamn vermiş olduğu kararın e • 
hemmiyetine işaret etmekte, ancak 
Fransanın yeniden silahları bırakma 
tekliflerinde bulunmasını tavsiye et
mektedir. 

Petit Parisien gazetesi de Alman
yanın son hareketinin vahim hadise
ler takip edeceğini, bu karardan son 
ra Almanyanın İspanya işlerinde bi
taraf kalacağına dair olan beyanatı -

nm kıymetini kaybettiğini kaydd -
mekte, bugün Alman donanınası Ak
denizde polis vazifesini ifa ederken 
yarın Alman ordusu da bctTi Avrupa 
nın polisliğini ifa etmek ka~iliyetini 
kendinde görecektir. 

Almanya •ulhperverJir 
Berlin, 25 (Tan) - Vclkischer Be

ol)ahter gazetesi "lhtiyati tedbir,, 
başlığı altında neşrettıği lSir makale
de faal askeri hizmetten bahsederken 
Almanyaya komşu olan hemen bütün 
memleketlerde bu hizmetin bir sene
den fazla olduğunu kaydctmekt~ ve 
Almanyanın askerlik müddetini iki 
seneye çıkarmakla öteki memleketle
re uymaktan başka bi~y yapmadı
ğını yazmaktadır. 

Berlin, 25 (A.A:) - D. N.B. Ajan 
eı bildiriyor: 

Almanyada fili askerlik hizmeti 
müddetini iki sene olarak tesbit e<len 
emirnameyi mevzuu bahseden Nach
tausgabe gazetesi, Kızıl ordunun mev 
cudunu iki misline ibli.ğ eden Sovyet 
kararlarmın hakiki taarruz tedbirle
ri te•kil ettıfi~l hatırla~tıktan sonra 
şunları yazmaktadır: 

''Böyle bir vaziyet karşısında iki 
senelik askeri hizmeti tesis etmek is
tiyen Hitler yalnız sulh davasına biz 
met etmiş değil, ayni zamani:la Al • 
man milletinin emniyetini istihdaf e
den bir karar da almış bulunmakta
dır. Hitler bu karariyle, Alman mil
letine, Almanyanın her hangi bir ha
disenin sürprizi karşısında kalmak 
niyetinde olmadığını ve hürriyet ve 
istiklalini korumak için lazım gelen 
enerji ve sarsılmaz iradeye sahip ol
duğunu da isbat eylemektedir. Bunun 
için aldığı bu tetbirdep dolayı Alman 
yaya harbcuyane bir maksat takip et 
tiği söylenemez. Çünkü Almanya asla 
h&rp istemez. Almanya ancak harp -
ten kendini muhafaza ~tmek arzusun 
dadır, ve onun içindir ki bu gibi ihti
yat tedbirleri almak mecburiyetinde
dir. Sulh şimdi Almanya için her za. 
mankinden daha sağlam bir şekilde 
temin edilmiş bulunmaktadrr. 

Reishstagm, Eylül 8-14 e kadar 
Nüremberg şehrinde toplanaeak o
lan Nazi partisinin kongresile ayni 

Gece Yarısı 
No. 25 

lcli.1, Tayyarın elini sıktıktan son 
ra, salona doğru yürüyordu; Tay • 
yar, sordu: 

- Sahneye mi gidiyorsunuz? 
Genç kadın, döndii: 
- Evet. Niçin sordunuz? 
Tayyar, acı acı güldü: 
- Sahnede kimseler yok ... 
Icli.l, ,aşırmıştı: 
- Neden? Bugün, prova yok mu? 
Tayyar, elini çarh gibi havada sa-

wrdu: 
- Görüyorum ki, sizin dünyadan 

lıaberiniz yok. 
Bir hasır koltuğu çekmifti: 
- Buyurunuz, oturunuz ... 
IcW, oturunca, o da bir koltuk 

~ekip oturdu: 
- Dtln ak,am, siz, galiba biraz er 

ken gitmiştiniz! 
- Evet... Bir işim vardı ... 
- Siz, gittikten so~ra, Sadrettin 

ltahmeti ile Celil Mahir, müthiş bir 

JlaAmııt YESARi 

münakaşaya tutuştular. 

- Ne münakaşası? 
- Ikisi de münakaşayı sever. 

Mes' ele münakaşada" da değil ... Sad· 
rettin bey, provaya gelmeyen balet
lerin gündeliklerinin kesilmelerini is
tiyor. Paycı olduğu için haklı ... Ce
lil Mahir, bu sırada sızıntıya mey
dan verilmemesi için, mUs:ı::naha e
dilmesi taraftan ..• Nihayet Sadret
tin bey, bunu bir izzeti nefis mese
-lesi yaptı ve Celil Mahir de günde
likleri kesmeğe karar verili .. 

Tayyar sağ elinin parmaklarını 

birbirine birle§tirmi§, audaklarma 
götürmUştii: • 

- Vay efendim, ilen misin bu ka
ran veren? Baletlerde, bir ağlamak, 

bir feryat ve figan ki sormayın ... Bu 

sefer de Celil kızdı, bqladı bağırma
ğa ... Onlar ağladılar; o, bağırdı ... O, 
bağırdı; onlar, ağladılar... Provayı 

tatil ettik... Ceiil kızdı baletlerin hep-

tetkik seyahatine çıkacak olan bah
riye nazın Sir Savmel Hor, bugün 
Frnasaya hareket etmiştir. 

kiine geçecektir. 

Sefirlerin bir te,ebbüii 

Paris, 25 (A. A.) - Fransız ko
münist ~i sekreterliğinin haber 
verdiğine göre, bu parti İspanya hü
kumet Jnucvetlert için açılan ianelere 
devam edebilmek i~in sosyalist parti 
ile temasa girişecektir. 

Humanite guetesinin tahminine 

Harici haberler. 23,15: Çiıan musikisi. 
Radyo salon orkestrası 1,05: Son ha 
!er. 
Moskova 

18,30: Musikili radyo piyesi. 20: Mub 
lif tehirlerden nakiller. 22: Çekçe neıri 
23,05 lncilizce neıriyat. 24:Alnıanca -
riyat. 

Cenubi Fransaya kadar trenle gi
decek olan Samvel Hor, yoluna "En 
çantres,, gemisile devam ederek, cu· 
ma günü Maltaya vasıl olacaktır. 

Londra, 25 (Tan) - Halihazırda 

Hendaye'de bulunmakta olan Avrupa 
ve cenubi Amerika sefirleri ihtilalin, 
İspanyol halkına verdiği ıstırabı ta
dil çarelerini aramaktadırlar. Zanno
lunduğuna göre sefirler bır plan ha
zırlamaktadırlar ve bu p1ln ali.kadar 
hükUmetler tarafından nazan itiba -
ra alınmıştır. Arjantin sefirinin bu 

göre, bu ianeler miktarı gimdiye ka- ~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!"'"'!!!"!!!'ll!!!"!"'!"'!!!!!!!!"!!!!!~!""!"!!!'ll!!!!!!!!!!!!"I 

Akdeniz lngiliz filosunun kuman
danı da dün Maltaya dönmüştür. 

dar bir milyon 989 bin franga baliğ 
olmuştur. 

AbJüllrmm F aa p/iyor 

ltalyadaki büyük manevralar meselede başlıca roUl oynamış oldu-
ğu haber verilmekteltir. Sefirlerin 

Berlin, 25 (A.A) - "Deutsche A\
lgemeine ~itung,, gazetesinin Paris
ten öğrendiğine göre, resmi tekziple
re rağmen Abdülkerim Fasa gitmek 
üzere Fransız makamatmm yardımı 
tle menfi bulunduğu adadan çıkmış
tır. Bu p.yialar, General Frankonun 
arkasında Fasta isyan çıkarılmak is· 
tenildiğine dair İngiliz Newes Chro
nicle gazetesinin istihbara.tını teyit 
etmektedir. 

bafladı maksadı herhangi bir ta\•usutta bu-
Pa~, 25 (Tan) - . ltalyan büyük lunmak olmayıp harp esirlerine ve 

ask: manevral~ dün gece başla - dahili harpten müteeuır olan klmse
mış · tere yardım etmek olduğu beyan edil 

Kral, MU880lini ve Mareşal Badoğ- mektedir. 
lio manevralarda hazır bulunmakta 
dırlar. 

zamanda toplanması da muhtemel -
dir. 

Bu toplantılarda görüşülecek olan 
en mühim mesele, Sovyetlerin yap • 
makta olduğu bolşevizm PrpP.aganda 
sma ka~ı alınması lazım gelen ted -
birlerle. Alman gençliğini askcrlcştir 
mek meselesi olacaktır. 

Ray•tag toplanhya Javet 
edilecek 

Londra, 25 (Tan)' - Almanyada 
askeri hizmetin bir seneden ikiye çı 
kanlması, münasebetiyle Fransanın 
mukabil tedbirler alacağı söylenmek 
tedir. 

Berlin mahafilinden alınan haber 
le re göre, Bitlerin Reicluıtagı f evka 
iade bir toplantıya çağırması pek 
muhtemel görülmektedir. 

Yan culreri tqlrilat 
Paris, 25 (A. A.) - Berlinden bil

dirildiğine göre, Alman hükumeti 
gençliğin yan askeri terbiyesini kuv
vetlendirmeye karar vermiştir. 

Malüm olduğu üzere ordunun ya
nında kuvvetli bir yarı askeri teşki
lat vardır ki, bu teşkilat nasyoııal 

sosyalist partisinin 200 bin kişilik 

motörlü kıtaatını, daimi olarak 40 
bin kişilik muhafız kuvvetlerini ve 
800.000 kişilik te hücum kıtaatını 

ihtiva etmektedir. 

sine yol verdi .. 
Genç kadın, kulaklanna inanama· 

yarak dinliyordu; iki elini koltuğun 
kenarlarına dayamış, inme? inmiş gi
bi bakıyordu; kekeledi: 
-- Peki, şimdi bütUn hazırlık· 

lar boşa mı gidecek'! .. 
Tayyar İclalin toyluğuna kahkaha 

ile gülüyordu: 
-- Yok efendim; böyle bir hl· 

diae yok ..• 
- Peki, baİetlere yol verilmiş ya'!. 
- Bunlar her günün \'ak' alarıdır. 

Yine gelirler. 
- Gelirler mi'! 
- Hiç merak etmeyin ... Yalnız, bu 

gün prova yok, o kadar .. . 
Birden genç kadın iğilerek sordu: 
- Siz dün gece Celil Mahiri gör

mediniz mi'! 
Bu soruşta bir ıır ortak!ığı hali de 

vardı; tcıaı irkildi: 
- Hayır görmedim. 

I htilcilcilerin bir hezimeti 
Madrit, 25 (A.A.} - Harbiye ne -

zareti tebliğ ediyor: 
Hükumet kuvvetleri, Saragossa

dan hareket etmiş ve :ııezkür şehir et 
rafında muhasara hattını yarmağa 

teşebbüs e;ırlemig olan ihtilalcileri he
zimete uğratmt!flardır. !ltlkl\met kuv 

vetleri, dört top, mühimmat ve bir • 
çok esir almışlardır. 

Boksör Paıolino ölmemİftİr. 
Rahat, 25 (A.A.) - Seville radyo

su, ölmüş olduğu evvelce bildirilmi~ 

olan Boksör Paolino'nun •roloK'ya ve 
Tarragone baş peskoposu Kardinal 

Vidal Barraquez'inde Barselonalda İ
talyan konsolosunun himayesi altın· 

da. ltalyaya iltica etmiş olduklarını 
bildirmiştir. 

lruna hrfl yapılacalr taarruz 
Hendaye, 25 (A.A.) - Havas A -

jansınm İrundan dönmüş olan muha 
biri, son zamanlarda ihtililciler ta -
rafından yapılmış ola:ı bombardı -
manların Irunda pek az has&l'Ji sebe
biyet vermiş olduğunu beyan etmek· 
tedir. Şehirde hUllU8f bır h&reket ve 
faaliyet görUlmemeJrtedir. MUselli.h 
insanlan veya muhtelif emtiayı taşı
makta olan kamyonların geçtiği gö
rülmektedir. 

Teşkilat tamami~le askeridir. Bil· 
E 

Bir Bulgar madeninde yangın 
çıktı 

Sofya, 25 (Tan~ - :auıpz feh -
r!n yaktn!nc!a bulunan .. Çerno More11 

(Karaedniz) madeninde yangın çık
mış ve çalışmakta olan 19 ameleden 
yalnız ikisi kurtulmu,tur. 

lngitterenin himayeıini istiyen 
Habetler 

Londra, 25 (Tan) - Habeşistanm 

garbinde bulunan Gala aşiretinden 

60 ileri gelen reis lngilterenin hi

mayeeini istemişlerdir. 
lngiliz hUkilmeti aşiret reislerini 

ttalyanın gözünden dUşUrmemek i -
çin, bu tek.lifi reddetmiştir. 

Pekinde İnpliz elçiHii 
muhafı.danna auikaat 

rekin, 25 (A.A.) - lngiliz elçiliği 

muhafızlarından Uç askere bir oto -
mobil penceresinden silihla ateş e
dilmiş ve bunlardan birisi yaralan • 
mı1Jtır. 

Ingiltere elçiliği keyfiyeti Çin ma
kamatı nezdinde şiddetle protesto 
eylemiştir. 

Tayyar bu vaziyet, ve bu cevap Yumruklarını sıktı, dişlerm1 sıktı, 

karşıamda bozulmuştu: kendini sokağa attı: 
- Hiç!.. Oyle zannetmiJtim de... - Biz böyle kafa tutanlan çok 
Genç kadın, Tayyara bir şey söy- gördük! .. Seni de görilrilz, kUçük ha

liyecek gibi bakıyordu; SOn!'a vaz ge- nım ! .. Bir kere, sahneye düştün mü, 
çen bir tavırla ayağa kalktı, elini u- düşmedin mi? Parana güveniyorsan, 
zattı: tiyatro denen değirmen, sana gelin-

- Allaha ısmarladık, Tayyar bey! ciye kadar ne paralar, ne sermaye-
- Güle güle hanım efendi. ler, ne mallar, ne canlar öğüttü! .. 
İcli.l, kapıya dolnı ylirUrken, Tay- • 

yar, arkasından, kendi kendine söy- Iclil eve döndüğü zaman, başı ağ. 
lendi: nyordu. Odasına girerken, annesine 

-Acaba baltayı taşa mı vurduk? .. . rastladı. 
Fakat hemen tesellisiıı1 bulmuştu: Yqlı kadın, gözlerine inanamı
- Nikahlı değiller... Metres mi?. yormut gibi bakıyordu: 

Nişanlı mı?... Aralarındaki münase- - A ! Benim tersiın mi döndü, ne-
bet nasıl! Ben ne bileyim? Her ke- dir? 
sin kerameti mi var? Icli.1, onun kinayesiru anlama-

Fuvayyenin ortasında durmuş ken ımttı: 
di kendine, genç kadının taklidini _ Neden anne? 

yapıyordu: - A kmm 1&&t daha gilııdUzUn i· 
- Ne mtiııuebet ! 
Kollarını sallayarak hiddeti• Jil

rUdü: 

klai, aen eve geliyorsun. 

- Peki ne olur? 

Romanya tedhi 
çil eri faaliyette 

Bükreşte demir muha 
lardan beşi tevkif edil 

Bükreş, 25 (A.A) - Havas A · 
sından: 
Sağ cenah müntehası teşkili 

dan olan "Demir muhafızlar., tet 
çi hareketlerine, 1M1ikıwri:lorine de 
etmektedlrlcr. 

Hatırlardadır ki bu teşkilata 
sup olan bir takım talebe, 1933 
sinde Duca'yı öldürmüşlerdi. Bun 
daha geçenlerde muhalif bir 
kille mensup. olan meb'usl 
Stoigesco dle Stelesco'yu da ö.,.. ... --. 
müşlerdir. 

Dün zabıta, milli çütçi fırkUJ 
mumi sekreteri Madgearo ile JO 
kllr fırka reisi Lupu'yu öldürnı 

tehdidinde bulunmuş olan beş 
çiyi tevkif etmiştir. 

Madgearo, Kral Karola bir tel 
çekerek, sol cenah partilerindP 
detli bir aksülamel uyaniiu mış 
bu tethiş hareketlerW protesto 
miştir. 

Mısl'T murahbaalannm Londrl' 
daki temaaları 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz -
sır muahedesini imzalamak üzere 
raya gelen Mısır heyeti i.zalan J! 
ile uzun bir mülikatta bulunmutl 
dır. 

Zozo Dalmas geldi 
Geçenlerde öldüğü hakkında 

kım şayialar dolaşan meşhur Y 
artisti Zozo Dalmas, dün şe 
gelmiştir. Artist 1stanbulda bir ıJI 
det kalacak ve tekrar Yun · 
dönecektir. 

J!" 
dasına girdi. Düşünecek, konu~ 
halde değildi, BOf.UDdU, Y."'tağlllt 
zandı. 

• • • • • • • • • • • • 
- Apo ... Sen misin Celil? .. ~ 

yatroya uğradım, Tayyar beyi 
düm ... Çok şaştım ... Hayır. bir 
canım sıkılmadı... Tayyar bey ll 
mi söylüyor?. Yanılmış olacak .. -
sıl prova var mı? .. Hayır! Gel 
Soyundum, yattım uyuyoru~·~ 
rar giyinemem ... Başım da ağrır~ 
Muhakkak gelmem mi llzım '! .• ~ 
Yann... Israr etme... Peki, ne 
Kısaca anlat ... Beni, merak etslOı,-. 
ye, böyle söylüyorsun!.. Ciddi 
Muhakkak geleyim mi? •• Peki. 

Icli.1 telef onu kapadı; dalgıl1 

gın odasına döndü; iateksls Jt 
landı, soüfa çıkarken, annealO' 
rUnmemlttl; fakat merdlvcnıetl 
dikten sonra, "'11Minin yukai" 
fadan geleh aesiDi duydu: Tayyar, onun irkili§iııe dikkat et

memişti: - Bir münasebet var işte •.• Biz, Yqb kadın, dudaklarını bükerek - Beıı de, p.ştmı, nasıl oldG 
vaktini §&§Irdı, diye... ''Get~er 

düz oldu" diye bir şarkı va:d!i 
- Beraber oturmuyor ulusunuz? 
Genç kadın kaşlannı çat.arak bak

tı: 

- Ne münasebet! 

burada eşek miyiz? Mık anlamıya
cağız ... Peki, münasebet yok da, oluk 
gibi parayı ne diye yediriyorsun! 
Hem suçlu, hem gtlçlü, be! •• 

omuzlarmı kaldırmıttı: 

- Hiç aıild ... Sen, gecenin ikisin
de eve gelinin de ... 

Icl&l annesine cevap vermedi, o-

miz ona dönd.U. 
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ultaY1nda rriuhtelif tezler izah edildi 

n ayn etttt edilmit ve eklere seman· 
J tikman verilen hüviyetin menfe}eri 
I arqtırilmıştır. Tezin bu umumi ve ~ 
l lemanter izah ve tenviri bilhusa (f.. 
! di) misali iberinde tatbik olunmuı 
1 ve bunun gerek eenbonik ve gerek· 

i
l Be diyokronilı: ar8fbnoaaI yapılarak 
Uzerinde CGilnet - Dil) teoriahıiD 
morfolojik, semantik, fonetik ve eti· 

t molojik tatbi~atı göeterilmietir. 
: Teze ıu suretle nihayet '1erilmek
( tedir: 

'ı 'Türk Tarih tesbıin kardeei olan 
TUrk dil tem, .lfte bu metotla btlti1n 

ilim dünyasına dillerin ana kaynağı 
Tllrk dili olduğunu gö8termektedir. 

Oavanmm büyUkltltUntı ve ağırlığı-

çok ilerlemie olduğu için bunlardan 
yanlız Bayan Vecihe Kılıcoğlunun 

h•diaaamı qağıya yazdıtmıız tezini 

okudu. 

Vecille ~unun tezinde bilhas 
sa wu ... ıar vardı: 

(Ata) ~ cUlnyada N&m1' 
ve yapmakta bulunan dilı.rtD hep -
sinde &11U manada JUYeUttur. 

Ksrklsnd Kiilttır Dirttkt6ril Kemal 
BnıU. aöz aöylerken 

göre dünya dillerinde atamn manur 

ve ll\°11olojjai - u farklarla - birdir. 
Ve Ata llelimeal Lalluvart olmayıp 

Proto - TUrk dillnin organlarıtnden 

daıjmq ve fonetik, semantik balam
dan dil kanUJilarma t&bl olarak ya • 

Kelimenin böylece, bltlbı insanlı

ğa maloluou, onun eeuh bir kellıne 

olmadığı aebabmı vermittir. Onun i

çindir ki batta Valde - Pokom7 ve 
MelDet olduğu halde birçok garp bil
ginleri bu bllme~ Lalluvart ,.ı IUDll ud bir 1relimedir. 
çocuk 116-'1 demlllerdlr. ~ AJimleıin Bayan Vecihe Kdıeolltıdan IOlll'8, 

Ata IÖsll haklmıdakl bnaatı.me a, Ka1dReli KUltUr Dlıett&1l Kemal 
lan olarak kelimenin JA.lluvart ol- 8:mtıı söz alarak ld1nsUye geldi ve 
mayıp eski ve eeaslı kelimelerden bi-~ dillerde sarf .znefhumu bulun-

madıjnu, bugUn tuJJ•nılan ha'.rfl.tn 
ri ve belki de ba,bcaaı olduğun11 ileri medeni bir teli.ffua tekli oldupnu 
atireceğim. Netekim M. Paul "Dil ta- anJ~ttı. 
rihi prensipleri" adlı kitabnıda Lana Ve celae, bugün mutat saatte toP.-
vart icba .. bu liwı" çocuklarm t»ulu- Janma:t üzere seç~ kapwlı. 

m biliyonız. Fakat bu, bizi Urldltmtı
yor. OIUm uçurumunun kenarmdan 
inanılmaz bir hamle ile kalkmarak 
ruhunun içindeki cevherle yeni var- • 
hğmı dilnyaya tbıtmıt olan Atattlrk 
Tllrldyeebıbı mm bahislerinde de f&
fl?'bcı büyük muvatfalayetlere nam
Rt olduğuna lnanıyonız. 

itte bu inanla (Günet - Dil) teorl
Biııi buradaki ,erli ve yabancı dilcile
rin <>nüne koyuyor, tenıdtlerin.I ve 
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Merzifon pancar 
zer'iyatı artıyor ıstAnbul 

No. 26 Yazan: MlTHAT CEMAL 
Yeni yılın pancar mah

sulü bereketli oldu 
Merzifon, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Pancar zeriyatı gün
den güne ehemmiyet kazanmakta ve 
o nispette artmaktadır. Fabrikanın 

mıntaka teşkilatı, köylUye, ekimi ve 
makinelerin ne suretle kullanılacağı
m da öğretmektedir. 

Bu sessiz konak! Bu 28 odalı felaket! 

Bol yağmurlar yağdığı için pan
carlar bu yıl çok güzel gelişmiştir. 
Bu hal, çifçinin yüzünil güldürmüş
tür. Sökülme işlenne yakında başla
nılacaktır. Şeker fabrikası, pancar 

Misafir cıgarasını bitirmeden ezdi 
ayağa kalktı; Adnana uzun uzu 
baktı: 

- Haklısınız! Doğru söylUyorsu 
n uz! dedi; memleket bi.ıden bir he· 
sap soracak. Ama bu sizin dediğiniz 
hesap değil. Başka bir hesap. 

Adnan: 
- Hayır başka sorulacak hesabı

nız, suçunuz yok. 
Misafir: 

ve çapa işlerini kolaylaştırmak için ri _ Hayır efendim; var! .. Malumu 
raatçilere işletme sermayesi olarak aJ.iniz ki çiftlik sahibi koyunlan ço
wans para vermektedir. bana otlatsın diye emanet eder. Ço-

'oryanda maarif vekili oluyordu; 
üçük KlUpte Paris elçisi! 
Gece Adnana bir kalpaklı misafir 

aha geldi~ Sacit! Saray adamı Hi· 
dayetin eski hususi katibi Sacit! tn· 
giliz casusluğundan kovulan Sacit! 

Adnana kalpaklı misafirin geldiği• 
m duyunca~ Sacit başına veresiye bit 
kalpak almış; gece vakti Bozdoğ~ 
kemerindeki konağa koşmuştu. 

Adnan, halayığa haykırdı: 
- Sor bu herife, niçin gelmiş? 
Halayık gitti geldi : 
- Sizi özlemiş efendim! 
Adnan gene haykırdı: 
- Söyle ona, ben onu özlemedinıf 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Niksar 

Bu yıl, buğday ve arpa mahsulü ban koyun ı arı bir gün kur
le çok bereketli olmuştur. Birçok d a kaptırır. Fa k a t k u r t • 
mıntakalar son yağmurlarda tehlike tan.kurtaramadığı koyunların pöste· 
geçirmiştir. Buna rağmen, netice iyi- kisinden bir kanlı parça olsun kur
dir. Yağmur bolluğu, üzüm mahsulü· dun ağzından kapar, sahibine geti • 
nün çok güzel yetişmesini temin et- rir; koyunların kazaya uğradığını 
miştir. bununla ispat eder. Biz de sizin el· 

Belkiı, Süheyla 

MEMLEKETTE 

Antep imar edi!irken 
eksik kalan işler 

Çocuk bahçesi bakımsız haldedir, 
Pazaryeri ihtiyaca kafi değildir 

Atatürk buloonnda Ç(lcıtlz bahçesi1ıin yandan aöri(nit§Ü 

"TAN ,, 

Çanakkale de 
Antep fıstığı 

Fıstıkçı 'ığın yer tutması 
için tedbir alınıyor 

Kazını Dirik tehrimizde 
Trakya umumi müfettişi general 

Kazım Dirik. İzmir Fuvanna gitmek 
üzere şehrimi?..e gelmiştir. Kazım Di
rik birkaç güne kadar lunire hare • 

ket edecektir. 

Şehir Tiyatrosu artistleri lzmire 
gidiyorlar 

Şehir Tiyatrosu ve operet artistJe
ri, İzmir sergisinde temsiller vermek 
üzere yarın İzmire hareket edecek · 
ler ve orada 28 glin kalacaklardır. 

terinize bir vatan emanet ettik be· 
yef endi! Fakat Uç kıt'ah vatan ha
ritasından, bize, siz bu koyunun karı
lı pöstekisi kadar bir parça olsun ge· 
ri getirmediniz. Yine biz size bunun 
hesabını sormadık. "Bu hesabı ni
çin sormadınızı'' diye bu millet ya
rın bizden hesap istiyecek. lşte biz
den sorulacak hesap budur beyefen
di! 

Kalpaklı misafir, oturmamak üze
re ayağa kalkmıştı; Adnanın ricala· 
rına aldırmadı, gitti. 
Bozdoğan kemerindeki konağa kal 

paklı misafirin geldiğini bUtUn Be
yoğlu 5 saatte duydu. Adnan Scrkl· 

~-"-"'-" ""'""''' '' '' ' ' 
MEKlEP MÜŞKÜLLERi 

Çanakkale, (Huıuai muhabi. 
rimiz yazıyor) - Vilayetin Z ey. 
tinlik mıntakcuında Antep lt•tı
ğı yeti,tirilme•ine çalışılacaktır. 
Çanakkalenin mühim bir gelir 
kaynağı olan zeytinciliğin ı•lahı 
ve geni,letilme•İ için e•culı ted
birler alınırken lı•tıkçılığın yer 
tutma•ı için de teşvikler yapıla. 
caktır. Yabani çitlembik ağaçla- ~"'""' ' '' '""-"~""''''~"~"'"""""'"'"' ~,.._, 
rı dolu •ahalarda yapılan lı•tık Jandarma olmak istiyen bir genç 
kalem Qfılan müapet neticeler 
vermi,tir. Yeniden kalem afıla- Şehremininde G. A. T. imıasile: Celal Ince imzasile: 
rı l(etirtilerek tatbik edilecektir. Gedikli .Jandarma Erl>as Hazırla • llkmcktcbi bitirdim. Ankara Musi-

T ohumluhların ı•lahı işine hu ma Mektebi nerededir ve ghıne şart 
•u•İ bir ehemiyet verilmektedir. Iarı nedir?. 
Bafak •eçme ve eneme •u·etile Ccva7J: Yalnız jandarmada nıüstah 
tohumluk ayırdı ve tohumlukla- dem olanlar alınır. Bu sebcp/a mck tc

ki Muallim Mektebine girnıek istiyo
rum. Kayıt ne zaman başlıyor, geç 
kalmamak i in hemen Ankaraya gi· 
deyim mi? 

rın bir cinste birleftirilme•i için be kaydcdilclıilmek için cvvelıi gö>ıiil Cevap: Ankara Mu.-ttki Muallim 

tedbirler alınmıfhr. Ziraat Ve - W jandarma yazılmak lazımdır. 18 ya Mektebine talebe kaydına ıo Eylıil 
kalelinin vereceği be, motörlü ~mda bıılımiluğ11nt(Z için j.ındarnıayrc 

1 k d h 
Perfembe giüıil b<J§lanaoak ve 19 Ey· 

•e e tör e to umluk ayırt edi- göniilliı. !ıa::ılabilirsiniz. Bımım içuı 
._ Aubabacan i;yi .,. ,_,... fe. '"""""*' geMl komvtatlJtlıtMI Mr M lüJ Cumartesi güııü r-ilıayct verile • 

........._.. temin -'...ırtir. H4t1 ile 11tin.1caot edentnü. Bıı 11.tı • 
,,,,.,, ~ ıniicatlelai 6- 711 N8to aeeıe edt.u, wkU g~1e be 
yine,.,,,,,. eiet:elt,,. ınliWI• redtr. I~ glWUUı olarM 1cd 
li~ meı:6rıri7efi .,...,.. ,.,., ...... .......... -. ......... ~ 
Denizli yolunda 
bir tren kazası 

A_,,. parçalandı, bir 
kiti öldü. dijeri yaralı 
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Dert ortağı 
Beyoilunda çöp 

Beyoilundan K. F. imza.aile: 
AZelUmum Beyoğlunda11 gecekri 

No. 26 - Yucıt1 : KadiTca" Ka/lı -

Şaşı Mustafa "Sen de bizim sandala biri ••• Reise 
gidelim •• Sakann cezasını sen kesersin! ,, dedi 

._ Şaşı Muatafa ile birlikte gelen dört 
ce\rent Anskarı çoktan sandala bin -
dinni3ler ve açılmak için bekliyor
lardı 

• bütüt1 komflılar aoktığa çöp atnuıkta
dırlar. Buttlar aabGM kadur, lıavem 
eMJ86tl ağtf' 01at1 §ehrin bu kısmını 
tahammül edilmez bir hale koynıakta 
dtr. Benim oturduğum yer tünel ar
kaattıda ŞU Değirmeıa eokağtdır. Bil 
haaaa burafP ahlatt çöpler 1'cm ye
kUn UibarUe büyük, 1&em de taaffün 
hU.!lt3tında maıkawmet imkanı btrak-

İ mıyacak derecededir. Acak bu""" 
l önüne geçmek imkdtaı yuk mudur1 Dertıi Hasanla arkadaşlarının gel

dikleri sandal da düzeltilmiş, içindeki 
IUlar boşaltılmış ve hazır duruyordu. 

Recep Reisle arkadaelan da tama
lbeıı uyanmışlardı. 

Kasabadan ellerinde meı'aleler ve 
ailihlarla hücum edenleri onlar da 
lönnUşler ve arkadqlanna yadmı 
etznek için demir almak üzere bulu
'1ıyorıardı. 
, llecep Reis BeBlenmlştl: 

- Mustafa... Ne duruyonrunuz o
l'ada ? .• Gelseni7.e ..• 

Gecenin bu geç vaktinde gemiyi 
hdııden kaldinp ta bilmedij\ ve ta
llıınadığJ o kıyılara yaklaştırmak is
te.nl:yordu. o. her eeyi ölçüp biçtik
ten, hesapladıktan ve hiçbir zararım 
lıatanlacağmı kestirdikten sonra ya- kat .Keeep Reis hiç cezacıan bahlet-
»&rdı. memif ve: 
Şaeı Mu.etafa arkadqlarma çıkq- - Vurun zincire... Levent değil 

b: forsa olmaya llyıktır bu... Zincire ... 

- Haydi, çabuk olun.. Reis bizi Nerede San Omer? 
h.ır... San Omer öne aWdı: 
-cıtıyor. 

Dertli Huan cevap vermiyor, bat· - Buyur reis .. 
.. bir leY de eöylemiyordu. - Al funU ... Dediklerimi duydun 

F Ya? akat artık uysal olmuetu. 
Şqı Mustafa ona: - Evet. .. Hiç merak etmeyin. Ben 
- Sen de bizim eandala bin .. Rel- onun hakkından gelirim. Eğer bir-

le gidelim. Sakarm cezaaIDI aen ke- kaç gün içinde ölUp gitınezse her 
lel'llin._ halde balmumuna döner .. 

Dedi Anıskarm sırtına bir kırbaç vur-
Sak • za81 nekadar .~olursa du. Forsalann bulunduklan tarafı ._ arm ce -e·· ....x.+ .. rdi 

uertıi Hasanm derdinin de o kadar •""""" : 
"'-h ğm rd - YUrll! .• ••1.1taca ı sanıyo u. . ğırdı 

Halbuki Dertli Hasan bunu hiç Diye ba yU.zil b ..+ 
• :~- . rd Sad Sakara kı Anskarm uru., .. u. 
~müyo u. ece z • B' kırba daha şaklayınca iki 
llll bakışlar atmıe. baştan ayağa ır ç 
~ Uş yi1zi1n tükürmüş ve büklüm yUrUdü. 
~a::-J§b :' e Şaşı Mustafa Reise baktı ve sor-

Allah bellm venin! Yapbğm du: 

L.~ ... , .... -··-"llQdan '! 

olursa daha iyidir de ... 
- Ne cezası? .. 
- Bir esiri kaçırdığı için... Hele 

bir levendin sevgilisini, benim belim
den anahtarı çaldıktan sonra alıp 

götürdüğü için ... 
Recep Reis gillUmBedi ve Şaşı 

Mustafanın sırtmı okşadı: 
- Senin buna çok canm sıkılmış. 

Hakkın var .. Fakpt gi.vura danlıp 
ta oruç bozacak d .... Jiliz ya .. Bu bir 
budalalık olur. 

Şaşı Muataf a alık alık bakıyordu. 
Recep Reia on un bu sözlerden bir 

mana çıkaramadığını anladı ve ili.ve 
etti: 

- Bunda anlamıyacak ne var? 
Dinç, genç ve açıkgöz bir esir... Bi
zim pek ltimize yanyabilir. Hiç de
ğilse pazarda yirmi otuz altına satı
lır. Onu ne diye öldürelim'! Böyle 
kürek başına zincirlenmiş bir halde 
kırbaç altında çalıştırmaktan daha 

Sa.biden hiçbir ~y kazanmam ... ============================ 
ttt Dertli Basana göre zarar gör-

il. 
Qınkü bu iti yapmamış olaydı ge

lçinde her zaman ellerini kol-
8alhyarak gezebilecek, serbest 

IYae.ıc, hatti. leventlerin araama 
arak o da birçok verimli akm

pay alaCakt,J. 
Şimdi Recep Reis onun boynunu 

ura bilirdi. 
8ir piftovla kafumı parçalıyabi-

Veznedarı öldürenler 

Abdullah 24, Yunus 10 
seneve mahkUm oldu 

• 
Galata Postanesi veznedan Hüse • kilattan aldığı tabanca ile Hüseyin 

yin HUsnüyU öldürmekten •~1ç]u Ab- HüsnUyU kulak memesinin biraz al • 
1lir . b" dullabla Yusufun muhakemeleri A • tındaJa yaralayarak öldürmU1tür. Bun 

•
1 

Tabii vardır. Fakat her işte oldu-
ğu gibi, bUtiln meeuliyeti de beledi-

! yeye yüklemek doğru ol'maz. Herşey
. den evvel halkın tehri plslememeğe 
: dikkat etmesi llzmıdır. Beledıye. her 
1 evin kapısına sabahlara kadar me -
mur dikemez. Evlerde otur~nJann so
kağa çöp atmamalan lbımdır. BE-le
diyeye düşen vazife de, muayyen 
yerlerde çöp kutulan bulundurmak -
tır. Eğer o civarda böyle bırşey yok
sa, belediye onu yaptırmıılt. sonra, 
yine sokağa çöp atan olursa onları 
tecziye etmelidir. 

• 
Sarahat yok 

lzmirden N. R. imzaaile: 
Uç senedir, olgun bir erkeği sevi

yorum. Kırk y<J§lannda kadar var. 
Ben dulum. Ytl§tm S! dir. ICendisile 

tanı~yoruz. Gö~yoruz. Rana kar
şı çok hürmetkôr davranıyor. Fnkat 

qka dair hiç görilşmü.yoruz. Ben ba 
zan yalnızlıktan bahis açıyonm?.. O 

da yalnızlıktan §i1W.yet ediyor. Fa7;at 

biribirini anlayan iki kişinin pek tıa
dir bulunabileceğini aöyliıyor. Sarılı 

olarak dil§ündükleritd anwya.ntyo -
rum. Ne yapayım1 

Mademki Uç sene beklediniz. dört 

beş ay daha sabrediniz, ve mUnaeip 
bir- fırsatta, kendinize bir talip çıktı

ğım, bir dost sıfatile ondan bir tav
siye istediğinizi söyliyerek onun size 
karşı olan }Jislerini öğrenmeğe çalı

şınız. Katiyen ısrar etmeyıniz. lşi o

lunına bırakınız. 

• 
Bir latanbulluya cevap 

Bir Istanbullu imzası sahibine: 

Mektubunuzda mevzuu bahsettiği

niz noktalara, her hafta pen)f!mbe 

günleri ne9rettiğiıniz "İstanbul" baş
lıklı sayfada temas ediyoruı. Düşün
dükleriniz doğrudur. İstanbul sayfa
mızı takip etmenizi tavaiy~ t.-deriz. 

• 
"Fuvar,, ne demek? 

Kadıköyden S. N. imzasile: 
Son günlerde gazetelerde sı1~ sık tlııiıı iple fU yUbek ~= ı· ğır ceza mahkeınesi.Me bitirilmiş ve dan sonra Yunusla Abdullah cesedi 

seren cundasına . · karar dün tefhim edilmi§tir. bir çukura sUrUklemişler ve üzerini "/uuar,, diye bir kelime gör:lycn·um. 
\re bundan onu ı.;,. kımse kurt&· 

~ Reis, kararın okunmaamdan önce çalı ile örtmüşlerdir. Bu sırada cese- Acaba bu, mesela Beyoğlıındllki /renk 

M...~kar bunlan diltilnilyor, elifle- suçlulara bir diye~kleri olup olınadı- ı din pantalon cebine bağlı p:>&tane vez çe "Poupee" isimli biı: mağa!anın 
~Olll d kal ğuıı aormuştur. Abdullahla Yunus, nesine ait anahtarlan sökmüşler, ce- "Pupe'' §eklinde yazılıfın-la oldııiju 
~ 8llayor ve bqmI önün en • hiçbir istekleri olmadığını söyle - bindeki saati almışlanbr. gibi frenkçe "/oire" kelime.tinin "/"· 

hertu rdu. ş M mişler, bunlara yardımdan suc;lu o • Cinayet taeavvur ve tasvip e.dile • 'Var" §eklinde ya.zıl~ı mıdır, yoksa 
'-t Huan ondan da, ILfl tıs- lan Müklfat bir istida vermi§, hadise rek yapılmış, sillhı kendisinin kullan 

ldan da ayrıldı: de hiç bir ali.kası olmadığını tekrar- dığJ Abdullah tarafından it.kaf edil- ba.ıt züppelerin yan türkt;e uan fran-
-.... Ben kendi yerime gidiyorum. lıyarak hakkında beraet kararı veril- mittir. Bili.hara, anahtarlar Abdulla· sızca kotıU§U§lannda olduğıı mt.rillu 
becn. meaini temenni etmi§tir. hm tarif ettiği gibi Haydarpaşa ci • "deli-var,, mtİMMM mıdır1 Doğrusıı 
\Ten ile Mehmedin bindikleri san- Bundan sonra karar okunmuştur. vannda bulunmuştur. Abdullabın bu sttdrletaiyorum, niçin buna doğrudan 

lirdi. Kararda şöyle denilmektedir: cinayeti evvelce tasarladığı ve Yu • doğruya ve fitrdiye kadar söylendiği 
"'1 Mustafa ona bakak•lmıştı. "Galata postanesi veznedarı Hüse- nusa açtığı, Hüseyin HUsnilyU ikinci gibi panayir demiyorlar 1 -~ Huaıı arkadaflanna dön- yin Hüsnüyü öldürmekten suçlu ve defakl davetle evlerine götürmeleri, 
• suçun i'lendiği sırada kullanan sila- köpek eatmak bahanesile Müklf attan 
- Haydi yolda,Jarım, geldiğimiz hı saklamaktan suçlu Hakkı oğlu Ab tabanca almalan Ayazağada şoferUn 

... dullah ve ayni köyden Recep oğlu beklemek için IBl'ar etm:?Sine rağmen 
~~e eöylendi ve başını salladı. Yunus ve Mükafat hakkında yapılan geri çevrilmesi, HUseyin Hüsnüyü öl 
~dablar gittikçe yaklqıyorlar- dul'UfDlada. Bunlardan Abdullah, cü- dürdükten sonra kasanın anahtarları 

rüm iflendikten bir sene evvel aske- nı sökmeleri ve ertesi sabah Abdulla 
~ Mustafa da kendi 1&11dalma n muhasebeci Şt1krü ile tanışmıştır. hm postahane civannda dolaşması 
-~4111f ve açılımftı. Şükrü kendisine Galata postanesi kat'I delillerle · sabittir. Abdullahm 
~ '1trtcıı iki sandal, dalgalı denizde veznecİaı-ı Hu.eyin HüsnftyU tanıtın!§ suçu değişen Tllrk ceza kanununun 

&)rı gemiye doğru güçlülfie uzak- tır. Bir milddet sonra Abdullah, vez- 450 inci maddesinin 4, 7 lnci bentleri· 
~ 0 rctu. Recep Rela o zamana ka- nedarm kasasında pan nıevcut oldu- ne uyduğundan ölüm cezaııile cezalan 
~OllUJldan miljdeyi de alDllfb. ğu kanaatine varmqtır. Ve Hu.eyin dırılması icap etmekte ise de doğum 
~ .... -ttl bu haberin verdiği sevinç Hilmtlytı iftara davet ederek kasası· tarihinin 27 şubat 1331 oluşu ve su
:-ıuıdeıı aan kızın kaçınlllllf olma· nm anahtarlarını almak istemiştir. çu işlediği gün yaşının 18 den yuka· 

lıiro kadar aldırmadı bile... Ve bir ramazan gtınil Hüseyin Hüa • n ve fakat 21 den aşağı olm:ısı suçu 
an ,önce eabah olpıasını, fU ntlytl iftara çatmmştır. Evde HUse· nu hafifletınektedir. Ayni kanunun 

v~ daracık Danimarka ge- yin HUanü, Yunus ve ev sahibi Meh- değişen 56 mcı maddesine göre, ölü -

"Arifane te~fülünUze .. bizzat ce -
vap vermiş oluyorsunuz. Bugüne ge
lene kadar Izmir panayın deniliyor
du. Niçin fuvar denildiğinı biz de bil
miyoruz. Netekim "Konkur lpik" di
yorlar. Halbuki at yarışı de'lilebilir. 

Tramvayın albnda kaldı 
Sultanhamamda Takkeci sokağın -

da oturan Fethi, Edirnekapıdan Sir
keciye giden tramvay ara9asına bin
mek isterken yuvarlanmış, sol kolu 
tramvayın altında kalara!c ezilmi§tir. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmış, hadi 
sede kimsenin suçu olnLadığı anlaşıl
mıştır. 

l'e ı.ı~ kurtulmayı ve eski gemisi- metle beraber üpm yemeği yedik • me bedel 24 sene ağır h!lpse konma
A.:~eyt latiyordu. ten sonra Yunus, Hüseyin HUanl! ve sına karar verilmiştir. 1 inci bentleri mucibince tayin olu -
-~ ıtlverteye çıkardıklarl za. Abdullah toför Muatafanm ldareein- Yunusa gelince, suçu, bu suça işti- nan ölüm cezası, yine Ryni maddenin 
...... .' ll'~ deki otomobW kira.IıYarat Ayuağa ı:ak mahiyetinde görillmediğinden ve Uçtlnctı bendine göre 10 sene ağır hap 
~ kaçırdı ha... Seni ean ÇJ- köyüne yaıı1armdaki klSpeti utmak fakat evden çıkarak 50çun ielendiği le koıımuma, H tl s e y i n H ü s
~·· Seni. lçinden puU1ıkb üzere gitmitlerdir. Ayazaja köytı cl- yere gitmesi, otomobil paraemm kd n tl v e r e s e 1 e r i n e t a z m i-

'bıJı..a ertf letıl... Anlaplan eenin bl- varında oto~obllden inip §OförU sav- diai tarafmdan verilmesi, Abdullahla nat mukabilinde verilecek dört bin 
~Ya kadar getirmen de kendi dıktan sonra, köye doğr.ı gitmiıler. beraber anahtarlan bir yere sakla - liraıım her iki suçludan müteselsilen 

Utt lçinmı.. Bundan sonra zor . .. tahsiline aynca sekiz bin kuru, tu -
~~un eliınden... dir. Fakat köyde havlayan kopekler- masif bu suçu işlemekte yardımcı ve tan mahkeme harcının her iki suçlu-
~· den çekinerek hu işten vazgec;mişler muaveneti olduğunu gösterdiğinden dan almmasma, Müklfatın beraetine 

lluataıa reise bakarak ondan ve geriye dönmtltlerdlr. Çµkur bir Türk ceza kanununun 65 inci madde karar verilmiştir. Karar kabili tem
eıı bir hllkilm bekteıru.ti F'- ~!e ::eldikleri 1111'8.da Abdullah Mit - sı deli.letile 450 inci ma.dde'!inin 4 ve yizdir.,, 
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Gayrimemnunlar doğrudan doğruya 
MariAntuvanete hücum ediyorlardı 

Kraliçeye karşı gizliden gizliye zayıfladığını, müstemlekelerfn mem· 
kaynıyan bu husumetin dört menbaı leketten uzaklaştığını görüyor, öteki 
vardı. Bunlar da kral ailesine men- devletlerle kendi memleketini muka
sup olan saraylardı. Luxembol,l!'g, yese ediyor ve bu usulsüz, nizamsız 
Palais Royal. Bellevue, Versaille sa- gidişe bir nihayet vermek istiyordu. 
rayları. Kraliçenin hususi sarayı o- Bu gayrimemnunlar doğrudan 
lan Trianon'a düşman olmuşlardı. doğruya Mari Antuvanete hücum e-

Bu husumeti başlıca körilkliyen diyorlardı. Çünkü kralın iradesiz, 
de kralın iki ihtiyar kız kardeşi idi. kuvvetsiz bir insan olduğunu, krali
Gelinlerinin kendi fikirlerine iştirak çenin elinde bir oyuncak haline gel
etmeyip kendi başına bildiği gibı eliğini görüyorlardı. Mari Antuvane
hareket etmesine bir türlü taham- te karşı yapacak iki türlU hareket • 
mili edemiyorlardı. Bunlar Bellevue vardı: Ya ciddi olarak hükumet it
şatosuna çekilmişlerdi. Kraliçenin lerile annesi gibi meşgul olmak, ve
ilk ikbal senelerini, çekildikleri yerde ya büabUtün çekilmek ••• 
kendi kendilerini öfke ve hıuıetle yi- Avusturya htıkiimeti erkanı ken
yerek geçirmişlerdi. On safta daima diaine birçok defalar memleketin iş
genç ve gUzel kraliçe olduğu için lerile me,gul olma81J11 rica etmişler, 
bunlar ikinci safta kalmıtlardı. Bu- bunun için de günde birkaç saat 
nu çekememiş~r ve gelinlerine dilş- reami evrakı okumak ve nazırlarile 
man olmuşlardı. Fakat şimdi Mari müzakere etmek lazım olduğunu 
Antuvanet artık halk tarafından se- kendisine söylemişlerdi. Fakat kra· 
vilmemeye başlayınca bunlar yaşa- liçe okumayı, ve bir şey ile ciddi o
dıklan inziva hayatından çıkıp h<.>r- larak birkaç saat meşgul olmayı hiç 
kesle görüşmeye b&fla.mışlardı. Tria- aevıniyord1(. Hüsnüniyet gWere
non sarayma davet edllmlyen insan- rek bırçok defalar meşpl olacağını 
lar, saraydan koğulmuş olan mefhur söylemif, fakat iki gün sonra yine 
Madame Eliket, yol verilmiş nazır- havailiği galebe çalmıştı. Hatta A· 
lar, çirkin olduklal"I için namuE-lu vusturya sefiri Viyana sarayına yas 
ka!mış kadınlar, ikinci ~fta . kalmış dığı bir mektupta artık kraliçeden 
a.sılzadeler, velhasıl krahçenın hop- hi u ·di k 1 d w d b'ldi · ti 

büt
.. ç mı a ma ıgını a ı rmış • 

palıklarından hoşlanmıyan un es· . . . 
ki zadegin sınıfı buraya toplanll1ış- Bır müddette kebdismden hükiimet 
tı. İki ihtiyar görümcenin sarayı kra işlerile hiç meşgul olmamasını iste
liçe aleyhine yapılan propag:uıdala- mişlerdi. Fakat o, istediği insanlan 
nn merkezi olmuştu. Bütün dedıko- mevkii iktidara geçirmek, bir nazır 
dular buradan doğar ve zehjrbrini tayin veya azletmek için bu işlere 
bu membadan dört tarafa akıtırdı. kanşır ve her şeyi altüst ederdi. 
"Avusturyalı" diye çağnlmıya başla Kendisinden ricaya gelen insanlan 
nan kraliçenin bütün delice hart:ket- kırmasını istemez ve istedikleri rüt
leri burada anlaWırdı. Burası a:leta be ve mevkü ihsan ederdi. Bu suret· 
bir dedikodu menbaı bir fesat ve ifti- le birçok haksız azil ve tayinler yap
ra kaynağı olmuştu. Zamun çarkının tığından mes'ul tutulmuştur. 
geriye doğru dönmesini istiyen bil- Bütün bu gayrimemnunlar evvela 
tün eski kafalı, kokmuş fikirli köhne kralm hemfirelerinin yanında top • 
naza.riyeli mumya gibi eskımış in- lanqlar, sonra daha ziyade çoğal
sanlar burada toplanmıştı. İhtiyar- dıklan zaman Palais Royal'de Duc 
lıklarmın ve geçmişliklerinin intika- d'Orleans'ın etrafını sarmışlardL 
mmı bu şekilde yenilerden ~e genç- Duc'ün kraliçeye derin bir kini ve 
terden almak istiyorlardı. husumeti vardı. Çi1nkU kraliçe bu-

Bütün bu birikmiş kin ve garezin nun iktidarile alay etmı., ve Fransa 
zehirli oklan acıdıkları zavillı bıçare bilyUk amirali olmasına mi.Dl ol
krala değil, fakat genç gürel ve mes- mUftll. Duc d'Orleans kral ailesine 
ut Mari Antuvanete tevcih olunu- mensup olmakla beraber hiçbir za.· 
yordu. man tahta varis olmıyacaktL Yal
. Artık ıaınnıya kuvveti oirruyan •e nız cesim bir şahsi serveti ve birçok 
yalnız öfkesiyle ağzından 7.ehirl~r do ta taraftarı olduğu için meclisi meb
killen bu dilnkü ve evvel'd günkü ne- usanda kral aleyhinde söz söylUyor 
sil o kadar tehlikeli değildir. Asıl ve kraliçeye de düşman muamelesi 
tehlikeyi teşkil eden yeni nesildi. ediyordu. Bütün gayrimemnunlar <>
Bunlar artık karanlıkta b.lma.k iste- nun taraftarı idi. Onun bulunduğu 
miyen ve ellerinde iktidar olnuyan P a 1 a i s Royal i.deta ihtilllin 
coşkun gençlikti. doğduğu bir klUp qlmuştu. Bu pren-

Saray, hakiki Fransa ha.lkmdan sin himayesi altına bütün hilrriyet 
kendisini o kadar uzak ve yabancı taraftarlan, Voltaire'in fikir arka • 
tutınuştu ki, bunların hissıyatmı tıiç dqları, franmasonlar ve saraydan 
bilmiyordu. Jean JJLque Rowmeaıı sa kovulmUf veya hilmtı kabul görmeJ" 
yesinde uyanan, hakkını istiyen hir mı., uılzadeler, okumu, gençler, 
gençlik lngilterenin d•mokrat hUka- müşterisiz avukatlar, gazeteciler, el
met şeklini gören ve beğenen, A me- hasıl ihtililin bütün coşkun ku..-·ıeti
rikanm istiklil muharebesine iştirak ni teşkil eden erkan .. 
ediJ» memleketlet"de m\laavat ve hür- Hafif iradeli bir başkan Fransa -
riyet fikri olduğunu gören ve hisse- nın hürriyetini kazandıran kuvvetli 
den bir gençlik yetişmişti. ve cotkun bir kütlenin başına geç • 

Bunlar Fransadaki kuvvetsiz, miftl. 
fersiz hilkdmetl tenkit ediyor ve Henilz hücuma baf!amamıtlardı. 
kralın iktidarsızlığını görüyorlardı. Fakat hedef maliimdu: 
On Befincl Luinin öltlmUnden sonra Krala hücum, bilhaıııaa kraliçeye 
artık metres ve çılgınlık devrinin hücum. 
bittiğini zan ve ümit etmişlerdi. Hal- Bu iki kuvvetten başka kraliçenin 
buki yine llir kadınlar saltanatı or- en müth1' ve tehlikeli düşmanı, ko
taya çıkmıf, Mari Antuvanet ve o - casmın hakiki kardeşi, müstakbel 
nun gözdesi Polignac adeta her feYl On Sekizinci Lui olan Comte de Pro
ellerlne almışlardı. Halk devletin vence olmu,tur. 
borçlandığını, ordu ve donanmanın (Arkam var) 
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Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 

28 Ağu•to• Cuma 
• Istanbul komutanlığı satınalma 

komisyonunda sıhhiye ihtiyacı için 
dört kalem iliç. 

• GUmrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı lltanbul satınalma komisyo
nunda makine yağı, beş kalem ilaç, 
beş çeşit dişçi makinesi ve cihazı, 
500 kilo saf iyot eksiltmesi. 

• Balıkesir kolordu satınalma ko
misyonunda 275 kilo yulaf eksiltme
si. 

• Askeri Fabrikalar Umum Mli . 
dürlüğü satınalma komısyonunda 20 
kalem resim malzemesi ekt!liltmesı. 

• Tophanede Istanbul Levazım A
mirliği satınalma komisyonunda 200 
ton patates, 120.772 kilo arpa, Mal· 
tepe askeri lisesi için 514 çift dahili 
ve 785 çift harici fotin ve 72 çüt erat 
kundurası. 

• Kabataşta inhisarlar Levazım 

ve mubayaat şubesi alım satım ko
misyonunda demir çember kavalyesi 
ve bakır çember raptiyesi ve 15 bin 
ad"t kurşunkale.."lli eksiltmesi. 

• Istanbul gümrükleri satış işleri 

müdürlüğünde saWacak kesme şeker 
arttırması. 

"' Karacabey belediye encümenin· 
de Karacabeye getirtilecek suyun in
şa ve tesisi. 

• Posta ve telgraf ''e telefon fab
rikası direktörlüğünde otomatik pos
ta kutusu ve anahtarlarının imalin-

• de kullanılmak üzere 20 kalem saç 
lima demiri eksiltmesi. 

• Çanakkale tüm satınalma ko -
misyonunda 992500 kilo un. 

• Manisa satınalma komisyonun
da 590 ton arpa. 

• Ankara imar müdürlüğü eksilt· 
me komisyonunda Ankara mezarlığı 
istinat duvarlannın ve Bent deresi 
mezarlık yolunun inşası. 

• Maliye Vekaleti kırtuiye mU • 
dürlüğünde hmitte yapılacak kırta-
11iye deJ>98u inşaltı. .,, 

• Jstanbul belediyesi daimi encü
meninde KUçükpazarda kiraya veri
lecek kagir dükkan, Fatihte .Kara -
gümrükte satılık a!'8alar, satılık iş

porta, kilfc, sepet gibi eşya arttır -
ması. Satın alınacak dH yaz1 maki
nesi, 50 koltuk, 50 sandalye, Beyoğ
lu 37 inci ilkmektebinin tamiri, kon
ıervatuvar yatı kısmı ve Edimekapı 
çocuk bakım evi binalarının kurşun
larının tamiratı eksiltmesi. 

"' İstanbul milli emliı.k müdürlü -
ğünde Kadıköyünde satılık metruk 
ev eşyası, Çarşıda dükkan, Kadıkö
yünde arsa, Boyacıköyünde dört, 
Usküdarda bir dükkan, Boyacıkö -
yünde iki, Kuzguncukta birer arsa 
arttırması. 

"' Çanakkale jandarma okulları sa 
tınalma komisyonunda ekmeklik un, 
odun, sadeyağı, sığır eti eksiltmesi. 

• Beyoğlu vakıflar direktörlüğün
de Tophanede, Beşiktaşta, Bebek ve 
Kasımpaşada satılık mahltil yerler 
ve kiraya verilecek Beyoğlunda bir 
otel Vakıf Handa bir daire ve Pan
galtıda bir ev eksiltmesi. 

BORSA 
25 AGUSTOS SALI 

Paralar 

Sterlın 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Franıız fr. 
Liret vnikah 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 

Zloti 
Pen'o 
Leva 
Yen 
f,.veç kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Londrıı üz:erıne 
Pariı ur.erine 
Nevyork 
Liret 
Belrı 
Cen .. vre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avu'lturya 
Mark 
twee kuronu 
İspan peıeta 

Esham 
h Bankuı Hü 

N 

Atı ı 

63f,SO 
124.-
14.-
80,-
21.-
13,-
49,-

165.-
190,-
12.-
22.-
21.-
20,-
22,-
22,-
32.
~t .-

963,-
243.-

" •• J-l"mil'nr 
Anadolu '" 60 

.. ":. 100 
Sirketi H:ıyriye 
Tram\'ay 
Jforııonti Ncl:tar 
T~·lfo" 

.4~Jııın Ç'mcnı,, 
Merkez B;onkp sı 
Osm~"'ı B:ını·~~ı 
Şark Merkez Eczanesi 

lıtihrazlnr 
Türk Borcu t 

.. .. il 
,, ,, III 

Ergani A B. C. 
lstikruı Dahili 
Siva1 - Erzurum t 

Mı ı ı r 

1 """i ' 
1903 il 
1911 IlI 

IJ 

tahvilleri 

ıoı '10 
'>S.SO 

Tahvilat 

Rıhtım 
Anadolu I ve JJ 

rıı .. Miıme11il 

Satı ı 

634,50 
'24,-
92.-
84,-
23,-
16.-
53,-

167,-
196.-
84.-
24,
'l0.-
20.-
24,-
25.-
34,-
~3.

il64.-
244,-

~~( 2~ 

12.03.50 
0,79 ~, 

10 08.25 
4.iO 25 
4,43 !>8 
63.S962 
ı . ı6.!i2 

19 20,83 
4,19 

1,97,'10 
3 06 

6.35.10 

85,-
9 .90 
9,90 

:i:S,25 
41.-
16.
lll,-

!> .~o 

I" 60 
ıı.~o ,_ 
"5 ~o 

3,60 

?J,15 
"UIO 
Zl.90 
17,
?5.SO 
ınn.-
100,-

102 50 
96,SO 

10.25 
45.10 
46.50 
46.20 

• 

Forsada hareket 

Merkez bankası 
80 liraya çıktı 

Birkaç gündür borsada devam e -
den işsizlik dün de görUlınüştür. Ma
amafih, bazı esham ve tahvilıi.tta ba 
zı sukutlar kaydedilmiştir. Bir ara
lık, 90 • 91,5 liraya kadar çıkan Mer
kez bankası eshamı 72 liraya kadar 
sukut ettikten sonra, dün tekrar 79-

80 liraya çıkmıştır. 

Onitürk tahvilatmda fiatlar müs
takardır. Buna karşı Anadolu tahvi
latında 1 - 3 lira kadar sukut var -
dır. Obligasyonlar 45,10 lira, bonolar 

46,10 liradır. Malümdur ki, bir ara
• Erzincan belediye dairesinde se-

rom müessesesi için alınacak altı lık bu tahvilat 47 - 48 liraya kadar 
beygir kuvvetinde bir motör eksilt • çıkmıştı. Bu sukut şu sebeplere atfe
mesi. dilmektedir. Evvela refor muameliı. • 

• Karacabey merinos yetiştirme tı, bundan 15 gün evvelkine nazaran 
çütliği müdürlüğünde yulaf. ama. daha pahalı olmuştur. Bundan baş -
mısır ve susam küspesi eksiltmesi. ka kuvvetlerinden fazla esham ve 

* Istanbul vilayeti muhuebecili • tahvilat alan bazı kimselerin, sukut 
ltnde yulaf, yem otu ve yataklık ot başlar bqlamaz ellerinde bulunan 
eksiltmesi. tahvilatı piyasaya vzetmeleri de bu 

• lnhisarlar Samsun tütün fahri- sukutun sebeplerinden biri sayılmak
kasmda tütün ve sigara ve sair ef - tadır. 
yanın nakliyesi. Maamafih, piyasa umumiyet itiba-

Selanik • • 
sergısı 

Sergide kurulacak Türk 
pavyonu için hazırlık 
Şam sergisindeki Tilrk paviyonu 

birinciliği kazanmış ve en bilyiik ma
dalyayı almıştır. Sergi 15 ağustos 

ta kapanmı§tır. Tilrk pavyonundaki 
eşyalar, 6 eyUilde açılacak olan Se
llnik sergisinde te§\ıir edilmek üzere 
Selaniğe gönderilmiştir. Sergi komi
seri Baha Erker ve dekoratör Hak
kı Arnan dünkü trenle Seli.niğe hare 
ket etmif}lerdir. Şam sergisinde gös
terdikleri muvaffakıyettcn dolayı 

kendilerini tebrik ederiz. 

riyle Tilrk devlet tahvilatı ile milli 
bankalar eshamı hakkındaki emniye 
ti tamamen muhafaza etmektedir. 
Borsada bu hafta görUlen hareketler 
hakkında tafsilat vereceğiz. 

200 LiRA 
MÜKAFAT 

Pli.tin ve pırlantalı ve birkaç ma 
vi taşla müzeyyen bir brof Pe
rapalas ile BUyilkada arasında 
kaybolmuştur. Bulan zata Gala
tada Billur hanında g.4 numa
ralara getirdiğinde 200 lira mü
kilfltt verilecektir. 
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isf anbul Birinci iflls Memurluğundan: 
Müflis Eczayı Tıbbiye ve Kimyeviye Türk Anonim Şirketine ait Ziraat 

Bankasına birinci derecede ipotekli olup Kuzguncukta Bostancıbaşı Ab
dullah mahallesinde Bostancıbaşı Caddesinde vaki bir tarafı Halil Haşim 
ve Cemile arsaları, diğer tarafı Cemil Molla arsası önü Bostancıbaşı Cad
desi arkası deniz ih: mahdut eski 63, 73, 73 ve yeni 50, 73, 73 ve şimdi" 8, 
10,· 12 numaralarla. murakkam Fabrika (sahilde olup 5'1 metro 60 santi
metro) cephe~i vardı. ~emini umumiyetle denecek derecede çimento dö
şeli, yan duvarları ve dahili taksimat duvarları tuğla ve yedi metro irti
faında, çatısı ahşap ve üstü frendüle ile mestur (2033 metro murabbaı 
sahasında tiç bölmeden ibarettir. 

Birinci bölme, ocak atölyesidir. Ve bu bölme orta yerdeki istinat du
varları üzerinde iki çatılıdır. Fabrikanın antresini teşkil eden demir kapı
dan sekiz metro seksen santimetro derinliği olan ve kısmen çimento dö
şeli ve kısmen toprak zeminli olan bu bölmeye girince sol tarafında ame
lenin soyunmalarına mahsus ve müstakil iki ahşap oda ve bu odaların 
solunda zemini ve tavam ahşap ve duvarları tuğla özü tahta perde ile 
koridorlaşUrılmış iki yazıhane ve bunların üzerinde biri açık depo mahal
li ve diğerinın üstünde fabrika ile bu civarın elektrik servisini yapan bir 
muhavvele merkezi mevcut ve bir kagir duvarla tefrik edilip müstakilen 
sokağa olan kapısiyle Elektrik Şirketi tarafından hariçten idare ve is
timal olunur. Cümle kapısının sağ tarafında bulunan bir demir kapıdan 
girince zemini çimento döşeli ve mazbut bir methali ve bu methalde Şir
ket su saatleri mevkii ve bir yanında tahra kapılı ve zemini çimento dö
şeli iki odadan ibaret depo mahali olduğu gibi yine bu methalde ikinci 
bölmeye geçmek için bir tahta kapı vardır. Zemini toprak olan kısmının 
dört bir tarafı tuğla duvarla çevrilmiş ayrıca bir depo vardır. Bir kömür
lük ile altında fırın ve üstünde ocağı ve yanı başında atelye mahali ve 
bir tarafında yine tuğla ile örülmüş ufak bir deposu bulunan ve diğer 

tarafları hali olan biiyük bir istim kazanı mevcuttur. Ve nihayet büyük 
bir demir kapı ile rıhtıma çıkılır. 

İkinci bölme, (B) atölyesidir. Buraya rıhtıma bakan büyük ve sürme 
bir demir kapıdan girilir, ve 9, 40 metro genişliğinde olup iki parçaya 
bölünmüştür. Buranın cephe kısmında biri camekanlı olmak üzere dört 
oda mevcut oıup bunlardan birinden bir koridorla diğerine ve ondan da 
bir kapı ile birinci bölmede gösterilen Şirket su saatlerinin bulunduğu 
yere ve diğeı bir kapı ile de diğer bir odaya geçilir. Ve bunun da sokağa 
ayrıca bir kapısı vardır. Koridoru muhtevi odanın bir kapısiyle üçüncü 
bölmeye çıkılır. Yintı bu oda ile camekanlı odanın kendi bölmelerinin 
methalin~ kapıları vardır. ... .:: bu bölmenin bunlardan b~ka ayrıca ka
gir ve dar bir ıskara fır:n ıüahali ile duvara mulasik birkaç gözlü tahta 
dolap mevcuttur. Bun ıuı da zemini çimento olup fabrikanın alat ve ede
vatı ve üçüncU bölmeye bir kapısı vardır. 

Üçüncii bölme, ı A ) atölyesidir. Buraya da rıhtımdan büyük ve sürme 
bir demir kapıdan girilir. Bölmenin zemini çimento döşeli bir sakıf altın· 
da iki kısma ayrılmış olup her iki kısımda fabrikanın makine aksamını 
ihtiva eder. Birinci kısım, kısmen ahşap iskele üstünde ahşap bir asma 
kat olup bunun üzerinde Eczayı Tıbbiyye istihsalatına mahsus alatı fen
niye mevcuttur. İkinci kısım ile araları boş olan istinat duvarları orta 
yerinde bir su havuzu vardır. İkinci kısmın da zemini çimento döşeli ve 
birilll·ı Kısımda olduğu gibi fabrikanın bazı kazanlarını ve alat ve ede· 
vatını havidir Tuğla ile ayrılmış ufak 1fü depo ve yine tuğla ile ayrılmış 
ufak bir motlir mnh11lli mevcut ve deniz cephesinde zeminı fayans doşdı 
bir laboratuvarı vardır. Bu laboratuvarın dört tarafında (5,80) santi • 
metro çini döşeli bir tozg8.hı olup ayrıca iki metro tulunda ve bir metro 
arzmda cc:zayı tıbbiyyc hıfzına mahsus bir camekanlı dolabı vardır. Bu 
18.boratu\ardan bir kapı ile yazıhane olarak kullanwan karo simen döşe
li fayans bir tezgahı ohm bir odaya geçilir. Burdan da ayrı bir kapı ile 
rıhtıma çıkılır. 

fühtuıı ilzerinde \'C mezkur yazih\neye mutf8.sıl rl-80) gcniŞliğinde 
(3,60) metro tultind1; kagir bir metro motör dairesi ve biraz aşağıda yine 
kagir bir motor dairesi vardır. Rıhtım, fabrikanın deniz cephesi boyunca 
imtidat eder. ve (5) metro genişliğindedir. Burada el ile müteharrik sey
yar bir vinç ile rayları vardır. Ve bu raylar birinci ve ikinci ve üçüncü 
bölmelere kadar girer. Rıhtımın bir kenarında ahşap ve üstü frendüle ile 
mestur bir oda ,.e üç heladan mürekkep bir kısım ile bir de Fabrika du· 
varına mulasik tahta dolap mevcuttur. Bina üzerinde büyük ve demir 
su deposu ve fabrikada su ve elektrik tesisatı şümullü olarak mevcuttur. 
Sırf mülk olan bu fabrikanın zemin ve inşaatı dahil olan heyeti umumi· 
yesine ( 20330) lira kıymet taktir edilmiştir. 

Yine bu müflis şifketo ait olup fabrikanın bulunduğu caddenin kara 
cihetinde eski 63, 73, 63 ve yeni 50, 73, 73, ve şimdi 15 numaralarla mu -
rakkam bir tarafı Cema Molla Caddesi diğer tarafı Halil Haşim ve Cemi
le bahçesi ön tarafı Bostancıbaşı Caddesi Cemil Molla arsası ile mahdut 
ve tapu kaydında dağ mahali olarak gösterilen bostan bahçe olarak istimal 
edilmekte ve (6,00 X 5, 15) metro eb'adındadır. Bahçe derununda ve yer 
altında yan duvarları tuğladan yapılmış ve üzeri çökmüş bir depo ve ka
gir su depo~iyle tulumbalı bir kuru ve muhtelif ağaçlar mevcuttur. Bu • 
nun ınesahası (2655) metro murabbaıdır. Ve sokak cihetinde yine bir ka
gir depo ile çokmüş bir ahşap deposu vardır. Bu bahçenin beher metro 
murabbaına yarım liradan (1327) lira kıymet tayin edilmiştir. 

1'.,abrika derununda mevcut (11968) lira kıymeti mukaddereli teferrü
atlı hava basma ve asma tulumbaları gemi tipi sistem makinesi trasmis
yon mayi mukattar deposu, mayı mukattar için bakır müberrit ve depo 
ve boru, alkol müberrit deposu, sütkostik için dört köşe demir depo, af
yon usaresi içir. dört köşe ve yuvarlak depoları teferrüatlı takım benzin 
areyi, afyon suyu hıi"zma mahsus yuvarlak demir depo, ağaç depolar ha· 
va basma üfleme tertibatlı galvaniz depo, büyUk galvaniz flitre, mütenev
vi emaye kazanlar. Mütenevvi ve kapaklı ağaç fıçılar, ve acitatörler, men 
gene takımları, büyük demir !litreler, galvaniz kazanlar, yuvarlak de -
mir kazr.nlar, afyon kesme bıçakları, tablo ve teferrüatiyle 26 beygirlik 
Simens elektrık ınotörti istim tertibatlı ve tertibatsız emaye kazanlar, ve 
acitatörlu acitatörsilz stim tertibatlı ufak emaye kazanlar, demirden yu
varlak alkol flitresi tahta aksamile beraber, hava basma ve üfleme terti
batlı demir depolar, depolu ve deposuz taktir için liı.mbik emme tulumba
lı ve diğer tcfcrrüatlı büyük lambik, borahart markalı maa depo hava tu
lumbası, Fritez abcl VP depolu hava tulumbası, bronz acitatör, emaye 
!litreler, csaröz makinası, emaye flitre deposu, trasmisyon kasnaklar ya
taklar acitatör ve biraketleri büyük dökme kasnak demir acitatör, teferrü 
atsız dört köşeli demir depo,komple tötöen distilatörü sair emaye kazan ve 
demir depolar ve müberritler muhtelif kayışlar, toprak flitreler, otaklav, 
alkol, taktiri için iki depolu cihaz, musluklu toprak depolar, emaye mor
fin kazanları, mayi mukattar müberitleri, küp koymak için demir ayak
lı taktir müberrit sehpası, işkenceler kapaklı kapaksız yeni ve eski ema
ye küpl~r. demir fırınlRr, aseton taktir tertibatı, presyon !litre tertibatı, 
maa ray komple yarım tonluk palanga, motörlü motörsüz vantilatörler, 
acitatörsUz istimali emaye kazanlar, eski ve yeni kompresör ve stinkha
vöz üç delikli küpler, (5,85) kilovatlık teferrUatlı Simens elektrik motö
rU kamblo ve üstündeki otomatik anahtarlariyle beraber 25 beygirlik 
Simens elektrik motörü maa santrefoj tulumba üç kilovatlık Simens elek 
trik motörU, tablo ve Uç kasnaklı trumisyon ile beraber 2-5 kilovatlık 
elektrik motörü. seyyar vinç, bap kok viyoloks markalı buhar kazanı maa 
baca dahiU harid tuğlalarile minimaks yangın söndürme aletleri, bin kilo
luk basktil ağırhklariyle beraber ray üzerinde işler arabalar, alttan ml.\Sluk 
lu ve kapalı emaye kazanlar, demir ben mariler, tahta kazanlar vantilatör 
lü seyyar demirci ocağı, makkap tezgihı, mengene, havadanlık hırdavat 
200 kiloluk basküller 20 kiloluk teraziler, elektrik fırmlan, ufak bakır 

'T' AN 
Basımevinın Bastığı Kitaplar 

f irı Kı. 

1 25 
o 40 
o 50 

Kitabın iamJ 

GönGlden Gönüle 
Muvaffakiyet 
Propaganda 

Milc.11ifl 

M Turan 
Gas!on tercllmf'si Muallim Milbah• 

• o 75 
o 75 

Çok Seri Kazanç Yolları 
Kendini Tanır mıaın ? 

.. .. 
o 15 
o 15 

o 50 

Tali Senıln 
M üş küllerle Mücadele 

ideal Büro 

.. .. 
• o 50 

1 50 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Aıkerl Mektepler ıçin · • • 
Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman s~n11t 

75 Beı Mürebbi Muallim Hilvivf't B,.kır 
50 Kıhcnnı SUrflvnrum Rf'şat En11 

Bet tanf'"f'n fulı ıılanl~rı Of,, ~n i~knntl' ıntflılır 

Kadıköy Sulh İcra Dairesinden: ı 111111•• Dr. İHSAN SAMJ --il 
GONOKOK ASiSi 

Numan ile Saibenin şayian ve müş 
tereken mutasarrıf oldukları Kızıl -
toprakta Tuğlacıbaşı Mustafa Bey 
sokağında Süleyman Paşa çıkmazın 
da eski 15 yeni 30 numaralı ve 1800 
lira kıymeti muhammcneli maa bah 
çe bir bap hanenin izalei şüyuu zım-
nında Kadıköy birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinin ilamına müsteniden 
ve tarihi ilandan itibaren dairede 
yirmi gün müddetle esbabı müraca 
ata açık bulundurulan satış şartna
mesinde yazılı şerait dairesinde ve 
peşin para ile Kadıköy Sulh Mahke
mesi icrasında 30.9.936 tarihine te
sadüf eden Çarşamba günü saat on
dan on ikiye kadar açık artırma ile 
satılacaktır. Yevmi mezktirda satış 
bedeli kıymeti muhammenenin yüz 
de yetmiş beşini bulmadığı taktirde 
en son a r t ı r a n ı n taahhüdü 
baki kalmak üzere nıilzayedenin 

on beş gün daha temdidi ile 15.10. 
936 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat ondan on ikiye ka
dar en çok artırana ihalei kat'iyyesi 
icra kılınacaktır. Satış tarihine ka -
dar bina ve evkaf ve belediye ve yir 
mi senelik Evkaf taviz bedeli ve res 
mi dellaliye hissedarlarına ve ihale 
pulu müşterisine ait olarak satılık
tır. Icra ve iflas kanununun 206 ıncı 
maddesi mucibince ipotek sahibi ala 
caklılarla diğer alakadarların gayri
menkul üzerindeki haklarını husu -
sile faiz ve masrafa dair olan iddia -
!arını evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde 1cra dairesine bildirmeleri, ak 
si halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma-

Belso(uklu(u ve ihtilillarma kartı 

pek tesirli ve taze atıdır Divan)'O

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113 

628 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumra.l ve siyah olarak sabit 
ve tabif renk verir. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz. Yeglne zararaız 
ve tanınmış aıhhl saç boyaaıdır. 

CNGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu · lstanbul 
sından hariç kalacakları ve taliple - liıııl••••••••••••rin yüzde ~edi buguk ~y akçesi ver 
meleri lazımdır. Fazla malumat al • 
mak istiyenlerin Dairemizin 936/ 1023 
numaralı dosyasına müracaat eyle
meleri lüzumu ilan olunur. (25157) 

Şark Demiryolları 
Sayın halka haber veı;iriz ki, aşa

ğıda imzası mevcut direktörlükçe 1z 
mir beynelmilel panayırına iştirak 
edecek zair ve teşhirciler için mah
za seyahatlerini kolaylaştırmak mak 
sadiyle gerek biletlerin fiatlerinde 
gerek teşhir edilecek numunelerin 
normal nakliye ücretlerinde mühim 
nisbette tenzilat icrasına karar ve
rihniştir. 

Bu tenzilatlar bütün panayır müd 
detince yani bütün Eylül ayı için mu 
teber bulunacaktır. Tafsilat için şe
beke mevakifine müracaat edilmeli
dir. 

.1.uuı: 

İstanbul, 24 Ağustos 1936 
DİREKTÖRLÜK 

Türkiye Cümhuriyel 
Merkez Bankumdan: 

Adapazarı Sulh Hukuk Hakimligf 

nin 1-7-936 gün ve 339/ 269 sayılık• 

rarı mucibince ikramiyeli % 5 t8.iJli 
1933 Ergani istikrazı C tertibi 7183'-

71837 numaralı tahviller üzerine nııJ 

halefet vazedildiği ilin olunur. 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertarı 
Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

Perakende: Bunlardan başka mezkur fabrikada zuhur edecek borOt 
demir hurdaları, bakır ve bronz gibi perakende eşyadan bakır kilosuna ı.8 
kuruş bronztın kilosuna 18 kuruş demir boruların kilosuna 18 den 30 ktı• 
ruşa kadar vahit fiat konmuştur 

Evsaf: Ve. müştemilatı ve envaı yukarda yazılı fabrika zemin ve ebııi· 
yesine ve bostan mahaline ve (perakendeden gayri) makine alat ve ede
vatına üç'1r yeminli ehli vukuf marifetile konulan ve miktarları yukardJ 
yazılı olduğu veçhile cem'an (33625) liraya baliğ olan fiatle açık arUJ' • 
maya konulmuştur · 

Satış peşin para ile olup 30-9-936 ya müsadif çarşamba günü saat ı• 
ten 16 ya kadar Adliye sarayında birinci iflas memurluğu odasında yapı· 
lacaktır. Talipler kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuk nisbetind1 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vereceklerdlt: 
Gümrük ve bina ve belediye rüsum ve vergilerile tapu masarifi ve teuA· 
liyesi ve pul paralar! müşteriy,e aittir. Artırmada teklif edilen bedel bO 
malların kıymeti mÜkadderelerinin yüzde yetmiş beşini bulduğu taktırdt 
müşterisine ihale edilf:cektir. Teklif edilen bedel ~o 75 ni bulmazsa en ço~ 
artıranın teklifi baki kalmak şartiyle 16-10-936 ya müsadif perşembe gll
nü saat 14 ten 16 ya kadar Adliye sarayında birinci iflas memurıuğtl 
odasında yapılacak arbrma sonunda en çok artırana ihale olunacaktıı'• 
Her iki artırma sonunda ihale bedeli derhal veya müşterinin talebi ile "r 
rilecek kanun! müddet içinde ödenmezse ihale bozulur. Ve kendinden ,,,. 
vel teklifte bulunan müşteride teklifi veçhile almaya razı olmazsa on ~ 
günlü bir artırma sonunda teklif edilecek bedel ile ihale edilerek bet 
surette de aradaki fark ve masraflar birinci müşteriden tahsil olunu!:..t 

Bütün bu menkul ve gayrimenkuller bir şartname ile satılacakUr. ~
name bugünden itibaren dairede herkese açıktır. Talipler artırmadan e'l
vel menkul ve gayrimenkul malların hususiyetlerini ve satışı şartı~ 
ve sair malumatı q&.ha evvel öğrenmiş ve şartları tamamen kabul etıW" 

ad ve itibar olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu ıoaJ 
lar üzerindeki haklarını ve hususiyetle faiz ve masa.rife 4ahil olan i~ 
larmı evrakı sUbutiyelerile 20 gün içinde iflas memurluğuna bildinn 
aksi taktirde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin P6~ 
laşmasmdan hariç bırakılacaklardır. Daha fazla tafsilat almak için 3' 
numaralı dosyaya mUracaatlan ilan olunur. (25165) ~ 

Sahlbı: Ahmet Emin \'ALMAN-Umumi Neşriyatı idare Eden: S. 8AıJJI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limttet Şirketi-Basıldığı yer TAN matb88" 
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Hozat Jandarma Seyyar Alay 
l<omutanllğından: 
Miktan cinsi 

180000 kilo Un 
040000 kilo Sığır eti 
300000 kilo Arpa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
21600 00 
06000 00 
12000 00 

İlk güven 
Lira Ku. 
1620 00 
0450 00 
0900 00 

39600 00 2970 00 
·ı - Cinsi, miktarı, tahmin bedelleri ve ilk güvenme -

Itri yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksilt -
bıtsine konmuştur. 
..!_ - Eksiltme 15-9-936 Sah günü saat onda Hozatta 
-7yar Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 

3-- Şartname Hozat Seyyar Jandarma Satınalma 
oıniayenundarl abna~ 
4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 

'ltsika ibraz ederler. 
5 - Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat 

~eline kadar Hozatta Seyyar Jandarma Satınalma 
'Oınisyonuna verilmelidir. ( 5 6 6) 

__ , 916 

------~----------------------------------------
lstanbul Erkek öğretmen Okulu 
1935-36 ders yıh mezunlarına: 
lstanbul erkek ö§retmen okulundan: 

1 :Su sene çıkıp ta büyük azat için memleketlerine giden-
trın tayin emirleri bulundukları yere bildirilecek ve yol 
~alan da doğrudan doğruya kendilerine gönderilece -
tinden mezunların beyhude yere İstanbula gelmemeleri 
"'ı doğru adreslerini mektupla hemen bildirmeleri ilan 
!.... unur. (571) 940 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

':>1}937 yılbaşı Piyangosu için 150,000 el 10.000 duvar 
~nı ile 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. 

at ~çık eksiltme ile 27-8-936 perşembe günü münakasa
, .. saat 15 te yapılacaktır. İstekli olanların şartnamesini 
~llnek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine mü-
~tlan. (514) 941 

T A l\ıl 

ıSTIKLAL LlSESı 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
&ız talebe kaydına ba~lanmıştır. 

2 - Kayıt için bergün saat 10 dan 16 ya kadar okula mUracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ant'ak mezun olan veya tudikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktard<t yeni talebe alınacaktır. Okula girmek 18-

. iyenlerin bir an evvel müracaa tlan tavsiye olunur. 
4 - EylUlün onbeşire kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin 

müracaattan kabul edilıniyecektir. 
~ - lstiyenlere kayrt f&rtlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karadolÜ arkasında. Telefon: 22534 

'fcüksek ıktısat ve Tıcaret mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 1 Eylül 1936 Sa
lı günü başlıyacak ve 25 Eylül Cuma gününe kadar 
sürecektir. 

Yazılma İşleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir 
dilekçe ve belli belgelerle okur direktörlüğüne baş vurma 
lıdırlar . 

2 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmı, üç, Ticaret Lisesi 
bir ihzari ve üç asli olmak üzere dört, Orta ticaret mekte
bi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmiyle Ticaret lisesi
ne yazılacakların en az Lise ve Orta mektep derecesinde 
Fransızca bilmeleri gerektir. · 

4 - Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine Lise mezun
larından Bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi 
veya iyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazıl -
mak için baş vuranların sayısı her kısım içi'n ayrı ayrı 
tesbit olunan kadroyu geçtiği taktirde içlerinden müraca
at tarihi sırasile pek iyi veya iyi derecede mezun olanlar 
ve bunlar arasında da tahsillerine ara vermemiş bulunan 
lar aynlarak kabul oulnur. 

6 - Her üç kısımda kayıtlı buluna!) eski okurların 2 5 
eylül 1936 tarihine kadar Okul Direktörlüğüne ba~ vu
rarak yüksek ve Lisesi talebesi harçlarını vermek, Orta 
talebesi de hüviyet varakalanna işaret ettirmek suretiyle 
kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapıhr
ken talebenin tescil edilmi!$ soyadlarını talebe kütük def
terine kaydettirmeleri. ( 5 91 ) 

~-Türk Maar f Cemiyeti -
~~~r.-M~~~isesi 

( Yatı, Gündüz ) 
20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana

caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
Memur, kardc'.j çocuklara aynca tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu
adeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla ahnmıyacağından gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktin-
de lise direktörlüğüne müracaatlan. ( 5 5) 

~llllllllltlllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'Ai! 

Türk Hava Kurumu Büyük & 
• • 

~DW &~@@~lYJ 
Şimdiye kadar binlerce kişıyı zengın etmıştar 

S el 11 .. lde 11 • EylGI • 938 d•dır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Amca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· 
rniyelerle (20.000) liralık bir mükafat Yardır. 

111m1111ım11u11nttıı11uHt1HllHIHllllHllHJllllltl 11111111111111111 

lıtanbul E>efterdarhimdan: 
Keşif bedeli 3734 üç bin yedi yüz otuz dört lira 49 ku

ruştan ibaret bulunan İstanbul Balıkhane binası önünde
ki müzayede yeri üstüne çatı inşaaile zemininin islahı açık 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin keşif, şartname ve 
projelerini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gi
receklerin de 2 81 liradan ibaret muvakkat teminat ak -
çelerile en az üç bin liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair Nafıa Müdürlüğiinden almış olduklan müteahhitlik 
ve Ticaret Odaıı;ı vesikaları ile 10-9-936 perşembe günü 
saat on dörtde eksiltme komisyonuna müra:aatla'rı. M. 

(700) 

Denlzyollerı ltletmeal MGdGrlGIGnden: 
İdaremizce hurdaya çıkanlnuş olan Gülnihal, Millet. 

Bülent, Füruzan, Güzel Bandırma vapurlan 3 Eylül 936 
günü saat on dörtte pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
şeraiti öğrenmek üzere hergün idaremiz levazmı ıefliii
ne müracaatlan. (659) 

2 ve 20 lcomprimelilı ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

11 

Tiirkıye Cümhur,yetı Uyu ~ ıurucu 

Madde'er inhısarından 
1 - 935 senesi mahsulünden idaremiz dcpo1armü 

mevdu olup olbaptaki karar mucibince mübayacısı ya 
pılmakta olan drogist af yanlarının tahlil ve teslim mu 
amelesini ikmal ederek bedelini tahsil etmemiş olan 
ların 1-9-936 Salı günü akşamına krdar idaremize 
müracaatla muamelelerini intaç etmeleri ve paraları 
nı almaları lüzumu ilin olunur. 

2 - İhracatımıza iştirak etmek üzere mttvafakatna· 
me imzalıyarak 934 ve daha evvelki seneler n ~ 11su1ü 
drogist afyonlarını mani pille ettireJJlerin 1-9- ı 93 6 Sc
h günü akşamına kadar İdaremize m;;n\r?atlc:t bittah 

lil tesbit edilen morfin dereceleri haki= nda mutabik 
kalmaları lazımdır. Aksi ha1d c re's n tahal'"1rn k ettiri · 
lecek heaapları üzerinden- mcıkpuz"an tanaim ediltt 
ceJrtir. ( 6 1 1 ) 94.1 

iktisat Ve!<d!etinc' Si1: 
1 - Açık eksiltmesi on beş giln mi' 1<, r-. 1c. ezatılan ''e 

17-8-936 tarihinde ihalesi yapJlacağı evve1rc i1an edilen 
Marmara nuntt:kası "İstanbuJ.. ö'çüler ve / var baş mü
fettişliğinde kurulacak olan mütenav'p re· y~nlı elektrik 
saatleri ayar masası verilen fiat haddi 1ayik görülmedif{i 
için şartnamelerde ya}5ı1an a~?.ii;'ıfl~ki ,.:ı,,. · ; ... ~1.ı;1(1er dahi-
linde yeniden on beş gün müddetle a•.'h c.ksi"t111eye kon
muştur. 

2 - A" Açık eksiltme şartn ... mesirı;n 9 Pncu madde
sinde yazılı t.~slim müddeti ayni şartlar dairesinde beş 
aydan yedi buçuk aya çıkarılmıştır. 

B" Fenni şartnamenin 24 iirıcil ~- ·' ,.',.si ve III iinc!.i 
faslının A ve B kısımlarında yazılı 3 Voltmetre ile 3 am
permetre E sınıfından değil yanlış payı o/(J 0,5 olan F sı
nıfından olacaktır. 

3 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 
Perşembe günü saat onda İktisat Vekaletinde yapılacak 
tır. ( 5 31 ) ( 5 5 O) 942 -
istanbul Ticaret ve Sanayi 

Odasından: 
Arsıulusal İzmir Fuarı İstanbul Oda paviyonunda 

eşya teşhir edeceklerin aşağıda gösterildiği üzere eş
yalarını vapura yüklemeleri icabeder. 

27-8-936 Perşembe sabah saat onda kalkacak va
pur Çarşamba günü sabaha kadar eşya alır. 

29-8-936 Cumartesi saat üçte kalkacalt vapur Cumar
tesi öğleye kadar eşya alır .. 

31-8-936 Pazartesi fevkalade bir vapur vardır. 30 A-
ğustos öğleye kadar eşya olır. (664) 

996 .. 
ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARt 

.Zafer bayramına tesadüf eden Ağustosun 30 uncu pa
·zar günü saat 9,45 te İstanbul Komutanlığı kararğahın
da Komutanlık tarafından t-ebrikat kabul ve saat ( ı 0.45) 

· te Beyazıt meydanında geçit resmi yapılacaktır. 
İstanbulda bulunan sayın Saylavlarla Umumi meclis 

üyelerinin ve teşrifata dahil zevatın teşrifleri rica olu • 
nur. (697) <B.\ 
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ilaçlarınızı .!;~~: SALiH NEC Ti 
den alınız. Reçet.elerinhı 
büyük bir dikkat, clddt 
bir istikametle hazırlamr. SRi SAÇ BOYASI Leke bırakmaz, tabii sabit, 

bir renk temin ed~r. 

' 

• 

Bugünkü 
öb .. 

KUMB 
gün BA 

A Yarın 
KA O ur. 

Boğaziçi .~iseleri Dire~tö_rlüğün~en: 
Orta ve Lise son sınıflann butunle rne ve engel smavlanna 2 Eylul ve diger sınıfların 21 Eylul ve Olgun
luk sınavlarına 18 Eylülde b~lanacaktır. Alakadarların proğramı öğrenmek üzere mektebe müracaatları. 

lstadbul Ticaret 
Odasından: 

ve Sanayi 

Ademi iktidar, 
- Bel Gevşekliğine 

< Memleketimizde aile sanayii ve küçük sanatları teş
vik ve himaye! i,in İktisat Vekaleti tarafından Ankarada 
29 Teşrinievvelde bir el işleri sergisi açılacaktır. Sergide 
gerek eşhas nezdinde bulunan ve gerek dükkan ve evler
de yapılmakta olan eski ve yeni eserler teşhir edilecektir. 
Gönderilecek eşyanın nakli, iadesi, sigortası ve istant 
masrafları vekaletçe deruhte edilmiştir. Muvaffakiyet 
gösterenlere muvaffakıyet derecesine göre nakti müka
fat ve madalyalar verilecektir. İştirak etmek istiyenlerin 
on beş Eylüle kadar gönderecekleri eşya hakkında Oda-. 
mıza malfünat vermeleri rica olunur. ( 694) 

en tesirli bir ilaç SERVOtN'dir. lh
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 1 5 kuruşa 
gönderilir. Sirkeci Merkez Eczahane
si Ali Rıza. 

831 

İstanbul İkinci icra memurluğun
da" : 

Bir borçtan dolayı haciz edilip pa-
raya çevrilmesine karar verilen ev 
eşyasının ikinci artırması 1-9-936 
tarihine müsadif Salı g. sandal be
desteninde saat onda açık artır
ma ile satılacağından talip olanların 
Sandal bedesteninde hazır buluna -
cak memuruna müracaatları ilan o
lunur. (25166) 

Çok başarat öldOrücQ mayifel' vardır 

Kamyonlarına haddinden fazla yük atan 

KAMYON SAHiPLERiNE: 
32 X 6 ve 32 X 6 1/2 lastikler azami on kat
hdır. Kamyonunuza fazla yük attığınızda en 

kuvvetli lastiği takmağa dikkat ediniz ve 

G • • 
1 

Fabrikasının sırf bu gibi hizmetler için imal ettiği 

Hususi 
Extra Plai 
12 katlı 

Lastiği kullanınız 

Bu lastikler diğerlerine nisbetle yüzde 50 
den daha fazla dayanabildikleri halde 

fiat farkı ancak yüzde 10 dur. 

Birinci mal 32x6 10 katlı Tarife fiatı 120,401ir 
,, 

" 
netice 
olarak 

,, 32x61-2 ,, 
,, 32x6 12 

32 

" Extra 
', Plai 

,, 
,, 

,, 138,90 
,, 132,44 

ne kadar tasarruf edebllece~lnlzl yukar1dakl rakkamlar sarih 
olarak iabat ediyor. 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 30~ ARŞiMiDiS MÜESSESESi 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ılinları 

'' ,, 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
400 kilo 50 kuruş. 

tık teminatı İhale günü 
Kaşar peyniri 15 Lira 7-9-936 Pazarte" 

si saat 15 t" 
Yumurta. 66000 adet 1 kuruş 25 santim, 61 Lira 88 K. ,, 
Beyaz peynir. 600 kilo 34 kuruş 15 Lira 30 K. ,, 
Kuru fasulye. 1500 kilo 12 kuruş 50 santim 14 Lira 50 K. ,, 

Guraba hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı dört kalem erzatc 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflaı' 
Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Levazıtı1 
kaleminde görülebilir. (577) 
-----------------------------------------------------------------------------~·___./ 
İstanbul 7 inci icra memurluğun

dan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine 

karar verilen eşyayı beytiye açık ar 
tırma suretile 27-8-1936 tarihine mü 

sadif Perşembe glinü saat 17 den 18 
kadar Galatada Kuledibi Şahziye Pa 

şa caddesi Tahiki hanının önünde 
satılacağından talip olanların mahal j 
Iinde haıır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. (25176) 

• lzmir Fuarını Ziyaret 
Etmek isteyenlere: 
Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 

~~~Fakat, vaınız blr'rLI 
tenekesi Ozerlnde asker resmi yoksa 

Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmi müna
sebetile sergiyi ziyaret etmek istiyenlere kolaylık 
olmak üzere 31 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 
15 te İZMİR vapuru İstanbuldan kalkarak doğru 
İzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddet
çe lzmirde ziyaretcilerin ikametlerine tahsis edile
cektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir surette her türlil 
istirahatleri düşünülmüş ve geminin kara ile doğru 
irtibatı temin edilmiştir. Vapurda yatmak ve ye
mek istiyenler fiatlar hakkında İstanbul acenteliği
mizden izahat alabilirler. 

F L i T deilldlr. 
~ 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü ma• 
viler almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin• 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bır FLiT olduğunu ve siyah kuşaklı 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde 
satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hlyleden €1.rldirler. Hakiki FLiT kullanıl~ 
dıkda bütun haşaratı öldüreblllrsinl.ı. 

ıD;liklerı w yanklara FL(T tozu 
Jıoyunuz. Haşarat, to:a temas 
etkr ıtmız tilrlıal olur/er. 

Bu münasebetle İzmirde gidip te birkaç gün kala
rak dönmek isti~enlere kolaylık olmak üzere Ağus
tosun 29 uncu Cumartesi günü İstanbuldan kalka
cak olan İzmir Sür'at Postasının 31 Ağustos 936 
Pazartesi günü yapacağı avdet seferi bir defaya 
mahsus olmak üzere Eylülün 3 üncü Perşembe gü
nü saat 16 ya tehir edilmiştir. 

Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklar -
fn?7) 


