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Stalin orduya '~ Hazır ol '' 
Yeni dünyada Dil Kurultayının çalışmaları 
sulh ' 
birliği Dünkü toplanttda Gürieş-Dile 
n n!~!~:~:°A~~;:ileE~=~~ da•ır •ık•ı mühim tez izah edildi lca arasında seyahat zamanını 

dört gün, yedi aaate indirdi. A- \... ..) 
:r~tırmaları ilerliyen hava hatla- f"'f d k J •• J J 
ıı. ik.ma• .. edilinc.e bu müddet bel- Pro'esö·r Ahmet veva ın omisqonua muua1aa 
lu hır gune de ınecek. .. / ~ 

l>ı:~:~;e:;~:~:;a :::. d':'ıı-: ettig" i tez büljük bir al<ika uyandırdı 
lnrndan !:.Ok yakla.-;mış olacaklardır. 
l'akat buna mukabil dünyalann yeni
si ile eskisi arasında, karşılıklı alaka 
bakımın<lan büyük bir uzakbğa, hat
ta aynlığa doğru gidilmektedir. 

Yeni Monroe 

Şimali ve Cenubi Amerikanın 

yirmi bir cümhuriyeti ara
Bnıda ,hiç şüphesiz eskidenberi te
llanüt ve yakınlık iddialan vardı. 
lıle9hur (Monroe) nazariyesi, <Ame
rika Amerikalınındır) sözüyle Av -
!"Upaya karşı müşterek bir cephe 
kurmuş oluyordu. Ancak şurası \'3.r 
ki bu nazariye, emperyalist Amerika 
tarafından kendi menfaatleri bakı
lnıııdan ileri sürülüyor ve Birleşik A
tnerikayı eli sopalı bir zabıta memu
!"U mevkiinde bulunduruyordu. Bu 
nazariye, Amerikan milletleri arasın
daki gönül hoşluğunun ve tesa -
nüdün ifadesi olmaktan uzaktı. 
Vaşingtondaki Pan - ~mı>ri~ hi.,ıı

aı ve bu bina etrafındakı faaliyetler 
.ıe, muhtelif memleketler ara..sınua 
~an dostluk cemiyetlerinin faa
liyet sahasını pek ~ok geçmiyordu. 

.uı6.1 te Amenl'a \.tunın~~!~_.;t.a
lnamile yeni w '1iu- açb. ~ 
:lberkezi olan Montevideoda toplanan 
l>an - Amerikan konferansında A
!lterika hükumeti, Monroe nazariye
tıini tadil edecek ve Amerikan millet
leri arasında tam müsavat esası 'ize. 
tine münasebetler kurulmasını müm
~ kılacak bir yol tuttu. Amerika
nın Söyledikleri şuraya varıyordu: 
''Ben art1k kurt olmaktan vazgeçtim. 
lierkesle beraber sfuiiye kanşaca
inn. Amerikada her nuı~t kendi mu
kadderatına hakim olacak. Araya 
ıirrnek lazımsa ben yalnızca hareket 
etnıiyeceğim. Hepimiz birden elbirli
ti Yapacağız.,. 

Sağlam bir temel a irlegik Amerikanın bu vaziye-
tini bütün Amerika sevinçle 

karşıladı. (Mont('video) k"nfpr"'"-
81lıda bir misak filan imza edilmemiş 
0

hnakla beraber yeni bir bina ku1 • 

lrıak için sağlam bir temel hazırlandı. 
Bundan sonra Birleşik Amerika 

~e .diğer .belli ba,lı Amerikan millet
_11, Bolivya ile Paraguvaym arasına 

tirdiler ve aradaki harbe nihayet 
:\rerıneye muvaffak oldular. 

.l\ınerikan milletlerinin azmine ve 
~aPtıklan hazırlıklara ba'kılırsa Bo
ih':_a :-- Paraguvay harbi yeni dünya 
~an arasındaki son boğuşma <>
rı......_~~· bundan sonra yalnız sulh, 
--veJt!Uk, iş birliği hüküm sürecektir. 

~rtaerikcın Milletler Cemiyeti 
~ ınerikan milletleri, A vnıpa

bıU • daki Milletler Cemiyetine 
) \Pazı ve rakip bir Milletler Cemi
ıueti kurmayı düşünmediklerini söy-

Atatürk Dil Kurultayının iki celsesi arasında 1. Necmi Dilmenden izahat alıyorlar 
Türk Dil Kurultayı dün yine Dol -

mabahçe Sarayında toplanmı!j ve me
saisine devam etmiştir. 

Toplantıya tahsis edılen büyük sa
lon, birinci ve ikinci gün olduğu gibi 
yine tamamen dolmuş bulunuyordu. 

Bu meyanda Iktısat, Sıhhiye, Maarif 
vekillerile birçok saylavlar ve ecnebi 
profesörler ön sırayı işgal etmişler -
di. Ba,şkanlık mevkiindc Asba.§kan 
Nuri Conker bulunuyordu. Sekreter -
ler de yerlerini almışlardı. 

Mısırın istedikleri • 
yerıne geldi 

lngiltere_- Mısır anlaşması 
dün Londrada imzalandı 

Nah.as Paşa Tngiltercnin Mısır fevka 
Zdde kom~eri Lamps011la beraber 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün ha -
riciye nezaretinde tarihi Lokamo sa ı 
lonunda Ingiliz - Mısır mümessilleri 
yeni Ingiliz • Mısır muahedenamcsi
ni imzalamışlardır. Bu muahedena • 
me ile Mısırın milli emelleri musli· 
hane bir surette tatmin edilmiş ve 
uzun müddet münakaşa mevzuu teş 
kil etmiş olan Ingiliz - Mısır mesele
leri hallolunmuştur. 

Eden, Halifax, Jhon Simon, Ram
say Mac Donald ve ali komiser Sir 
Lampson, Ingiltere namına, başta 
Nahas Paşa olmak üzere Mısır heye 
tinin 13 azası muahedeyi imzalamış· 
lardır. 

[Diğer telgraflar altıncı sayfamızda] 

ki ihtilifiann sulh yoluyla halli \'ej çok yapılar kurulmasını temin t!de· 
arada yakınlık husule getirecek eli- cck. 
ğer el birlikleri. Avrupanm kanşıklık manzarası 

A ve oradaıı gelen harp kokulan, yir-
2 - SiWılann azaltıhnası. . b' A 'k ill . · b. 'b' · 

mı ır men an m etını ın ırıne 

Saat tam on dörtte Atatürk, refa
katlerinde Başvekil lsmet lnönü v~ 

Londra Elçimiz Fethi olduğu halde 
salonu şereflendirdi. Kurultay azaları 
Büyük Önleri ayakta karştladılar. 

Kurultay tafsilatı 8 inci sayfadadır 

Dr. Şaht dün 
Parise gitti 

Pariste ikbsadi ve siyasi 
meseleler görüşülecek 

(!;~~~· Fakat 1936 Kinunuevvelin
lrıe ~os Ayreste toplanacak "A
)a 

11ka.nıar arası,, konferansı için 
1'u Pılaıı hazırlıklar, Amerikanın Av
~e ~ harp mikrobu dolu siyaset 
old ~Unasebet sahalarından mümkün 
ile ugu kadar uzak kalmak ve kencli
~ı ltıa!ısus bir insanlık ve sulh binBSI 
fıi~k . istediğini zannettirecek ma-

S - Devletlerarası hakların bir yaklaştırmış, eski dünyadaki harp 
kanun mecmuası haline konulması. ve karışıklığın sirayetine karŞı müş- Doktor Şaht 

4 - Borç tahsili ~in kuvvet veya terek bir set kurmıya sevketmiştir. Paris, 26 (A.A.) - Doktor Şaht, 

Soe tedır. 
~ Ayrea konferansmm rllz • 
~tnıaı . 'Arjantin, Meksika ve liu
l'iııd a htlkfunetıerinin mUmessille-

diplomasi müdahaJ~i gibi vasıtalara Amerikanın böylece siyasi ve ikti· Fransa bankası direktörii Labeyre -
mtlracaat edilmemesi. sadi manasile birliğe doğru gitmesi, rid'in ziyaretini iade etmek üzere dün 

5 - Milliyet ve tabiiyet haldını~ emperyalizmi tasfiyeye uğratması akşam tayyare ile buraya gelmiştir. 
yeknasak hükümler. ve Avrupa ve Asya işlerinden gitgide Şaht, Fransaya gelen ilk nazi na -

6 - tktısadi 1! birUğl, münakale alakalarını kesmeye hazırlaması, es- zırıdır. 
vasıtalannda zlyadellk ve sürat. ki dünya işleri üzerinde de çok mü- Labeyrie, bugün Şahtm gerefine 

'7 _ Bilgi ve külttir mönasebetle- him tesirler ve akisler husule getire- bir öğle ziyafeti verecek ve bunda 
rlnln artması. cektir. Blum ile Delbos hazır bulunacaktır. 

Yeni dUnya, harp bataklıklarını Berlin, 26 (A.A.) - Berliner Boer-E•lti ılünyaJltl ömell kat'i bir surette kurutmaya muvaf- . 

v 
2 inc:ideı Schlr Haberleri - Siyaset IJemJ - Takvim 
3 üncüde t Son Haberler - Resimli makale - Felek. 
4 ünc:üdeı Acı hakikatler - Sailık Öliltleri 
5 incide ı Günün meseleleri - Günün içindea, 
6 ınc:ıdas Yesarinin romanı: Gece ;yar111 
7 incide t İstanbul sayfa&J 
8 incide : Uç İstanbul 
9 unc:ad& : lzlandaya Türk akmı - Mart Antuvanet 

emrini verdi 

Asilere karşı giden gençler silah tutmasını öğreniyorlar 

ispanya kıtali 

Asilerin yaptığı büyük 
taarruz akim kaldı 

Asiler şimal cephesinde hayli zayiat vererek 
geri çekilmeğe mecbur oldular 

Hendaye, 26 (A.A.) - Rcuter A- !htilalcilerin taarruzu, işitilme .. 
jansından: miş derecede şiddetlidir. llk safta 

lrun ve San Scbastiyene karşı ya- Faslı 700 Lcjyöner vardır, bunları 
pılmakta olan taarruz en şiddetli tanklar ve toplar takip ve takviye 
devresindedir. lhtilalciler bu sabah etmektedir. 
fecir vakti, Lapeııa dağı ile Irun, llk hücum dalgasının düşman hat 
San Sebutiyen ve.Paaayes'ten mili}· larmda gedik açamamış olduğu zan
terek bir taarruz hareketi yapmışlar nolunmaktadır. Şimdi ikinci bir bil· 
dır. cum yapılmaktadır. 

Fransa - Ispanya hududu hemen Guadeloupc limanı ihtilalcilerin u .. 
kapatılmıştır. zun menzilli toplan tarafından bom· 

Muharebeler, kesif bir sis altında bardıman edilmiştir. 
yapılmaktadır. [Diğer telgraflar altıncı sayfamızda] 

Stalin'in Kızıl orduya hitabı 

Çok mühim ve kat'i 
hadiseler arif esindeyiz 

Londra, 26 {Tan) - l~\'ening Ne\•s gazetesinin Moskova muhabiri bu
gün Stalln tarafından radyoda Sovyet miisellah ktl\'vetlerine yapılan hi
tabenin başlıca kısıınlannı gazetesine bildirmektedir-. 

Stalln ezl'iimle demiştir ki: 

"Çok mühim ve kat'i hadiseler arifesinde bulunuyoruz. Artık her 311 

proleter vatanın nıüdafaası için canınızı fedaya çağnlabllirsinlz. Bu aıu 
siz derpiş etmiştiniz. Düşmanl:ınmız vaziyet almaktadırlar. Binaenafeyh 
hazır olunuz. Sizler ki bü~·ük memJeketimizin hududunda bulunuyorsv
nuz. 1)1 bek~ilik yapınız.,, 

Amerika da bir sulh 
konferansı tonlanacak 

Lebron Sekizinci Edvard Sta1m lond~ lntlrekkep bir heyet Vaşing
ttı.u·1 UZUJı boylu çalışarak ve 21 

ettıı 
~ ınuvafakatini alarak hazırla-

fak olursa bu iyı" örnek belki de senzeıtung, Şahtm Fransa Eazırlan B ütün bu işler belki de bir. tek 
konferansta ikmal edilemi- Avrupa milletleri arasında yeni gö- ve devlet adamlan ile yalnız iktısa

yecek, fakat ortada okadar candan rüş ve gidiş imkAnlan açılmasına di meseleleri değil, ayni zamanda ha
bir gönül ho9luğu havası var ki mut- hizmet edebilir. lihazırdaki siyasi .meseleleri de mü-

New-York, 26 (A.A.f - New-York davet edilecekleri bir sulh konferan-
Times gazetesi yazıyor: ~ı akdetmek tasavvurunda olduğu 

haber verilmektedir. 
t 1 · Bu Programda şunlar vardır: 

- 4.ınerfkan mllletleri arasında-
laka sağlam bir temel üzerinde bir- ~hmet 'Emin YALMAN zakere edeceğini yazmaktadır. 

Roosevelt'in teşrinisani ayında tek
rar reisicümhurluğa intihap edildiği 
takdirde İngiltere Kralı Sekizinci Ed 
varil ile Staline, Hitler ve Lebrün'ün 

Japonya ile Çin ve diğer memle • 
ketlerin mümessilleri de bu konfe • 
ransa davet edileceklerdir. 
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Ankara mektuplan 

İhraç malları ve propaganda 

Türkofis, 
program 

geniş bir 
hazırlıyor 

Bütün ihraç mallarımız esaslı bir propaganda ile 
tanıtılacak ve iyi yetiştirilmesi için müstahsille 

iş birliği yapılacak 

A nkara, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Şimdiye kadar 

muvaffakıyetli birçok işler başaran 

Türkofis, yeniden çok hayırlı bir te
§cbbüse girişmiştir. E\'Vela ihracat 
mallarımızın satışında bilyilk b i r 
ehemmiyeti olan prtıpaganda işlerim 
teşkilatlandırmak ve ınüstahsili iyi 
mal yetiştirmeye alıştırmak için bır 
program hazırlanmaktadır. llk ola -
rak ele alınan barsak ihracatı işidir. 
Barsak, memlekete son senede bir bu 
çuk milyon liralık bir gelir temin e
den bir maddedir. 

Barsak ihracatı 

D I§ ticaretimizi rakamlar ha -
Jinde ifade eden istatistik -

lcr gösteriyor ki, barsak, seneden se
neye değerli ve yabancı pazarlarda 
alıcısı artan bir ihracat nıaddemiz -
dır. Memleketin müsait ınıntaknla -
rında hususi bir itina ile yetiştirilen 
koyunlar, bilhassa karaman cin$i, 30 
metreye yakın ve usta ellerin yardı
mıle §effaf, renkleri beyaz, evsafı 

ytiksek ve deliksiz barsaklar veriyor. 
lhracatta sUrümUn artması için 

her şeyden önce bu sal)ayie hususi 
bir itina gösterilmesi zar.uridir. Eğer 
barsak imalinde kullanılan su, maden 
emlahım ihtiva edecek olursa bar -
saklarda pas lekeleri, delikler yapa
bilir. Bu itibarla, barsak ihzannda 
suların emlahsız olmasına bilhassa 
dikkat edilmelidir. F a k a tı · bu yol
da bize rekabet eden bazı yabancı 

memleketler, barsaklanmızm hazırla
nışında sarfettiğimiz itinanın değeri

ni hiçe indirmek için menfi ve bizim 
için çok zararlı propaganda yapmak
tan geri durmuyorlar. Biz bu men
fi propagandaya düşüniilen ve istik
bale muaf tedbirlerle değil, bugün 

tatbik edilmekte olan fenn~ usullerin 
zikrile ve sözden çok daha değerli, ra 
kamlarla cevap veı'mek istiyoru:;ı:. 

Bağırsakların temizlenişi 

T ürkiye, memleketinde yetiştir
diği en iyi cins koyunlarilc, 

barsak mliı!ıtahsili mcmlek<'tlcr içinde 

Halı ve seccade 
sergisi hazırlığı 
Dünyanın en kıymetli 
halıları teşhir edilecek 

İstanbul sezonunun sergi hafta-
11 devam etmektedir. Bugün de saat 
16 da Ayasofya hamamınd·l halı ve 
seccade sergisi açılacaktır .. Bu sergi· 
de dünyanın en kıymettar halıların -
dan madut bulunan ve e~kiden islam 
müzesile Topkapı Müz~sinde bulunan 
halılar teşhir edilecektir. • 

Şehir bandosu diln P..kşam Taksim 
Bahçesinde, sezon milnasebetile ter· 
tip edilen konserlerden s<.ınuııcusunu 
vermiştir. 

Belediye Turizm Müdiırlüğü, dün, 
Cim Londosa bir telgraf ç:ek~rck ya

pılan seçmelerde Dinarlının birincili· 
ğı kazandığını bildirmış ve maçın 6 

eylCıl pazar günü yapılacağmı ilave 

etmiştir. Cim Londos eylül başların
da tekrar §ehrimize gelecek ve 6 
eylCılde Dinarlı ile Tamsım stadyo -
munda karşılaşacaktır. Cim Londos, 
lstanbulda yalnız bir maç yaparak 
Yunanistana dönecektir. 

Balkan festivaline iştirak edecek 
Romen ve Yugoslav heyetleri yarın, 
Bulgar, Yunan heyetleri de öbür gün 
eehrimize geleceklerdir. 

Muallim terfileri 

Geçen hafta terfi eden muallim
ler listesini neşrettiğimiz sırada G~
lenbevi Ortamektebi Riyaziye Mual -
limi ve Yardirektöril Süreyyanm ter 
fı ettiği sehven unutulmuştur. Gelen 
kararnamede Süreyyanın 35 liradan 
fO liraya terfi ettirildiği bildirilmiş -

•• 

mümtaz bir mevki sahibidir. Bu ko
yunların barsakları hususı mahaller
de, resmi otoritelerin daimi kontrolü 
altında çıkarılmakta ve fennin gös -
terdiği en mükemmel usullerle temiz 
lenmektedir. Bilhassa bu temizleme 
ameliyesinde memleketimizin üstün
!Uğü vardır. Zira Izmırin Çamaltı 

memlahasından çıkarılan tuzlar, kim 
yevi terkip itibarile, bu temizleme a
meliyesi için dünyada eşi bulunmıyan 
bır hususiyeti haizdir. 

Bilhassa karaman koyunlarından 
alınan barsaklar hem 30 metreyi aış -
kın uzunlukları, hem de kalınlıklarile 
Avrupa ve Amerika pazarlarında çok 
rıığbet görmektedirler. 

Beş senelik inkişaf 
R:5) eş yıl içinde, barsak ihracatı 
u;;mp sahasında temin edilen iler

leme ve memlekete giren para şu üç 
beş rakam ile daha iyi canlandırılabi
lir: 

1031 yılında ihraç ettiğimi;: 20 
bin kilo barsağın memlekete soktuğu 

para yarım milyona yakındır. 1932 de 

kilo itibarile düşen (175 bin kilo) 

barsaklarımızm fiyatının yük8elmc -
sile 520 bin liraya yakın bır para te
min etmiştir. 1933 ten 1935 e kadar, 

üç yıl, hem gönderilen barsak, hem 

memlekete akan para mıktarı yüksel

miştir. Rakamlar sırasile, 150 bin 

kilo, 577 bin lira, 205 bın kilo, 1.o:n, 
bin lira ve 1935 te 231 bin kilo, 1,59! 
bın liradır. 

Dünya piyasasında en büyük alıcı 
memleketler bilhassa Almanya ile 
Amerikadır. Nitekim bızde, 931, 93·1 
ve 935 yıllarındaki ihracatımızı Al -
manyaya, diğer iki yıl da Amerikaya 
yapmış bulunuyoruz. 

Türkiyede barsak ticaretinin mer
kezi lstanbuldur. Fakat memleketin 
diğer birçok şehirlerind~ bilhassa Ço 
rum ve Gaziantcpte bu işle uğraşan 
büyük firmalar vardır. Türkiyede 
barsak ihracatile tanınmış on dört 
büyük tüccardan 8 i Türk, 6 sı yaban· 
cıdır. 

Hususi ve resmi 
mekteplerde ders 
Muallimler 24 saatten 

fazla ders alamıyacak!ar 
.Maari~ Vekaleti ortamektep ve li

se muallimleri hakkında yeni bir ka
rar vermiştir. Bu karara göre, mu
allimlerin hususi \'e resmi mektepler 
de verecekleri ders mecmuu haftada 
24 saati tecavüz edcmiyecektir. Bu 
itibarla hariçte de muallimlik yap
mak istiycnler \'aziyetlerini buna gö 
re tanzim edeceklerdir. Yani ya !?1 
saat münhasıran resmi mektepltırde 
ders alacaklar, yahut kısmen husu
silerde kısmen resmilerde ders ve
receklerdir. 

Bundan başka muallimler mütead
dit mekteplere dağıtılmıyacak. bütün 
dersleri bir \'Cya nihayet iki mektep
te toplanacaktır. Ortamekteplerle li
selerin yeni tedris yılına ait muallim 
kadroları henüz tasdikten çıkmanuş
tır, kadroların ay başında belli ola
cağı anlaşılmaktadır. 

idari vazifeden çekildiler 
İstanbul erkek lisesi müdür ınua

\'ini Tahir, kız lisesi mUdUr muavini 
İhsan idari vazifelerinden istifa et
mişlerdir. Bunlar yalnız bulundukla
rı mekteplerde muallimlik yapacak

lardır. 

Muallimler Almanyadan 
döndüler 

Alman muallimler birliğinin daveti 

Uzerine Almanyaya gitmiş olan ve 
orada epeyce mUddet kalarak bir tet
kik seyahati yapan Türk muallimleri 
kafilesi dün sabah §chrimize dön
mU§lerdir • 

TAN 

Yeni Defterdarlık 
kadrosu hazır 

Maliye müsteşarı dün 
tetkiklerde bulundu 
lstanbul Deftcrdarlığmın tabak -

kuk kısmına ait isimsiz kadro pey -
derpey isimlendirilmektedir. Tahsili. -
ta ait kadro henüz gelmemiştir. Pul 
müdürlüğü kadrosu tamamik isimleıı 
dirilmiştir. Bunların tayinlerine ait 
tasdik muamelesi dün vilayetçe ya -
pılmıştır. Isimlendirilen kadrolar, ta 
li derecelerde memurları. aittir. 

Defterdarlık müdürlerinin yüksek 
tasdika arzolunan kadroları da bu -

' günlerde gelecektir. Deftedar mua -
vinliklerine Edirne Defterdarı Cemal 
ve Balıkesir Defterdarı Behçet tayin 
edilmişlerdir. 

Maliye mü•te1annın tetkikleri 
Maliye Müsteşarı Faik te defter -

darlığa gelerek kadro iŞlerile meşgul 
olmuş ve defterdarla görü~müştür. 

Maliye Vekaleti, kadro isimlendiri
lirken hiçbir memurun açıkta bırakıl
mamasını bildirmiştir. Bununla be -
,.aber beş on memurun ac;ıkta kala · 
ca~ı anlaşılmaktadır. Bunlar, başka. 
yerlere yerle§tirilecektir. 

Türk Dayinler Vekili 
Türk Dayinler Vekili Zekai. dün 

maliye müsteşarını ziyaret etmiştir. 

Belediye faaliyeti 

Dirileri ölmüş 
gibi gösterenler 
Şebekenin faaliyet 
sahası zannedildi

ğinden gen iştir 
Sigorta dolandırıcılığı tahkikatı, 

ehemmiyetini gittikçe arttıran hır 

safhaya dahil olmuştur. 
Galata ı:;ulh ceza mahkemesi kara

riyle tevkif edildiklerini yazdığımız 

Eyüpte fırıncılık eden Dimitri ile ka
rısı Izmaro ve Peştemalcıyan, dün 
müddeiumumiliğe i s t i d a ile mü
racaat ederek serbest bırakılmaları
nı istemişlerdir. Müddeiumumilik, 
bu talebi tetkik etmektedir. 
Diğer taraftan dün, Beyoğlu emni

yet memurluğunda yeniden üç dosya 
muamelesi bitirilerek adliyeye veril
miştir. 

Şimdiye kadar üzerinde inceleme 
yapılan dosyalar 17 ye baliğ olmak
tadır. 

Sigorta dolandırıcılığı şebekesiııin 
elebaşısı olan Onnik lplikç_iyan dün. 
Beyoğlu emniyet memurluğuna çağn 
!arak alakadar memurların huzurun 
da, sigortacı Vuçino ıle yüzleştiril -
miştir. Vuçino, sorulan suallere bir
takım kaçamaklı cevaplar vermişse 
de kendisinin hadisede, ehemmiyetli 
bir rolil olduğu tahakkuk etmekte • 
dir. Dosyalar üzerinde tetkikat ilerle
dikçe. daha bazı suçlular ortaya 
çıkmaktadır. 

1931 senesinde, Mimar Şayrettin 
mahallesinde muhtarlık işlerine ha-

Y b O h kan kimselerin adı bir aradadır. Bun eni ütçe a iliye 
lar, sağ oldukları halde ölüm kağıdı 

Vekaletince tasdik edildi vermekten suçludurlar. 

Belediyenin 936 bütçesi Dahiliye Emanuelidis ve Armene k Hancı-

Vekaletince tasdik edilmiştir. Bütçe yan isminde iki doktorun imzaları al

bugünlerde geleceği için Eylülden iti- tında yaşıyan kimselere ölüm raporu 

baren yeni bütçeye göre, hareket e
dilecektir. Bu münasebetle belediy~

de çok değişiklikler olacak, münhal· 
!ere yeni tayinler yapılacağı gibi ye

ni bütçe ile terfi etmeleri icap eden 

verdikleri anlaşılmıştır. 

Vilayet, sigorta dolandmcılığı tah

kikatiyle yakından meşgul olmakta
dır. 

memurların vaziyetleri de tesbit edi- Bir Romen gemisi bu 
lecektir. b h I sa a liman•mıza ge iyor Bu ara4a fen müdürlüğünde but 

memurların maaşları ücrete tahvil e- Roman a d nanma ma sup 

dilecek, diğer bazılarının maaşlarımı 
zam yapılacaktır. Hastane sertabip -
terinden bazılarına da zam yapılması 
takarrür etmiştir. 

Bundan başka, yeni bütçe ile ya
pılması iktiza eden yol, tamirat ve
saire gibi işler için de şimdiden ha
zırlıklara başlanılmıştır. Kayma
kamlıklar kendi mıntakalarma ait 
faaliyet programlarını hazırlamış ve 
belediyeye göndermişlerdir. Fen mü
dürlüğü, yeniden yaptıracağı yollar
la tamir ettireceği yolların birer cet 
velini yapmıştır. 

Floryanın imarı 
Floryanın imarı işleri ilerlemekte

dir. Belediye, istasiyon civarındaki 
bUyUk bir arazinin istımlakine teşeb
büs etmiş ve kanuni muamelesine baş 
!anılmıştır. Biltçe gelir gelmez para
sı verilecektir. 

Stiki 'll1cktep gemisi, bugün Karade-
nizden limanımıza gelecektir. Kara· 

deniz ve J<:ge denizinde bir tetkik ge
zintisine çıkan bu gemi, Sinop ve E

reğli limanlarımıza uğramı§tır. Bu -

rada iki gün kalacaktır. 
Bugün öğleden sonra, Romanya 

sefiri tarafından gemi kumandanı 

şerefine bir ziyafet verilecektir. Ya

rın, Taksim abidesine bir çelenk ko

nulacak, ayni günün akşamı Heybeli 
ada deniz lisesinde misafirler şerefi
ne bir çay ziyafeti verilecektir. Mek 
tep gemisi, Cumartesi sabahı Ege 
denizine hareket edecektir. 

Maaf 'tevziatı batlıyor 

ücretli memurların ağustos aylık
ları pazartesi. muvazzaff memurla -
rın eylul aylıkları salı günU verlle -
cektir. 

Talkvlm, Hava 
Bugünkü hava 

Bugün bava, dünkU gibi olacak ve 
sureti umumiyede açık geçecektir. 
Dcrecei hararette daha ziyade bir 
tenezzül muhtemel değildir. Rüzgar. 
vasaU bir sür'atle esecek, rütubet 
fazlala.şacaktır. 

Dünkü hava 
Dün hararet gölgede en çok 26,1, 

en az 16,5, güneşte azami 60.5 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Rütubet 
yüzde kırk yedidir. Tazyik 760,6 mi
limetredir. Rüzgar lodostan saniye
de 6 metre sür'atle esmiştir. Hava, 
öğleden evvel bulutlu ve sonra açık 

geçmiştir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün gölgede hararet 

baml 29,l, asgari 18,9, güneşte en 
çok 59,5 derece olarak kaydedilmiş
tir. RUtubeti nispiye vasatisi % 70, 
tazyik 757,5 civannda görUlmilştUr. 
Rilzgir ,imal istikametinde saniyede 
4,7 metre sür'atle eıımiş, hava çiğ 

yapmıştır. 
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Afyonkarahiaann kurtuluıa 

lantı yapıldı. Bayan Afet, vanlacak 
tarihi ve arkeolojik hedefleri ortaya 
koydu. 

2 - Avusturyalı güreşçilerle yapı-
• lan mUsabakalarda 5 - 2 Tilrk gti-

1 - Floryada büyük, ilmJ bir top- reşçileri kazandılar. 

Tavuk hırsızı 
bir kadın! 

Tavukları avlarken 
kendi avlanmış! 

Sultanahmct ikinci sulh ceza mah
kemesi huzuruna, Ayşe adında tavuk 
hırsızı bir kadın çıkanldı. Ayşenin 

profesyonel bir hırsız olduğu anlaşı
lıyordu. 

Koltuğunun altına içi yemle dolu 
bir torba alarak mahalle aralarında 
dolaşmıya çıkıyor ve nerede ba.şıhoş 
bir tavuk görse. hemen bir ı avuç 

yem serpip tavuğu yakalıyormuş. 

Ayşenin avladığı tavukları bağırt -
mamak için basit bir usulü var: He
men boyunlarını sıkıp nefes almalan
nı menediyor ve böylelikle sızıltıyı 

meydan vermeden mur.adma eriyor. 
Şimdiye kadar bu vasıta ile pek 

çok tavuk ve piliç yakalayıp torbaHı
na yerleştirmiş fakat geçende bir 
gün, Çarşıkapıda dolaşırken, Elcni 
isminde bir kadının tavuğuna göz 
koymuş. Bu sırada Eleni de pencere
den bakıyormuş. Tavuk hırsızı Ay
şeyi görmüş. Sade, kendi rıı. mekle 
de kalmıyarak komşularına da gös -
termiş. 

Ayşe, gözetlendiğinin farkına var
mıyarak piliçleri avlarken, kendi av
lanmış. Yakalayıp mahkeme huzuru
na çıkarmışlar. Hırsız A~enin diin 
Sultanahmet sulh ceza mahkemesin
de duruşmuı yapıldı. 

Suçlu, tavuk çaldığıaı inkar edi
yordu: 

- Torba içinde yem yoktu. Mu
kavva kağıtları vardı... Satmıya gö
türiiyord um .. 

Fakat vakanın şahitleri. kendisini 
tavuklara yem atar ve torbasını a -
çarken görmüşlerdir. Hakim Salahat 
tin, Ayşenin tevkifine karar verdi. 

Nezihe Muhittinin açtığı dava 
Eski Kadın Birliği Reisi Nezihe 

Muhittin tarafından Karikatür mec-
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Siyaset alemi 

Filistinde gürültü artıyor 
Daha sakin bir zaman olsaydı, Fl

listinde devam P.<lip giden Ü!:iizltt bo

ğuşma dünyanın güzüne çarpar, 
ehemmi)·etle takip edilirdi. Iı'akat is

panyada günde binlerce insan ho

~azlanı p giderken, F'ilistinde lıer gün 

l>e!j, on kil'jinin vurulması, öldürill

mf'si, zarar güren tarafın intikanı 

hareketlerine atılması, İngiliz uke
ri kuV'\·etlerinin anarşi ile çarpışms

sı, (,'Ok kfü;iik bir ölçüde bir gürültü 
manzarası husule ~etiri)·or. 

İspan~·a ile muka~·ese bir ta.rafa 
bırakda{'.ak olursa :Filistin \'a.ziyetl· 

nin ~ittik~e ehemmiyet kespetmekte 

olduğu göriilür. Bir defa şurası \'af 

ki i!;ler günden güne fenalaşmakt.a
dır. Filistinde suikaste kurban olan· 

larm miktan çoğaldığı gibi, ırklar ... 

ra."lındaki münaferet te o nispette ;,id 
det kespetm<"ktedir. Emniyetsizlik te 

gittikçe artıyor. Yalnız \'e mihlafaa

sız ortaya çıkan fertleri1 kÖ§e başm· 

da mutlaka ölüm bekliyor. Gfıçell 

gün be§, on dakika ha.va abnak lçlD 

Kudüste bir İngiliz hastanesinin ka

pı!4ı önüne çıkan iki yahudi hastabs

kıcı beş, on dakikalık bir zaman için· 

de m~hul adamlar tarafından öldil
rttlmüştür. Trenler, diğer nakil vuı· 

talan her dakika suikute maruzdur. 
İngiltere şimdiye kadar ana.rşiyf 

teskinden aciz kalmıştır. Askeri ted

birler kifayetsizdir. Filistlnde Ara.p

lann elinde umumi harp günlerinden 

kalmı~ \'eya diğer suretlerle tedarOI 

ooilmiıs sa~ısız sili.h vardır. Bunları 

toplamak hususundaki teşebbösler 

müspet netice verememiştir. Fertle

rin hareketlerinden bütün bir tehir 
muası aleyhine, bir dava açılmıştır. halkını mes'ul tutmak ve cezalan
Davaya sebep, Karikatürde çıkan dırmak gibi tedbirler yarım tedhir 
Nezihe Muhittin'in bir karikatürü- mahiyetini gf'Çmiyor. Mesel& geçen 

dilr. gün Nabhıs şehri halkı müşterek bir 
DUn Birinci Asliye ceza mahkeme- • 

Sı. d b d b kıldı M para C'eZ&~rna tabi tutulmu,, fakat n e u avay• a . ecınuanın 

neşriyat mildiri Ta.hi 1lJ1rietü • .._ bu hareket herkesti{ ka.fuı'!ı blms 
ı;;aka mahiyetinde olduğunu aöyledi. tlaha Kıı.dınnaldan ba ka. netır..e \'e~ 
Duruşma, iddia ve müdafaa için merniştir. 

baJjka güne kaldı. İngilizlerin pyreti, ekseriyet ha-

F ırmcrnın elini ayaiınr bağlı- llnde olan Araptan t.Mkln etmeye ma 
yanlar tevkif edildi tuftur. Bunun için de ilk toobir ola

Ccrrahpaşada fırıncı Nurinin elle
rini ve ayaklarını bağlıyarak bin li
rasını alan Hulusi ve kardeşi oğlu 

Cemil, dün Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesi karariyle tevkif edilm~ 
!erdir. Çalınan bin liranın 500 lirası, 
Cemilin kitapları arasında bulunmuş 
tur. Fırıncıyı tehdit ettikleri bıçak 
ta Beyazıtta bir mahzende ele ge i -
rilmiştir. 

Hultısi ile Cemilin bundan 6 ay ev
vel ayni fınndan 800 lira para a.,ır
dıklan Rnlaşrlmaktadır. Tahkikata de 
varn olunuyor. 

Askere ıitmemek için doğum 
tarihini küçültmüt 

Yakumo isminde biri askere git

memek için, doğum tarihi olan 322 

yi, 312 yaptırarak Yllfinı bUyUltmüş. 

~fahkemede okunan kağıtlara göre, 

bu işi şu suretle yapmış: Etabli rum

lardan olduğuna dair ilkönce mUba-

dele komisyonundan bir vesika al -
mı§. Bu vesikada doğum tarihi 322 
olarak yazıhymı~. Fakat 2 rakamı
m yayarak, kendini on yaş büyüt~ 

müş ve bu tahrif ettiği vesikayı Kıt
ragümrük nilfus memurluğuna gön
dererek. 31.2 doğum tarihli bir nüfus 
kağıdı almıya muvaffak olmuş. 

Ona bu nüfus kağıdını, veren Kıt
ragümrük niifus memunı Talat ta, 
Yakumu ile birlikte Sultanahmet i
kinci ceza mahkemesine sevkedilmiş
lerdi. Bu meseleden dolayı kendisine 
işten el çektirilen Talat kendini mü
dafaa ederek: 

- O günlerde soy adı işl~ri vardı. 
Nüfus dairesine birçok katipler alın
mıştı. Yakumonun tahnf edilmiş ve
sikasını tetkik etmeden nüfus kAın
dı veren, bunlardan biri olmalıdır! 
dedi. 

Mahkeme, şimdilik Yakumo ile 
Talatın tevkiflerine lilzum görmedi. 

Üniversitede kayıt muamelesi 
Universitenin bütUn faHiltelerin . 

de kayıt ve kabul muamelesint! bir 
eyllıl salı sabahından itibluen başla
nacaktır. 

rak, Fllistlne yahudl muhaceretlnbı 
mt>.nedilmesi düşüniililyor. Böyle bir 

tedbir alınması, Araplan memnun e
decek bir harekettir. 

1''akat, dünya yahu~lllğl böyle bir 
tesebbUsU, Sf'nelerdenberi bea1edlkJe
ri • :\'liri huh·aJanna acı bir sulkıuııt . . 
lliye telakki ediyorlar. Balfur beyan· 

namesini, Filistin mandasının ilk ma
hiyetini hatıra getirerek bütün kn'f
vetleriyle muhaceretin men'i ta.sav· 

\"tlnına ka.I'!jı mUl'&dele ~mı~larcbr. 

Cenevrede, Milletler Cemiyetlnbl 

gözü önünde, milletlerarası bir koD" 

gre a.ktetmiş bulunan Yahudilik ale
mi Filistin Yahudilerine deatek oldu• 
ğu gibi Araplık i.leml de Flllatlo 

Araplannm arkar-Jında<hr. 
lngilterenln Flllstindekl tn11bet 

yükü hiç te gıpta edUecek yülderdell 

değildir. l5 ölÇ°üsüyle Filistin manda

sı İngiltere hesabına verimli bir il' 
hiç benzemiyor. 

Gümrüğe alınan memurlar 
Gümrilğe alınacak memurlar içiD 

açılan müsabaka imtihanı neticeleı'I .. 

miıtir. imtihanda muvaffak olanlar 

24 ki§idir. Bunların 15 i mUnhaUert 

hemen tayin edilml§lerdir. Diğerleri 
sıra ile tayin edileceklerdir. 

Sıhhiye Vekilinin tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Sıhhiye VekiU 

Refik Saydam, göçmen i§lerile met· 
gul olmaktadır. Vekil, birkaç gUne 
kadar Ankaraya gidecek, kısa bir sa; 
man sonra yine lstanbula gelere 
Trakyaya geçecektir. 

Hafif y~mekler, bonfile, patb-
püresi, erik kompostosu. .. 

Ağır yemekler: Çöp kebabı, flfl1' 
da makarna, elma kompostosu • 
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Negüs Londra 
camiini gezdi 

Dünyanın vereceği 
hükmü beklemekten 

F 

ASKERİ TERFİLER 

Liste ali tasdika 
arzediliyor 

Arazi ve mer' a 
ihtilafları 

başka çare yok, diyor Ordumuz bu yıl yeniden 

Davaları hususi idare 
avukatları takip edecek 

Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Köylülerle çiftlik ve arazi sa
hipleri arasında hadis olan arazi ve 
mer'a davaları köyü temsil eden 
muhtarlar tarafından doğrudan doğ • 
ruya tutulan avukatlar marifetile ta 
kip ettirilmekte ve ekseriya bu gibi 
davaların mahiyetini, kanuni şekiller 
uygun olup olmadığını ve müspet ne
tice \'erip vermiyeccğini temyize muk 
tedir olamıyan muhtarların da elle -
rinde haklarını meydana çıkaracak 
hi<:bir vesika olmadan ve çok kere 
ihtiyar ,heyetinin kararını bile alma -
va llizum görmeden köy namına da
~a ikamesine kalkıştıkları ve bu 
maksatla müracaat ettikleri avukat
lar da bu işten faydalanac.ıklnrı i'in 
bu cihetleri söylemiyerek ve hatta 
davanın muhakkak surette kazanıla
cağını ileri sürerek köy muhtarları
nı teşvik ettikleri ve bu yüzden köy
lünün telafisi mümkün olmıyan za
rarlara sürüklendiği ve bu kabil da
vaların çok zaman hukuki ihtilaf h:l
linden çıkarak miisellah ihtilal şek -
line girdiği ve inzibatı bozacak ~·~~·a
lnr tahaddüsüne sebebiyet verdıgı an 
la~ılmıştır. 

Londra, 26 (A.A) - Necaşi Wo
king'deki camii ziyaret etmiş ve ora
<ia birçok Müslümanlar ile yerli aha
liden birçok kimseler tarafından kar 
§1.lannuşur. Necaşi, bu fırsattan bilis 
tifacıe şöyle demiştir: 

- Memleketimizin istiklBlini mu
hafaza etmek için elimizden geleni 
Yaptık. Dünyanın bu hususta verece
ği hUkme intizar etmekten başka bir 
Şey yapamayız. Aramızda sulhün ha 
kiın olmasını ve bundan dünyanın 
8\ılha kavuşmasını temenni ederiz. 
Canı.inin imamı, Necaşiye hitaben 
bir hoşamedi arizası okumuştur. Ne
CS.Şi, Amharik dili ile buna cevap ve
terek Habeşistana karşı lngiliz mil 
leti tarafından gösterilmiş olan sem
Patiden dolayı teşekkür etmiştir. 
İmam Necaşiye ziyaretinin bir ha

tırası olmak üzere Kur'anın bir nüs
haanu takdim etmiştir. 

Sovyet Rusyada 
Fuat . Bul canın şerefine 
yapılan resmi kabul 

?-.foskova, 26 (A.A) - Leningrat'
la iki gün kalan Türk Hava Kurumu 
~~kanı Fuat Bulca U Ağustosta 
~Oskovaya dönmüş ve Touchino'da 
~apııan tayyare bayramı şenliklerine 
~tirak etmiştir. 25 Ağustosta Tür
kıye maslahatgüzarı Ferruh Alkent, 
1-'uat Bulca şerefine bir resmi kabul 
tertip etmiştir. Tayyarecilik teşkilatı 
llıerkez komitesi başkanı Cideman 
})!Şişleri Bakanlığı şark bürosu şefi 
Zuckerman ve bu bakanlık erkanı ile 
'l'i.itkiye Büyük Elçiliği memurları 
~abu1 resminde hazır bulunmuşlar-
"· 
\r erdiği bir nutukta Cideman Sov-

~et Rusya tayyarecilik teşkilatı riya 

8et divanının Türk ve Sovyetler bir

liği nıilletleri ve her iki memleketin 
ta~arecilik teşkilatı arasındaki dost 
lu1ı: b -ı b' · · l k .. ag arının ır ruşanesı o ma u-
~ere li'uat Bulca'ya Sovyet Rusya tay 
hre teşkilatının ancak 200 azasının 
lnalik olduğu en büyük kurul nişanı
tıı \'ermeye karar verdiğini söylemiş
th-. 

llu sözlere cevap veren Fuat Bul -
ta b" l ' oy e bir şerefe mazhar ~lduğun-
(fan dolayı hararetle teşekkür etmiş 
~~ harekette Sovyet Rusya ile 
'e kıyeyi biribirine bağlıyan müna-
betıeıinyeni bir tezahürünü gör -

dUtunu söylemistir. 

tın li'uat Bul.ca, her iki memleket ara
b daki dostluğun uzun senelerden 
~ti aYni kuvvetle devam edegeldiği
,_ Ve bundan böyle de her iki memle
.ı,;er 

·ı.ı_ ın ınenfaatlerine uygun olarak in-
""!Jaf edece-· · il. + ..... ;..+: gtru ave ewu.gwr4 

Kızıl ordu 
.~ 

1-Iava müdafaa şefi 
dün öldü 

~1 ~018~~\'a, 26 ,(A.A.)~ - Tas AJan
dı:rıyorı 

tfı.i~"!etler Birliği merkezi Icra ko -
dat esı azasından kızıl ordu hava mü 

aa d • 
~erg aıresi aefi ordu kumandanı 
lıaıd e~ l{amenev, 55 yaşında olduğu 
lı1tta e, dUn kısa ve elemli bir hasta-

n sonra ··ı .. t·· 
188 o muş ur. 

tfı.e,.. 1 
de doğmuş olan Sergey Ka••e\' 

il} 1 eskt orduda erkaniharbiye 
r a ı 

~ i h a Y J idi. Ve e r k i-
llıa1t Uı a r b 1 Y e reisliği de dahil ol 
bı:ıunnı ere birçok mühim mevkilerde 
~~l or~§tu. ~9~8 de gönilllil olarak 
daıı iti uya ıltihak etmiş ve 1919 
ha9~ haren cümhuriyet "Orduları 
hiıt ha andanlığına getirilmi§ti. Da -
~~U.r~ten sonra da birçok mühim 
2ıe\>i11 d e;ıe:rde bulunmuştu. Kame -
:(!ıı~e t~~ et hesabına yapılacak olan 
ı.ı.~ o:re . 
ttı te bir k nı ~rogramını hazırlamak 

?-, 0nıısyon te§kil olunmuş -

dört general kazanıyor 
Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Askeri terfi listesinin 
hazırlığı bitmiş, ve liste Milli ~lüda
faa Bakanlığı zat işleri daire reisi ile 
kıdem şubesi direktörü tarafından 

Yüksek Tasdika arzedi!mek üzere ls
tanbula gönderilmiştir. Haber aldığı
mıza göre, Büyük Erkanıharbiye lkin 
ci Reisi General Asım, General Sa -
lim Cevat, General Galip ve General 
Keramettin terfi etmektedirler. 

Bu sene ordumuz, yemden 4 gene
ral kazanmaktadır. İşittiğimize gö
re, Milli Müdafaa VP.kaJcti sıhhiye 
ve erkanıharp miralaylarından Erzin 
canlı Zeki generalliğe terfi ettirilmek 
tedir. 

İş Bankasının 
yıldönümü 

Yenişehir ajanlığı dün 
merasimle açıldı 

Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz 
bild.i,riyor) - !ş Bankasınm Yenişe -
hir ajanlığı bugün töreıılc a!;ıldı. Va
li muavini kısa bir nutukla kordeleyi 
kesti, merasim samimi oldu. 

lş Bankasının Ycnışehir ajanlığı 

memurlara yardım maksadile saat 9 
buçuktan 15 e kadar fasılasız çalışa
cak ve öğle tatili yapınıyacaktır. 

!ş Bankasının 14 üncü yılınn bas
ması şerefine bugün Ankarapalasta 
bır şölen verildi. 

Buraya gelen malfımata göre, dö -
nüm yılı şubelerin bulunduğu bütün 
merkt!.t.lcrdt: canda.n kutluhnmıştır. 

~ 

Iş Bankasının, yıl dönümü müna -
sebetile dün bankanın merkezi ve şu
beleri açılmamıştır. Bankanın İstan
bul şubesi memurları, dUn gece Tak
sim bahçesinde bu mes'ut yıl dönü -
münü kendi aralarında kutlulamış

lardır. 

Yunanistan da 

tç Bakanlık. bu hususta vali~iklere 
bir tamim yapmıştır. Bakanlıgın bu 
tamimini ehemmiyetine binaen bilui 
riyorum: 
"- Varit ve şamil olnn bu mah -

zurların önüne geçmek ve köylüyü 
şunun bunun peşine düşür~rek u~un 
seneler faydasız ve hatta zararlı ış -
ıer arkasında mahkemelerıle süriin -
mekten kurtarmak mnksadilc köy -
ıerin hükmi şahsiyetleri mımınn açı -
Iacak davaların müstcnioatım ve 
elde bulunan ve~aik ve rtelailin ne de
receye kadar ihtiyaca salih olduğunu 
tetkik ve tesbit ettikten sonra mahal
linin büyük..mülki).'.('--3.mir.ine...ver_e... 
ceklcri rapor üzerine bu gibi davala-
rın ikame ve takibi ve derecattnn ge
çirilmesi hususunun vilayet husuc:i i
dare avukatlarına tevdii muvafık gö
rülmüştür. 

Köy hükmi şahsiyeti namına açı. -
lacak davaların ikamesinden evvel ı

şin delil ve vesikalarile birlikte hus~
si idare avukatları tarafından tctkı -
ka arze.tlilcrek alınacak rapora müs -
teniden muktezasının ipkası hususu
nun alakadarlara ehemmiyetle tebli-

Mutlak bir sükun göze ğini dilerim." 

çarpmaktadır Da_n_z-igt_e_b_i_r _m_u_h_a-le_f_e_t_li-d-eri 
lstanbul, ~6 <A.A.) - Yunan or- tevkif edildi 

ta elçiliğinden neşri ri":ı edilmiştir. Dantzig, 26 (A.A.) _ Havas A -

Bazı lstanbul gazeteleri Aıirı.ada in jansı muhabirinin öğrendiğine göre. 
tişar emekte olan Akropolis gazet1:: • muhalif milli Alman partisi lideri 
sinin neşretmiş olduğu bazı haberle- avukat Fridrich, birkaç gün evvel 

ri dercetmişlerdir. Bu haberlere gö - tevkif edilmiştir. Sebebi Dantzigin 
re son zamanlarda Yunan Hükümeti 

tarafından ittihaz edilmi~ olan ted -
birlerin memlekette büyük bir mem
nuniyetsizlik uyandırmış ve milletin 
tehdide maruz hürriyetlerini muha -
faza etmek için hükumetin icraatına 
karşı gelmeğe azmetmiş bir halkçılar 
cephesinin teşekkül etm~ş olduğu id
dia edilmektedir. 

Akropolis gazetesi kat'iyyen bu ka 
bil haberler neşretmemiş olduğundan 
inti§ar eden bu havadisler- tamamile 
yanlıştır. 

Yunanistan orta elçiliği Yunan baş 
vekilinin komünistlerin hapise atıl -
masından sonra Venizeli;;~lerin de 
tevkif edileceklerini beyan etmiş ol-

Tçprağı 
nasıl 

kullanıyor, 
işliyoruz? 

milli Alman gazetesinin tatilini pro
testo etmek maksadile Milletler Ce-
miyeti ali komiseri Lister'e bir mek
tup göndermi~ olmasıdır. Nazi ma
kamatı, bu hareketi "siyasi anasırı,, 
işe karıştırmak mahiyetinde addet -
mektedirler. 

duğuna dair olan haberlerin <le asıl
sız olduğunu ilave eder. 

Yunan Hükfımetini Musevi aleyh
tarı işlerle mütehassis gibi gösteren 
bazı Türk gazetelerinin bu neşriyatı 
da tamamile asılsızdır. 

Yunanistanda mutlak bir sükun 
hüküm sürmekte ve vaziyet normal 
bir surette inkişaf etmektedir. 

. 't 
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Heher hektar murabbaı tOJl
rnktan biz l'e başl<alan neka
dar kental hu~da)' alıyoruz? 

Alman ordusu kuvvetlenirken :'f E lEK 
lngiltere de müdafaa B" . h d t 

kuvvetlerini arttıracak 
Vazl'yet, bir İngiliz - Alman -
Fransız paktıyla kurtarılacak mı 

Paris, 26 (Tan} - Gazeteler Al
manyanın askeri hizmet müddetini 
arttırmasını endişe ile karşılamak -
tadırlar. Radikal meb'uslarclan Leon 
Archimbaud, Paris-Soir gazetesinde 
yazdığı bir makalede, Alman or -
dusunun mükemmel bir ordu oldu -
ğunu ve Fransanm ana vatandaki 
ordu miktarının Alman ordusunun 
dununda bulunduğunu kayd~ttikten 
sonra Fransanın Rusya ile olan itti
fakının muhafazisından ve ltalya 1le 
bir mukarenet tesiai lüzumundan 
bahsetmiştir. 

Franıa tedbir alıyor 
Paris, 26 (Tan) - Alıııanyada 

mecburi askerlik hizmetinin birden 
iki seneye çıkarılması, oütüıı Fran -
sız mehafilinde asabiyet ve endi§e 
uyandırmıştır. 

Salahiyettar makamlar, m~kabil 

tedbirler almak için istişarede bulun
maktadırlar. 

Büyük Erkanıharbiye Reisi Game
len bugün, cümhurbaşkanı Löbrönle 
görüşmüştür. 

Bundan başka parlamentonun mil
li müdafaa komisyonu da toplantıya 
davet edilecektir. 

Gazetelerin verdiği habere göre, 
hariciye, milJi müdafaa nazırlarile 

kara, deniz ve hava erkfıniharbiye 

reislerinden mürekkep bir ali komite 
Alman tehlikesine karşı bir cephe 
vücuda getirpıeye hazırlanmakta -
dırlar. 

Gazeteler bu müzakerelerin seri ve 
ameli neticelere erişmesini temenni 
etmektedirler. 

I ngilterenin vaziyeti 
Londra, 26 (Tan) - Salahiyettar 

mahafil, Almanyada mecburi aske -
ri ıhiemot--müddetinin temdidi keyfi
yetinin ehemmiyetini aznltmağa ça
lışmaktadır. Bu mahafil, bilhassa Al 
man ordusunun kağıt üzerindeki gi
bi artmıyaeağını teyit etmektedir. 
Bu arada Alnıanyanın verdiği yeni 
kararda Alman - Sovyet gerginliği -
nin de amil olduğu tekrarlanıyor. 

Sureti umumiyede Almanya tara
fından verilen kararın Beşler konfe
ransı mesaisini güçleştireceği kana
ati kuvvetlidir. Maamafih, Ingiliz 
diplomasisi bu kararın neticelerini 
azaltmaya çalışacaktır. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Alman kararını tefsir eden New -

Chronicle gazetesi şunları yazıyor: 
"!ngiltere, bilhassa, bu kararın 

Alman hava kuvvetleri üzerinde ya
pacağı tesir ile alakadar bulunmak
tadır. Acaba Almanya, Ingiliz hava 
fHosunun takviyesi karşısında, bir 
beraberlik talep etmiyecek mi? En 
ciddi mesele budur. Almanyaııın al -
dığı tedbirler, Ingiliz müdafaa siste
minin en son haddine çıkarılmasmı 
emretmektedir." 

Time's gazetesi ise ayni mesele hak 
kında diyor ki: 

"Almanya, askeri hizmet müdde -
tinin iki seneye çıkarrlmasının, ko -
münist müdahalelerine karşı müda -
faa tedbiri olduğunu söylP.mektedir. 
Bu suretle Almanya, tspanyayı kana 
boğan müessif mücadelede herha:ıgi 
bir siyasi akide menfaatine ademi 
müdahale fikrini tebarüz ettirmekte
dir. Bundan başka çember için -
de kalmış olmaktan mütevellit Al -
man sıkıntısını da nazarı dikkate al-

lfü; ziraat memlekt>ti)iz. I~a
kat 1oprakian istifade Jmn-e
tiıniz kom!;itılardnn ~eri. 

mak lazımgelir. Bu sıkıntı haklı ve
y1;;, haksı, Fransada re jım değişme -
sinden ve Madrit hükOmetincle radi
kal unsurlarn idareyi ellerinde bu -
lundurmalarmdan dolayı daha ziya -
de fazlalaşmıştır. Netice olarak §U 

söylenebilir ki, istikbali, ancak Ingil
tere, Fransa ve Almanya arasında 

imzalanacnk yeni bir Lokarno paktı 
kurtara bilecektir. lngiltereye gelin
ce, hükumet, herhangi bir fark gö -
zetmeksizin bu paktı garanti etmeğe 
tamamen hazırdır." 

Ati nada 
İngiliz Kralı r a karşı 

büyük tezahürat yapıldı 
Atinn, 26 (A.A.) - Bütlin gazete

ler ,resmi t örenin ademi mcvcudiye -
tine rağmen, Atinalıların lngiliz Kra 
lı Sekizinci Edvarda karşı gösterdik
leri kabulün samimiliğini ve heyecan
lılığını tebarüz ettirmektedirler. Kral 
Edvard, halkın tezahürııtına mukabe
lede bulunmak üzere Ingiliz elçiliği 
balkonuna çıkmaya mecbur olmuştur. 
Her tUrlü hazırlığın yokluğudur ki. 
halkın bu toplantısına samimi mahi
yetini vermiştir. 

Messager d'Athenes diyor ki: 
Bu hissiyatın esaslı sebebi, büyük 

Britanyanın maddi kuvvetine karşı 
olan hayranhk değildir, fakat bilhas 
sa lngilterenin bu kuvvetini istimal 
edişi tarzıdır ki Yunanistan bir bu -
çuk asır içinde bunun bir~ok misal
lerini görmüştür. 

Katimerini diyor ki: 

İngiltere Kralı, dündenberi, Yuna 
nistnn hüki'ımct merkezinin misafiri 
dir. Bütün Elenlerin bu ziyarette .. '1 

duydukları sevinç ve heyecan, yalnız 
Atinanın büründüğü bayram hava
siyle değil fakat ayni zamanda bütün 
Elenlerin kalbinden taşan umumi me 
serret ile tezahür etmektedir. İngiliz 
Kralmın Minevra şehrmı ziyareti \'O 

sulh remzi olan mukaddes zeytin ağa 
cınm h:lla yepyeşil durduğu ilahenin 
mabedine çıkması, en derin bir remzi 
manayı ifade eder. Partenon mermer 
!eri üzeıinde asırlardnnberi dola.s
makta olan hikmet ve müsalemet zih 
niyeti , büyük İngiliz milletinin dost 
milletin şefine Elen fıleminin en hara 
retli selamlarını arzetmesi için Kral 
Edouvard'ın bu ziyaretine resmi bir 
mahiyet vermeye hiç te lüzum yok
tur. 

Akropolis de şöyle ;yazıyor: 
Heyecan içinde bulunan Elenler, 

bu halkçı Kralın bütün yüksekliğini 

hakiki bir hayranlıkla takip etmek -
tedir. Halk, bu parlak sadeliğin haş
metini temaşa etmektedir. 

Proia, Elefteron Vima ve diğer bü 
tün gazeteler de ayni tarzda yazılar 
yazmaktadırlar. 

Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak Erbaada 

Erbaa, 26 (Hususi muhabirimiz -
den) - Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak ve maiyeti erka 
nı. bugün saat 18 de kazamıza muva
salat etmişler ve durakta kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılan
mışlardır. Gece şereflerine belediye -
tarafından bir ziyafet veril ııiştir. 

Şimdi Ankara Ziraat En ti. 
tiisü bu geriliğin önüne geç
meye çah:,:.makla ımeşgul. Top
rağımızı fenle işli)·emezsek ge

ri kalınaifa mechurıız. 

ızım u u 
Peşte, 1&2 Ağusfos 

Politika konu~mıı)·oruz. Sen·nh gi 
bi bakınca bizim hududu J>e tede ha~
lar göriiriiz. Bu hudut Sİ)'nsi de~oil, 
Ze\'k \'e his hudududur. Yol yordam, 
ve Juvam hudududur. 

İnsan, - ne derseniz cle)iniz - intiza. 
ma karşıdır. Yaradılışında bir intb.aın 
i"'areti sandığrmız vücudiiniin miitena 
zır olıı~u ela zahiridir. Gerçi sağı solu4 

na benzer ~örüniiJ' ama erenlerin sağı 
solu olmaz dediğimiz gibi in aııın i • 
çinde sa~ sol başlm baskaclır. sa~n
dn knra<'iğeri, solunda ) iireği \'ardır. 

Bu küçük anatomi gezinti ile . izi 
getirmek istediğim ~·er in anın intfaa 
mı se\·me i zahiri bir meyilden ibaret 
olduğunu, tc.ı;rifata riayeti bir ne\'i ce 
mi) et riyakarhğmdnn ileri geldiğini 

anlatmaldır. Hangimiz. yakamızı h:ığ 
rımızı açıı) Ö)'le nyaldanmm uzata • 
rak oturunca "oh!" demeyiz. Lfikin o 
"oh!" dediğimiz kılıkla dışarı çıkanı 
g-örsek a)·ıplanz. 

Berlinin bir resmi.~eçit sıkıntı .. nu 
andıran intizamından, sonra Viyana -
nm mezarlık sükuneti insana büyük 
hir bezginlik verir. }~ğer arkadan Peş 
tf' yetişmese bu bezginlikle adamın 

tı) kusu kaçar, iı:otilıa ı lmçar \ 'C se)'a 
batinin tadı l<~ar. 

Peşte biraz bizim gibidir. Ilerlinin 
polisi müsaade etmeden karşıya ge • 
çerseniz size homurdanır. J<:ğer ~eri 
çe\'innezse ecnebi olduğunuz içindir, 
Viyanncla gidi5 geli~ o Jmdar az ki is
tediğiniz ~·erden karşıya gl'~ebilirsi

niz. I>t·~tede hareket (,'oktur. Berline. 
Viyana_l n na1.aran clafıa ufnktır, fak:ıt 
hareketlidir. Görclü~nüz çehreler ne 
llerlindeJd gibi sert )'Ontıılnıu} Sakson 
tipleridir, ne Vi)·adanaki gibi solmu.;; 
aristokrat ha.kayası. Onlar lıize ben
zerler. Ta\'lrJanı tarılarr, görii5me e
dalan ve gfü:lerinin bııkı~ı. Onun iı:,:in 
diJorum ki bizim hudut J>eşteden b3ş 
lar. . 
Pe~te Ballrnn de~ilclir. 1 tanbul Bal 

kan olmadığı gibi. Bu söz bir coğraf
ya taksimi değildir. Sadece tarz ve e
ılıı taksimi<lir. Sofya, ReJgrat, lıaHa 
7..ağreı>. hatta Bükreş az çol< Ualknnlr
<lır. lstanhul bunlardan büsbiitiin ay
ndır. 1'Xvnn, anln),~ı \'C ZC\'ki y<inün. 
elen Pe.şte ile İstanbul ar(lsıııda bu ba. 
kınıdnn bir )'akmhk vardır. Bir Türk 
için Viyanada, Ber!inclc rnşanıaktan 
Peı>tede ya5aınak daha kolaydır, da
ha ell\'en, hatta daha ze,·I<liclir. Ton 
\'ardır. Ufaldefek bir boğaz çeşni. i a
lınabilir. Suruna biraz mn\·i lmrıstır
mak şartile. Tuna kı)·ılan bize .l'Rban
cr gelmez. Dedelerimiz oııun ~nlıilinde 
çubuk ve boza içıni lir. Peştede u
fak tefek şeyler ,·ardır ki hizclen lml
ma denilebilir. :Meselii !';Ok elmıel< .rer
ler ve oh:kahk ekmek yerler. Kah,·e 
çok içerler \'e kadın erkek çok tütiirı 
içt>rler. 

Burada hir ufak istitrat )'llpma1c is
terim. Orta Al•rupada en gen~·leriıı 4 

den başlıyarak bütün kadmlnr sigara 
içiyorlar. Bu bir <'ereyandır ki arta • 
<"ak, fnkat ek ilmiyeeektir. Tütiin sa
tan memleketler için ne se\'inecek 
!!of>)' ! l~ikln ben lıütün hu ehirler<le 
bizim hir tek paketimize ra ·tgelmc -
dim. O kaclar araştırdmı. O kadar ba
kındJm. Bulamadım .. Acaba ihraç e<le 
cek igaramız nu :rnk? l'oksa bo pi4 
yasaları tutamamış mıyız?. Buna mu 
kabil Vi)anada birka$; Yunan finııası 
gördüm. 

Acaba bir müddet zaranna sigarı. 
göndersek, piyasa)1 tut ak na ıJ O• 

Iur? Ilelki olur anıa sanının İnhisar 

idare i hükumet miie -sesesi oldukça 

bu tarzda ticari rekab<'t hareketleri 
biraz miişkül olur. 

Pe::;tede eller, ayaklar ufaltr, Ka. • 
clmlar Viyana, heJc Ilerlinden çok <la. 

ha fazla bo)·aJulır. Burada kuzguni~ 

decliı1imiz karga siyahı s~ lıo)·ası !:Ok 
modadır. 

J>e~te zcwk itibarile Paristen, politi

ka itibarile Romaclan ders alır. l\lacar 

lar İngilizleri SC\'erler. Ve bize gıpta 
ederler. Atatürkümüz var diye. Böyle 

büyük bir adama nail olmanın de~e
rini Macarların dilini dinleyenler da· 
ha iyi takdir ederler. l\Iacarlamı dün
ya iizeriııde tahammül edemedikleri 
ye~ane memleket Romanyadır. Hal -
buki A\•usturyu Almanya ile birleşir
se kiiçiik Macari .. tanın )'<'gane <.'lele 
\'Cr<'ceği memleket te Uonıaııyndır. 

1l J:' r, 1 J:' k9 
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Damat Ferit 
hatiplerini 

Paşa 
Yazan : Ziya Şakir 

en kuvvetli 
saklamıştı 

mı, meyve 
Bu mevsimde herkesin hatrına ge

len bir sual: Sağlık bakımından şeker 
mi üstündür, meyve mı? Şekerin 

D 

o ç 

sona - tatlılığından başka - bir zamandan 
beri kazandığı itibarı biliyorsunuz. 

Ancak şu var ki: (içtima edecek 1 - Böyle mUzakere olmaz. Mes' e- Sporculuk yayıldıkça şekere karşı rağ 
olan işbu . m?clisi ali, lzmirin işgali lenin menfaat ve mahz~rlanna_k~rşı, bet te artıyor. Çünkü insan makine
hadisesinı mliteakıp toplanan şurayı huzzarın mtitaleaları dııılenmehdır. sınc en iyi kudret ve kuvvet vermek, 
saltanattan farklı olup) , o kadar Diye müzakereyi başka bir mcc- kalöri temin etmek için en ziyade el 
çok ve karışık zc,·at davet edilmiye- raya çevirmişti. verişli gıda şeker olduğu artık iyil!e 
cek; meclise iştirak edecek olanlar, Padişahın bu iradesi, 0 kadar mü- biliniyor. +v ıo 6 'f 

bazı ayan azalarile, sabık ve csbak rettep idi ki; derhal Damat !<.,erit Pa- l<.,akat m?yvelerde de şek1er ~ar.~~ vükeladan mühim şahsiyetlere inhi- şa, bazı muayyen zevatın fikirlerini I caba şekerı meyvelerde ~ ducu gı 
sar eyliyecekti. Riyaset mevkiine ise, istimzaca girişmişti. r-· •. .. ·· = ~ "<'- tabii halde mi. yoksa fabr1kadan g~; 
bizzat padişah Vahdettin geçecekti. dd"t t d len 'Şekerde sun'i hald~ mi yemclı. 

re u e me en: . b"" k Karar, tatbik edilmişti. Meclise iş· Sun'i şeker meyvelerdekı ta ıı şe er-

Bric meselesi 

+ A • ~ ıo. 9 8 7. .3 

.A. DVI<' 

• ~ . R \/. \O 1 :5 ·-+ 7 5 . 3 

- Kabul. ld - · · tirak edecek olan atmış beş zata., da- den Uç defa daha tatlı o ugu ıçın, az Koz kör. {!<;) karo (D} ni uynar, 
vetnameler gönderilmişti... O gün Diye cevap vermişlcı uı zahmetle çok keyif duymak isteyen in ( s ı büyük şlem yapar. 
herkes derı·n bı"r heyecan 1·,.·ınde idi. O zaman tekrar bir ses yükselmi§- sanların "o!!u sun'i c.ckcri tabiisine _ C 

" ~ ~ "/ Bu meselenin halli 29 Agustos u-
Hiç şüphesiz ki (ret karan) verile· ti: tercih ederler. martesi sayımızda çıkacaktır. 
cek; ve Damat Ferit Paşanın çılgın· - Efendim!.. Ayrı ayrı rey top- Ancak şekerin tatlılık bakımından, 
ca hareketleri de bir anda sukut ve lıınıp da vakit geçirileccğ:al.', iş kes- meyveden daha keyifli olması, onun 25 Ağustoa •ayımız.ela çıkan 
inhizamla neticelenecekti. tirme hal edilsin. Kabul lehinde rey snğlık bakımndan da üstünlüğünü meaelenin halli 

öğleden sonra, davetlilerin otomo- verenler ayağa kalksınlar. Kabul et- göstermez. Meyveden daha tatlı olrııa 
fiilleri Yıldız Yokuşunu tırmanmaya, miyenler otursunlar. sı bir kere mideyi daha çok tehyiç <!-

ve sarayın Koltuk Kapısı önünde sı- Damat J4"erit Paşa bu teklife der- der. 
ralanmaya başlamıştı. Saat ikide bil- hal muvafakat etmişti: Meyvelerde şekerle birlikte büyük 
tün davetliler toplanmıştı. Damat Fe- - Münasip efendim, nılinasip... mikdarda su olması bi: üstün.~üktür. 1 rit Paşa ile onun izine basanlar müs- Konferans hey'eti aliyesi tarafm- Çünkü su da insan içın en luzumlu 
tesna olmak Uzere, diğer zevabn yüz- dan teklif edilen şerait dairt'sinde bir gıdadır. Meyvelerin verdiği suyun 
terinde, derin bir teessür ve ıstırap muahedcnamenin imzasını kabul bu- temiz ve lezzetli olması da hiç unutul 
vardı. yuran zevatı kiram, ayağa kalksıu- ınıyacak bir iyiliktir. 

Davetliler tam saat iki buçukta, or lar; reddedenler, yerl,..rinrln otur.sun- Meyvelerde şekerden ve sudan baş 
ta kattaki büyük Merasim Salonuna lar. ka azçok niabetinde albomin bulunma 
girmişler; yerlerine yerleşmişlerdi Demişti. sı yine bir üstünlüktür. İnsan meyv~ 
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+-Bir az sonra da Padişah Vahdettin · ft · k' si 
İşte o zaman tarihin kaydetme- yerken b1r tara an msan ma me -

salona girmiş; girdiği kapının üç a- nin işlemesine lazım olan kaJöriyi, Koz trcfl. (SJ oynar \'e yedi leve-
1 }tın diği bir rezalet vukua gelmış; evvel-

dım ilersine konmuş o an som a bir taraftan da vücudün muhafazası- den dördilnü yapar. 
yaldızlı bir koltuğa yerleşmişti. c2 verilmiş olan karar veçhile: Pa- na lüzumlu olan albomini temin etmiş 

Kısa bir sükuttan sonra celse açıl- dişah Vahdettin derhal yerinden kal- olur. LcveJcr: 
mıştı. Söz alan hatipler, fikirlerini karak arkasındaki kapıya doğru i- .Meyvelerin sun'i şeker üzerine üstün- 1 - (S) Kör (3) silnü oynar, (W) 

ve mütalealarmı söylemeye başla- terlemişti. lüğiinü isbat edecek şu küçük tecrübe (Dl ile alır. N (3) ve E (4) pik atar-
mışlardı. Sarayın ve' Damat Ferit Pa- Padişahın ayağa kalktığını gören- ~i kendiniz de yapabilirsiniz: Kapaklı lar. 
şanın dalkavuklarından bir kaç ha- ter, usul ve teşrifat mucibince, der- \'e kapağı bitişik bir teneke kutu alı- 2 - (\V} karo (10) sunu oynar. 
tip, suya sabuna dokunmayacak ,e- nız. Kutunun içine bir y:ıarça şt'ker (N) 4, (E) 7 ve (S) 3 verirler. 
kl.lde beyanatta bulunmuşlardı. Bun- hal ayağa kalkmak mcc1Juriyetini ~ 

koyduktan sonra kapağından tutarak Bundan sonra (\V) nin oynıyacagı 
)ardan bazıları: hissetmişlerdi. O zaman Damat Fe- bı"r isp"ırto lambası üzerinde ısıtmı~. kag-ıda göre iki ihtimal vardır: Bi-

_ Gerçi.. Paris konferansı hey' rit Paşa ile, bir anda onun etrafını Şeker akide haline gelir, erir, duman rinci ihtimal: 
eti i.liyesi tarafından teklif buyuru· alan yardakçıları arasında: çıkarır. En sonunda şekerin yerine e- 3 _ (W) pik (7) sini oynarsa 
lan şerait, zahiren tahammülfersa _ Kabul ... Kabul... Umum tara- rimiş bir kömür kalır. Bu körnüriin (Nl 10, (E) D verirler ve (S) (A) 
bir halde ise de, işbu teklif kabul e- fından ittifakla kabul edildi. üzerine bir körükle üfleyiniz. Kömür ile alır. 
dildiği takdirde b~ nıüddet 15<>nra Sesleri yükselmişti. Ve Dnmat Fe- yavaş yavaş kaybolur ve kutuda bir , 4 _ (S) kör (R) sini oynar, (W) 

eeraiti mezkürenin ağır kısımlarının rit Paşa; bir itiraz kar~Bı,.ııda kal~ şey kalmaz. (A) ile alır. (N) pik (VJ sini ve(}~) 
bir hayli tahfif ve tebdili cihetine Ondan sonra, ayni kutunun içine pik (6) smı verirler. mamak için, padişahın girdıği kapı- -
gidileceği... kurumuş bir elmanın bir parçasını ko 5 - {W) pik (R) sini oynar. (N) 

H d teb · tt b ı 1 • dan gı'rmiş; salonu terketmişti. k akkın a şıra a u unmuş ar yunuz. Onda da şeker vardır. Fa nt kozun (3) sü ile keser, <EJ pik (b) 
d lşte .. Saltanatın ilk günün<lenberi, d .. ı. şekerin birinci yanmasın an sonra u- \'e !S) pik (2) lisi verir. 

-------·~··----

• 
1 ç N DE • 

1 

[ 

ou Ha ... a ç nde 1 
Evlenenler -

Beyoğlu Evlenme Mcm ıırlıığunda: 

Meliha - Abdülhamıt ; \"...:neli:ı - Va 
sil; Emel - Osman: Bevna!< - Ahmet ; 
Evyeni - Foti ; Cemi.le - Hayrı; Safi
ye - Tevfik; Niki - Dimıtri. Nadide -
\1. Nurettin; Emin c- Sabit; Heybeti
Ahmet; Haykofi - Estcp ırn Leya · 
Samuel ; Arşaloz - Agop Adevine -
Hrant; Güzide - Ismail. 

8cşikta§ Evlenme "!lletı m·lıığuniicı. 

Adviye - Hasan Fchmı: ~afi Rüba
be - Recep; Ihsan - Rtza. 

Fatih Eulennıc Mcm·t1'111f}ıt>'rla: 

Ikbal - Ekber; Nebahat Kadriye -
Necmettin Ağa tek; Tebrike - lsmaıl 

Hakkı On; Emine Muazzcı; - Hikmet 
Şükrü: Hacer - Abdullah: Seniha Çe
likkan - lsmail Başakay; Seher MU
rüvvct - Yunus Uygun: 1'\•ride - Ziya 
Subaşı; Fatma Mukaddes - Mustafa 
Naci; Hatice - Sadullah; Şiıkran Baş

kaya - Tarık; Düriye - Mehmet Ka
mil Onalp; Nuriye - Kadri; Fatma 
Xeriman - Salih ; Fatma :\fuzaffer -
\!ehmet Salim Seçkin. 

Eminöııii Eu1cnmc Mr;mııriuy ımrla : 

Ayşe - Mustafa; Sabriye - Abdül -
kadir; Fatma Meliha - Ahmet Fatin: 
Şinorik - Aşot; Rahel - Habibe: Zeh
ra - Cahit Emre; Refika - Mehmet 
Nurettin; I..lıtfiye - Destan . 

Faydalı adresler ve 
telefon numaralan 

İtfaiye telefonlan 

lıtanbal ltfal1esi 
Kaddrö1 itfaiyesi 
Yeşil köy, Balrırlrö1, 8üyükdere. 

Z4222 
60020 

Oslrüdar İtfai1esf 50625 
Beyoğlu ltfıi1eal 44644 
Büyükada. Heybeli Barraı. Kınalı mrn 

takalan için telefon santr:ılm'4~k· -.~._.,, •. 
vanırm deme1r kiridir 

Hastane telefonlan 

Cerarhpaşa bastan el! l ıb!ıl~ 

Gureba hastanesi Y enib.ıhce 23017 
Haseki kadmlar ıı.ataneai 24553 
Zeyn~ Klmll bastaneıi Oılrildar 601 79 

Beyoğlu Zülrilr hastanesi 
Gülhane hastanesi Gülhaneo 
Ha1darpaea Nümaneo hast~n-• 
Etfal ha1taneıri Sitli 
Bakırköy Akıl bastaneıı• 

Müracaat yerleri 

43341 
20Sl0 
50107 
42426 
t6,60 

b. · · _ milletini aldatan; bu ihane~kar siya- ı b'l · · rı Hatta bu nutuklardan ınnın ara zerine kalaycı körüğüy c ı e u ese- İkinci ihtimal: 
d Abd.. ah ş f Be ) d _ setile de Osmanlı Saltanatını taaa, b"' ·· · ı. Deniz yollan acenteıl Teıetoo 42362 

IITTl a, ( urr man ere y a niz yine şeker büs utun erımez, mu .. - 3 _ (W) ko··r (A) nı oynar. (NI 
temelinden yıkan Padi!1ah Vahdettin k 1 Akay (KadıJı:ö,. tıkeleei) 43732 yanamamış: 

- Şeraitin şiddeti karşısında tit
l"eyip dururken, kulağıma tatlıca bir 
ümit sesi geliyor. Lıitfen tekrar e
der misiniz? .. 

Diye bağırmıştı. Fakat o (beşaret 
aver) sözler, bir daha tekrar olun-
mamıştı. 

Damat Ferit Paşa en kuvvetli ha
tiplerini sona saklamıştı. Umit ve
ren nutuklardan sonra, bunlar söy
lemeye başlamıştı. Fakat bunlar, a
cı söylüyorlar: 

- Şayet, bu muahedeyi kabul ve 
imza etmeyecek olursak .. Istanbulun 
işgal ve idaresi, derhal Yunan ordu
suna tevdi edilecek .. Ingiltere devleti 
fahimesi de {Mondros Mütareke
namesi) ahkamını derhal feshederek, 
hükumeti seniye ile yeniden hali har
be girecek ve bittabi müttefikleri 
olan Düveli ltilafiye de, bu harbe 
iştirak ederek, memaliki mahrusai 
ıahane baştanbaşa istila .•. 

Ayan azuından topçu feriği Rıza 
Paşa (merhum) artık sabredeme
mişti. O gür ve heybetli sesile söze 
baflayarak: 

bu sefer de milletini iğfal etmiş.. laka az çok bir miktar kül a ır. pik (10)' (E) pik (6) ve (S) kör Şark Demiryollan Sirkeci 23079 

d 1şte meyvelerin şekere üstünlüğü - (R) sini verir. De", ' •miryollan Hayda!'llata 42145 Sevgili eniştesi ve sa razamı ile ter-
tip ettiği bu hileli komccli de bu su- nü temin eden şey bu kalan küldür. 4 - {W) pik (R) sini oynar. CNl Çabuk sıhhi yardım teşkllitl 
retle hitama ermişti. Çünkü 0 külün içinde madeni madde- pik (V) sini, <E) pik (8) sini verir. 

(Arkası var) ler \'ardır. O külün içinde meyvesine (S) pik CA) ile alır. 
' göre az çok nispette çelik bulunur: 5 _ 1 S l pik ( 2 ) ]isini oynar~ 1 W) , ---.. -·~·--·-·-· -··---- ·--·°"' l\:alsiyom bulunur, fosfor bulunur. pik (7) !isini kor, (N) koz (3) sü ile 

r Bunların en çoğunun bile nisbeti va - keser, ( E) pik ( D) ni verir. 

Han Tehlikesini bilenlerin a-
Hava t e lhl il k e sn kıa miligram hesabiledir. Fakat oka Son iki koz (N) indir. 

dar olmakla beraber insanın vücudü-
rasma katılmayanlar! aeele edi
niz. Yurt sizi ödeve ~a~rı.ror. 

Ha,·a fllolannuz her gün bir 
az daha ku\'vetleniyor. Bu ge
lişme~·i istediğimiz derece~·e ~·
karmak için Hava Tehlikesini 
bilen üye yazılmalıyız. 

Türk ulusu el attığl her işi 
haşan Ue hltimıiştir. Han teh
likesini ~·ok etmek için ~iriştiği
miz sa\'&.~ ta zaferle hltet'ektir. 

Türk Hava Kurumu , _________ ...,,., ____ _ 
ZAYl - Tatbik mühürümü zayi 

ettim kimseye borcum yoktur. Yeni 
sini alacağımdan hükmü yoktur. 
Posta telgraf idaresinden mütekait 

M.ZEKI 

ne. hele çocukların büyümelerine lü
zumludur. 

Yine bir küçük tecrübe yapınız: Bir 
küçük şeker parçasını maşayla tuta
rak havagazinin yahut ispirto lamba 
snm alevine gösteriniz. Şeker yanmaz, 
akide olur; erir. Şekerin üzerine bir 
parça kül atınız. Şeker erimeden y:ı
nar, kaybolur. Bu tecrübe isbat eder 
ki şekerin vücuttc hemen yanması, ka 
löri vermesi için yanısıra madeni mad 
deler bulunması daha faydalı olur. O
nun için meyvelerin içindeki şeker kn 
nımızda sun'i şekerden daha çabuk ya 
narlar, daha çabuk fayda verirler. 

Sözün kısası meyveler şekerle bir
likte su, albomin, yağ, madeni mad
deler ve bilhassa vitamin getirdikleri 
içi.'1 sun'i şekerden üstündürler. Lez
zetleri güzel, kokulan da başkaca bir 
üstünlük. 

Halkevinde konf eranalar 
Eminönü Halkevindcn: 
1 - 28 - 8 - 936 cuma gününe ka

dar olan Üçüncü Dil Kurultayının ko 
nuşmalarını halkımıza dinic·mck üze
re Evimizin Cağaloğlundaki merkc1 
salonunda radyo tertibatı nlmmış ol
duğundan istiyenler kurultayı salo -
numuzdan dinliyebilirler. 

2 - Yine kurultayın l!evnmınca e
vimiz merkez salonunda aşağıdaki sı
ra ile düzenlenen konf el'!!n ll:ıra de -
vam edilmektedir. Bu konferanslara 
bütün yurttaşlar gelebilir, ayrıca çağ 
rı yoktur. 

27 - 8 - 936 perşembe saat !?0,30 da 
Agah Sım Levent. 

28 - 8 - 936 cuma saat 20,30 da 
Halit Bayrı. 

Bu numaradan imdat otomo 
bili istenir 44991 

• HALK OPERETİ: Bu akıam 21 ,45 te 
(Beyoğlu Çic;eii), opereot: 3 perde. 
Cuma akeamı büyük m!lı;amere. 

İtalya imparatorluğu 
Londra, 26 (TAN) - Romanın 

salahiyettar mahafilinden alınan ha
berlere göre. yakında, Mussolini İm
paratorluk Şansölyesi Unvanını ala
caktır. 

Bunu müteakip İtalyan devlet teş
kilatında dahi bazı mühim değişiklik 
ler olacak ve lmparatorluk ilan edi
lecektir. 

Franıada bir otomobil fabrikası 
kapandı 

Paris, 26 (A.A.) - "Talbot,, oto
mobil fabrikası kollektif mukavele -
lerin yüklediği yeni vecibeleri ifa ede 
miyeceğinden kapanmıştır. Fabrika 
direktörlüğü, fabrikayı tekrar aç -
mak için işçilerle müzakereye ima -
de olduğunu bildirmiştir. 

2i - 8 - 936 ----
Eski eserler 

Alpullu civarında da 
hafriyat yapı acak 

lstanbul, 26 (A. A.) - Türk Ta· 
rih Kurumu geçen sene Alaca.hö
yükle başladıt;rı hafriyata bu yıl da 
devam etmektedir. Kurum bu hafrt· 
yattan ba.şka ikinci hafriyata da bat 
lamağı kararlaştırmış ve TrakY• 
Umumi milfcttişi ve Türk Tarıh Ku· 
rumu unursal üyesi Gene~al Kazırrı 

Diriğin Trakya höyükleri hakkında
ki raporlarını nazarı dikkate alarak 
ikinci hafriyatın Trakyada başla.ına· 
sını muvafık bulmuştur. 

Bu maksatla, geçen hafta kurutO 
yardımcı üyelerinden, İstanbul üni· 
vcrsitesi eski zaman tarihi dm;enti 
ve İstanbul müzeleri Yar genel di • 
rektörü arkeolog Arif Müfidi bu hö
yükleri görmek ve hafriyat yerini 
tesbit etmek üzere Trakyaya bir tet
kik seyahatine göndermiştir. 

İki gün evvel şehrimize dônell 
Arif Müfidin bu tetkikat hakkındı 

verdiği rapor kurumun - Trakyl 
umumi müfettişi general Kazım Di
riğin bulunduğu - bugünkü topla~ 
tısında okunmuş ve Alpullu şeket 

fabrikası civarındaki höyük bu sene
ki hafriyat için en muvafık olara• 
seçilmiştir. Arkeolog Arif Milfidiıl 
riyaset edeceği bir hafriyat heyeti 
ağustosun sonunda Trakyaya hare " 
ket ederek derhal hafriyata başlıy•" 
caktır. 

Diğer taraftan kurumun AlacahÖ
yUkte devam eden hafriyatından d• 
son günlerde dünya arkeoloji tarihiD 
de çok ehemmiyetli telakki edil~ 
kültür eşyası meydana çıkmaktadır. 
Geçen yıl açılan sahanın yanında "e 
sekiz buçuk metrede geçen seneıd 
hafriyat tabakaları hizasında gene 
mühim mezarlar bulunmuş ve bunla• 
nn içinde bir çok altın gilmüş bron• 
ve seramik kültür eşyası ve birço1' 
sağlam insan iskeletleri meydanJ 
çıkmıştrr. Hafriyat heyetinin kuru" 
ma gönderdiği 20 ağustos tari}ıll 
':!on raporda ise şimdiye kadar nadlt 
-ıörülen nakışlı bir demir parçasınJJI 
meydana çıktığı da haber verilmek• 
tedir. Bu demir parçası bakır devri· 
nin çok nadir ve kıymetli bir )fild 
f'!':Vll..<II Vf' s.imdivA ır .. ,ı .... Ao-\.:• Ariiı; 

en etiki ı .lenmiş derqirlerden biridif· 
Türk Tarih kurumunun bu bM•" 

nh mesaisinin dünya dil aleminde n' 
kadar büyük bir takdir ve hayranlı) 
uyandırdığını ~n Oslo kongresinde
ki tezahürat pek güzel göstermekte" 

Macaristan da 
Mecburi askerlik usulii 

ihdas ediliyor 
Paris, 26 (Tan) - Maten gazete-1 

diyor ki: 
Macariatan hükumet naibi a.mU"-1 

Horthy, M .Bitler ile MacaristaDdJ 
mecburi askerliğin ihdası karan ha)" 
kında görü§.milş ve küçük itilAfıl' 
muhtemel ve pek kolay olan muk.., 
belelerine karşı Macaristana müzall' 
ret edip etmiyeceğini kendisindeO 
sormuştur. · 

Şiddeti artmakta olan sili.hlanJJI' 
ya.nşını tahdit etmenin mümkün o " 
lup olmadığını bilmek çok mtlhim bit 
meseledir. 

M. Şaht bu mesele hakkmda ~ 
lacak suallere cevap verebi1crt1' 
mevkide bulunmaktadır. 

ltalyada büyük manevralar 
Roma, 26 (Tan) - Büyük manefl' 

ralann ilk harekatı, evvelki gece 1>lf 
lamış ve tanzim edilmiş olan p1" 
dairesinde cereyan etmi,tir. 

Kral ve Musolini, harekat cepbl" 
sinde dolaşmaktadırlar. 

- Zaten istila albna girmedik ne
teııi kaldı ... Böyle zilletle yaşamak
tansa yeniden harbe girerek ~ref
le ölmek daha evladır. 

Diye şiddetle itiraza geçmek i8te
ınişti. Fakat o anda Damat Ferit Pa
,anm nezleli ve hınltdı eeal yükael-

r 

TAN 
Fakat bundan daha üstün birşey ol 

duğunu da unutmamalıyız: Meyvele- Bir davet iktisat Vekili şerefine verilen zivafet 

miş; 

- Paşa Hazretleri!.. Zab ilinizi 
ıUk\lta davet ederim... Mecliste hu-
ausi mülahaza irat edilemez. Mesele 

1 reye konulacaktır. O zaman, uzun 1 
uzadıya fikir beyan etmeden kabul 
ve yahut ret hakkında reyinizi isti
mal edersiniz. 
Demişti. 

Hiç şüphesiz ki Rıza Pa,a; bu tek
dire tahammW edemiyecek ve Damat 
Ferit Pa,aya ka"ı bir mukabele gös
terecekti. Fakat, Damat Ferit Pata
nın sözleri biter bitmez, işe bizzat 
Padişah VAhdettin de mUdahele et
illi,: 

~BONE VE iLAN ŞARTLARı 
' 

Tilrld1e Dı1Jan 
tein İçin 

Sır aylık • • • • 1 SO 
s • • • • • 4 -
' • • • • • ' so 
1 pılhk • • • • 14 - ·-14 -

21 -

ri şekerle karıştırıp konserve halin
de, reçel halinde yemek, şurup halin
de içmek. Bakınız buna hiç kimsenin 
diyeceği kalmaz. Öyle yapafsanız. 
hem meyvecileri, hent şekercileri 

memnun etmiş olursunuz, hem de 
sağlığınızla beraber keyfinizi tamam 
edersiniz. 

Lokman HEKiM 

Db ı~ Dlncılıll Sirlretlertne mo 1 
racaaı edilmelıdir , - Dr. 1 H SA fil SAM -

Küctlk illnlar dolnadaa dotna11 ÖKSOROK C:URUBU •daremisc:e ılmablllr. ~ 
ICOcillr Ulnlarm 5 Atırht> bir Ökstirilk ve nefes darlığı boğma-

defaldı SO bra•tur S Ntrrdan f., 
tası kin utn ba•ma 5 traru• ılınır ca ve kızamık öksUrUkleri için 
Bir deofadıın fıızlı kin 'elrllndaı ! pek tesirli ilaçtır. Her eezanedt! 
"4 10 lrurae mdirilir. 
GUnU eeocml• .,llııhıtlıır ~ lnlrastlu ve ecza depolannda bulunur. 
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lstanbul Cümhuriyet Müddeiumu -
miliğinden: 

Jstanbulda bulunan temyiz mahke -
mesi raportörlerinden izzet Zekinin 
acele memuriyetimize mliracaati. 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıklan Mütehassısı 

Şişli, Hallsklrgazi, Meşrutiyet Apr 
kat 2. No 5 

Her gtln uat S-6. Telefon 42493 
635 

Zayi - Dumlupınar okulundan 
935 te aldığım şahadetnameyi zayi 
ettim yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

177 No. Şerafettin 

.E\'Velki gün ,ehrlmb.e dönen lktrsat Veklll Celal Bayar te~ 
bmirdc belediye tarafından şehir gazinosunda blr ziyafet verilen.
yazmıştık. Yukarkl resim, bu ziyafeti teeblt ediyor, 
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TAN 
Gündelik gazete 

Ba1111uharriri 
Ahmet Emin Yalman 

h 
?an•m hedefi: Haberde, fikirde, 
e11eyde temiz, dürüst, samimi 

olaia.k, kariin ıazetesi olmaya 
çabtmaktır. 

[Giiniin meseleleri 1 

8 .. nl ., . l 1 «rp gfiye er ue ıa ftmıyen er 

A\'J'Qpada Ud devlet zümresi \'&r, 

Bar kısmı harpten korkanlar: 
~ lngUtere ve Sovyet Birlllde
l'i Cibl Bunlar vaziyetlerinden mem
'111l. Değişiklik ollll&8mdan çekin
"*. llaWıazırm olduğu gibi devamı
.. istiyorlar. Harp onlar için zarar-
11 Olmaktan i>a§ka bir netice vermez. 
'4ten lngUtere harp için hazır da 
tletudlr, onun için bütün meseleleri 
"'1h içinde halletmeye t.araftardır
Jaı.. Batta harbe gitmemek için bir
tok fedak&rlıklar yapmıya bazınlır-

lar. 1 
İkinci ziimre harpten korkmıyan 

~1etıerden mürekkeptir; İtalya ve 
41.nanya gibL 
8anıar cllpr devletlerin harpten 
~ haawtundald psikolojilerini 
tt..dllderl için pervasızca. atılgan
ilk yapıyor. Li.Oa, sulh yoluyla 
llalıetttremıyeceklerl mf'Selelerl em
l'IYak( yoluyla doğrudan doğnıya 
~eye çahpyorlar. 

itte llabetllltan meeeles'L 
ltt.e Ben eah9Nftm itgali wle-

11. 
İtt8 Danzlg m~IMI. 
\re llihayet itte t.puara lelerine 

~meeel-
Abnaa ve İtalyan slyueti bu .... 

hele llltispet, dlğerlerln lliyuetl men
li bir slyuettlr. Biri mütemadiyen 
~et halinde, öteki durgun ve 
lıeider vaziyette. Bu korku ve bu 
lıeaıiewne ıdyuetl devam ettilf müd· 
~Avrupa daha birçok tehllkeler
la .......... mr. 

••• 

TAN 

Dostum, gelecek 
Olimpiyatlara 
H&ZJrlanmak 
Lbım .. Ha~·di 

Doğru 

Söylü 
)'onun 

Ç04'uklar, 
Dikkat .. lşte 
Başh~·oruz 

Varan bir •• 
Dikkatli 

•~ haşrna.._ 

---

Olun 

Hey, bana bak 

12 Yıl Sovyet Rusyaya 
hakim 
çalışan 

olmak için 
adam iki 

Gelecek ollmplyatlar 
Ne ,·akit 

.ıuo ta nu, öyleyse 
~ ilaha vakit var ... ,.__,, • . 

- İngiliz karikatürü -

Tom,Bom,Com 
Geçenlerde burada bir Gülhane 

parkı gezintisini yazmış, ve Darpha· 
ne meydanında bir kadının bir küpün 

musluğuna bağladığı murdar. ve pis 
bir bezden süzerek su sattığını kay • 
detmiştim. 

Sonradan gazetelerde okudum ki 
fimabait muslukların ağzına ne idil· 
ğü belli olmıyan ve mendilden tahrif 
edilmiş bezler bağlanmıyacakınıf! 

Bu tedbir cidden İayanı te~ekkür
dür. 

Fakat aklıma gelmişken bir fıkrayı 
şurada kaydetmeden geçemıyeceğim: 

Tom, Bom. Com ismınde üç küçük 
çocuk ve bunlann yanuıda da bir Mer 
can isminde bir Arap be~leme varmış. 
rom, Bom, Com bu zavallı Mercana 
bir etmediklerini bırakmazlarmıı. 

Hergün eziyet! .. Hergtin eziyet!ı 
Kimi gün çelme takarlar, kimi gün 

entarisini yere mıhlarlar, kimi IÜJa 
merdivenlerden yuvarlarlaımıt. 

Buna kar§ı Mercan hiç &e!ini çıkar 

maz ve büyük bir sabırla işine devam 
edermiş. 

Nihayet Tom, Bom, Com Arap kı· 
zmı bir türlü kızdıramadıklannı gö

rünce, aralannda konuşmuşlar ve bir 

daha buna eziyet etmcmP.ye karar 
vermişler. 

mesini hoş görmüyordu. Harbiye cevabı vermiş: 
Nazın olarak eski Çar ordulannm - Peki öyle ise bım de bundaa 

içlerinden Tom bu karan Mercana 
söylemiş ve Mercan biç ~aşmadan ıu 

başına geçen Troçkinin yeni bir Na-
poleon olmasından korkuyordu. Bu sonra sizin yemekleriniz.in içine tti • 
sebeple Troçkiye karşı kuvvetlenmek kürmem. 
ihtiyacını du~du. Bunu ancak ordu- Bu hiklye ile BU muıluklarmdaJd 
dan daha kuvvetli bir teşkilat vücu- tWbentlerln allkuı pek yok ama yie 
de getirmekle yapabilirdi. Fırka en ne yazdım. 

iyi silahtı ve Stalin bu kuvvetin ba- Fakat musluklara istediğiniz Jra • 

Bu kavga on iki yıl evvel ; htllil harbinde Stalinle Troç- olacak? .. J 
tma geçti. 

M oskovada yine Stalin- s T A L . r dar tillbent bağlamayı menedin. Küp 
Troçki kavgası var. ı . ne olacak? .. Tenekenin temizliği ne 

L · ··ıd·· w •• b I d • kiyi bu suretle harp halinde _____________ _ enın o ugu zaman aş a ı. --.<&UNaWHZ~<UAS 
.t:. • • -~• ti görüyoruz. Stalin ikide bir Troçkinin 
......._ ,,.,,......, - O gündenberi bütün şiddeti- maceralarını men'e çalışıyordu. Le- BilcJlnlzi yoklayınız 
"'8e1u ırka mensup milletler si- le devam etti. Şimdi son çar· nin parti Bürokrasisinden korkuyor-~1 uı,.aA ~l ~-ıtri.-. 

~ ~ ~ du. Harp bitince ordunun ntuuzu Sor•l•r .... fr tarafta v · e Sovyet Rus- kalmıyacaktı, fakat partinin nUfu-
... ~ yemek yiyemez, ayni 

0

~ yada Harbiye Nazırlığı eden ve şim- TR OTS KY zu artacaktı. 8 - Ferdlaand DUeepee kimdir T8 ·-..naz, ayni trende seyahat e- di Norverte bulunan Troçki. • 
-.., ı !f Filhakika partinin nüfuzu tahmin ne yapnuftır • 

ayni berberde tı~ 0 

amaz. öte tarafta Sovyet Rusyada ko- den fazla arttı. Stalin partinin umu- s _ bpanyadald son cilmhurlyet w!._~ dahi siyahı ancak idare münist partisinin umumi katibi ve mi katibi olarak Sovyetlerin en nü-
~e IAyık bir müstemleke 1111· Rusyanm büyük 9efi Stalin. tuzlu adamı oldu. hangi tarihte Uia edllmJttir! 
oı.....~lank kabul eder. Onu uşak Bu iki adam arasındaki kavga şim İhtilal harbi bittikten sonra Stalin S - Bernard Pallsi klmdlr ft ne 
_.;~ klallamr, uker olarak kulla- di Moskovada cereyan ediyor. ikisi ile Troçki arasındaki kavga fikir ile meşhur olmqturf 
İ-au ~tht de meydanda defildlrler. Fakat asıl kavgası halini aldı. Stalin "yalnız S - Roma İmparatoru llHllhU 
~: abln~:~du. Bütün bu kavga onlarm arumdaki kavgadır. y İ N E bir memlekette soeyalizm yapılabi- Neronun ultanatı kaç sene lllrmtit-

Ollmplyatlarda Amerlb. namına lir ... diyor ve Rusyayı kastediyordu. tür! 
.......,,- O yalnız Rusya hudutlan içinde sos-,~ rekorları luranlar zencil1t ol- • anneae gonmen nn aaam var: K A R ş ı r yalist bir devlet kurulabileceğini ve Dünlıü ıorulann eeuaplon 

Btlttba dünya öğrendi ki atletizm Zinovief ve Kamenet. Bunla- sonra bu devletin bütün dünya sos- S -Madam Booari irimin caeridirl ~ bütttn mllletlerl geri hl· rm ik • eski Bol9evik liderleri, yalizmi için bir kale vazifesini göre- C - Gö tav i'lobert'ln. 
lcln beyu ırka mensup ol- Leninin eeki 8l'qd&Jlarıdır. Fakat KARŞIYA d Stal" · b -.aı tut detncUr. şimdi Lenin'in yerine ceçen Stalin'i ceğini iddia ediyor u. ının u S - Taci mahal d~milcn abide Ke-

hai,. llabetlatuu mtlstemlekele- öldürmeye teşebbüs etmekıt. mah- fikri galebe çaldı. Stalin hakikaten ıededir1 
~ t.o..ı.Aw.1. undler sayealnde kflm olmuş bulunuyorlar. lrıh-1--- yallnız Rusya hudutları içinde bir c _ HlndJ&tanda. r-.. ~·-... TROTSKY ST ALIN sosyalist devleti kurmaya muvaffak 

biliyor ki bu adamın arkumda da oldu. s - Dantenin eta me§hıır •mi t.__ 1 a.ner1 lavan '-inde de Troçki vardır. mu,tu .. :Qütün hayatı böyle tahrikat· Q zamanlar artık Rus sosyalist· , 
ta~ .,- ., k k"dir la geçti. Moskovada okurken tutulup leri iki kısma ayrılmışlardı. Troçki tamamen zrt fikirde idi. O MKgiaid r' ~-...... JU'dımma stlvelllyor. Stalin- Troçki kavgası ço es 

1 
• Sı'blryaya nefyedildi. Bol-vı'kler ve Menaevı·kıer. ınn.1 de "d · • 'ht·ı·ı f 'd" Cl - "lWıi komfldl • ., )\,.__ • Stalin daha ismi ortada yokken Troç ..,,_ ..,, ~ aımı ı ı a .. tara tan ı ı, onun 

~ ld otirtiYea, gençliğini ve kiyi, sevmez, ve onunla çarpışırdı. Stalinin adı Vissarion Cugşvili'dir. Bolfevikler Lenin'in riyaseti altında fikrince· sosyalizm bütün dünyaya S - Arz aatlmea nazıı,.a,. tnoO du-
......... lbal kaybeden bir ırk yerine Troçki de Stalinden nefret eder ve Gürcüdür. Kafkasyada Tlflis civa- toplandılar. Troçki Menşeviklere ilti- yayılmadıkça kapitalistler onu nere- ran meıhur kule neredetlir1 lam& u. 
haat ~ tue bir kan ta§lyan yeni bir onu tanımamazlıktan gelirdi. nnda Gori'de doğmuştur. Bir kundu- hak ett~. Stalin Bolşevikti. Bü~ün de münferit olarak bulurlarsa boğa- dir1 
-~r. lfttzlMyle, adaleslyle, Stalin Leninin yerini aldıktan son- racının oğludur .. stalin dağlı, Troçkl Menşevıklere ve bu arada Trcx:kıye C - Bu m-hur lğrl kule, ttalya-

e• 1 al kızıyordu. Fakat o sırada hapishane- caklardır. Bu sebeple Troçkl Rusy:ı- "'T 
e yepyeni bir ırk. ra dahilde fesat kan,tırmasına mey yay alıdır. Troçkı romantik ve hay de idi. Birfey yapabilmek vaziyetin- dan sonra diğer mernleketlede de ih- da Plu tehrlnde mef)ıar Plza kule-

• * • dan vermemek için Troçkiyi memle- ci ~!~ adamdır. Stalin iae köylünün de degı··ıdi. tiW yapmak fikrinde idi. Hattl Rua eldir. 
lL_. .. ı..~r _... v....: ketten dışan attı. Ihtllll tarihlerin- meı.uı ve •abırlı karakterini taşır. ul Alma yürü k Al 
~ ut -· •• ,... Fakat sonralan Stalinin Troc;kiye ord arile nyaya yere • ~~ 
~ deki ismini unutturdu. Fakat Troçki kal'§ı kullandığı en kuvvetli silah bu man itçiaine yardmıa hazırdı. Bu -------------~lb lmk ceee mtlauebetne uslu durmadı. Her gittiği yerde ki- ld Le . . h d d St 11 maceranm önüne Stalln geçti, bu eu- evveli. Zinovief ve Kamenefi parti 

....__ ~ lfll'lller t.ertlp edlldl: Fo- taplarile, yazılarile, yeni vücude ge- S talinin hayatı daha az renkli ~k. . runın aya~ a a . a n retle kavganın birinci safhasını Sta-
:..... _....._. ı.....n-u.ı.- ... -a .. ı, halı tird"ği t k'l"t"I St li · 1 h" d defildir Onun hayatı Troç- .... ...,. ının hareketlennı beğenmıyor- idare heyetinden çıkardı. Sonra ara-..._--_-.-. ~ _,.e..., ı ~ ı a ı e a nın a ey m e · d Len .. d .,._,.,k. lin kazandı. 
~~ resim sersW ve saire gibi. bulundu. Bu defa StaUn artık Troç- kinin kinden daha cesurane geçmif· ~· . in oldükten sonra a • • "~ ı- larmdakl fikir kavgası daha fiddetlf 
~ biri Tablmde, biri Salta- kiyi ve Troçkizmi kökünden kazı- tir. yı daıma yoldan çıkan bir hain teli.k- bir ,ekil aldı. Zinoviefle Kamenef, 

ki etmekte devanı etti. 
' h.........ıa, biri Fmdıkh- mak ve bu dU,manı ebediyen auı- Troc;ki Siblryadan iki defa kaçmıf, s talin Lenin öldükten ı:>nra gizliden &izliye Troçld ile elblrllji e--::-a Saaatlar Akademisinde. turmak niyetindedir. 1000 kilometrelik ormanlı yollardan Zinovief ve Kamenefle bir- derek Stalini devirmeye tetebbU. et-

~ perleenhk, bu ne dqmıldık. geri dönmU9tU. Staıin 13 defa ha· c ihan harbinden ıonra Rusya- likte çal1tmak istedi. Onlar' da kuv - tiler. Stalin bunları rejime-- suikast 
' fllerlerimlzl göetereaek bir pisten kaçmıttır. da Çarlık otokraalai, kar al- vetli ihtilllcilerdi. Leninin en yakın töhmetile mahkemeye verdi. Belki 

k_ . ~-•- bir ....a eri u.- G ndt ptlrb, bilkribi iridnden nhefrett e- Stalin de mektepten kovulmu-+ur. tmda ezilen tavuk ktımesi gibi, yıkı- fikir ve kavga arkadaşlan idiler. t1 idi l idamla 
...... .._...... ..". y aauw. en u a amm aya m- ... lıp . . n . ş b ı.. .... l d yola gelirler m ye rma 

da btribiri be k k ____ Anası onu Tifliste Papaz mektebine gıttı. k ihtili.l u atta "'ta<\' n ı. Troçkiye k&rfı onlar da Stalinle be- kadar ""'dilmedi. Zinovief ve Kame-lllt ftlllmlerbd onda Uıt- ne nzer pe 5° -..ua- . . O vakit Lenin Zinoviefle beraber raberdiler. •• 
itil .. ~. Her IM!lllfl tertip edll&cek lar var: lklai de ayni tarihte doğ- yerle9tlrmifti. Fakat orada incili o- İaviçred 'd' ki N kta b _ nef aeme.t bırakıldılar . 
.:-'111-1erg11er1 orada -hr Bunun muşlardır: 1879, ihtilal Biyaaetine lt\lyacak yerde Kari Mark'ı okurken 

1 
e 1 ı. ~ .. evyor u Fakat zaman geçtikçe onlarm da Fakat onlar yine uslu durmadılar. 

ltl.a - 3-r· • hemen de aynj zamanda b&fladılar. kalandığl için mektepten kovuldu. unuyordu. Stalin Sıbıryada menfi arası açıldı. Zinovief ve Karnene! Dahilde ıtzli tetkillt yaparak Stalinl 
lıııı ~ ,.. llenle 1Çllaca- lldsl de lhtilllclllk yüzünden hapla :unun llııeriııe Staıin ufak bir Mark· idi .Petrognuıa ilkönee o :ız;ndll ve Stalinin nazariyelerini beğenmi10r, devirmek,. yerine pçmelı ı.tedller. 
lıl. --upmu umumi ldltöpbane oldular, nefyedlldiler, ezildiler. 1917 vU d ku derhal tahriki.ta bqladı. Bir müddet bilhaaaa tatbikatta gösterdiği ıidde-
.::: l'&kat o ftkte kadar ter- de Leninln idareei altmda ikisi de ih- ıiat grupu cu e ~tirdi, petrol • Kerensky hUk'1metile birlikte -;alış- 932 de tekrar mahkemeye verildiler. 
L.a.. ~ lmrtannak tili.lde büyük rol oynadılar. Ildsinln yularmda Çalıf&D iKileri greve terfk mıya da razı oldu. Onun arkasından te muhalefet ediyorlardı. KöylWerin Bu defa da hapla cezaaile iktifa edil· 
~ h ~ eni blDuua ve. de adı müsteardır: Stalinln adı Sta .. etti. Tutulup hapeedildi. Hapiste ar- :ı'roc;kiyi aahnede görüyoruz. O fid- cebir ile kolhozlara aokulmuma ve dl. 

:.:-~ hamamın da- lin _~eğildir. Troçldnin adı Troçki kadatlarma Marksizmi öfrettl. -Ha• d~l ve ikinci bir soayallst ~ttlllcl anıelelettirilmesine taraftar ~rtın- Şimdi tıçtlncU defa olarak 8tallnl 
llergt ..._ olarak 1mDan hm değildir. plahaneden çıkınca Çarimıe k&l'fl a· iatıyordu. Nihayet Lenin geldi. l'roç- mUyorlardı. Bu sebepten Stalinle a- öldürmek töbmetile rlr•Janıp malı· 

'tıcllae ' • Troçklnin uıl adi IJev Davidcmç man8Iz bir harp açtı. 107 de Ttflilte kinin tarafmı tuttu. Lenin Tetrinlev- ralan açıldı. Bu hususta Troçki ile kbı oldular. Ve artık bu defa af hu-
'- iyi olmu mı! Bronsteindir. Babası bir çiftçi Ya- . . vel ihtllllini hazırladı. O emretti, anl8'abiliyorlardı. Çünkü Troc;ki d~ 

tıı..r lbasrat meeelesl de değildir. hudidir. 'Ukraynada Yanovaka kö- bankadan lOO bin lira çalmak lçın Troc;kl ve Stalin tatbik ettiler. Ve dahilde şiddete taraftar görünmü- dudunu geçmi' · bulundukları için 
"'· l' bir ......._.e olabUecek bir iş- yünde doğmu,tur. Dk mektebe Ode- tertip ettiği me9~ur vak'ayı . yaptı. daha oradan kavgaya bqladılar. yordu. idam edildiler. 
~ki belediye rei8i lstlye ve 118.da b8'lamıf, fakat talebeyi isyana Bu parayı meteliğine kadar ihtlllle Stalin, Boleevikler araama yeni gi- Fakat iş itten geçmişti. Troc;kl lete Stalin - Troçki kavpamm 

teşvik ettiği için mektepten kovul- sarfettı ren ~kiye bu kadar kuvvet veril- memleketten netye.ciilmifti. Stalin ikinci perdeai de böyle kapandı. 
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ispanya kıtali 

1
Asilerin yaptığı büyük 

----~--------- taarruz akim kaldı 
Güreşçilere a ltın madalye veriliyor 

Radyo 
Bupnldi prosram 

20,15: Sudan sramofon pllldan; 
Sür; 21,55: Ferit W Atrq takmı; 
Solo keman; 22,45: Mau ve Ahmet tad 
fmdan akordeon refalratile konMr; .. 
Ferit til Araı talrmu komere devam 
1or. 

muharebelerin birinde ağır surette 
yaralanmıştır. 

Yedinci 
Atin ada 

Balkan oyunları için 
hazırlıklara başlandı 

Bendaye, 26 (A.A.) - Hedefi 1-
run fe}ıri olan muharebe, bütün şid
detiyle devam etmektedir. Şehre da
ha flmdiden 200 bomba ve obüs düş 
miiftür. 

Hilkf1met kuvvetleri, Bitraton ö -
nündeki köprüyü berhava etmişler -
dir. Ihtili.lciler, halihazırda bu köp -
rüyü topçu kuvvetinin himayesi al • 
tında tamir etmektedirler. Topçula • 
rm endahtmda o kadar isabet yok -
tur. 

l•panyol F aınJa ihtilal mi? 
Malaga, 26 (A.A.) - Reuter A

janamdan: 
Cevtadan buraya gelen bir balıkçı 

gemisinin kumandanı Ispanyol Fasın 
da birtakım kargqalıklar çıkmış ol
duğunu söylemiştir. Yerliler, kendi
lerini aldatmış olmakla ittiham eyle 
dikleri ihtililcilere karşı müteaddit 
defalar isyan etmeğe kıyam eylemiş 
lerdir. 

lstaabal 

11: Danı ~alilrial (pllk). 19: Ha~ 
19,15: Mabtelif pWdar. 20: Sdlbi koof~_...,. 
Dr. Hüseyin Kenan Tunalran taraf..-: 
(Sa tedaviıi hakkmda) 20,30: Stüdyo Orlıl' 
tralan. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den Mnra Anadolu ajanllldl ~ 
zetelere mahıuı handiı semai verilec;
tir. Balkan oyunlarmm yedincisi bu 

aene Atinada yapılacağı için Yuna -
nistanda şimdiden hazırlıklara baş -
lanmıştır. 

Oyunlar 27 eylUlde bqlıyacak 4 
Birinciteşrinde bitecektir. Berlin o -
limpiyatlarmda tetkikat yapan Yu -
nan federasyonu azaları yapılan ye
nilikleri Balkan oyunlarında tatbik 
etmeğe karar vermişlerdir. Bu hu -
11usta Yunan hilkiimetinin büyük 
yardımı da temin edilmiftir. 

Bu oyunlara iştirak edecek olan 
atletlerimiz, Federasyon tarafından 
29-8-936 cumartesi günü saat 3 te Is 
tanbul merkezine çağırılrnışlardır. 

Bu toplantıda atletlerin vaziyetle
ri tetkik edilecek ve muntazaman ça 
lışmalara başlanılacaktır. 

Atletizm federasyonunun bu hu
ıusta tebliği şudur: 

T. S. K. Atletizm Federasyonun -
aan: 

Milli Takıma mensup atletlerden 
Raif, Vedat, Mehmet Ali, Semih, Hil 

mi, Melih, Cemal, Recep, Mehmet, 
Maksut, Remzi, Mufahham, Faik, 
Tevfik, Pulat, Cihat, Haydar, Avni, 
Sıtkı, Zeki, Veysi, Yavru, ve Orha
nm 29 Ağustos 936 Cumartesi günü 

saat 3 te lstanbul mmtakası Beyoğ
lu Halkevi Merkezinde yapılacak top 
lantıda bulunmaları rica olunur. 

Güre,çilerimiu altın matlalya 
Hriliyor 

Berlin Ollm~da m.,,._ -
kiyetll dereceler alarak memleketle-

rine avdet eden güreşçilerimize halk 

partisi taraf mdan batıra olarak bi -
rer altm madalya verilecektir. 

Bu münasebetle, EylUlün birinci 
Pazartesi günü Takaim stadyomun
da merasim yapılacak ve gUrefçile
re madalyaları verilecektir. 

Güre• f edel'&8)'0nunun bu husus
ta tebliği ,udur: 

Güret Federasyonundan: 
Olimpiyattan dönen güreşçilere 

Halkevi tarafından merasimle muh
telif madalyalar verileceğinden 1 Ey 
ifil 1936 Pazartesi günü saat 15 te 
Olimpiyatlara iftirak etmif olan gil
retJÇilerin ve idarecilerin Taksim 
Stadyomunda hazır bulunmalarını 

dileriz. 

Ru•ya •.,,alaati ltazırlığı 
Rusyaya gidecek kafilenin Istan

buldaki ihtiyaçlarmı temin etmek ve 
yapılacak muhaberatı idare etmek 
Uzere Fuat Balkanın riyasetinde la -
tanbul bölgesi başkanı Fethi Ba,a -
ran, denizcilik federaayonundan Rı-

za Sileri, futboldan Kemal Halim, ve 
güreş federasyonundan Seyfi Ce -
naptan mürekkep beş kişilik bir he
yet seçilmiftir. Bu heyet, bir iki gü
ne kadar çahfmalanna başlıyacak -
tır. Rusyaya gidecek kafileye Cev -
det Kerim lncedaymın riyaset etme
si takarrür etmiştir. 

Gülecek •pon:alar 
Ifenerbah~eli Esatla beraber daha 

bazı futbolcUlerin kafile ile beraber 
Rusyaya gönderileceklerini yazmış -
tık. Esadın, Türk Spor Kurumundan 
gönderilen tebliğde bulunmayışı bir 
yanlitJbktan ileri gelmiftir. Esatla 
beraber Ankara mmtakasmdan Naz 

mi, Yaşar, Omer ve Rasimin de gön
derilecekleri anl&.fılmaktadır. 

Kürele YGTISlan 
lstanbul BU sporfan ajanlığı tara-

fından tertip edlJen kürek te.,vik ya
n9larınm lkineiııl bu pazar Yenika
pı • Kumkapı arumdaki sahada ya
pılacaktır. 

Birinci te9vik yanflarma hazırlık
larını tamamlıyamadığı için iftirak 
etmiyen Galatasaray denizcileri, bu 
müsabakalara girecekleri için Y&rlf
larm heyecanlı olacağı şüphesizdir. 

Bilh&Ma klasik tekneler müsabaka -
smda Beykoz, Güneş ve Galatasaray 
arasındaki çekişme günün en entere
san numarası olacaktır. 

Mıs11ın istedikleri yerine geldi 

İngiltere - Mısır anlaşması 
dün Londrada imzalandı . 

Mısır İngilterenin yardımile yakında 
Milletler Cemiyetine dahil oluyor 
lnglliz - Mısır muahedenamesinin 

imzası milnasebetile bir nutuk söy -
liyen Eden, ezcümle şu sözleri söyle
miştir: 

Uç zırhlı otomobil, Faah askerleri 
nakletmektedir. Bunlar Irun şehri Ü· 
z~e saldırmak için yolun tamir o
lunmasını beklemektedirler. 

Bir tayyaTe T oleJo'ya 
bombardıman etti 

A•ilerin taamau akim kaldı Bargos, 26 CA.A..) - Ihtili.lcilerin 
Londra, 26 (TAN) - İspanyol a- elindeki bir tayyare, yeniden Alka -

sileri tarafından büyük hazırlıkla 1_ zarda Toledoyu bombardıman etmiş 
run üzerine yapılllWJ olan taarruz a- ve ihtili.lcilere yiyecek şeyler atmış 
kim kalmış ve hUkiimet kuvvetleri ve mukavemet tavsiyesinde bulun -

muştur. Yague ve Castejon kolları, 
muhacim kıt'aları püskürtmüşlerdir. Toledoya· doğru ilerlemektedir. 

Asilerin bütün gayretine ve sürek-
li top ateşine rağmen, İrunde mevki llatilalciler birkaç felair altlılar 
almış olan milis teşkilatı gerek elin Nalladolld, 26 (A.A.) - Ihtili.lci -
de bulunan makineli tüfek, gerekse !erin umumi karargahı, Asturies'li -
şehrin etrafında klLZDUIJ olduğu istih- lerden mürekkep bir kuvvetin Ovie
ki.mlar sayesinde asilere k8lJI sert do yakininde Cangas'ı işgal etn:ıif ol-
bir mukavemet göstermittir. Hayli duklannı bildirmektedir. 
zayiat veren asiler geri çekilmeye Ihtili.lciler, Montepanayı işgal et. 

Prag 

20,10: Rieserparktan nakit: Aıkerf ~ 
do. 21: Pras. radJ'O orkeatraaL ~!~ 
Çe1kıpirin bir pİJ'eai. 23: Habeİ'ler. ~· 
Çek ulon orkeatraıL 
Btikret 

13,50: ili 15: Pllk •e haberler. 1 
Askeri bando. 19,50: Konferanı. 20,10: 
ıein devamL 20,35: Aktilalite. 20. 
Pllk konıeri. 21,15: Konapna)ar. il 
Rad10 orkeatraıı (Romen besteleri). 
Haberler. 22,45: Sanda Marka orkes~ 
23,45: Franıızca. Almanca haberler. 

BudapfllJt.e 

20: Radyo ulon orkeatralL 21: ıafl!? 
dramlardan parçalar. 21,40: Çisan m;;,; 
li. 22,45: Haberler. 23110: Almanca k0Jr 
ram. 23,30: B11daP91te konser -~ 
1,05: Haberler. 

Moskon. 

11,30: Sarkrlar. 20: GCSthenln Brft 
rlnin bestelerinden pucaJar. 21: Y-' 
8iki. 22: Almanca netriJ&t. 23,05: F 
ca n .. ri,.t. 24: lıpanyolca netriJ&t. 

mecbur kalmışlardır. mişlerdir. Ve şimdi Spina üzerine 
Asilerin mağlubiyetinde hUktlmet yürümektedirler. niş bir içtimai adalet tesis ed-

tayyareleri dahi büyük rol onamış- IhWilciler, ayni zamanda Huelva tir. 
lardır. eyaletinde ki.in Zalamea la Real'i iş- Companya, halk tarafmdan •ldlll'!!ll 

Cebelüttarık sularında bulunan gal etmişlerdir. le alk11Jlanm11Jbr. Halk uy·lld..m 
11Servantes,, lspanyol kruvazörü asi Cilmhurlyet, Y&f&lllD hürriyet, 
mevkilerini bombardımana devam et Mtıl-.a ilatilalcilere geçti mi? sm Katalonya,, diye bağmn!ftır. 
mektedir. Cebelüttarik, 26 (A.A.) - Reuter 

Ajansından: FrtmMJtla MtU/rit laiilmmeti 
Diğer taraftan, isi ifgali altında lelaüule bir nü..-via 

bulunan şehirlerdeki 43 banka ınll- Malaganın ihtili.lcilerin eline düş- ··---.,,"T 
dürü Burgosta bir toplantı yaparak, müş olduğundan şüphe edilmekte • Parla, 26 (Tan) - lapanya 
lıladrit hflkftmeti tarafından altm sto dir. Çünkü Madritten gelen son ha- huriyetine k&l'fl tesanüt gösterJD 
1mn harice çıkanldığmdan dolayı hu berleroe Malaga civarında muhare - mabadiyle Buffalo tayyare me 
sule gelen vaziyeti görüşmüşlerdir. beler vukua geldiği fakat hilkiimet nmda yapılan nümayişe SO bin kiŞI 

İngiltere ile Fransanm Lizbon el- tayyarelerinin asileri püskürtmek il- tırak et.mittir. Halk ve hatipler: ' 
il · p rtekiz hükL'·- t• · d ~- zere Milislere yardım etmif oldukla-

ç en, o wue mm e .us- n bildirilmektedir. panyaya tayyare gönderelim!,. 

.._ Her iki memlekette de lngil -
tere ile Mısırın menfaatlerinin aynl
mıyacak surette blribirlne bağlı ol -
dujuaa c1a1r kuvveti mütemadiyen 
artan bir kanaat vardı. Bu J,UUab,'9e 
name, lngiliz - Mısır münasebatmda 

~yaya aiWı ihraeım menetmesi baflrmı,Jatııdlr-.. Ahali dtln Paı18e 
l!ıı!(c.fj.._ ~ b'l1unmuflardır. .1.a..-._.ı:-~J~-l!lı!"ii..-~-~ı"l"··~·r-.;.L...,__.~~~:""Tl!'1ftl'l~nırmınıınetn>ır 

ı Ot>ieJo liombanlunan eılilıii mühimmat m ,tddetle alkıfl&mlfbr. 

yeni bir safhanın başlangıcıdır. 
Nahas Pa,a, şu suretle mukabele 

etmiftir: 
.. _Bu muahedename bir remiz 

olarak telakki olunabilir. hgiltere 
ile Mısır bu muahede ile dünya mü
vacehesinde iki müsavi ve dost mil
let gibi çıkıyorlar ve serbestçe me
sai birliğinde bulunmağı ve samimi
yeti müttefik olarak kalmağl taah .. 
bilt etmif olduklanru ilin ediyorlar. 

Mmrcla ıenlilıt 
Kahire, 26 (A.A.) - lngiliz - Mı

sır muahedenamesinin i111Za81 dola
yısile 21 pare top atılmıştır. Ayni da 
kikada bütün umumi binalara bay
raklar çekllmiftir. 

Mmr Milletler Cemiyetine 
~rmell İatİYor 

Kahire, 26 (A.A.) - Mısır hilk~

meti Mısırın kabulünü Milletler Ce
miyetinden istiyecektir. Zannedildi -
ğine göre Nahas Paşa lngiliz - Musır 

lngilk dtfİ§ler bakanı Eden 

muahedesini imzaladıktan sonra Ce
nevreye gidecektir. Muahede ahkl· 
mma göre lngiltere, Mısırın bu tale
bine müzaheret göstermeyi taahhüt 
eylemektedir. 

Paıis, 26 (TAN) - Asilerin işgal Londra, 26 (Tan) - Taymis ga-
ettiğl bvtcı,o eehri, htık6met tayya- zeteai Ispanyol harp gemileri tara - Hatiplerden komt1ııist Thorez 
releri tarafından bugün bombardı- fmdan muayene edilmit olan Alman rit hWdunetlne alWı ve müh 
man edilmiftir. yanm Kameron vapurunun Lizbona -nderllmek lçJn ticaretin serbest 

HlUdllnet kJt'alan gerek cenup, sekiz ton harp malzemesi çıkarmış rakılmumı tatemi, ve demiftlr 
gerekse şimal cephesinde bazı mu- olduğunu ve Wisborg adındaki Is • - Fransayı yenmek için onu 

1 vaffakıyetler elde etmişlerdir. veç vapurunun da Lizbona sili.h çı- ta etmek, Bitlerin Franko ve g 
l Hülıümetin baı kardığını yazmaktadır. Bu vapurda ral Molayı alet edinerek erifmek 
! muuallalııyetlm hafif tanklar ve bombalar bulundu- tediği gaye budur. 
l Madrit, 26 (Tan) - Milis kuvvet- ğu ve bunlarm lspanyol isilerine Ademi rni4Glude m...ı..ı 

gönderilmek üzere vapurlara yükle- ı--:ı1.,.. (ı leri Valde de la. caaa de tajo'yu ltga1 tilmif olduğu söylenmektedir. • .... 
etmiş ve 42 esir almışlardır. Bu esir- Londra, 26 (Tan) - Bakanlal' 

! lerden ikisi paputır ve kendilerini Kızılortlaya bir ltitabe ruı dit i§leri komitesinin dtlnktl 
\son dakikaya kadar siWıla müdafaa Barselon, 26 (Tan) - Aragon cep mamda aon lliyul vuiyetler 
11 etmif}erdir. heaine gitmekte olan bir kızıl lltlvari milftUr. Bakanlar, ispanya 
, Cordoba cephesinde bir ha.va m• alayına hitaben bir nutuk söyllyen rlne ademi müdahale halEbDCI' 
• harebesi olmuş, asilerin bir tayyare- Companys ,u hitabede bulunmUf - Fransa teşebbüsünün muvatı 
si JlUşUrUlmilştür. tur. ile bu meselede inglliz dtpl.omullAI' 

Hükumet kuvvetleri Samosierra Cepheye gitmekte otan arkada, • yardımından dolayı beyam .,,.,.,.,_ 
mmtakasında tedrici surette ilerle- lar .. Sizi Katalonya ni.mma selimlı- niyet etmftlerdir. İngiltere, 
mektedir. yorum. Sizden Aragon cephesinde bir bitarathktan &yrdmıyacaktıl'• 

Milisler Aragon cephesini bombar ,ecaatle harp etmekte olan bütün demi müdahale meaeı.t 
diman etmlflerdir. arkadaşları benim namıma kucakla- Parisle mUz&kerelerde buhmmak 
Bir F ramı.z gazeteci-i yaralandı manızr rica ediyorum. Katalonyayı zere Edene tam ısali.hiyet v~ 

Barselon, 26 (Tan) - Humanite ve yeni ispanyayı diriltecek olan sa- tir. Komitenin eeulı entti§eli W 
gazetesinin muhabiri vuku bulan atleri yaşıyoruz. Bu saatler, daha ge ler konfer&DSidır. 

I 

Gece Yarısı 
bocalıyordu. 

lclll, ilk kararmı verirken, bu iki 
yol arasında adım uyduracağım san
IDifb. Halbuki, timdi, bunun kabil ol
madığını görüyordu. 

hayata girmemişti ki, düşünmeye, 

kendini toplamıya vakti zamanı ola
bilsin! 

Ayn bir apa.rtmıan, yahut p&DBi- Tiyatronun kap181Dda o~ 
yon, oda bulup çıkmak?.. lclil, en iner inmez, Celil Mahirle 
son çare, bunu, buluyordu. Bu su - - Ne var? Merak ~ 

'Jio. 26 

lcW bunu ititmemil oldu, yUıil
dU, ve sokağa çıktlğı zaman gözleri
le bir otomobil aradı. Caddede bot 
bir taksiye raslıyahildi. 

Celil Mahir, niçin, bu kadar acele 
eağınyotdu ! tclilin eanmm 111kıldı
ğmı Tayyar mı aöylemifti? Demek 
ki Tayyar, bilerek pot kınmltı? 

Genç kadın, ,.alda dU§UnDrken, ee. 
fil Mahirle olan münaaebetleriniıı 

teklini gözönüne getirdi. Vaziyetleri
ne, hiç te tabii denemu.di. Bir ara
da Y&f&llUYorlardı: Fakat gece, gün
düz beraberlerdi. Celil Mahirle, sen
li benli konuşuyordu. Provalardan 
sonra, arkadqlarla birlikte, gazino
lara, 't>arıara gidiyorlar, geceyanları
na kadar oturuyor, lçlymiardı. lc

biru çakırkeyif olunca, taVll'la
rma. ~e, dikkat etmiyordu. 
~alnız Tayyar değil, öbür arkadaelar 
t!a böyle düşünebilirler ve böyle dil

. mekte de haklıydılar. 
lclllin, Celll Mahirle arkadqhğı, 

Jlt.IMntlt YESARi 

dostluğu, son gala te,ebbüaü ile, büs
bütün, başka renk almlftı. Genç ka
dmm para vermesi, herkeai P.flrl· 
m.Iflı. Ona, manah manalı bNranta
nn, hat.ti omuz silkenlerin, bakıgla
n, duruşları değişivermi§ti. 

İclll, zoraki gUlümseyişlerin, say
gıların manasını anlıyordu; fakat 
sesini çıkarmıyordu. 

Eğer annesinin bir düzilye kinaye
leri, sitemleri ile içi burkulmasa, ha
yatmClan ,1uyet etm;yecekti. 

Onu, dilfündilren bir tek noktası 
vardı. Sahne hayatına girmeye karar 
verdiği gün, Celil lılahirbı 116ylediğl 

sözü, bir tUrlti unutmuyor, unutamı
yordu. 

- Hayatmm d&ıUm noktumda
am! 

Evet! Artık hayatı, eeldahıaen bUs 
bUttın ayn bir yola lrıvnlllllfb. Yal
nız lclil, yllrüdUğü yolda serbest 
yürüyemiyordu. Eski yoldan bUsbll
t1ln ayağını çekememi§ti; yeni yolda 

Sahne hayatının, onu, evinden u -
zaklaştıracağmı hiç ummamıştı; her 
ikisini de idare edebilirim! vehmi o
nu, aldabru§tı. 

Evle, sahneyi, sızıltısız idare ede
miyordu. Annesinin 9iklyetlerlnden 
fazla, maddi engeller de ayaklarına 
dolqmıya başla.Dlifb. Geceleri, eve, 
geç vakit otomobille dönüyordu: 
geç kalkıyor, yemek yemeden, hattl 
kahvaltı etmeden tiyatroya kottuğu 
için, yemeklerini, lokantada yiyordu. 
4kşam yemeklerinde, ve hele gece
yarısmdan sonraki sofraların, yeni
len, içilenlerin hesabmı, hep o, görü
yorou. 

Bazı gPCeler, otomobillerle :Arna
vutköyllnde Akmtıburnuna, ZincirU
kuyuya. Bilyükdereye, 'Mrkıyorlar

dı; aruır&, adalara da. geçtikleri olu 
yordu. 

tclllin sakin bir hayata göre kut'
duğu bütçe, bu fırtmalı yaşayış kar
şısmda bozuluvermişti. Bir gUn bile 
duran, soluk alan ve dinlenen bir 

Bir gUn evvelki kararını, hep, bir 
gün sonraya atıyordu. Ve kararlar, 
bir gUn evvelden bir gün sonraya 
atıldıkça, masraf artıyor; masraf 
arttıkça da genç kadın, muvazeneyi 
şaşırıyordu. 

Hayatının bir sel gibi akışma, dttr ! 
diyemiyordu; bunu demek, durmak 
elinde değildi. Peki, bu çılgmca gidi
-9İD sonu ne olaca.ktı ! Sonunu dU
ıünmek mecburiyetindeydi. 

Evini, yüz tısttt bırakabilir miydi• 
Evini bırakmak, annesini bırak

mak, demekti. Yqlı kadını, nasıl 
kimsesiz, yalnız bırakırdı? Onu, be
ra.berine alabilir miydi! Annesi, açlı
ğa katlanır, fakat buna katlanmaz
dı. Celil Mahirle evlense, onu, eve al
sa!.. Bu, bir düttlnce olarak fena 
cfCildi. Yalnız Celil llalıir, bunu 18-
tiyecek miydi! 

CeUl Mabpin, artlstçe tildrlerbıl, 
hayat teli.kkilerini, tclAJ, tosa bir 
zamanda öğrenmiş, biliyordu; evlen
meye yanaşmıyacaktı! Evlenmeden 
de, onu eve alıp bir arada yaşıya

mazlardL 

retle fazla masraftan, hem de yor- Celil Mahir, onun koluna girdlf 
gunluktan kurtulmuş olacakt.I. - KoııUfU)aca.k birçok •Y ~ 

Haftanm günlerini, gecelerini, ee- Etrafına balandı: 
ki eviyle yeni evi arasmda paylqır- - Burada konup.maya. 
dı. Genç Jradmm kolunu bıraktı'~~ 

Böyle olunca da, yeni bir vaziyet - Sen ,beni, Taksimdeki m&P""" 
kartı.smda kalacaktı. Celil Mahir, ye- bicide )»elde ••• Ben, timdi gelirbll-
ni apartımandan, yahut pansiyon.. lcW, Pf&lamıetı: ıtl' 
dan, odadan, hiç mlalmıyacaktı! - Beni tiyatl'Oya çaiui)C: "" 

Genç kadın, bunu dillünDrken, göz llODI'& da, mah&)leblcide randeVll 
lerl tatlı bir hulya buhan ile lllllam- riyonun; uılamıyorum! _ ~ 
yor, yilreğl çarparak baygmlıldar ge- Celil Kabir, onun kulağm& ,_.,.' 
çiriyordu. dı: ::.J. 

Fakat, tfmdi, aralarında aıla bir - Burada olmaz. Ktlhim ~ 
münasebetin açık açık rö• batan konup.caimı. ._ .~ 
izleri yokken, llkmh. dedikodu çıkı- Genç bdm, &in" alır ~ 
yordu; bir arada yqarlardı, artık ne Takllmdeld maballebict,e -~~ 
aöylemnez, ne söylemezlerdi! çok pçmedi, Ce1i1 Mahir ~ 

lcW, hiddetle omus .nırti: hemen lcWln yanma atardu; DP' 

- Sanki, timdi 86yleınlyorlar 1111? llelı. ..... titrekti: ıJil 
Celil Mahiri görüp bu kararı ~ - IDdlaeyl, Tanazüa anJ::-

mek, gayet lcol&:vdı. Yahm, amıeBlne IUll.. Sana, uıl me.teyl 'iıll1. 
nasıl &ayHyecekti? Baletlerin mlamalan _.. ., 

Bunu, Cıelll Mahire dabuJmahydı Paycr arkada9lar, galanmte~ 
tclll, Celil Mahirin, bir kolpo De bu rilmealni, hemen semn 
dar ve dikenli kanaldan mynlacalı- ba9Janmaamı ı.tl,or)ar ... 
m blD,.ordu '(Irblf 
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Emri vakilerle 
plan ı 

bozmıyalım 
r 18tcınbul abidelerini iki k-ısma ayır
~k lazımdır: 

1 - Iwıa abideleri: Camiler, çe§
hıeler, surlar, medreaeler, tiirbeler ve 
i(ıire. 

2 - Manzara cıbide?eri: Karacaah
hıet, Eyüp, Boğaziçinin, Adaların ba
lı parçaları ve saire ..• 

Bunlar ecnebiler taraf mdan kolay. 
ta gezilecek yollarla 'ff!erlrez mahal
Zelere ve ana caddelere bağlanmalı
dır. 

Oraya. giden yollaruı geni§letilme- Bu resim 1 8 6 7 :t.enesinde çıl•an "Ayinci Vatan" isimli haftalık mecmu.adan alınmı§tır. Şittı§ır üzerine 
'i fart değildir. Şimdilik muntazam lıakkcdilnı~ oUın bu resimde~ o zamaurn lstaııbulu nu görüyorsunuz. 
blm.a,,, kô.fidir. k 
t Bu abidelerin.etrafı tnümkiin ıııe~- Planı bir işiye bırakmak hatadır 
, ebe açılmalı, tnşa ve manzara abı- 1 

~Zeri yeni itıı7a ve tarh bid'atlerin - ~ 

Gen korunmalıdır. 1 t b ld o 1 T •• k d re; Bütün bu ~~asUırın 1uzum.und.ı hiç S an U an sınan ı- ur amga-
?tı.!e tereddut etmemekt€dır. Fakat 

lliç\11 tatbikata gelince bu esaslara •• k •• k ld k k b • ı d • ı ~~~!n~u~Y;:, binalar yapılma&ı- sını so up a ırma a 1 egv 1 
11•1 kim istemez1 Yeni lnnalar §iiphe-.. _ - Istanbul hakkınd:ı. ne denir? 
uo.c; yeni mimari mluplarından ola - 1 
~ktır. Lakin yapılan yeni bina, es- Güzel şehir .. Her taraiı güzel, belki 
lq ı.: dünyanın en güzel şehri.. Bunu da 

t11r binaya veya bir man::araya hi
htıet etmemelidir. Eğer ycııi bina- herkes bin defa söylemiş .. 
1tt,a onUırın yanında yapılmasında Salah Cimcoz, Istanbul saylavı. !s-
toru.ret varsa, onlara uymalıdır. tanbul Halk Partisinin toplantı salo- 1 

B8ki 1'1eyhi8Uim Kapısının yerinde nunda bir köşedeyiz. Kendisinden ri- ! 
hıi ya;ılan bina kendi başına gü _ c:3 ettiğim mülakatın sebeplerin~. söy-1 
teld~ F kat 

8 
.. 
1 

. . lüyorum, İstanbul hakkında munev- ı ., . a onu u eıJmanıyenın 1 . . . , . . . 

Istı 1.rı b' ıl 
Güzelleşebilir mi? 

Bütün şehirlerimizde ımar ve 
belediyecilik zihniyeti aynidir 
Çok iyi gören, duyan, anlıyan, 

memlekete yanyanı ve yaramıyaru 
çok iyi ayıran sayın edip ve muhte -
rem saylavımız Falih Rıfkı Atayın 
değerli yazısını (TAN 6-8-936) oku
duktan sonra şehirlerimizin kurtul
ması, imar edilmesi, güzelleşmesi hu
susunda tekrar ümitlere düşmem•.!k 
kabil midir?. İşte yine bu tatlı ha
yal peşinde koşmak hevesi geldi; yi
ne söylemek, yazmak lazım. 

Ustat diyor ki: "lstanbulda fena 
ve çirkin yapılan her şey bir güp yı
kılacaktır." Fakat iyi ile fenayı, çir
kin ile güzeli kimler, hangi gözle ve 
hangi ölçü ile ayıracaklar? Ne za
man ve nasıl yıkacaklar? Bu sualle
rin cevaplarına maddi bir şekil ver
mek sırası geldiği zaman milyonlar 
sarfederek imar namına diktiğimiz 

çimento ve demir duvarların kalk -
ması için milyarlara çıkan müthiş 
rakamlar karşısında kalmamız kor -
kusu yok mudur? 

Zihniyet meıeleıi 

ne kabilse yapılmış ve yapılmakta • 
dır. 

Çanakkalede tam iskele batında, 
şehrin mühim iki caddesinin birle.,. 
tiği bir noktada oldukça genif bir 
meydan bırakmak kabildi. Belediye 
burada kendi binasını kurmakla ik
tifa etmemiş, tam caddenin denize a
çılacağı noktada bir de belediye ga· 
zinosu diye son bir engel dikmiştir. 

Tekirdağında, ana caddeden, de • 
nizin çok iyi görünebileceği biricik te 
peye dosdoğru giden bir tek yol var
dır. lşte bu yolun tam denizi göre • 
bileceği noktasına vali konağı ya• 
pılmıştır. Halbuki bu vali konağını. 
denize olan manzarasına hiçbir halel 
getirmeden ya sağa veya sola yap
mak ve burada şehir için, şehir halkı 
için denize kadar uzanan çok güzel 
meydan ve park vücuda getirmek. 
hem de kolay ve ucuz vücude ge
tirmek kabildi. 

1111.. z....t f H l ver erımızın, san at severlenmızın fi- 1 .. ına ya .... oy ırıyor m•tsunuz rı - . . . 
~ "-·•. . L.:-- L.--t •. : de k kırlerının nekadar kıymetii olacağı -ı 
~IWCI GJl!!t umu .a7'fASil 1nT yer pe . 
~ ohw w le6HelM• •H§'iıaJ•ı•wir nı, Jehir pllnmm yapılmak üzere 
di. Şimdi, ikisi de çjrkinle§miftir. lmltıııCJUfU ~ -1 Hk t 

1/w..... 'k.. h la da p t' . . Derhal soze baglıyor: 
~- uu WtUS r ros un Teyınt 

İl?nıyoruz1 Niçin yeni pUim, te16fi - Planı, diyor, bir kişiye bırak •
1 

Bugünkü kanuni teşkilatımızla be 
ı e d i y e 1 e r i m i z i n şehircilik ba -
kımından neler yapabildikleri mey
dandadır. Böyle giderse nereye va
racağımızı göz önüne getirmek te 
güt defildir. Şehir plim ikmal edi
linciye kadar bu planı tatbik edebi
lecek saha kalmıyacaktır. Ne geniş
letilebiltcek cadde, ne açılabilecek 
meydan, ne işe yarıyacak bahçe ve 
park bulunamıyacaktır. Şehir yüzü -
müzü kızartan yapılarla dolacak, fa
kat içinde medeni insanlara yara
şır tarzda oturulabilecek mesken bu
lamıyacağız. 

lstanbulda da ayni zihniyet hakim
dir. Belediye, harp içinde herhangi 
bir vesile ile istimlakler yapılarak 

kendi binası önünde açılan bir mey
danı, denizi de görebilecek bir hale 
getireceğine daha dün tekrar mahal· 
leye çevirdi. Bunu yaparken Babıl· 
litie:Q. gelen caddenin olsun, dosdoğru 
gitmesine be Jrınadı. Tam karşlsma 

binalar kurdurdu. 
Taksim meydanı gibi Istanbul için 

şehircilik bakımından kıymeti r a • 
kamla ifade edilemiyen bir "plato'' • 
ya daha dün yeni apartmanlar ya
pıldı. Ayas paşanın feci haline beledi 
yenin de şaştığına şüphe etmiyorum. 
Hemen hemen bir tek noktasından 
deniz görülemiyececk bir koridor ha 
line geldi. Caddenin eski genişliğini 
bile çok gördük. Aşağıya doğru iner 
ken Alman sefareti binasını geçtikten 
sonra bunu yanya indirdik. Tam yol 
ortasına bina kurmadığımıza şükür. 

Hoş, Beyoğlunda bunun da niµnune
si var: Telgraf sokağında. 

\ 

~kanı olmıyan emri vakilerle şimdi- mak hata.dır. 
İle?& ~ozuyoruz1 Istanbul öyle bir şehir ki, onun pli 1 
B~e, yeni plan yapılana kadar nmı yapmak için yalnız ŞE;hirci ol -
~ inşaatın imkô.n olur&a durdum~ mak kafi değildir. MemlekP.ti seven, 
~, imkô.n olmadığı takdirde titiz tanıyan bir tarihçi, güzel san'atlerle Bu gördüğünüz ve yeni yapılan bina bir güzel manzaranın öniine dikil-

kontroıe tabi tutulması Uizımdır. meş~l bir ehli san'at ve buna ben - mcl:tedir. Bu bir' bid'at değil midir1 

lıtanbuı Say}avı Saldh Cimcoz 

zer bırçok kıymetli adamlar topla • 
nıp mUnakaşa etmeli ve plan işini de dedim ki: 
tesbit etmelidir. 

- Sizce planda dikkate alınması 
lazım gelen şeyler nedir? 

- Istanbulda iki büyük impara • 
torluk teessüs etmiştir. Şimai de Cüm 
huriyet devrindeyiz. Bu Uç tipin ts
tanbulda yaşatılması §arttır. lstan • 
bul bugünkü vaziyeti ile Osmanlı 

Türk şehridir ve burada Türklük o 
kadar kuvvetli teessüs etmiştir ki, 
bir iki abide müstesna, Bizansı bul
mak için muhakkak hafriyat yap
mak lazımdır. Bizans, Osmanlı Tür
kün abideleri yanında toprak altına 
girmiştir ve lstanbuldarı Osmanlı 
TUfk damgasını silmek kabil değil -
Jir. Son Rusya seyahatimde, Mosko 

1 vadan Leningrada gittim ve avdetim 

.,_ Iki asır uğraşsanız Pet
resburgu Leningrat yapmazsı -
nız, çünkü orası Çarlık payıtah
tı idi, bütün binaları, abideleri 
ile yaşıyor.,, 

Biz de, iki asır çalışsak, Istanbu
h.ı Osmanlılıktan çıkaramayız. Bu 
hakikat, Ankaranın payttaht olarak 
intihabındaki isabeti gösterir. 

Eskiden de mebus olan Istanbul 
saylavmın, lstanbul hakkındaki bil -
kiimleri çok kat'i, idi. Onları 

öylece kabul ederek Jstanbulun ima
rının nasıl ve ne şekilde kabil olaca
ğını sordum: 

- Evveli., dedi, Istanbul cihetin
den başlamalı ve bir mıntaka tahdit 
ederek orayı imar etmeli ve merkez-

~ ~ 9lJrdilğanflz MM ba§lıba§tna gflıeldlr. 'll'akat saıeymanty'1ıin yanınaa Mm bu gazemgı kaybolmaKta, 
• biyük abidelerimizden birini tamiri ancak kaımCI ilo kabil 00: fekilde k a P. atmakta d ı T.. 

den daireye büyüyerek, fırsat bul -
dukça imar etmelidir. 

Fakat dediğim gibi, imar işini bir 
yabancının eline bırakmak doğru ol
maz. Meseli. Prost, bir plan yapsa ve 
plan icabınca açılacak bir sokak ge
lip Süleyınaniyenin duvarına dayan
sa, o duvan yıkar. 

- !!? 
- Evet, çünkü lisanımızı ve SU -

leyınaniyenin lisanını bilmez, fakat 
meseli. Fransada Notre Dame'ın li
sanını bilir, ona dokunmaz. Bunun i
çin, onun yanına, yukarda da söyle
diğim gibi, Istanbulu seven ve anla
yanlardan terfik etmek lazım. Şüp • 
hesiz Prost, büyük bir şehircidir, fa
kat dediğim şekilde bir plan yapıl -
madan, Istanbulun bir taşına bile do
kunmak günahtır. Meseli., b~kınız. 
Eski Cihangir ne' hale geldi? Görün
ce insanın ağlayacağı geliyor. Yeni 
binalar yapacağız, binaenaleyh imar 
edeceğiz, diye berbat oldu ve levan
tin oldu. 

Bu elim halden dolayı mes'ul ara-
mak boştur. Tenkit bile haksızlık -
tır, denilebilir. Bunun için meseleyi 
daha ziyade adet, zihniyet ve biraz 
da teşkilat bakımından tetkik etmek 
bana daha doğru gibi görünüyor. 
İstanbul nekadar Konyaya benziyor
sa, Edirne de o derece tstanbula 
benzer. Çilnkil - Ankara müstes
na - bütün şehirlerimizde imar ve 
belediyecilik zihniyeti biribirinin ay 
nidir. Taşra şehirleri lstanbulu ne-. . 
kadar taklit etmeğe yeltenmişlerse, 

İstanbul da onlara uygun düşmek 

icin o derece gerilemiştir. Bu daima 
böyle olmuştur ve hali. da böyle
dir. 

Birkaç miMıl 
Deniz kenanndaki şehirlerimizi e-

le alalım. Dere, nehir, göl, deniz, el
hasıl su manzarası bir şehir için en 
büyük bir servet sayılır. Bizde bu 
serveti şehirden, şehri de bu servet
ten ayırmak ve mahrum etmek için Levantin Beyoğlu, dargın imiş gi

bi, arkasını en güzel manzaralara, 
denizlere çevirmiş. Halbuki Türkün etmişti. Güzel bir haziran günü idi. 
yaptığı Cihangirin bütün pencereleri Gittim. O gün, Almanyadan bir ka
denizlere, güzel manzaral:ı.ra açıktı. tip gelmişti ve sefiri görmek üzere 
Bugünkü Cihangir tamamen aksi ve Sirkeciden istimbotla, daha. şehre 
levantin Beyoğlunu örnek almış ... Şu çıkmadan, Tarabyaya geldi, sefiri 
rası muhakkak ki lstanbuldaki eski görür görmez, elini sıktı, ve: 
Türkler zevk itibarile levantinlerden "- Eğer, dedi, lstanbulu gör-
çok yüksekmiş. meden ölseydim, gözüm arkada 

- O halde, onlann imar hareket- kalırdı.,, 
lerini birer işaret, birer nümune ola- Sonra, kitibin ayni hissi muhafa-
rak alamaz mıyız? za edip etmediğini bilmem, fakat 

- Alabiliriz. Fakat ben, bunlann şehrin pisllfini görünce muhakkak 
ilmt olduğuna kani değilim. değişınietir. Diyeceğim gu ki, Istan-

- Istanbulun kara ve deniz met- bulun en gUzel tarafı, deniziı:tir, ve 
halleri nereleri olmalıdıt'? deniz methalidlr. 

- BugUnkUler iyi. Bilhassa deniz Bunlan söyllyerek Bay Salah Cim-
methali. Tabit bunu güzellik bakı- coz ayala kalkml§tı, beni teşyi eder
mından söylüyorum. Ticari olup ol- ken: 
mıyacağını bi .. m. Dunın•Jz aklmıa, - Herşeyin başı zenginlik, diyor
buna müteallik bir fıkra geldi. Umu- du, imar için zenginlik lizmı ... Hal
mt Harpte, Alman sefiri Meternik kın ve beledifenin.-
beni Tara.byada iğle Y.emeğine davet · Fikret Aclll 

İstanbul için bir tek ümit kalmış
tı: Yamaç, dere, uçurum gibi yerler
de kolayca inşaat yapılamadığı için 
bunların boş kalması ve denizin bu • 
ralardan olsun görünmesi. 

Bu son ümit te elden gidiyor. Bos
tanlara doğru sarkan Maçka hudut
larını bırakalım. Taksim bahçesi ile 
kışla arkasında galiba "Panorama., 
ismini taşıyan bahçeli bir gazino var 
dır. Taksim bahçesinde olduğu gibl 
burada da önündeki uçurumdan do
layı denizin güzelliğini görebilirdi • 
niz. Şimdi gidiniz ve görünüz: Uçu
rumun içinden gratte ciel gibi bin• 
lar yükseliyor .. Bir iki seneye var
madan bu duvarın Taksim bahçesi 
önüne doğru yürUyeceğine yüreğiniz 
kan ağlıyarak hükmedersiniz ..• 

Müıtacel çare lazım 
Ümitsizliğe kapılmamak, meyua 

olmamak mümkün mildilr? Her ba
kmıdan emsalsiz bir şehir olabilece
ğinde dünya şehircilerinin müttefik 
bulunduklan gu biçare lstanbulun 
belki asırlarca düzelemiyecek bir 
hale getirilmesindeki kabahat kimde
dir? Bu inşaata mUsaade eden beledi
yede mi? Yoksa belediye de bizim gi
bi elem ve ıstırap içinde kıvrandığı 
halde elindeki nizam ve kanunlar bu
na mani olmağa mı ki.fi gelmiyor ? 
İşte benim anlıyamadığmı ve halle -
demediğim nokta burasıdır. Bu hal 
edilmeyince ve buna pek müstacel 
bir çare bulunmazsa lstanbulu gü
zelleştirmek göyle dursun. bir şehir 
diye kurtarmak imkim bile tefılike19 
düşer fikrindeyim. 

V. Blnon .' 
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Dil kurultayında calısmalar 
Dünkü Dil Kurultayı toplantısın -

da Başkan celseyi açtıktan sonra Sek 
reler Esma Nayman, bir gün evvelki 
toplantının zaptını okudu. Buza b ı t 
umumiyetle tasvip edildi. 

Komısqontarda çalışmalar 

Hasan Re,id T ankut'un 
hazırladığı tez Ahmet Cevadın tezi 

uyandırdı 
Başkan sözün Profesor Hasan He -

eit Tankutta olduğunu soylcdi. Pro
fesör, dilin menşei ve güne~ - dil te 
orisinin ana vasıfları hakkındaki te
zini okumaya başladı. Celsenin bi - , 
rinci partisini tamame:ı, ıkinr.i parti
sini de ekseriyetle dolduran bu tezin 1 
hulasası şudur: 

"Beşer medeniyetini kuran biricik 
1tmil, panse mübadelesinın doğurdu -
ğu amil, yani lisandır. Kafalar işle
meye başladığı zamandı.:- ki manalı 
söz parçaları fırlar. Bıı ses parçala
rı, insan gibi gören, anlıyan. ve çoğa· 
lan varlıklardı. Duyduğunu başkası -
na duyurmak hırsı her ihtiyacın üs
tünde idi. Bunun için fikir alışveriı:;i 
başladığı gün lisana Allahlık paycsı 
wrildi. 

Sabahat Turkcy tezini mılt~fırl\e>ı 

ğişmcleri kat'i olarak ve kategori hn 
!inde tesbit ettiği yazumı!jtır. Kate
gorilerin beşer konsonıı kendi arala
rında olduğu gibi kategoriler arasın· 
da da yer değiştirebilirler. Çünkü ka 
tegorilcr fonemleri gırtlaktan dudak 
ucuna kadar kademe kademe götü -
ren antroposikolojik bir terbiyeye ta 
bi tutulmuştur. 

çok 

19 uncu asrın ikinci yarısında di
lin menşei meselesi bütün garpta bü
yük bir münakaşa mevzuu oldu. Ni
hayet ilk menşe hakkmd:ı. fikir yü -
rütmekten vazgeçildi v~ tetkik mev
zuu ikiye bölündü: 

Paleo-sosyolojiden tarihi sosyoloji
ye kadar insan pansesinın eşya ile an. 
!aşılmasını adım adım takip ctmi~ 

oluyoruz. Bize bu imkanı \ermiş olan 
güneş - dil teorisinin bu tezdP an<:ak 
şu üç karakteristiğine temas etmiş 

bulunuyoruz: 

Hasaıı RL§it Tankut tezini izaJı erlerken 

1 - Sırf lcngüstik ve yaşıyan dil 
psikolojisi, 

2 - Prehistorik, antropolojik, len
güstik. 

Bütün bu tetkiklerin ve onların do 
'ğurduğu neticelerin sonunda ve bi -
zim inancımıza göre hepsının önünde 
ve.: üstünde yeni bir mektep daha te
essüs etmiştir ki onun 1ayandığı teo
riye güneş - dil teorisi mımını Yer -
mekteyiz. 

Günq - Dil teori•inin 
karakteristikleri 

Bu teorinin karakterıstikleri §Un -
lardır: 

Dil menşei aramak yolunda antro
polojiktir. Dil inkişafı bahsinde psi
ko-sosyolojiktir. Fonetik bahsinde 
biyoloji yi esas olarak kabul etmiR -
tir. Bütün zamanlan ve yerlcl'i, bü
tün dillerle birleşik olarak tetkik ede 
bilmesi bakımından güne.;; - dil kate
gorisinin fonetik kanunları da pan -
kroniktir. Panseye bağlı söz ve ses 
unsurlarını ve onların birinci insan
dan itibaren kelime yapmak bakımın
dan semantik kıymetlerıni tesbit ey

lemiş ve bu suretle nazari bir dil ti
pi rekonsite etmiştir. Her halile pan

kronik olan bu teori prehistorik baş

ladığı ve bütün dillere şamil olduğu 

için şimdiye kadar Üzerlerinde işlen-

ı - Güneş - dil teorisi, dil mcnşd 
aramak yolunda antropol'ljik, yani 
insan yaşayışile beraberdir 

2 - Dilin kurulması meselesinde 
palco - sosyolojiktir. 

3 - Dilin inkişafı ba hsintlc psiko· 
sosyolojiktir. 
Güneş - dil teorisi, n ısıl dillerin en 

eskisi bulunan sümcrce ile Türk dil
lerinin en miistakil ve en uzakta kal
mış olam yakutçayı garbııı morfolo -
iisine ve en çok değişen dıll"'rine bağ
lıyabilirse, öylece bazı nıtilühnzalar 

dolavısile dar ve vcrimsi ~kalmış olan 
lengüstik kaideleri üstüne çıkarak 

eli! tetkik ilmini hakiki ve aydın mec
rasına sokabilecektir. 
Güneş - dil teorisinin t~ığile bir 

Türk dili gövdelenerek miJletlernr~sı 
lengüstik tetkiklerde ana dil rolünü 
ifa edecektir." 

Sabahat T ürkay'ın 
hazırladığı etüt 

Üçüncü Dil Kurultayının umun:i 
toplantısından evvel, sabahrn onun
dan itibaren, muhtelif teknik ve i':lo
ri komisyonlar içtima etmişlerdir. 

Bu komisyonlar içinde, mesaisiııiıı 
çokluğu ve ehemmiyeti noktasından 

en ilerde olanı "Güneş • Dil Teorisi 
ve dil karşılaştırmaları komisyonu'' 
dur. Kurultayın müzakerelerine işti
rak etmek üzere şehrimize gelen ec
nebi alim ve profesörlerin hepsi bu 
komisyona dahil bulunmaktadırlar. 

Bu komisyon diinkü toplantısında 
Profesör Ahmet Ce\·at Emre'nin te
zini tetkik etti. Bizzat Profesör ta
rafından izah edilen bu ;.z, komis
yonda büyiik bir ilim hadisesi olarak 
telakki ve kabul edildi. Ecnehi pro· 
f esörler bu tezle alakadar oldular 
ve birçok notlar aldılar. 

Toplantıdan sonra, tezi hakkında 
izahat istiyen bir muharririmiZC', 
Ahmet Cevat şunları söylemiştir: 

"- Bu tez benim değil, milletin te
zidir. Ben sadece raportörüm. 

Bu tezde Güneş - Dil Teorisi ame
li bir surette izah ve tesbit edılmi.~
tir. Hep güneşten alınmış mefhum
ları ifade eden basit köklerden baş
lanılmış, bunlara muhtelif ekler ila
vesiyle husule gelen yeni kelimelerin 

Profesör Hasan R.-~it Tankııtun 

tezi alkışlar arasında sona erdikten 

sonra kürsüye Ankara Tarih ve Coğ

rafya ı.~akültesi talcbcsınden Sabahat 

Türkay çıktı. Genç ta\ebn "güneş -

dil teorisine toponomik dil tetkiki'' 
miş dillerin içinde bu nazari dile te- mevzuu üzerinde bir etüt hazırlnm1ş
tabuk eden bir dil aram19 \e onu kat'i tı. Bu etütte aslı türkçe sanılan ve 

olarak Türk dilleri grupund l bulmuş- eski Bodrumun adı bulunan Halicar-

ifade ettiği manalar araştırılmış, ge
rek Türk, gerek Hint - Avrupa dil
leri gruplarında muvazi olarak ayni 
kelimelerin. ayni mefhumlan ıfade 
ettiği gösterilmiştir. Bu etütte elıi 

kadar semantik kategori bu sureti~ 
karşılaştırılmış ve mutabakatlar gös 
terilmiştir. Evvela aydınlık, sıcaklık, 
ateş ifade eden kelimeler - ki bun
lar arasında ilkbahar, yaz, ay, gii-

tur. • 

Ana dil olan Türk lehçeleri grupu

nun ilk sözünün ne olduğu aranmış 

ve teorinin bu husustaki izahları a -
lınmıştır. 

Her kelimede bir ana kök olduğu 

ınuhakkaktır. Bu ana kök bazı kelime 
)erde kendini gösterdiği halde, birçok 
kelimelerde görünmez bir haldedir. 
Bunun için güneş - dil teorisinin (ab, 
ar, ot) misalleri alına!"ak tetkik edil
miş, ar ve as kelimelerinin ctimolo -
jik tahlili de yapılmıştır. 
Güneş - dil teorisinin :.ı:aman bakı

nundan tesbit ettiği ses prensipi tet
kik edilirken klasik ekolün fonetik 
kaidelerinin nekadar dar olduğu izah 
edilmiştir. (G. U.) milbadelesi misal 
olarak alınmış, değişmelerin umurr.i 
olmayıp yerli olduğu işaret edilmiştir. 
Halbuki güneş - dil teorisi, her za
man, her yerde ve her dil için bu de-

nasses sözünün güneş-dil teorisi me 

todu ile bir türkçe kelime olduğu i
zah ediliyordu. Sabahat, ilmi izahatı 
nı şu şekilde bitirdi: 

"Biz, büyUk Atatürk inkılabının 

gençleri, tuttuğumuz dilcilik yol~nun 

çetin merhalelerini aşarken önümüz

de ve arkamızda, ulu şefin maziyi ol

duğu kadar istikbali tenvir eden gü
neş varlığını görmekte ve feyzimi -
zin bu kaynaktan taştığına inanmak 
tayız. Ilk insanın konuştuğu Tiiı·k di
li bütün insanlığın ağzındı dolaştı. 

Şimdi de bütUn dillerde yaşamakta

dır. Bu davayı gütmek ve yaşatmak 
azminde olanların piştarı bulunmak 
en büyük şereftir." 

Bayan Sabahat Türkay alkışlar a
rasında kürsüden indi. 
Başkan, bugün toplanılmak üzert? 

celseyi tatil etti. 

neş, sabah, fecfr ve saire vardır -
tetkik edilmiş, bunlardan sonra genç 
lik ve hayat mefhumlarına geçilm;ş 
ve bunların da muhtelif şubeleri ın
celenmiştir. 

Hayattan mesken ve ikamete, mil· 
dafaaya, harbe ve silaha intikal edi
lerek her türlil semantik kategoriler 
bu suretle araştırılmıştır.,, 

Ahmet Cevadın tezinin ecnebi a
limler üzerinde bıraktığı intibaı tes

bit için bu profesörlerden bazılarına 

müracaat ettik. Türkçeyi çok gU

zel konuşan Napoli Yüksek Şıtrk 

Enstitüsünün genç mümessili Profe-
sör Bombaçi diyor ki: 

"-Ahmet Cevad'ın tezini çok kuv

vetli ve mükemmel buldum. Ciddi bir 

tetkik ve metodik bir mesainin orta

ya çıkardığı bu tez, ilim aleminde 

büyük bir alaka uyandıracaktır 

Şurası muhakkaktır ki, Türkiye

de çok esaslı bir blotoloji kurulmuş
tur. Bugünkü gayret ve azimle çalış

mak şartiyle, çok uzamıyacak bir is
tikbal için, Türk alimlerinin çok 

1 
müspet neticeler elde edeceklerine 

ve Avrupadaki meslektaşlanndan 

! hiçbir sahada geri kalmıyacak bir 

l varlık haline geleceklerine kaniim. 

j Memleketinizi yakın zamana ka
! dar ziyaret fırsatını bulamamı~tım. 

İ Fakat dil sahasındaki ilim hareketle-
riyle yakından alakadar oluyordum. 
!brahim Necminin Ulus Gazetesin
de Güneş - Dil Teorisini izah edP.n 

Da Kurultayuıdaki kortıf$yon lardan biri içtima hnfüıdc 

makale serilerini de bu meyanda 
dikkatle okumuştum. Bu itibarla na
zariyeye yabancı değilim. Ben bu te
oride Türk milletinin geniş deh~sını 
görüyorum. Hiç şüphe yokt ki, bir
kaç senelik kısa bir müddet içinde 
ilim dünyasında yerini alacak scme
rele!'ini verecektir.,, 

ltalyanca ve ı .. atince ProfesörU 
1'~ziyo Bartolini de şunları .söylemek
tedir: 
"- Giim'!; - Dil Teorisi hakkındaki 

kanaatim, bu teorinin ilim aleminde 
bir hadise olacağı şeklindedir. Bu
günkü komisyon toplantısında Profe
sör Ahmet Cevad'ın bir tezini din
ledik. Bu tez, bi~ok noktalarda, be
nim de tanvvün etmiş kanaatlerime 
tam bir intıbak arzediyordu.,, 

Liıgat ve filoloji komi•yonu 
Komisyon mesaisine dUn de de

vam etmiştir. Birçok etütler gözden 
geçirilmiş ve mazbata mulıarriıi a
zım Namiye rı>.porumı ha7..ırlamak va 
zifesi verilmiştir. Bu rapor bugün 
hazır olacak ve son bir defa gözoen 
geçirildikten sonra Kurultay Baş
kanlığına verilecektir. 

Terimler komi•yonu 
Ifomisyon dün sabah saat onda 

toplanmıştır. Türk Dil Kurumu Te
rim kolunun mesaisi takdire layık 
göriilmüş ve b~şarı1an muvaffakıye
tin kurultay başkanlığına bildirilme
sine karar vl'rilmiştir. 

Ayni zamanda ilk ve orta tahsile 
ait terimlerin bir an evvel ikmali ve 
dördiincü kurultayın toplantıların -

dan evvel mektep kitaplarına geçiril

mesi için bir temenni yapılması da 

karar altına alınmıştır. 

Gramer - Sen takı komisyonu 
Bu komisyon erkenden toplanmış 

ve Yahya Saimle, Arif Nihadın. fiil

lerin cUmledeki mevkii hakkında ver

dikleri iki tezi tetkik etmiştir. 
Komisyon yarın mesaisine devanı 

edecektir. 

Bütçe komiayonu 
Bu komisyon, azalarından ikisinin 

rahatsızlığı dolayısiyle evvelki gün 

toplanamamıştı. Dün toplanmış, reis
liğine Izmir Saylavı Benal Armanı, 

mazbata muharrirliğine Mardin Say

lavı Ali Rızayı seçmiştir. 

Türk Dil Kurumunun İkinci Dil 
Kurultayından itibaren geçen iki !'le

ne içindeki hesaplan tetkik edllmiş 
ve bu hesaplann. muntazam olduğu 

netict:sine vararak Kurultay Başkan 
lığına takdim edilmek üzere raporu
nu hazırlamış, ve mesaisini bir tek 

cel~cde bitirmiştir. 

Nizamname komİ•yonu 
Bu komisyon, Türk Dil Kurıımu

nun yeni nizamnamesi etrafındaki 

tetkiklerini bitirmi§ ve muvafık bir 

karar almıştır. Bu karar, bir raporla 

Kurultay Başkanlığına verilecektir. 

T alırirler ve temenniler 
komi•yonu 

Kurultay Başkanlığına verilmiş 

bir takrir veya temenni olmadığı icin 

bu komisyon dün toplanmamıştır. 
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Karısının bu merhameti ne fecidi! 
Adnan hasta olduğunu bir türlü 

unutamıyordu 
Süheylaya gelen misafirler! o. 

kadar manasız kadınlar ki kaçgoçün 
ufak evlerde bile azaldığı Istanbul -
da, bu kocaman konakta bu kadınla
rı Adnana göstermekten Süheyla 
utanıyor. 

Bir taraftan da İtti -
h a t v e T e r a k k i dağıldığı gün 
denberi Adnan arkadaşsızdı. Lfıtfa 
benziyen selamlardan, iane gibi 
"emri hayır'' edalı vefakarlıklardan 

kaçıyordu. Onun için bu kocaman 
konak hergün boş. Bunu doldurmak 
için kan koca çok yoruluyorlardı. 

vorulmamak için çok genç olmalıy -
dılar. insansız denizleri, şehirsiz U· 

fukları, sessiz kocaman evleri tek 
başlarına dolduran çiftlerin adı "yir
mi. yirmi beş yaşındaki kan koca"
lardır. 

Sonra bir de Belkisi düşünüyordu: 
O yatakta bile o kadar 
Adnanın değildi ki, Adnanm aş

kı hicran kadar acıydı; ve o kadar 
çok acıydı ki nihayet tatlıydı. Hal
buki şimdi A d n a n ı n kolla
rı her gün Süheyla ile 
doluydu. Aşkı bitmekten kur
taran "ı;;iiphe", Süheyla ile Adnanın 
vatak odasında yoktu. Aşkı "her -
günkü akşam yemeği" olmaktan kur 
taran "sevilmemek korkusunu" ko
casına vermeği Siiheyla bilmiyordu. 

Sonra Si.iheylftnın giyinmek zevki! 
Bu, yüksele yüksele nihayet Pren
ses Bahirenin zevkine varabilmişti. 
Ondan ötesini bilmiyordu. Halbuki 
bu zevkin ilerisinde, bitmiycn ileri
sinde Belkis vardı. Sühcylanın gar
nitürleri,. düğmeleri, tokaları sanki 
fiyat etiketleriydi. Bu süslerden Sü
heylanın kaç paraya giyindiği anla
şılıyordu: o kadar! Sonra karı koca
nın sıC'ak yiitağını hayatın her köşe
,sin uza.t.a.a liübaliliğe. bir a.vu 

bırakmıyan Süheylanm zalim terbı· 
yesi ! Halbuki Londradan giyinen 
Belkis kızdığı zaman bir çamaşırcı 
gibi kızıyordu: on un söylediği pis 
kelimelerden bir tanesi ağzından kaç 
sa Süheyla, o kelimelerden biri ola -
caktı; halbuki Belkis, ağzındaki kü
fürlerin üstünde kalıyordu. 
Sonra Süheylanın malümatı! .. Kısa

sı enbiyadaki ismi haelan bu kadar 
doğr uokuyan kadın ne feci şeydi: 
Bunları bir erkekten, babasından öğ
rendiği hatıra gelmiyor, Süheylada 
"cins'' kayboluyordu. Sonra babası 

Rumelide vali iken Sörlerde okuyan 
Süheyla Baudlaire'i, Stendhal'i vakıa 
biliyordu. Fakat Belkisin "eski is
karpinleri"ni bilmiyordu: Şık kadın 

"eski iskarpin" lerin, eskidikçe ha
yatlaşan bu şeylerin ne demek oldu
ğunu bilen kadındır! diyen Belkisin 
asabi, yorgun iskarpinlerini! .. 

Süheyla babasının, hocalarının, ga 
zetelerin, kitapların türkçelerile ko -
nuşuyordu. Belkis ne kadar kendisi -
nin türkçcsini ~öylüyordu halbuki!. 

Mesela salonda, Süheyla "Çok aydm 

lığı!", Belkis ''büyük aydınlığı!" sev

miyordu. İkisi de bol ışıktan memnun 
olmayacak kadar inceydiler; fakat ay 
ni şeyi anlatırken ikisi nekadar baş
kaydılar. Sonra Adnanın fıkaralığı! 

Süheyla bunu bilmemek, konuşma
mak istedikçe fıkaralık daha ziyade 
ortada duruyordu: Körün, topalın ya 
nında bu kelimeleri ağzından kaçıra
cakken dudağında yanın cümleyle 
susan insanın nezaketine benzeyen bu 
sükütla Adnanın fıkaralığı her ge -
ce,)ler cuma tavandan omuzlarına sar 
kıyordu. Bu gizli verilen yazıhane, ki 
tip aylıkları Süheyli.nın parasını Ad
nanla müşterek olmaktan çıkarıyor 
du. Hele kansının bi rtür:U tabiileş 
miyen aşkı: "kendi kendisi" tabirinin 
yarısı kadar Süheylayı Adnanın ya -
pan bu feci aşk! Bu kadm "bqkuı. 
olmayı bir türlü bilmiyomıı: Kocsıq11 
dan ayn olmayı!.. Adnan kendi du
daklarını nutl öperdi? 

Sonra Adnanm "srtma"sma SUhey
llnm gösterdiği teli§! Bu merhamet 
ne feciydi: Adnan, hasta olduğunu 
bir türlü unutamıyordu. 

Yukarıki odada Adna
n ı n a ç ı k b ı r a k t ı ğ ğ ı elek
trik-le Süheylinın uykusundaki ılık 

karanlık azaldı; Süheyla yav~ yava~ 
uyandı. Y,atağında kocasının olmadı

ğını gördü; öyleyken, yine 'başını kal
dırarak baktı; terli yas.:ı~ta Adnanın 
kafasından ıslak bir çukur duruyor; 
yorganı da tekrar okunacak kitap 
sayfası kadar kn·Tık. 

Odadan yavaJi yavaş çıktı. Sofada 
elektrik ampulü sirayet.siz ziya ile ya 
nıyor: Nokta gibi. Kocasının açtığı e
lektrikleri takip ederek yazı odasına 
indi; Kapıdan dinledi; "uyuyor!,, de· 
di. 

Odayı sessiz açtı: Adnan, ağzında 
kocaman bi rdelikle uyuyor; ölünUn 
ağzında son nefesin bıraktığı korkunç 
delikle. • 

Örtüsüz uyuyan hasta üşüyecekti: 
uyansın diye, Süheyla, hızlı yürüdü. 

Adnan gerinerek: 
- Merak etme, çalışmıyorum; de

di; yatağımda bir türlü uyku tutma -
dı: insan ihtiyarlayınca yatağınd:ı.:n 
başka yerde uyuyor hep! 

Süheyla içinden acıdı: Kocası has
talığını ihtiyarlık sanıyordu hAIA. 

Mutlaka yazı koltuğunda uyumak 
isteyen Adnanı yatağında uyumaya 
razı etti; beraber od31arma mktılar. 

Ertesi sabah Adnan, hiç uyuyama
mış kadar yorgundu. Zaten bir za• 
mandanberi uykularından yeni VÜ· 
cutle uyanamıyordu. 

Süheyla karyolasından, boyuna 
"dün gece rahat uyudun mu?,, diye 
soruyor. Adn.m, kendi karyolasında. 
kafası gazetenin iki yaprağında, ka • 
rısmı duymuyordu. Nihayet "oku!" 
dedi, bir makale göstererek gazeteyi 
uzattı. Süheyla, gözlerile okuyacaktı. 
Adnan: - "Yüksek sesle!" dedi. 

Süheyla yüksek sesle okudu: 

"Brenıen'den alınan vepurlar., 
.. ~ır m . çe ?'Clışı şfı'J{ 

içi çete! İnsan kaniyle hala ıslak olan 
pencerlerinde bir zamanlar hükumet 
nüfuzunu tutan üç canavar harbi u
muminin en siyah günlerinde ara!ıı· 
rmda bir şirket yapıyorlar. (Katibi 
adilden musaddak mukavele bu gün 
elimizde bulunmaktadır.) 

Şirketin sermayesi: Bremen'den alı 
nan ve beheri 200 kamaralı dokuı 

vapurdur. 
Şirket azaları: 1) En koyu ittihat• 

çılardan Adnan Bey! 2) Akrabasın· 

dan bir kadının adını şirkete girer
ken namı müstear olarak kullanan 
( .... ) P~a! ! 3) İtalyada intihar 
eden Moiz Dö navara efendi!!! Bu 
şirket bu vapurlan kimin parasile 
satmaldı? İşte cinayetin en karanlık, 
en kanlı noktası! Sevgili kariler; bi· 
ri bey, biri paşa, biri efendi olan bu 
üç politika külhanbeyisi bu vapurla· 
rı ( •.. ) nezaretindeki tahsisatı 
mestureden çektikleri paralarla 88.' 

tınaldılar. Ve hükümet parasile alı· 
nan bu vapurlar hükumet işlerinde 
şirket azalarının hesabına kullanıl· 

dı; sefer ücretleri her defasında dev
let veznelerine ödettirilmek sureti· 

le! ... Çetenin erkanından Moiz d8 

Navara efendi, bu memlekete 5 
milyon liraya mal olan hayatına Ro
mada on kuruşluk bir kurşunla nıb• 

yet verdi. ( .••• ) P~a da ,.. 
bitlerin kefenlerini, gazilerin don ve 

gömleklerini, bili. Avrupa barlarıJl" 

da yiyor; ikisi de siyaset sahnesin" 

den çekilmiş bulunuyorlar: Biri kirli 
hayatını Slrtından, öteki boyalı rna• 
kesini suratından çıkarıp atarak! •• 

Ancak ayni çetenin erkanından Ad 
nan Bey yüzünü göstermemek için ild 
kat gezeceğine, Ankara Büyük Millet 
Meclisi Hükumetinin Veki.let sandnl· 
yeleri boşaldıkça suratını görUp hatır 
lasınlar diye en temiz insanların oınuJ 
lanna basarak iki misli bir boyla aY• 
ğa kalkıyor ... 1liahirihi ... ,, 

"Sacid'' 
Adnanm gözleri doldu: 
- SUheyll, dedi; senin başma, keO 

di başıma, doğacak çocuğumuzun bS' 
,rna yemin ederim ki ben bu şirl ''e 
yokum. Yine yemin ederim kf (. • ·) 
Paşanın bu gizli ,irketi için tttiha.t 
ve Terakkinin merkezi umumlsiııde; 
ki meşhur kıyameti koparan benltll• 

(Ark881 var> 
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Dert ortağı 
Ben de sigortalryrm 

Gedikpaşadan L. N. imzasile: 

Anksarın maksada varmak için beslediği bütün 
ümitler artıyordu : Sarı Ömerle anlaşabilecekti 

Şaşı Mustafanın bu sözlere hiçbir • 

Gazetelerde son zaman1ar<la, sigor 
talara ait birçok yolsu:;lu1~lar oku -
yonon. Ben de sigortalıyım. Endi§c 
ediyorum. Acaba ne ~l<ıpayım dcrsi
niz1 

Bu gibi hadiselere diınyanın he -
men her tarafında rastgelinir. Şüphe 
yok ki hükumet tedbirler almıştır ve 
nitekim, milli bir mükerrer sigorta 
müessesesi vardır ki, bu, muayyen 
bir nisbet içinde sigorta olanları 

tekrar sigorta etmektedir. Bundan 
başka, sigorta olduğunuz sirket mil
li bir müessese ise, fazla endişeye 
mahal yoktur. 

diyeceği yoktu. 
Kendi kendine: 
- Haklıdır. Doğru söylüyor. 
bedi. 
Sonra reise dönerek cevap verdi: 
- Siz bilirsiniz. 
l3ir kenara çekildi. 
Recep Reis şendi. 
O akşam canları pek sıkılan, o ka

dar sevdikleri gemilerinden ayrıla -
tak bu daracık tekneye sıkışan le
~ent.ıer de reislerinden farksızdılar. 

l3u yüzden onlar için de Estridin 
kaçırılması, Dertli Hasanın büyük 
derdi ve Anskarm zincire vurulma
lı arada kaynayıvermişti. 
.~arı Ömer, Askan forsaların yanın:ı 

~Otürınüş, onu Konutun bağlı oldu
C'U zincirin bir ucuna bağlamıştı. 
Kösteğe kilidi takar ve kılitlerken 

karasına da bir yumruk vurmuş: · 

:(. 

Şa§ı Mw;tafanın 4ııskarm ceza sız ka1mMtna canı sıkılıyor<!ıı. ka - Haydi bakalım, bundan sonra 

S ta göreyim seni.... tıılmak için sabırsızlık ediyordu. 
])iye çıkışmıştı. 1 dinç ve güzel olanlarını esir etmek i

çin gelmişti. 

Büyükdcredcn M .. N. 7.. im?.asile: 
18 yaşında bir k1zım. Bir scne<icn 

bcri bir geııçle sevi§iyoııtz. Bıılıwclıt
ğunıuz yerler biribirinc uzakt11". O -
nun için sık 81k görü.ırmıiyoruz. S'l
d.c mektup'laŞtyomz. 'Fal..:ar: bu son 
üç ay içinde gönderm~ olduğıını 
mektuplara bir cevap gelmedi. Bım -
dan bir hafta evvcı ondan bir nıck -
tııp aldım. l!asta oldııfjıoıdarı, ofur
dıığıı yerde b1<lımmadı[jıwla n <lolm;ı 
me.1..-tuplarıma ccı;ap v1Jrmccliğini ve 
§tmdi fe'k:rar eski.si gibi l."onıt§mak is
tediğini yazıyor. Bu 'İ§C inanayım 

mıt NaS1l hareket ede~ıim? 
Vazgeçiniz. Mütemadiyen ve ilani

haye mektuplaşmaktan ne ümit edi -
yorsunuz? Eğer maksadınız mektup 
yazarak hislerinizi dökmek ise otu -
rup hikaye, veya roman yazınız. 

Yok, onunla evlenmek ııiyetinde ise -
niz, bu tarzda evlenme imkansız de
ğil midir? 

Askar, bacak bileğini sıkan ve e
~n demirin acısıyla zaten yüzünü 
. ruşturmuştu. Buna rağmen, ken

disini toparladı, gülümsedi. Yavaş 
Sesle Sarı ömerin kulağına doğru a
deta fısıldadı: 
b· - Bana çok ~iyet etme. Bundan 
l.~r fayda yok. Lakin o..nlaşırsak çok 
~rh c;ıkarstn ! 
.. Sarı OmN", pek soğuk kanlılıkla 
~Ylenen bu sözleri dikkatle dinle -
?:niş ve hem kulak kabartmı§, hem de 
.ı\rıskan baştan ayağa kadar süzmüş 
tli. 

.A.skar, bu sırada başkalarına gös
~rnıE'l'len sağ elinin baş ve şahadet 
l>al'taaklarının uçlarım biribirine sür 
t{Uş, para anlatan bir işaret yapmış-

~Yalnız Kanut söylenen sözlerin bir 
{ '?ılım duymuş, yapılan °§tlretiıı de 
arkına varmıştı. 
Sarı Omer, etrafına göz attı. 
l\anutun görmüş olduğunu anla -

dı. 

lo li'::linin tersile onun yüzilne sert bir 
kat attı: 

d - Onilne bak, domuz oğlu ... Bura
a llıayınun mu oynuyor? 
kanut fena halde kı?.rnt~ı. 

) l3u san çiyandan. yediği kırbaçlar 
~iyormuş gibi bir do tokat ye

tllışti ve şüphesiz bunun ardı gelmi
&'eeekti. O, kendisinin ve başkaları -
nttt asıl düşmanları olan Türklerden 
~ eziyetin, bu sertlik ve insafsızlı
f;ın onda birini görmüyordu. Hele bu 
0 'kadar canını sıkıyordu ki.~ 
tolçin için kin besliyor ve and edi -
- rdu~ · 

- Ali_ Eğer elime bir fırsat ge-
terseı. Alacağın olsun senin._ 

l>a ~Undilik başını çevirili ve ayağına 
0 

gh olan zincirin bıraktığı kadar 
Z<iklaştı. 

t Sarı Ömer Anskarm söylediklerini 
e }taptığı işareti anlamamış görü -

~liYordu. Yumruğuyla onun kafasına 
n defa dürttü: 

~ Çeneni bağla! .• Laf istemiyo-

ı bedt. 
bi~kann gözlerinin derinliğinde 

Parıltı doğdu. 
ltitı. ~ks~da varmak için beslediği bü
~e f linııtıer artıyor, büsbUtün ölmüş 
haıdı~atıar kaybolmu3 görllndüğü 
~ord e 1§le yine buna yanıldtğını anlı-

u. 
Sarı "'-~ •· l3 vınerle anlaşabilecckti. 

b~d u an.ıaşmayı bir an önce yapma-
ı. 

~~for ~. 
tıı,,. ... urk gemisi buralardan ay-
t "tadan .. k 
Ulı:rı once karaya çıkmış ve ur-
kay~ş .olrna.zsa, işte o zaman her şey 

0 dılrniş demekti. 

ttııııa gC:e girlştiği işte tam bir boz -
flund Ug"rantadığını kabul ediyordu. 
~tri~ haklıydı. Çünkü hiç olmazsa 
~nç korsanlardan kurtulmuştu. 
~etıid kız lılandada bulundukça onu 
bildi.~ ele geçirmek her zaman ka· 
'1iıediğiu ~e~apsa,, giriştiği işin yansı 

bi"' gibı olmu§ demekti. 
la ger Yarı 
llara~ sını da San ömerle an-
şiına· }'apabilecekti. 

~a11 ~Yalnız bunu düşünüyor ve 
bı.akaad erle iyice konuşmak, ona 

ını anlatmak ve zincirden kur 

-10-

Düfman uyumaz 
Biraz önce Dertli Hasan, Şaşı 

Mustafa ve arkadaşlarının çıkmış ol
dukları kıyıya silahlı lzlandalılar dol 
muşlardı. lki büyük meşalenin ay
dınığında, ve yalçın, kara kayalıkla
rın dibinde kocaman ~ölgeler parlı -
yor, böylelikle, kendilerinin gözlerine 
uygun olmıyan korkunç akisler bıra
kıyorlardı. 

Recep Reis onlara vaklaşınayı ve 
bir iki gülle s~vurup çil yavrusu gi
bi dağıtmayı becerem~ değildi. Bu, 
onun için bir bardak su iç:mek gibi 
bir şeydi. Fakat şimdi kendi gemi -

sinde değildi. Kendi gemisi!ıdc olsa 

bile boş yere insan öldürmekten ne 
rayda~rdt. Ôôurada lztananJılnr:r 

öldürmek için değil, o asırlarda her
kesin yaptığı gibi mallarını almak, 

Gemisinin kıç kasarasından bir -
kaç dakika baktıktan sonra yine ken
di alemine döndü. Ertesi gün kendi 
gemisine geçtikten sonra !?Jandanın 
garbine geçmeyi tasarlıyordu. 

Çünkü o zamana kadar tmtuğu e
sirlerden, garp tarafın daha zengin 
ve kalabalık olduğunu öğrenmişti. 

Dakikalar birer yıl gibi uzuyordu. 
HenUz sabahın olmasına bir saat 

kadar vardı. 
San Omer, Reisin yanmdıı.n ayrıl

mış yine forsaların aralarına girmiş
ti. 

Bu sefer yolunun üstilne gelenler
den hiçbirisini kırbaçlanıadr, hatta 
dokunmaktan sakındı. Zaten zavallı-
larm hepsi de tiçer beşer bit ibirlerine 
zincirli oldukları halde katranlt ~ -
vertede omuz omuza baJlıa. a vP. her 
btrı birer tarafa dayanmışlnr; sanki 
uyuyorlardı. 

(Arkası var) 

Çinde hadiseler eksik olmuyor 
Şanghay, 26 (A.A.) -Japon turist 

!erinin telef olmasına' sebebivet ver
miş olan kargaşalıklar dolayısile 

Chengtou'da örfi idare ilan edilmiş
tir. Olenler Chengtou'da bir Japon 

general konsolosluğu ihdası aleyhin
de nümayiş yapmakta olan Çinli 

halk tarafından sürüklenmek sureti

le bir otele götürülmüşlerdir • 
Çin makamatr, yeni genemi konso 

!osun Chengtou'ya gitmesine mani 

olmuşlardır. 

Şanghay, 26 (A.A.) - Japonya-

ç k •• h• b• bb •• nın Chengtou hadisesini şiddetle pro o mu ım ır teşe us testo etmesi üzerine hariciye nezare 

ti, tahkikat yapmak üze,re Chengtou 

Teshin aletleri sergisi. ~~ş~:.murlargöndermeyck•···v··-
Ankarada açılıyor 

Dünyanın 
• 

sergıye 

meşhur firmaları en 
iştirak edeceklerdir 

.. 
ı • 

A nlcara<la seı·gi evi binası 

İktisat Vekaleti, 16 kanunsani 1937 j hir edilecektir. 
tarihinde Ankara Sergi Evinde (ma- Sergiye iştirak etmek üzere daha 
den kömürü yakan vesait ve teshin şimdiden 30 - 40 kadar firma müra
aletleri ve tesisatı beynelmilel sergisi) caatta bulunmuştur. Bunların içinde 
ni açacaktır. Bu sergi için şimdiden dünyanın en meşhur firmaları vardır. 
çok büyük hazırlıklara girişilmişdır. Şimdiki taleplerden anlaşıldığına gö
Hükürnetin beynelmilel mahiyette o- re, kömür yakan vesait ve sair teshin 
tarak tertip ettiği ilk sergi olduğu i- aletleri ve tesisatı beynelmilel sergisi 
çin dikkate değer bir hususiyet ka- hariçte, bilhassa yakın şark ve bal
zanmaktadır. kanlarda büyük bir alaka uyandır-

mıştır. 

Türkiye dahilinden sergide teşhir 
ve seyr için geleceklere gerek Demir, 
gerek Deniz yollarında ve Ankara o
telleri tarifelerinde azami tenzilat ya
pılacaktır. 

giye iştirak edecekler ve sergide teş

hir edilecek eşya için bütün Avrupa 

şimendifcrlerinde tenzilat temin e
dilmiştir. Limanlarımıza uğrıyan bü

tün vapur kumpanyaları da mühim 
miktarda tenzilatı kabul etmiştir. Ay

rıca, liman, tahmil, tahliye ve antre
po ücretlerinin yüzde elli nisbetinde 

indirilmesi takarrür etmiştir. 
Sergiye iştirak edecek firmalar ve 

müesseseler şimdiden mallarını gön

dermeye başlamışlardrr. Hüküm.et 
randıman bakımından en elverişli ve 
en ucuz vesaiti halka tanıtmak kara

rında olduğu için, ::;ergide teşhir edi
lecek teshin aletlerinden ve kömür 
yakan diğer elverişli vesaitten ilk 
hamlede mühim miktarda mübayaa
da bulunacaktır. Muhtelif işletmeler
de kullanılan vesait arasında standart 
tipler seçilerek memleket dahilinde 
taammüm etme::;ine bu suretle yardım 
edilecektir. 

Sergi hazırlıkları ile meşgul olan 
komite, serginin devamı müddetince 
seyyahların rahatça gidip gelmelerini 
ve gezmelerini temin etmek maksa
dile hususi ve yataklı vagonlu katar
lar tertibini düşünmektedir. Sergiye 
gönderilecek teshin aletleri arasın
dan seçilecek en iyi tiplere hususi bir 
juri tarafından miitaaddit mükafat
lar verilecektir. Ayrıca, kömür kul
lanan her türlü vesait ve tesisatın na
sıl işlediğini canlandrr:m filimler gös
terilmesi de takarrür etmiştir. Komi
te serginin devamı müddetince bir 
çok konferanslar ve eğlenceler tertibi 
için hazırlık yapmaktadır. 

Sergide teşhir olunacak vesait nü
munelerinin serbestçe ve bu nümune
lere istinaden satılacak olan vesaitin 
de İktisat Vekaletinin müsadesi alın
mak şnrtiyle kontenjana bakmadan 
memlekete sokulması karar altına a-

Ecnebi memleketler sanayii için ye
ni ve zengin bir pazar bulabilmek hu
susunda emsalsiz bir fırsat teşkil e
den bu sergi • bir ay devam edecektir. 
Kapandıktan sonra, seçilecek en mü
nasip alet ve edevat trenle dolaştırı
larak memleketin her taraf ınd:ı tcş- .Yapılan tefiebbüsler neticesinde ser- Jınmıştır. 
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MA~l AN,TUVb.NETiN 
~omo...n ı 

l'a.:an: Stc//an ZWELIG Çeviren: Rc::zan A. E. YALMAN 

Mari Antuvanet'in güzel başını 
kesen celladın eline verilen silah, 

sarayın içinde hazırlanmıştır 

Mari Anluvanetin alcylı;udc ilk galeyan 1.-ralm lıcrıı§irclcrile b a §la d ı 

Gayet hilekar, dessas ve ikiyüzlü kalem ve mürekkep bir zehir kadar 
olan bu adam ne sağa ne sola, hiç- mühlik olabiliyordu. 
bir tarafa meyletmemişti. Lazımge- 1780 senesinde P:ransada en iyi ve 
len zamanda, lazımgelen tarafa ge- kuvvetli kalemler bile pek ucuz fiyat 
çecekti. Günün birinde Fransa tah- la satın alınabiliyordu. Kıymetli kg -
tına gelmeyi kuruyordu. Fakat bu- mediler yazan Beaumarchais, hürri
nun için kardeşi On Altıncı Luinin yet bayraktan Mirabeau, aleyhte ya
ve bunun oğlu veliaht On Yedinci zı yazanların başında idi. Bunların ar 
Luinin ortadan kalkması lazımdı. Ye- kasından karınları aç ve elleri kirli bir 
di sene ltardeşinin müthiş vaziyetin- sürü yazcı geliyordu. Her istenen şe 
d~ istifade etmiş, onu çocuksuz yi yazan, en gizli iftiralar saçan bu a
gördükçe gizli gizli sevinmişti. Yedi damlar, bu san'atler;i sayesinde zen
sene sonra kraliçenin bir kız çocuğu gin olmuşlardır. Mari Antuvanetin a
olunca bu sevinci biraz azalmış, fa- leyhine yazı yazmanın karlı bir iş ol
kat oğlan çocuğu olı-.= diye yine duğunu göriince bu sahada kalem oy 
ümide düşmüştü. Fakat veliahdın natanlar çoğaldr. 
doğması onu harap etmiş, bütün ü- Yazılardan 'bir maksat ve gaye de 
mitlerini kırmıştı. Fransamn yegane sevilen kadını ve 

Birçok zaman arkadan gizli gizli Kraliçesi Mari Antuvanetten halkın 
düşmanlık ederek hedefine nail olma nefret etme:sini temin etmekti. 
ğa ui:traşmış ve ancak otuz sene ı:;on-- Kraliçe bütün bu fesatları ve iftira 
ra buna muvaffak olmuştur. Tıpkı ları duyuyor, biliyor', hatta yapanlan 
kili altrndn gizli gizli yanan bir ateş bile tanıyordu. Fakat hiç birşeye al
gibi Duc de Provence'in düşmn.n!ığı dırmaması ve her türlü dersten ve 
da gizli ya.5amıştır. On altıncı Lui tenkitten kaçan gururu, tehlikeyi gbr 
mevkü iktidarda iken hiçbir hareket mesine mimi oluyordu. Üzerine sıçra
y a p rn a m ı ş, fa k a t i h t i 1 a l tılan bu çirkefe aldırmıyordu. Böyle 
z u h u r e d i n c e k a r d e ş i n i n pisliklerle lekclcnemiyeceğini zanne
ve yeğenının m e zarını kaza- diyordu. Üzerine atılan bu kağıttan 
rak bu ölümle kendi tahtını kurmak oklar kendisini yaralamıyordu . Düşün 

istemiştir.Kraliçenin namusu aleyhine müyordu ki iftira denilen mühlik ze
birçok dedikodu ve rivayet çıkaran, hir bir kere halkın kanma karışırsa 
kardeşinin çocuğu ölmüş gibi göste- en iyi hekimler bile böyle dehşetli has 
rerek oğlunun yerine kral olmasını talığı tedavi ve iyi edemezler. Tehlike 
istiyen, bin türlü dalaverelerle tahta nin içinden hafif ve ahenktar yilrüyü 
geçen bu olmuştur. Kraliçe, düşman- şü ile geçiyor, söz tehditlerine mütt!
ları arasında bu kadar hain ve htrs- essir olmuyordu. Huzurunu ihlal iç:n 
lısına tesadiif etmemiştir. ancak büyUk bir kasırga lazımdı. 

Tahta çıktıktan on sene sonra artık 
Kraliçe dört taraftan düşmanlarla 
çevrilmişti. Birçok düşman grupları 
hücum işareti bekliyordu. Dedikodu 
ve ifüra birer zehirli ok gibi dört :a
rafa saçılıyordu. 

ON DôRDUNCU BAP 

Rokoko sahnesinde şimşek 
ve yıldırım 

Kraliçe hakkında nesir ve şiir ha - yeti, memleketin hnli hakikaten bir 
!inde birçok kitaplar ve mecmualıır Kraliçeyi meşgul edecek kadar rnti • 
neşrediliyor, bunlar elden ele geziyor, 

1785 senesinin Ağustos ayında J{ra 

liçe pek çok meşguldü. Siyaset vazi-

en kibar en asil insanlar kitapçı dük 
kanlarına gizli gi?Ji gelerek bunlan sa 
tın alıyor, okuyor ve etrafa dağıtıyor 

himdi. Fakat Kraliçeyi işgal eden me 
sele, ne memleketteki isyan başlangı

cı, ne de Fransa - Avusturya ittifakı-
du. Bunların Londradan veya Halan- nın gevşemEtsi idi. 
dadan geldiği söyleniyorsa da aslın<!a 
Palais Royalde basıldığı ve yazıldrğt 
muhakkak idi. Bu çirkin imalarla do!u 
yazılar o kadar memleketin her tara
fına dağılıyor ki bunları okumıyan 
ve bilmiyen yoktu. Hatta Kraliçenin 
sofrada tabağının icine, lfraJın yazı 
masasının üstüne kadar koyuyorlar. 
İlk zamanlar bu yazıların zehri o ka
dar acı değildi. Fakat Kraliçe anne ol 
duktan sonra büsbütün çirkin imalar 
yapılmağa başlanmış ve Kral hakkın 
da gayet galiz kelimeler kullanılmış
tır. 

Bütün bu manzum ve mensur yazı 
lar ihtilal mahkemesinde Kraliçenin 
aleyhine birer delil olarak gösterilmiş 
tir. Mari Antuvanet'in güz~l başını 

kesen celladın eline verilen silah, ıio~ 
rudan doğruya sarayın içinde asille
rin muhitinde hazırlanmıştr. 

Bu şiirleri yazan şairler aldıkları pa 
raya bakıyorlar, genç Kraliçe)i kirlet 
tiklerini ve bunun neticesi olarak o
.nu ölüme kadar ~ürükleyebilecekleri 
ni düşilnmiiyorlardı. 

Daha eski devirlerde düşmanları t<> 
relemek için zehir veya bıçak kullıını 
lıyordıı. Mari Antuvanet devrinde ise 

Trianon ı;araymın sahnesinde Se • 

ville berberi piyesi temsil edilecekti. 

Beaumarchais'nin yazmş olduğu bu pi 

yeste Kraliçe bizzat baş rolü oynaya-

caktı. Saray erkanın başlıcaları da. 
oyuna karışacaklardı. 

(Arkası var) 

lran - Alman klering anla~ması 
Tahran, 26 (A.A.) - Parlamento, 

Iran - Alman Klering mukavelena • 
mesini tasdik etmiştir. 

Hükumet, sıhhiye işlerinin tevsii, 
malaryaya karşı mücadele ve pastör 
cnstitüsUnün islahı için tahsisat ka
bul etmiştir. 

Yeni Malta Kanunu Esasisi 
Valletta, 26 (A.A.) - 2 eylülden 

itibaren Malta adası imparatorluğun 
diğer bazı müstemlekelerinde mev -
cut yeni bir kanunu esasiye sahip o
lacaktır. Istişari bir komite, bu ko -
mite azasının bir kısmı hükumet ta
rafından intihap edilecektir. Komite 
nin kanuni ve idari sahadaki mesai
sine hükumet makamatı tarafında::& 
müzaheret olunacaktır. 
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1 Türk Anonim Şırketinden: 
l ı 

' ı 

Maliye V ek3.letinden: il 

'-----------------------------·-------"' 
11 Ergaui madenindeki işletme idaremizde çalışmak üzere dahili has

talıklarda mütehassıs bir doktora ihtiyacımız vardır. lstiyenler tek- , 
liflerini ve tercümei hallerini Ankarada Ulus meydanında Koç ha-

1 

ı, 
nındaki İdare merkezimize bildirmelidir. 

1 

1 - Eksiltmeye konulan iş:. İzmitte yapılacak kırtasi .. 
ye deposu inşaatı; inşaatın keşif bedeli 30450 lira 73 kU"' 
ruştur. 
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Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 

29 Ağuıto• Cumarteai 
• Antalya Sıhhat ve içtimai Mua-

venet Müdürlüğünde 50 goçmen evi 
inşaatı eksiltmesi. 

" Bakırköy Malmüdürlüğünde ki· 
raya verilecek Baruthane bendindeki 
arazi arttırması. 

• Sarıkamışta tümrn satınalma 

komisyonunda 38 bin kilo sadeyağı 
eksiltmesi. 

• Ankara Milli Mildafaa. Vekaleti 
satmalma komisyonunda 350 bin met 
re yazlık elbiselik bez. 

• Çanakkale tüm satmalma ko· 
misyonunda 1360 katana ve 1120 yer 
ti hayvan yem torbası, 5.000 adet 
gebre eksiltmesi. 

8 lstanbul levazım amirlırri satın
alına komisyonunda haritn genel di
rektörlüğü için 150 ki\11 muhtelif çi
vi ve 150 kilo tel, llfiO metre kaput 
bezinden ·diktirilecek 380 adet balon 
eksiltmesi. 

• Kümrük muhafaz:ı genel komu -
tanhğı İstanbul satmalm..t komisyo -
nunda 13 adet yangın stindiırme ma
kınesi eksiltmesi. 

Çoraplar standardize 
edilecek 

Çorapların bozuk ve sakat çıkma
sı yüzünden birçok şikayetler vaki ol 
muştur. Bu gibi şikayetlerin önüne 
geçilmesi için lstanbul çorap fabrika
törleri dün bir i<;tima yaparak co
rnpları standardize etrnc.'ğt> ve fiyat
larda da bazı tadilat ya pmay:ı. karar 
vermişlerdir. 

Poliste 

Sarıyeri soyan 
hırsız tutuldu 

Kel Enverin çaldığı eşya
lar sattığı yerlerden 

b~rer birer geri alınıyor 
Sarıyer, Büyükderc ve civarında 

birçok hırsızlıklar yapan Kel Enver, 
zabıtanın sıkı takiplcrı neticesinde 
yakalanmıştır. Enver, Saylav Remzi
n:n, Bilyükdere cadde~nndc 21 numa
ralı Madam Sofyanın, yine ayni <'ad
decle 37 numaralı Nevzadm evlerine 
muhtelif tarihlerde girerek birçok 
hah, kürk, kıymetli çatal. bıçak ve 
kaşık takımlarile muhtelif eşya çal
mıştır. Bundan birkaç gün evvel de 
yine Sarıyerde Yenimahalle cadde -
sinde Uz Halimle Pazarba~mda Dur
muş Çavuşun evleri soyuimak istenil
miş, bunun üzerine tahkikat derin -
leşti rilmiştir. 

Pazar gecesi, Büyükclcrcde R u s 

sefarethanesinin arkasındaki korudu 

BORSA 
26 AGUSTOS ÇAHŞAMUA 

Paralar 

Sterlin 
ı Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret ves1kalı 
İsviçre fr. 
Florin 
Avusturya eilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Leva 
Ven 
lsvec kuronu 

Altm 
Banknot 

Çekler 

Londra ÜT.erine 
Paris üzerıne 
Nevyork 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
ıspan. pezcta 

Eılaam 

İli Bankası Mü 
N 

A 1 ı ş 

629,-
123,-
84,-
80,-
21.-
13,-
49,-

167,50 
190,-
810.-
82.-
22.-
28.-
21,-
22.-
22.-
32,-
31,-

963.-
243,-

.. .. H.,miline 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirkcti Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aıılnn Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

l•tikrazlar 

Tı.irk Borcu 1 
n 

,. ., Ill 
Erı:ani A. B. C. 
İ<ıtikrazı T>ııhili 
Sivas - Erzurum l 

II 

Mı• ı r tahvilleri 

• 

Satış 

635,-
126.-
92.-
84,-
23,-
16.-
53,-

167.50 
196.-
820.-
84,-
24,-
30.-
23,-
24,-
25.-
34,-
33,-

:)64.-
244,-

635.50 
12.04.-
0.79.16 

10.06.94 
4,69,40 
4,43,15 

63,81 57 
ı,16.75 

19,18.40 
<1.19.45 
l 97.12 
3.05.SO 
6,41,84 

85.-
9.90 
9,90 

25,05 
41.-
16.-
18,-

9.<IO 
12.60 
11.40 
:'8.-
25.50 

3,60 

22.90 
21 ,60 
21,iO 
97.-
96.50 
e!J.25 
99.25 

1 

1886 1 
1903 II 

1911 lII 

Slyabj 
ıoı .
ıs.so 

102.- ı 
96,50 

Tahvilat 

Rıhtım 
Anadolu I ve il 

,. lII 
Mumc sil 

Temizlik 

10,25 
44,70 
46,-

45,75-

işleri 

~st, Posta T.T. Başmüdürlüğünden 
Posta kamyonetleri için muhtelif eb'adda 16 sı iç ve 

16 sı dış olmak üzere alınacak 32 adet havalı lastik açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-9-936 Pazartesi gü 
nü saat 15 te Galatasarayda İstanbul P. T T. Baş müdür 
lüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muham -
men bedeli 914 lira muvakkat teminatı 68 lira 55 kuruş
tur. Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere çalış
ma günlerinde Başmüdürlük yazı işleri kalemine müra -
caatları. ( 603) 967 

ı __ r_s_T_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_I _Y_E_s_ı _ı_L_A_N_L_A_R_J _I 
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan 39 kalem tıbbi 

ecza pazarlığa konulmuştur. Bu eczaların hepsine 344 lira 
15 kuru-ş fiat tahmin olunmuştur. Bu eczaların listesi en
cümen kaleminde görülür. İstekli olanlar 25 lira 7 5 ku -
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28-8-936 cuma günü saat 14 te daimi encümende bulun
malıdır. (B.) (722) 

lK'l'lSAT VEKALET! IÇ TlCARET UMUM MUDURLUGUNOEN: 

30 ikincitcşrin 1930 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmaya 
izinli bul un an ecnebi çirketlerden ( Di Gudyir Tayr end raber eksport 
kampini - The goodyear tire & rubber export company) müracaatla 
Türkiye Umumi Vekilliğine kumpanya namına yapacağı işlerden doğa
cak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs 

sıfatlarile hazır bulunmak üzere Amerika tabiiretinde bulunan Reuel 
Bradney'i 1- -19:36 tarihinden 31-7-1938 tarihine kadar tayin ettiğini ve 
27-8·19~5 tarihli vekaletname ile Villis A. Baruçe bahşolunan bütün hak 
ve salahiyctktle Villis A. Baruçenin diğerlerine verdiği bütün hak ve sa
lahiyetleri de 1-8-1936 tarihinden itibaren fesih ve iptal eylediğini bil -

dirmiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmUş olmakla ilan 
olunur. . 
• Gecel ·Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılap) • 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kayıt 

başka 

Kuranı ve Dırektöı ü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

muamelesine başlanmı tır. Cumartesi ve 

hergün 10 - 17 arasında okula müracaat 
1stiyenlere tarifname gönderilir. 

Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 

Pazardan 

edilebilir. 

2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Vekiller Heyetinin 20-6-936 tarih ve 4869 nu

maralı 'kararile kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri Ge ... 
nel şartnamesi .. 

D İnşaata dair fenni şartname. 
F - Keşif cetveli 
G - Proje, Grafik 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabi .. 

linde Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğün ... 
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan, İz ... 
mit defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 28-8-936 tarihinde cuma günü saat ıs 
te Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğünde ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 

kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda
ki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Nafıa W ekaletinden alınmış yapı mütehassıslığı vesi ~ 
kası, yaptığı en büyük işin bedeli 30000 liradan aşağı ol
maması: 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı
h saatten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka" 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarıJ1 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şart 
tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4516) 

lstadbul 
Odasından 

Ticaret ve 

'7S2 

Sanayi 

Memleketimizde aile sanayii ve küçük sanatları teŞ' 
vik ve himayt! için 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 2"Öre nakti mük4' 

-ıat ve madalyalar verilecektir. İştirak etmek istiyenleriı1 
on beş Eylüle kadar gönderecekleri eşya hakkında Oda" 
mıza malUınat vermeleri rica olunur. ( 694) 

IOZl 

m11111111111mı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Ada pazarı i ı ç e bayi 1 ğ 1 n dan . 
§ Türk Hava Kurumu Büyük § Adapazarı köy bekçileri için yaptırılacak (165) kat 
:= = elbise ve ( 165) çift fotin nümunesi mevcut kumaştan ol' 

§ ~ a0 w & ~·@ © ~ lW = mak üzere açık eksiltme ile münakasa müddeti 31-8-936 
Çöp istasyonları yakında § O fl. Q § gününe uzatılmıştır. O gün saat 16 da ihalesi yapılacak' 

faaliyete geçecek 5 := tır. Talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçesile ilçe idare 
Yeni yıl bütçesi gelmek üzere ol . E Şımdiye kadar bın erce kışıy zengın etmıştu = heyetine müracaat etmeleri şartname ve nümunesini göt' 

duğundan, Belediyc,şchirdekı temiz := 5 'i keşıde 1.1 · EylOI 936 dadır §§ mek için Adapazarmda Jandarma Komutanlığına taşra' 
tik işlerini asrileştirme yolunıla ver- = B . . . . k . k m . = da olan talipler de !stanbuld a Sultanahmette ilçe jandar-
diği kararları eylulün birinden itiba- :: U Y U 1 r a 1 Y e §§ ma Komutanlığına müracaatları ilan olunur. ( 644) 
ren tatbik edecektir. ÇöpJeri imha := · := 1000 
istasiyonlan ile çöpleri toplama ista- = 3 5. OOO L 1• ra d 1 r = 
siyonlarının yerleri tamamen tesbit =: E: 
edilmiştir. Çöpleri nakledecek kam- := = 
yonların hepsi gelmiş ve tecrübeleri := Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· =: 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanlan 

iıletme 

yapılmıştır. § miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. § 
pusu kuran polis memurları, nhsız- Çöpler imha istasiynnlarına götü- iİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll llllllllllllll lll~ 
ları ele geçirmeye muvaffak olmuş- rüldüğü zaman bunların içlcrınde bu

Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kg. üstüpii 
10-9-1936 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gaf 
binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafındaJ1 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 21 O }ir3 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları".~ 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye man•1 

kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazIJ11' 
dır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletf1'le 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 583 

lardır. Enver, bütün suçunu itiraf 
etmiş, çaldığı eşyalnrı nerelere Yer -
diğini söylemiştir. Bunıardan çoğu 

sattığı yerlerden geri almmı§tır. Tah 
kikata devam edilmektedir. 

Feci bir kaza 
Bayezitte Ağa mahauesinde hah 

yıkama fabrikasında çalışan amele
den Hasan, kazana teneke ile su ko -
yarken, ayağı kaymış, kazımın içine 
düşmüştür. Makine çarktan Hasanı 
bir iki defa fırlatmıştır. Muhtclıf yer 
terinden tehlikeli surette ynralanan 
Hasan, tedavi altına almmı6tır. 

Tramvayla duvar arasında 
Usküdarda Boyacı sokağında otu -

ran köfteci Mehmet, Hakimiyeti Mi!
liye caddesindeki virajı dönerken kar 
§ıdan gelen bir tramvay arabası ile 

duvar arasında kalmış, muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

. 
Meçhul bir ilaç içmit 

lunan ve istifade edil•nesi mümkün 
olan paçavra , kemik ve ı:mire g i b i 

maddelerin istasiyonlarctan alınarak 

istenildiği gibi işletilnıcsim Belediye 
müzayedeye çıkarmıştJr. Müzayede. 
senevi yedi bin lira ıle nçılacaktır. 

Fakat, Belediye mehafili. bunun on 
bin lirayı aşacağını tahmin etmekte
dir. Temizlik işlerini asrileştirmek 

için sarfedilecek paranın bir kısmı 

bu suretle temin edilm1ş olacaktır. 

Çıkarılan işçiler 
Yeni lş Kanununu vesilP. ittihaz e-

derek bazı milesseseler işçilerinin bir 
kısmını çıkarmışlardır. Bunlar bir 

istida ile sanayi müfctt[şlığine müra-
caat ederek şikayette bulunmuşlar -
dır. Sanayi müfettişi Danişle lktısat 

Vekaleti iş dairesi mUdiirlcrinden Ha 
lfık işçilerin dileklerini dinlemişlerdir. 
Ve müesseseler hakkında tahkikata 
gırişmişlerdir. 

Dolmabahçede kışla geçidi sokağın .... --==-=----==---
pan Hakkı, otomobilile Kasımpaşada
kı inhisarlar idaresi deposuna tuz 
yüklemeğe gitmiştir. Fakat. inhisar 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir, Çünkü; 
Krem Pertev: Herhangi 
bir tesadüfün veya mahi -
yeti meçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışılmış ve çok tecrü
belerden sonra kibar maha
file takdim edilmiş yega
ne Krem olup başlıca fcva
idi: Ciltteki mcsamatı yu -
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesamatl harici 
tcsirattan muhafaza ede -
rek cildin pürüzlerini def
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın sıcağın, kışın, soğu -
ğun tahribatına mani olur. 

da oturan Ömer, mahiyetı meçhul bir 
ilacı içerek zehirlenmı~. hastaneye 
kaldırılmıştır. 

memuru Murat ile aralannıh. kavga -~~-----....... _ ...... ~- --- -· ~!'!!-~~-
Merdivenden _ yuvarlamıf çıkmış, Murat Hakkıyı merdi.renden 

Haliç Fenerinde Muzafferin veje- yuvarlıyarak yaralanmasına sebebi -
talin yağ fabrikasında §Ofürlük ya- yet vermiştir. Suçlu yakalanmıştır. 

Sahibi:Ahmet Emin YAJ..,!UA.N -
Umumi Neşriyatı Idare Eden: 

S. SALIM 

Deniz Yolları 
1ŞLETMES1 

Acenteleri: Karaköy Köprüb~ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühlirdar 

.. _ zade Han. Tel. 227 40 _ .. 

İzmir sürat postası 
lzmir F'uarının açılması mü

nasebetile Izmire gidip birkaç 
gün kalacaklara kolaylık olmak 
üzere lstanbuldan 29 Ağustos 
Cumartesi günU saat 15 te Izmi
re kalkacak KARADENiZ va -
puru yalnız bu scf ere mahsus o
larak dönüşte Izmirden Pazar
tesi yerine 3 Eylül Perşembe gü 
nU saat 16 da kalkacaktır. Va
pur Izmirde kaldığı müddetçe 
yolcu ve ziyaretçiler i.lcreti mu
kabilinde vapurda kalabilirler. 

(706) 

SATILIK OTOMOBİL 
Gayet iyi kullanılmış olan yedi ki

şilik "LA SALLE,, markalı güzel 
bir otomobil ehven şartlarla satıla -
caktır. 

Galatada, Kevork Bev \'e Alime 
Hanlarında 1, 2, 3 num~ralarda mu
kim "SIDNEY NO\: ILL ve ŞURE -
KASI,, na mtiracaat. 634 

966 

Nafia Bakanlığından: 
3 Birinciteşrın 936 Cumartesi günü saat 10,50 da At1' 

karada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyo11ı1 
Odasında 200.000 lira muhammen bedelli 4000 tot1 
kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktıt"· 
Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Ba' 
kanlık Malzeme Dairesınden verilecektir. Muvakkat te' 
minat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mektublarırı• 
Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasıt1' 
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alı~' 
nıış vesika ile birlikte 3 Birınciteşrin 936 Cumartesi gU' 
nü saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğillle 

_vermeleri lazımdır. ( 485) ( 469) s,,!!-

Be rg ama Beledıyesinden 
Her sene açılması mutat olan Bergama hayvan paf1~' 

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

~"" 
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ROMAllZMA 

LUMBAGO 

SIYATIK 

ağrılan TESKIN 

ve izale eder. 

'lIER ECZANEDE ARAYINIZ 
630 

8u cazib tecrübeyi 
yapınız 

PUDRALARI 
DiŞLERiNıZLE 

EZıNiZ 

TAN 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
22 AGUSTOS 1936 vaziyeti 

Bankası 

AK T 1 F 
Kasa 

ALTIN: Safi kilogram 17.081.319'Lira 
BANJ\:NOT • • • • • • • ~ ,, 
UF AKLIK . • • • • • • • 1 ,, 

Dahildeki Muhabirler : 

24.026.241,08 
1 

13.620.278,-i 
1.007.400,Sl 

Türk Lirası . • • • • • • _L_ir_a ____ 1_.3_6_5._10_2_,3_3

1 Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 4.398.244 Lira 6.186.482,301 
Altına tahvili kabil Serbest dö-
\izler . . • • • . . . . ,, 320.906,78 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • 

·-ıazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar
şılığı . . . . . . . . • . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI 
TlCARI SENEDAT. 

. . . . 
Esham ve Tahvilat cüzdanı: 

( Deruhde edilen evrakı nak
A - ( diyenin karşılığı Eshıım ve 

( Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

.. 
~---

Lira 

•• 

Lira 

" 

Lira 

•• 

Altın ve Dövi:ı: üzerine . 
Tahvilat üzerine . • • 

• • • ·uu"B. 

Hissedarlar . 
Muhtelif . . 

• • • 

" 

8. 795.525,03 

1 

158. 7 48.563,-

12.064.611, 

2.176.250,-
13.590. 932.59 

3 l.OS2.053,05

1 
4.173.234, lS 

16.642.293,19 

Yek\ın 

Lira 

38.653.919,39 

1.365.102,33 

15.302.914,11 

146.683.952,-

15. 767.182,59 

38.255.287,23 

16. 723.585.28 

4.500.000,-
5.60i.798.12 

282.856.741.05 

PASiF 

Sermaye . • . 
ihtiyat Akçesi . . . . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 
~anunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . • • • . • . ,, 

• 

158. i48.563,-

12.064.611.-·--- --
Deruhde cdi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • . • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen Lira 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . . ~Lira 
Diğer dö\izler ve alacaklı kli-
ring bakiyeleri. " 

Muhtelif 

146.683.952,- -

16 000.000,-

4.745.165,41 

24.496.3 8.90 

YekUn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 

il 

15.000.000.-
1.551.182,53 

162.683 952.-

15.972.570,30 

29.241.554.31 

58.407.481,91 

2E\2 56.741.05 

İskonto haddi o/o 5 Y2 Altın üzerine avans % 4 't2 
~ilyonıarca kadın bu tccrlibeyi 
e;ııınca hayran kalmışlardır. Zira; 1 
ç 8eıiya yüzdeki siyah noktalar, a
~lt ınesameler ve her nevi gayrisaf M. M. Vekaletinden: 28 Ağuslos Cuma günü akşamı-

fP A iN 0 RAM A ~ addeler, tane tane olmuş adi bir 
~9.radan ileri cldiğjni biliy:orlar. 

~~~~B A rl C E S i N D E----

Bestekar Sel8hattin PINAR 
l htı.ltika, bazı pudralar parmaklar 
lııl'asınaa tutulunca kadife gibi yu
• llşak görünürse de hakikatte kı -

1
1
tn. kısım taneli ve sert olur. Bun -

~r, ~özUnüzden kaçabilir. Fakat San'at hayatının 23 CÜ yıldönümü 
~•lerınizıe pekala hissedebilirsiniz. kutlulanacaktır. Telefon·. 41065 ·--• 
.: Parça pudra alıp dişleriniz nra- ~--- <111 

Ola tla eziniz şayet cüz'i bir tanelik --------------------....-----------------
b a derhal hissedersiniz. Şimdi de 
!l 

11 
tecrübeyi havalandırılmış yega

; Pudra olan Tokalpn pudrasilc ya
b·nıı. Bu pudra yeni ve imtiyazlı 
e ır Usul dairesinde istihsal edilerek 
~elkindcn on defa daha ince ve 
le a hafif kılmaktadır ve binaena -
~h cildin nazik mesamelerini tah
h eden tanelere 'tesadüf edilemez. (lu g·b· 
"e 1 ı taneli pudralardan sakınınız 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip • r4evralji • Baş ve Diş Ağrıları • Artritizm • Romatizma Uı· Yalnız havalandırılmış ve garan -

~Yegane pudra olan Tokalon pud
~ö 1~~ .. kullanınız. Terkibinde krem 

~U~. bulunduğu cihetle ciltte u- --------------------------------......_ ________ _ 
lıy l'nUddet sabit kalır ve artık par-
'vearı. burunlara nihayet verilmiştir. 
bı Sık sık pudralanmağa ihtiyaç kal 
arnıştır 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ılinları 

Nr:sı Cinsi --..........:.. . 
\ -------------~~----

Semti meşhur ve 
mahallesi 

Cadde ve sokağı: Muhammen 
kirası Lira K. 

Bahçekapı, Şeyh Mehmet 
Geylani. 
Çarşamba, Cebecibaşı. 
Sultanahmet, Üçler. 
U zunçarşı, Saman 
Viramevvel 
Aksaray, Mollagurani 
ÇarŞamba, Tercüman 
Yunus. 

Cami altında. 
Fuat Paşa 
Dökmeciler. 

Taşmektep. 
Mehmedağa. 

174 
2 

41 

Hidayet camii yeri. 

Dükkan. 
Mektep mahalli. 
Dükkanın 1/ 8 hissesi 

49 Bostan. 
20-89 Baraka, bostan. 

40 

5 
5 
1 

5 
2 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek ü
zere artırmaları uzatılmıştır. İstekliler muhammen kirasının seneliğinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçel erile birlikte 31 Ağustos 936Pazartesi günü saat 15 e ka

J dar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. 
~ (708) 

lstanbul Detterdarhğından: ı lfl/19.• SAT 1L1 K \ 
Keşif bedeli 1367 liradan ibaret bulunan Dolmabahçe 81 tüp, 70 beygir kuvvetinde, 

de matbu evrak deposunun keşif ve şeraiti dairesinde 140 metroluk mesafeyi ısıtır 
İ .mükemmel bir halde Babcock 

onarılması açık eksiltmeye konulmuştur. steklilerin, ke- ve Wilcox marka Kazanlar, ka-
şif ve şartnamelerini görmek istiyenlerin en az bin lira - zanda ısınan suyu temizlemeye 
lık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ihale gününden en yarıyan süzgeç, günde 1000 ki-

son sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları ~ri~~~ e:?:" m:;k~u~u~~;i:~ 
fenni ehliyet vesikaları ve 130 liralık muvakkat teminat MAKlNASI satılıktır. ı~tanbul 
akçelerile 7-9-936 pazartesi günü saat on dörtte Defter- 155 posta kutusu adresine 
darlrk binasında toplanan komisyona müracaatları . yazılması. 

- (M.) (626) 

Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erba~ hazırlama 

mekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta' 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartfau askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmr
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları laz1m-
drr. (136) (4349) 500 

lstanbul Limanı SahiJ Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahil sıhhiye 
merkezi ambarlarına teslim şartiyle 45 7 ton kriple ma -
den kömürü ile 18 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kriple kömürünün tonu ( 18) lira 
ve kok kömürünün ( 19) liradır. 

B - Kömürün şartnamesi merkezimiz levazımından 
parasız alınır. 

C - Eksiltme 8 Eylül 1936 Sah günü saat 15 te Gala
ta Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı sahil 
sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Kriple ve kök kömürünün muvakkat teminatı 

643 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar kömür tüccarı veya 

müteahhidi olduklarına dair ticaret odasının 19 3 6 sene
sine ait vesikasını göstermek mecburiyetindedir. Aksi 
taktirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler saat on dörde kadar teklif 
mektuplarını mühürlü olarak komisyona vermeleri la -
zımdır. 14 ten sonra mektup kabul edilmez. (578) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - İpodrom sahasında yaptırılacak 4 adet ser binası 

on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 1190,25 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her 

gün Fen İşleri Direktörlüğüne isteklilerin de 8 Eylül 936 
Salı günü saat on beş buçukta Belediye Eücümeninde 
yapılacağından o gün saat on dört buçuğa kadar temi -
natlariyle birlikte teklif mektuplarını Encümene verme-

leri. ( 614) 96-l 
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J Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol --• 
Kız ve ALMAN L• •ve Ticare 
erkek ISeSI Mektebi 
Tl.!ll devreli liae-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari mut. 
Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi 1 EylWden itibaren her gl1n saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkereei, 8fJ klğıdı. Slhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tu
dllmame veya diplomaaı ile yapılır. 
Fazla tafaillt için mektebe müracaat veya 44941-449'2 va telefon 

--------edi}meel.-----~--v -· M2 

VENÜS KOLONYASI 
Limon, turunç mandarin çiçek .. 

lerinin özlerinden yapdmlf 90 de - .. [] 
recellk yeni icat bir kolonyadır. 

VENUS kolonyası 
,. 1936 aeneaine kadar icat olu -
nan btitiln kolonyaların fevkindedir. 

VENUS Kolonyasının 
' Bir damlaaı yüreğe ferahlık ve • 
rir. Sinirleri teskin eder. Hekimler 
bile hastalanna VENUS kolon -
yaaı ile masaj yapmalanm tavsiye 
edJyorlar. 

Depoauı Nureddin Evliya sade ~· 
!dmyevf ecza alit ve ıtriyat ticaret
hanesi, Istanbul, Bahçekapı .. 

157 
mükafat 

Her huauata 
tentinathdır 

Rerkeain zevki
ne uygun yegi. -
ne saattir. 

Cep, kol 
ve •P-Or 
saatleri 

Depoıu: 
tatanbul Sultan 

Askeri müze Direktörlüğünden; 
Askeri Müze Cumartesi öğleden sonra ve pazar cün -

leri sabahtan akşama kadar açıktır. 10 kmuea airilir. 
Cetlerimizin silahlannı ve 13 asırdanberi m~ etti
ğimiz milletlerden alınan silahlar ve eşyalan bir harp ya
digin olarak burada göreceksiniz. (238) (717) 

KASADA 
SAICLADIÖINIZ 

DAl2.A 
Kugu 
BiR 

C~SMt: 
VAZIY,TİNDEDIR 

ONU rAlzı.~ 
OANl(AVA vEmNJz 

• 
U\JÇUSI SARTlARIMIZt 

soQUNUZ 

MOLANTS[ 
QAN~ ON~~-
IADAkÖ>' PALA~ - ALALEMcl MAN ~__..... 

.. 

• 

Pek ,akında " E M 1 R ,, markall olan son lcad elektrik ........ ,. 
~ıkaracaıımızı ıımdlden bildlrirlz. Şayanı hayret olan• 
elektrik saatlerlmlz her ne k•d•r elektrik cereyanlle lıSlel,... 
elektrik santrallerine ve llzım gelen t .. ı ata kat'lyyen ~ıaı o ... 1e111ı•ı• 
dan ••mleketlmlzln her k61eslncle her ne..., ılıru o dBK~lallCllln 

Durmaksızın ve kurulmaksız--· 
madiyen tam ayarla işlerl 

Bu lfe allkadar olan toptan sabcıların fazla malQmat allRllR 
an evvel ethanemlze ml111callt etmelerlnl kendi 

l~ln tav ııe ederiz. 
. 

Satışa ç,karacağımız tarih gaz t 1 rl 
ayrıca ilin ilecektir. 


