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mektupları 

Altı aylık ticaretimiz 
İş Bankasının 

yıl dönümünde 

ihracat lehine büyük bir 
inkişaf görülüyor 

Atatürke, 1. İnönüne 
çekilen telgraflar ve 

cevaplan 
lş Bankasının yıldönümü münase

betile Büyük Şefe şu Wlgr!if çekil -
miştir: 

Bazı ihraç mallarımızın bu seneki vaziyeti 
çok sağlam ve ümit vericidir 

A nkara 26, (Hususi muhabiri- Bu rakamlardan haziran 1936 ihra
mizden) - istatistik umum eatmda yün, kıl ve iplikleri 1,034 bin 

müdürlüğü, bu yılın haziran ayına lira ile birinci, meyvalann 640 bin 
ait dış ticaretimizin muvakkat ra- lira ile ikinci, pamuğun 566 bin lira 
kamlarmı tesbit etmiştir. Bu rakam- ile üç_pncü, yumurta, tereyağı ve sa
lar, 1931 yılındanberi, haziran ayla- irenin 396 bin lira ile dördüncti. kro
nnda elde edilen ithalat ve ihracat mun 373 bin lira ile beşinci geldiği 
rakamlarından bariz bir üstünlükle anlaşılmaktadır. 
ayrılmaktadır. Bu yılın haziran a - ihracat siyasetimizde rol oynıyan 
ymda memleketimize giren mallar bellibaşlı maddelerimizin bu yıl için-
8,836,000 ve memleketimizden çıkan deki vaziyeti ile geçen yılki ara~ın
mallar da 4,992,000 lira miktarında- da yapılacak ufak bir mukayese şu 

dır. Bu rakamlar 932 denberi sıray- neticeyi vermektedir: 
la şöyle bir sejir takip etmiştir: lki yıl arasında bilhassa yün krl 

ithalat: 5,70,000; 4, 1 5 7, O O O, ve iplikleri, pamuk, yumurta, tere -
4,791,000, 7,039,000, 8,836,000. yağı ve saire gibi maddelerin ihraca-

Ihracat: ,,023,000, 6, 1 6 4, O O O, tmde. ItlÜhim yükselmeler olmuştur. 
3,851,000, 4,885,000, 4,992,000 dır. Gerçekten, geçen yılın haziran ayın

936 vaziyeti 

B u yıl 934 yılına nisbetle ihra -
cat ve ithalatımızda görülen 

fazlalık nisbeti ~ 2,5 tur ve elde edi
len rakamlar· da 932 den beri sırayla 
yükselerek 936 da en yüksek haddini 
bulmuştur. 

Ihracat maddelerinin eşya grupla
n itibarile mukayesesi de bize çok 
Umitlendirici rakamlar vermektedir. 

da 228,000 lira kıymetinde olan yün, 
krl ve iplik ihracatı bu yılın ayni a
yında 1,034,000 liraya yilkselmiştir. 

Kezalik 110,788 ve 438,000 lira kıy
metinde olan yumurta ve tereyağı 

ve saire ve pamuk ihracı haziran 936 
da sırasile 396,000 ve 566,000 lira gi
bi yükselmiş rakamlarla görerek ge

lecek yıllar için daha lruwetli ümit-
ler besliyoruz. 

Romen mektep gemisi 
dün limanımıza geldi 

Romen sefiri Floti misafir bahriyeli
ler şerefine bir çay ziyafeti verdi 

r 

Dün limanımtza gelen "Stihi" mc'&"fcp gcmi.!i Galata nhfımmda 

ATATüRK 

TORK.lYE CüMHTm BAŞKANI 
ŞEHlR 

Kurduğunuz müessese onüçtincü 
yaşına basmıştır. 

Önemli eserleriniz arı:ı.smda müte
\'azi mevkii olan tş Bankasının her 
şeyine tercihan benimsediği ve ifti· 
har ettiği birşcy varsa o da büyük 
kurtarıcının bizim için (Benimdir) 
demesidir. 
Herşey senindir. Biz cvlatlarmrır. 

da ebediyen sizin için yaşamaktayız 
ve yaşayacağız, bize göı-terdiğiniz 

nurlu yolda milli ekonominin yüksel· 
mesi yolunda kırılmaz bir azinıle yü
rümekte de\'am edeceğiz. 

Bugün toplantımız.da, neş'e ve he
yecan _içinde bu ahdüpeymanı tek
rarlarken Büyük Yaratıcı ve Kurtarı 
c1mıza, velinimetimize hud11<lu olma
yan şükranlarımızı sunarak mübarek 
ellerinden öpmekle bahtiyarız. 

1§ Banka.<ttııdn1d ctıl<ltlnrmn na 
mına: /kit.sat l'tkili Cehil, iş 
Banka.sı Gmıel Dil·r..ı.törii Mıuım 

mcr Eri.J, iş Banklı.:ı !rlare .llcc-
lisi Rci.<t l' ekili Cevat Abl,a.s 

Gürr,Y 

Reisicümhur Atatürk bu telgrafa 
şu cevabı vermişlerdir: 

İŞ BANKASINA 

TAKSIM BAHÇESl.;'iDE 

ŞEHİR 

Başta. ıcıymetıı, gayrctıt, yorulmak 
bilmez arkadaşım Bayar olduğu hal
dt! Türkiye Cümhuriyetinın yetiştir
diği yüksek ilimli ve çelik karnkterli 
genç mütchassıslarımızm gönül ve 
emek vererek çalışmaları sayesinde 
on üç yaşına basmış olduğunu bildir
diğiniz milli İş Banka<ımın yurdu
muzda ve yurdumuzla .Iünya ekono
misi arasında yapagelmek e olduğu 
faydalı işleıi görmekle çok bahtiya -
rım. tş Bankası kunımu Türk Cüm
huriyet tarihinde ekonomi bakımın
dan başhbaşına yer aiacaktır. Bu ku 
rum naçiz bir servetin bile ekonomik 
hnyatta fert fert menfnntlPrine has
rolunmayıp ulus menfaatine hasre -
dilmesinden çıkabilecek olan büyük 
neticeleri on iki sene kadar az bir ?.a 
manda ve bahusuR yepyeni bir devlet 
kuruluşunun türlil inkılap gü~lükleri 
icinde alemşümul -bir surette filen 
~i'istermiştir. 

Bu ~eceki topfa,ntıım:da nes'eli ve 
heyecanlı olmakta tamamen haklıı:u-
Dl?.. 

Hepinizin sevgi ile ~özlerlnizden ö-

BALKAN HAFTASI Siyaset Cilemi -
Yugoslav heyeti bugün Şahbn pans seyahati 

Alman iktısat \ 'ekili 'e Rayişba 
müdürü Şaht'ın l'ar:is seyalıatin 
haklı olarak, her tarafta büyüyk b 
ehemmiyet \.'erilnıektedir. Bunun 
büyük misali .Fransız h~nkili RIU 
mun, komünist liderlerinden Tho 
~·aztlığı mektupta ı;örülür. 

şehrimize geliyor 
Haftanın programı hazırlandı, 

Heykel 
bugün öğleden sonra 

• • sergisi 
açılacak 

Almanyaıun silahlarım arttırdı"' 

bir sırada Alman iktısat nkilinin P 
ris ziyaretini protest-0 eden komünls 
meb'usuna .Blum şöyle CC\'8j) veriyor 

İstanbul sezonunun son haftasını 
teşkil eden Balkan festivali yarın ak
şam saat 21 de Taksim bahçesinde 
bütün Balkan milli heyetlerinin işti
rak edeceği bir dans ve müzik festiva 
liyle başlayacak ve 7 Eylülde 40 gün 
40 gece ile nihayet bulacaktır. Bal
kan Festivaline iştirak edecek olan 
21 kişilik Yugoslav heyeti, bu sabah 
saat 10 da Konvansiyonel ile şehrimi 
?.C geleceklerdir. Kafile 40 gün 40 
gece şenlikleri komitesi azalarile 
Türk milli heyeti tarafmdnn karşıla
nacak ve doğruca Galatasaray lisesi
ne götürülerek orada misafir edile
ceklerdir. Yugoslavlar bu günü bu 
lisede istirahat etmekle geçirecekler 
ve• yarın şehri gezeceklerdir. Bugiin 
saat 14 de gelmeleri mukarrer olan 
Romen heyeti, Kösteııced >n vapuru 
kaçırdığı için ancak cumartesi günU 
n kşama doğru limanımrı:a gelebile
reklerdir. Diğer heyetl<'re gelince, 
Yunan heyeti yarın saat 14 te vapur
in, Bulgar heyeti de sab 1ı saat 10 da 
konvansiyonel ile geleceklerdir. Ro -
men ve Yunan heyetleri yirmişer ki
şiden. Bulgar heyeti de 16 kişidf'n 
mürekkeptir. Bu heyetler de Yug.l5-
lavlar gibi karşrlanac:ık ve miinasip 
bir yerde misafir edileceklerdir. 

Belediye. yarın akşanı saat 20 de 
Taksim bahc<>sinde Bııll<an ve Türk 

perim. 
K ATATÜTIK 

lSMET tNôNU 
BAŞVEKİL GENERAL 

Cümhuriyet müesseseleri 3rasında 

mütevazi bir yer tuta ':>ilmekle bahti
yar olan lş Bankası bugün on ikinci 
yılını bitir. r k onücUucü yılm.a. bas
mış bulunmaktadır. 

Müessesemiz, büyük başkanımızın 

çizdiği de\'let programın.'\ uygun bir 
yolda yürümcği ve irşarimrz dahilin
de hareket etmeği kendisine bir va
zife bilmiştir. Tesis günümüz:cJen bu 
seneye kadar kıymetli Başbakanımız 
dan gördUğümüz yültııek mü?.aheret 
\'C ı:ıamimi muavC'netin tesir ve heye
canları altında şükrantarımızı, bu 
ı;i.inden istifade' ederek bütün lş Ban· 
kası ailesinin hürmet ve tRzimlerile 
ıa tı devletlerine ar?.evlniz. 

Gmıcl nin•ktörii Mıwmtı•rır Eriş. 
Is Ranka.<n idare ılfrdisi Rr.is 1•e
k-ili Cc.1"ıt Ahbın Oiirnr. lktıscıt 

Vekili Celal Bayar 

milli heyetleri şerefine bir akşam zi- "- Fraıısanm itJbarı, haklan, d 
yafeti verecektir. 30 Ağustos akşa- ima \'C her ~·erde miidafaa edilecek 
mı da Zafer bayramı mü'nasebetile <·ektir. i''akat hurı~ı temin ede<:ek her 
Çamlıca.da yine bu h'?yetler şerefine hanAİ bir vasıta~·a, herhangi bir 
bir akşam ziyafeti verilecektir. Fes- reye Fran~ız hükumeti bi~ine kala 
tivale iştirak edecek heyetler, sezon maz. Şahtın Parisi ziyareti bir üm' 
içinde Yalova ve Trabyada birer ge- ulesidir. }'ransa bunu söndürnıekte 
zır.tiye davet edilecektır. Türk, Bul- ~ekinecektir." 
gar, Romen, Yunan ve Yugoslav he- Birkaç gün enel de ~'87,drğmuz gf 
yetlcri, müştereken ve milli kıyafet- bi ~ahtm Parisi ziyareti hem iktısacf 
!erile yarın saat 16 d:ı Galatasaray- hem de siyasidir. 
dan Taksime kadar bir yüriiyüş ya- :Yün~·anın en tanmmış mali müt 
pacaklar ve Taksimde Cümhuriyet hassıslanndan biri olan Şa.ht tabii 
abidesine birer çelenk koyacaklardır. Jl'rarunz hükumetile iktısadi mesele! 

ri konuşacaktır. Çünkü bu \'&dide i 
Balkan haltaıında eğlenceler hükumet arasında çok meseleler ,rar-
Balkan festivalinın ilk oyunu ya- dır. 

rm akşam ziyafeti mfüeakıp Taksim Bunlardan en mühimi Almanya • 
bahçesinde verilecek, lkincisi Zafer Fransa ticari münasehatıdır. BugiiJI 
bayramı münasebetıle pazar günli hiçe inen bu münasebetleri arttırmak 
saat 15 de Sarayburnunda. üçiincüsü Şahtm en büyük gayelerinden biridir. 
ayni kün akşamı Çamltcada, dördiin- Alman iktısat nazırının diğer bit 
cüsü 2 Eylfıl cumart~sı akşamı yine ~ayesi de mffletler arasmda gittikçe 
Taksimde ve sonuncusu ô Eylul pa- .ı.,rüçl~en, hin türlü zorluklara uğra" 
zar günü saat 15 de Fenerbahçe stad yan iktısadi münasebetleri genişlet" 
yomunda verilecektir. Bu müddet zar mektir. 
fında geçen sene olduğu gibi festival • 
komitesi tarafından B€:ylerheyi sara- Şimdiye kadar tamam yirmi turlll 
yında bir balo verile<'ektir. Bu balo- mark icat Mlen Şaht artık hu icatla
nun 2 Eyliil çarşamba akşamı yapıl- rın da bi'r haddi olduğuna innnmay• 
ması muhtemeldir. Ay!'Ica 4 Eylfıl başlamı~tır. 

akşamı Bebek ve Goksll koylarında Hitlerin dostu ve mut~mcdi olad 
yapılacak mehtap aleminf' de Balkan Şahtm Fransa~·a ~u lafı kullanmasl 
heyetlerinin iştirak etmeleri temin çok muhtemeldir: 
edilmiştir. "Harp ne sizin ne de bizim lşbnf-

Heyetler toplanıyor 
Balı kes irin Pnmu ıcçu koyundan 

bıı Zeybek heyeti gelmiştir. Gerek 
bu heyet, gerek geçenlerde Artvinden 
gelen Türk milli heyP.ti konservatu
varda müdür Yusuf Ziyanın nezareti 
altında milli clbisc1erilt> diin son pro
\'ruarını y pmı~ :ı roır Fes n:a c i.,. i
ra k edecek Türk milli heyeti ~rasm
da iki zeybek gr-upu , bir Art\'in. hir 
Egin ve bir Karadenizliler heyeti var 
dır. 

Halı ıergiıi ya~ına kaldı 
İstanbul sezonu münaschetile ter-

tip edilen halı ve seccade ııcrgisinin 
açılış merasimi, bazı noksanların ta· 
mamlanamadığı için yarm saat on 
bil buçuğa tehir edilmiştir. Bu iti -
barla festival komitesi, §chdmizde 
bulunan mebuslarla ŞPhir ~foclisi a
zalarını bu merasime davet etmekte
dir. 

Hey kel ıergiıi açılıyor 
Festival münasebetile Fındıklıda 

7.e grlir. Fakat memleketimizin ser
ma~·e fikdanından, niifus fazl:ıhj;ıt• 
dan boğuluyoruz. Temiz hnaya ilıti· 
yacımız var. Runlan temin için biı• 
~·anlım edin ... Silahlanmızı kınına ko
yalım. Hiç olmazsa hunlan size karfl 
ist.imal etnwmeye söz \.·erelim. Sizi 
mut .. ~ .. lı.i., Lr.otilin --ıa t ... ~ıt .. r 
nin imzasını verelim.... ir Alman • 
Fransız - tngiliz anln.5masmı düşUo• 
meden reddedecek misiniz! ... " 

İşte aşağı ~·ukan Şahtın sözlerinlO 
bundan ibaret olması c:ok muhtemel· 
dir. Fakat diğer taraftan Fran<ııl 

Almanyayı dinlerken aynca ~ ted· 
birler almakta dıı den.m etnıe~h·dJr. 

Polon~·a orclulan başkumandıuıı 
General Smiglinin seynhat tarihi ilel"" 
letildi~i gibi, }:11-an81z ordu unun tak• 
,·i~·e edilmek projesi tekrar orta)., 
_rıkmıı;tır. 

Şahtın Paris sryahati bir netire)" 

varacak mı? Bunu şimdiden kestit' 
mek cidden müşküldür. 

Akdenizde ve Ege denizinde bir tet-, liler şerefine bir çay ziyafeti vermiş
kik seyahati yapan Romen "Stihi" tir. Ziyafette vali, vali muavini, İstan 
gambotu, Ereğli ve Sinoba uğradık- bul kumandanlığından bar.ı zevat, ve 
tan sonra, dün sabah limanmııza gel- diğer davetliler hazır bu1unmuşlnr
miştir. Bahriye yüzbaşısı Marginea- dır. Romen, bahriyelilerı bugün saat 
no'nun kumandası altında bulunan 1l de Taksim abidesine Lir çelenk 
gambotun mürettebatı 40 zabit ile ge koyacaklardır. 

=rakvüm0 Hava 1 

Güzel Sanatlar Akademisinde tertip 
edilen yarım asırlık ı·P.siın ve heykel 

sergisi de bugün saat ln,30 ıfa yine 

vali tarafından merasimle aç:ılacak -

Fransa herhalde, muteber bir keti• 

lin sözü, İngilterenin her ihtiyaca ~ 

şı yardım vi.di olmadık!;& kolayca "1-
man teminatına inamnıyacaktır. 

DiJ1er taraftan da Ruslann A.Irn,.... 
lann Paristekl teşehbtislerine ınrııtl 
olmak istiyecekleri de ta.hiidir. 

dikliden ve 40 bahriycliden ibarettir. Saat 15 de Heybeliadadaki De-
niz mektebini gezecekler ve şeref -
lerine verilen çay zıyafctinde hazır 

bulunacaklardır. Cumartesi sabahı li
manımızdan ayrılacak :>lan "Stihi'' 
gambotu Rados ve Sehiııiğe de uğra

Kumandan Margineano, maiyetile 

birlikte, dün, İstanbul valisini ve 

Merkez kumandanını zıyaret etmiş -
tir. Akşam saat 5,30 da, Romanyanm 

Ankara elçisi Filoti, misafir bahriye- yacaktır. 

Et' meselesi 
Esaslı tedbir alınacağı 

ümit ediliyor 
Belediye, et fiatlannı ucuzlatmak 

ve etin şehrin her tarafında ayni fi. 
at Ur.erinden satılmasını temin eyle
mek maksadile çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu işle meşgul olan ko. 
misyon, tetkiklerini bitirmiş \'e rapo
runu hazırlamaya başlamıştır. Bitince 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Os
tündağa bildrilecek, onun da tasvibi
ne iktiran ettikten sonra tatbikata 
geçilecektir. 

Bu raporda, e"'vclce de yazdığımız 
gibi, etin Belediye tarafından p!lra
sız nakledilmesi esas ittihaz edilerek 
mütalea yürütülmUşt:Ur. Ancak bu iş 
bir bütçe meselesi olduğundan tatbi
lratına ne 8\lretle geçıleceği henüz "lli değiklir 

lzmir sergisi 
Oda heyeti dün lzmire 

hareket etti 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasını 

İzmir panayirinde temsil edecek otan 

heyet dün İzmire gitmiştir. Heyet, 
Sadettin, Bedri Nedim, Osman Nuri 

ve Galip Bahtiyardan milrekkeptir. 

İzmirden telgrafla bildirildiğine gö
re, panayirde bütün hazırlıklar biti
rilmiştir. DUn yeniden birçok miles· 

seseler müracaatte bulunarak pavyon 
istemişlerdir. Bu müracaatler lzml':'\'! 
bildirilmi3tir. Vakit geçtiği için bu 
isteklerin kabulüne imkan görille -

memektedir. 

Sergide Odanın altı, İstanbul m!l
esseselerinin de 40 a yakın pavyonu 
vardır. 

Bugünkü hava 
Bugün hava, düne nazaran biraz 

kapalı olacak ve bulutlu geçecektir. 
Hararet derecesi ayni rakamları mu· 
haf aza edecektir. Tazyikın yeni oir 
değişiklik göstermesi muhtemel de
ğildir. 

Dünkü hava 
Dün hararet gölgede en çok 21, eıı 

az 18 ve güneşte azami 56 derece ola
rak kaydedilmiştir. Rutubeti msbiye 
vasatisi % 50 ye yükselmiştir. Tazyı
kı nesimi 760 milimetredir. Rüzgar 
yıldız poyrazdan 7 metre sür'atle es
miştir. Hava sureti umumiyede açık 
ve bulutsuz geçmiştir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün gölgede hararet 

azami 30,2 asgari 19,1 derece olarak 
kaydedilmiştir. Güneşte azami hara
ret 59,4 derecedir. Rutubeti nisbiye 
vasatisi % 69 derecedir. RUzgar, de
ğişik istikametlerden saniyede vas'3.ti 
2 metre sür'atle esmiştir. Hava açık 
görülmüştür. 

• 
1-Ordu terfi listesı outun ın'a

lara tebliğ edildi. 

2-İngilizler, Habeş meselesi etra

fında Fransanın fikrini sordular. 

3 - İpar kotrası lstanbula gelmek 

Uzere Pireden hareket etti. 

a ı ~ .. ~ ~ ~ 
~ Q,, Vl ::.~ u 

2 ~ı J~~ı~ı~ 
9 10 11 12 13 14 15 

18 17 18 19 2021 22 

2324252627 28 l9 

jaoa1 ı '1 ı-1 
8 inci ay Giln: 241 

1~55 Hi.crı 
CemaziyeUihır 

10 

Hızır: 115 

135! Rumi 
Ağustos 

15 
Gıineş: 5,23 - Öğle 12,15 - ikindi: 15,58 
Akıam: 18,49 - Yatıı: 20,28 - İınsak: 3,35 

4 - Hindistanda Sadkador'da In· 
glliz kuvvetlerile asi yerliler at'asım.la 
musademe oldu. 40 asi öldürüldü. 

Kars köylerinde zelzele
den 8 ev yıkıldı 

Kars, 27 (A.A.) - Digor ve köy
lerinde şiddetli ve zorlu yer depremi 
başlamıştır. Şimdilik öğrenildiğine gö 
re, sekiz ev yıkılmıştır. insanca zayi

at yoktur. 

tır. Belediye ve festival komitesi şch 

rimizde bulul)an m~buslarımııla Şe-

hir Meclisi azaları bu merasime da
vet etmektedir. 

Balkan festivalinden i~tifade et -
mek isteyen bazı eğlence yerleri sa -
bipleri Festival münasebetile yeni 
programlar tertip eylediklerini ilan 
eylemeğe başlamışlardır. Belediye ve 
Festival komitesi, tarafından tertip 
edilen şenlikler birer birer yazıldığı 
için bunun haricinde -.•erilen ilanlar
la lstanbul sezonu Ş!'nliklerinin hiç 
biı alakası olmadığı bu komıte tara
fından gönderilen tek;r.ipnameden an 
laşılmıştır. • 

F e•tivale İftiralı için 
Evvelki gece saat 2-t,30 da asri se

yahat otobüsile Avusturya.dan lP. ki
şilik bir seyyah kafilesi gt'lmiştir. 
Dr. Keller namında l>irisinin başkan
lığında bulunan bu hı>yctt~ Avustur
yanın tanınmıf bazı ilirııleri de var
dır. Bu heyet. şehrimize Ba!knn fes
tivallerini seyretmek üzere gelmi~tir. 
Dün müzeleri gezen 15eyyahl::ı.r bu~Un 
ıte camilerle şehrin diğer J!Örülmeye 
'ieğer yerlerini gezeceklerdir. 

Maarif heyeti gidiyor 
Rusyaya gidecek 40 kişilik \faanf 

heyeti azaları, yann akşam 18 de )i. 

manımızdan kalkacak vapurla Rur.va
ya hareket edeceklerdir. Bu 'ileyRI\& t 
30 gün sürecektir. 

Ne olursa olsun Şahbn Paris s,eyr 
hati mühim bir hi.disMir. Bu ziyare' 
tinden de bazı neticeler !:•kmasını tr 
menni etmek lazımdır. 

Raif N. Meto 

lntaat hakkında kayıtlar . 
Belediye fen heyetinin şehir~U!! 

mütehassısı Prosttan afdığı dıre.ICV' 
dahilinde yeni bir inşaat izahna.11lefl 
hazırladığını yazmıştık. Bu izaıın•· 
meye göre, bundan sonra sahillerd~ 
yapılacak binalarla şehrin herh~ 
yerinde olursa olsun yeniden inşa 
lecek fabrika ve imalathanelerin jtti• 
famı bu binaların mevki ve vaziyet!~ 
rine göre Belediye fen heyeti taJıdi 
edecektir. 

Fabrikaların bacaları kargir ~·~ 
cak, yalnız duman çıkacak kısııtıl9 

madeni yapılacaktır. Bacaların n;:u: 
tan aşağı madeni olması yasak 
miştir. 

Hafif vemekler - RarbuU\ al .sıııt· ,, • O• 
rası, etli hamya, armut komrosto9 tıl• 
Ağır yemeklrr - Şiş keb"h' ter~ 

yeli \.'e yoğurtlu, çalı fasoı~·esl. re 
nL 



tı 

~~·---iler ve 
li--si 

r yanhşhit 
tashih 

çi gnıpuna llleMUp buluaduiu iddia 
Bile tevkif edilmJttir. 

Stalin ordUJa hitaben nutuk 

·~--. Moüoft, 2'l (A.A.) - Eventng 
Newa ln,m. prıeteai, 28 Ağuatoeta 

bir haber taell'«lerek S~'fn radyo 
ile lovyet ordularına hitaben bir nu

tuk IÖyledllJnl ve bu nutkuna .,..,,,, elle IÖ!lilitıiiWN't.: ıeufllslr. 
&aline pgllmez bir hale gelmijtir, den d 

K 

il :ı !ıi 1 1 

Kanla •ir kl7 ,..._ ..... 
lmaltanlm 
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Dia ca'11h• .,. ~ 1d .. .. ,.... ,... _.. ....... --
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TAKSiTLE SiGORTA 

ANONiM TÜRK SiGORTA 
lstanbul'da Yeni postahane karşssında biiyük Kınacıyan 

yaptıracağınız sigortaları 

h i1nı .n da k i idare merkezine 
taksitle yapmaktadır. 

müracaat ederek senelik 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için gişelerine müracaat ediniz. Telefon: 24294 

a~ikcıtlerl 
No. 28 Yazan : Ziya Şakir 

Damat Ferit paşa Par~se gitmeden 
önce yeni bir hadise çıkmıştı 

··sa~u ı B< --, 

·---°'-~tıer~J 
Çocuk nasıl sevilir? 

Büyük Dil Kurultayımızın toplan -
masr herkesin dikkatini yine dil üze· 
rine çevirdi. Bu münasebetle sağlık 
öğütlerinin de dilden bahsetmesinı el
bette tabii bulursunuz. 

(Şurayı Saltanat) da, böyle iğ- de cesur ve fedakar bir zat, Rızaya Dilin hekimlikle pek çok münase-
ter ç ve süfli bir hile ile (millet ve taktim P.dilm.işti. Mehmet Ali Bey betleri vardır. Hekimlerin az çok kül 
devletin idam hükmünü imza) ya Rıza ile anlaşmakta gecikmemişti. tür sahibi herkes gibi düzgün söyle
karar alınması, hiç şüphesiz ki ts- Damat Ferit Paşanın ihanetine tam mclcri ve yazmaları lüzumunu aolat
tanbulda milli bir galeyan husule bir kanaat besleyen bu zat ta, esa- mak istemiyorum. Dilin türlü ':ürlü 
getirecek, belki de korkulu bir hare- sen daha ne zamandanberi ayni dü- hastalıkları vardır. Yalnız söz söy
kete sebebiyet verecekti. şünce ile yanıp tutuşmakta idi. o. !emeğe alet olan uzvumuzun değil, 

Bunu düşünen saray ile sadrazam nun için uzun münakasalara mahal söz söylemenin türlü türlü hastalık
Damat Ferit Paşa: deı·hal şiddetli ted kalmadan, maksadın ic~asma kar:ır lan vardır. Kimisi söylerken dur:na
birlere müracaat ederek ortalığa vermişlerdi. Ancak şu var ki, tatbik ya mecbur olur: Kekemelerin yaptık
dehşct vermek, yükselecek sesleri edilecek plan için iki kişi kafi değil- ları gibi. Kimisi harfleri doğru çıka. 
bu suretle boğmak istemişlerdi. Bu di. !ki yardımcıya daha ihtiyaç his ramaz, bir harf yerine başkasmı kul
nun için de millete karşı yeni bir i- sedilmişti. Bunu da Mdımet Ali Bey !anır.·· Dığdığiler gibi... Çocukların 
hanet teşebbüsüne girişmışlerdi. deruhte etmiş; bir iki gün sonra, on- geç söylemeleri hekimleri pek ziyade 

Ortaya derhal, (Sadrazam Damat lan bulup kcndisile tanıştıracağını alakadar eden bir meseledir. Fakat 
Ferit Paşa hazretlerine suikast) me Rızaya vaad eylemişti. bunların hcnsinin üstünde hekimleri 
selesi çıkarmışlardı. Bunun için de Rıza: bir taraftan bu işlerle mcş- en ziyade düşündüren ve söz ha~ta -
geniş mikyasta tevkifata başlamış gul olurken. diğer taraftan da Be- lrklarmm tedavisinde de esas 0!an şey 
lardı. yoğlu scfahet alemlerinin cazibesine çocuk nasıl söyler? meseles:jir. 

Damat Ferit Paşanın Parise git kapıhvermişti. Esasen " Rıza: ic;kiye Pek eski kafalı olanlar, çocuk ann-
ınesinden evvel başgösteren bir ha ve zevke, son derece müptela idi. O smdan doğduğu vakit söz söyıe ııek, 
dise; bir kaç bi günah zavallının ipe tarihte Beyoğlunu baştanbaşa kap- hem de anasının babasmm dilim E.:y
çekilmesile neticelenmiş.. Şimdi de tayan coşkun şehvet nalgaları, Rıza- !emek istidadile doğar. derlerdi. Hal
ortaya atılan dehşet siyasetine iyi yı da çar~abuk kendine çekmiş .. -ıe buki müşahedt'lcr bunun aksini is'pnt 
bir sebep ve vPsUe teşkil etmişti. en derin tabakalarına kadar indir- cr'lerler. Çocuk anasının, babasm1ı1 

Hadise, cidden foci; ve ahlakı ma- mişti. dilini söylemek istidadilc doğmaz. Bu. 
hiyeti itibarile de, son dere.ce iğrenç- Rıza hayatında görmediği ve ha- nun en kuvvetli bir delili yeni doğan 
ti... Muhterem karilerimiz hatırlar yalinde yaşatmayı bile aklından ge- bir çocuğu han~ muhit ic~inde büYü
lar ki; meşhur (Akbaş hadisesi) nin çirmediği bu efsanevi zevkleri tatar türlerse o muhitin dilini söylemesidir. 
kahramanlarından (Dıramalı Rıza tatmaz. zihninde tasarladığı (milli Bazıları çocukların söz söylemesı 
Be ) d ·ı b' t Akb t k srrf taklit eseridir. derler. Çocuk an-

y enı en ır za • aş an a- ve vatani vazife) hisleri, birdenbire 
çırılan silah ve cephanelerin kaml- nesinin ,söykdiği, etrafında işittiği 

1 b b 1
, gevşemişti. Bu hayat. bu zevk.. Ve sözleri tekrar ede ede so"z so··yıemesı·-

en yanmasına sc c iyct verme... -
töhmetHe ölüm tehlikesi altına gir- bilhassa bu billur vücutlu (haraşo) ni ö~renir. 
diği zaman (Bursa) ya nakledilmiş. !ardan ayrılınır da, dar ağaqlarına na Vakıa çocuğun söz söylemesinde 
Fakat Bursa Müdafaai Hukuk Ce- sıl çıkılır .. Ve nasıl kara toprakların taklidin sonradan sonradan büyük 
miyeti bu adamın Akbaştaki hizme- altına giriijrdi. tesiri vardır. Fakat çocuk daha do-
tine mükafat olarak onu ölüm teh- Rıza kararını vermiş: . ğuşundan - anasının babasının de-
likesinden kurtarmakla beraber eli- ği.l - pek uzakta kalmış, en eski ata-

- Mademki; dört gün sonra, bir l d · ne tıir miktar para vererek yı·ne mil arının ilinı söylemek istidadile do . 
- kulaç ipin ucunda sarkarak bacakla- - ç k ı 

1i hizmetlerde çalışmak ic;in Istan gar. ocu ikin kendi kendisine ses 
- rımı sallayacağım. Bari şu dünyanın k b t bula göndermişti. çı armaya, 1r a krm sesli harfler söy-

zevkine doyup da öyle gideyim. lcmE>ğe başlar. Taklidin tesiri sonra 
Arkadaşları arasında (Dırarnalı 

Rıza Bey) denilen bu adamı böyle Demişti. görülür. 
mühim ve mahrem bir vazife ile Is- Ve; Rıza bu kararı verdikten son· Yeni doğmuş çocuğun ağlarken çı-
tanbula gönderdiğinden dolayı, ra, artık zevklerine çılgınca bir şekil kardığı sesleri bilirsiniz. tık haftalar
(Bursa Müdafaai Hukuk Cemıyeti), vermişti. da bu seslerin ne asıl dille bir miina
bilmeden büyük bir ha'ta işlemişti Fakaaaat .. Rızanın bu hali, derhal sebetıeri vardır, ne de manaları. Bun
Çünkü, Dıramalı Rıza; esasen cahil, nazarı dikkati celbetmişti... Daha bir lar sadece çocuğun öfkesi, yahut key
hiç bir esaslı teşkilatta pişmemiş, kaç ay evvel, onun büyük bir malım- fini ifade ederler, fakat yavaş yavaş. 
tecrübe edilmemiş; cür' et teşebbüs- miyet ve sefalet içinde yaşadığını bi- çocuk çıkardığı seslerin annesi ve 
leri ve vatan hisleri ölçülmemiş; - muhiti üzerinde tesirini anlar, o va-

1
. len hemşerileri ve ahbaptan, şimdi o- k·t · t eli-· ı her inkılap cereyanlarmda olduğu g 1 ıs e gı şey eri yaptırmak için on· 

bi - nasılsa milli mücadelenin ilk nun böyle etrafına avuçlar dolusu pa- !arı tekrar eder. ' 
heyecanlarına karışarak (Köprülüli.ı ra sac;tığmı görür görmez; Anadolu' Bu manasız seslerden sonra çocu
Hamdi Bey merhum) gibi bir kah· da gayri meşru bir vurgun vurarak ğun söz söylemek istidadı meydanıı 
ramanın eli ve nezareti altında ha- tstanbula kaçtığını zannetmişler; giz çıkar. Bu istidadın nasıl meydan.ı 
kikaten takdire şayan bir iş görerek lice zabıtaya haber vermişlerdi. Zabı- çıktığı hem romancı, hem psikolo~ 
birdenbire temayüz etmiş bir şahsi- ta, Rıza hakkında mahrem tahkika- olan Charler - Louis Philippe baknıtz 
yetti. ta girişmişti. Hatta polis müdürii ne güzei anlatmrştır: 

lş\e hakiki hüviyet ve şahsiyeti bu Tahsin Bey, gafil davranarak Rızayı "Bu işin nasıl başladığı pek iyi bi· 
merkezde olan Dıramalı Rıza, cebin- tevkif edecekti. Lakin, tstanbula gel- linemez, fakat çocuk bir gün güneşe. 
de Uç bin lira olduğu halde, bir mo- diği gündenberi Rızayı adım adım ta- yahut lambaya, yahut ateşe bakar. 
töre binmiş, Istanbula geçmişti. kip eden (Entelijan. Servis); derhal ken söylemeğe başlar. Buna cIVTltr 

işin önüne geçmiş : d ı Rızanın deruhte ettiği iş, mühim- er er. Bunlar daha hece değillerdir 
di. Onun için kendisine yardım et- - Acele etmeyin. Henüz tevkif edi- ancak ses denilebilir. Ben size söylü· 
mek üzere, Istanbuldaki mahrem lecek zaman gelmedi. yorum: Ateş, lamba. güneş çocuğu.1 
milli teşkilata mensup bir kaç zatın Demi§ti. beynine ışık olarak girerler ve söz 

d · ·ı · t• (Arkası var) a resı verı mış ı. olarak çıkarlar ... " 

Rıza lstanbula. gelir gelmez, o zat- Görüyorsunuz ki, bi?.im Türk diH 
lar vasıtasile derhal milli teşkilat i- ekolünün güneş - dil teorisinin teme-
le tema.sa geçmişti. Ve bu teşkilat T A N li psikolojik ilminin hergünkü müşa-
erkanına da: hedelerine de dayanır. 

- Memleket ve milletime karşı o\BONE V E i L AN ŞARTLARı Çocuğun böyle parlak ışık karşı -
son bir vazife üa etmek istedim. Dü- sında cıkardığı sesleri de bilirsiniz, 
şlindüm, taşındım. Memlekete bu Türkiye Oışan En çok işittikleriniz a ve e sesleri-
kadar fenalığı dokunan Damat Ferit lç;n iciıı dir. Çocuk hazan bunlara ğ, k. r 
P~ayı öldürmeye karar verdim. Is-

1 50 
konsonlarıru da katar. En ziyade n. 

b 
Bır aylık • • ı • - -

tan ula onun için geldim. Fakat bu s • • • • , 4 - 8 - ~ ve u seslerini çıkardığı için anneler 
işi yalnrz yapamam. Bana, bir kaç 6 " • • • • 7 50 14 - lıuna agucuk derler. 

kad 
, vıllılı • • 14 - 28 -

ar aş veriniz. İlk beş ay içinde çocuğun çıkardığı 

Demişti. ntıı için nıncıldı Sirlıı:etlerine mu ı:;esler, söz kmnttlan hep kendiliğin 
Akbaş hadisesinde Rızanm oyna- racaa1 edilmelidir. den gelir_ Çocuğun annesi onun ken-

d 
~ üh. • Küçük illnlar dotnıduı doirv.Ya dı· ıgı m un rolden haberdar olan Is- daremizce alma bOir. kendine çıkardığı söz kınntılannı 

tanbul teşkilatı, gayet tabii olarak KUclllı Ulnlaraı s uttrhtı biı işittikten sonra çocuğunu söz söyle -
R b" "k b. · · t t.lefahk !O lnınııJtar 5 1atrrdan f37 ~ ızaya uyu ır ıtıma göstermiş: 1, ıası !cin ntn basmı 5 lnıruıJ almıı 'llege alıştırmak için onun önünde kl-
onu kahraman bir fedai gibi kabul Bir defadan fazla lc;ic ,eırftndar c;a kısa kelimPler tekrar eder. Takli· 
etmişti. Teşkilat mensupları arasın- % ıo klıruıt ındinlir r'lin tesiri ;0 te bundan sonra baı::!ar r,nnll e:ecmlP .,iı~h~lıır S lnınısttıt ~ 
da ara· - r · t"ranmış; bahriye ı:a.- ı.. ..ı Cocuk önünde tekrar edilen sözleri i~i-
tıltlerinden c;.~c!ımet Ali Bey ismin- te işite en sonunda bir gün kendi ken-

~--,-· ----~·---,..u.nr----..... ·-··--------
~~ v .. _A_ T _ i _ç __ i _N __ D_~. 
Faydalı adresle r ve 
telef on numaralan 

İtfaiye telefonlan 

lıtanbııl lttaıyesı 

Kadıköy lttaıyesi 

24222 
60020 

Yeşilkôy. Bakırköy Büyükdere. 
Osküdar lttaiyeıi 50625 
Beyoğlu itfaıyeıi. 44644 
Büyükada Heybeli. Burgaz, Kmalı mm 

talı:alan ic;in telefon eantralmdalri memura 
vangm demek ki.Eldir 

Hastane telefonJan 

8erarhpaşıı tıastanesı 21693 
Gureba hastanesı Yenibahc;e 23017 
Haseki lı:ad mlar hastanesı 24553 
Zeynep Kamil hastanesı Usküdar 60179 
Kuduz hastanesı Çapa 22142 
Beyoğlu Zükilr hastanesi 4334ı 
Gı.i»ıanc hastanesı Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümunc hastanesı 60107 
EtfaJ hastanesi Şişli 42426 
Bakırko'9 A.kd hastanesi 16.60 

~lüracaat yerleri • 
Demz yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy ıskelesı) 43732 
Sark Demıryolları Sırkecı 23079 
o,.,.• rnirvolları Havdarpaşa 42145 

Çabuk sıhlıi yardım teşkilatı 

Bu numaradan ımdat otomo 
bili ıstenır 44993 

• HALK OPERET!: Tak«im hahçesin -
de bu akşam 21,45 de t>üyük müsame
re: 1 - Bcyoglu ç;çcğı (Operet) 
2 - Elektrikli Kukla, 3 - Monoloğ 

Müessi f b i r irtihal 
Altıncı Hukuk mahkemesi azalı -

ğından mütekait emektar ve değerli 
h&kimlerimizden Bay Sabri Şumni 
dünkü perşembe günü vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün Kadı knytin le Baha -
riye caddesinde Rontgcn apartrmanı 
yanında Piri çavuş sokıığmdaki 45 
numaralı evinden 11 dt:! kaldırılarak 
medfeni ebedisine göt.üri.ilec:cktir. 
Aile ve dostlarına Al!alı sabırlar ver-
sin. 

ÖLÜM 
Emekli Yarbay Yakup Kazak ve

fat etmiştir. Cenazesi bugün öğlerlen 
evvel Sultanahmet Akbıyık Oyuncu 
sokak 49 numaradan kaldrrılarak Ye 
nicamide namazı kılınacak ve Eyübe 
defnedilecektir. 

Tayyare 
Tayyare, bugün artık vatan 

demektir. Çünkü vatanları ko
rumak işinde, tayyarenin rom 
ba.'; roldür. Hava km ·vetlerini 
artıran ulus HAVA TEfilİKE· 
SİNİ a.za.lbr. 

Türk havaı;mı güvene kavuş
tur8.<'.ak olan hava folilihı "tayya
re" sade devletin \·e devlet mü
dafaa hüt.çesinin mevzuu olarak 
kalrnarnıır;, belki de daha fazla 
olarak halkın yurt sev~sine w 
yurttaş terbi~·esine f\manet edU-
...,;~tir. Tifrk Ffm•rr Kurum.il 

disi de onlan söylemeğe başlar. 
Bununla beraber, çocuk annesinden 

duyduğu kelimelerden başka kendi 

kendine de kelimeler uydurur ve çok 

dikkat edilmiştir ki, çocukların ken

di kendilerine uydurdukları bu ıptidni 
kelimeler her memlekette biribirlerin 

benzerler: Pa, ba, ma anne, baba, ye
mek; atta, ade, ada, bir şeyi göster· 
mek, bir şeyin kaybolduğunu ifad~ 
etmek için ... 

Bu da gösterir ki bütün dillerin °' 
rijini birdir: 
Çocuğun ana karnında geçirdiği 

şekiller nasıl insanın şimdiki şeklini 

almasından önceki şekilleri hatırla

tırlarsa söz söylemek için geçirıiiğı 
o zahmetli safhalar da ilk insanlanı 
söz söylemeden önce hangi safhaıtır 
dan geçtiklerini gösterirler. 

Lokman HEKİM 

Büyükadada yarıflar 

Büyükada Halk spor klübünd~n: 
30 Ağustos Zafer bayramında klü

bümüz spor n'ıtisabak'tları tertip et
miştir. Bu müsabakalara iştiı'ak ede
cek sporcuların 30 Ağustos Pazar gü 
nü saat 12 ye kadar spor kaptanlığı. 
na müracaatları. 

Program: 

Saat: Müsabaka: 

14.00 100 m. sür'at yarışı. 
14.30 200 m. 

" " 
15.00 

15.30 

16.15 

17.00 

Küçük tur (7 km.) mukave
met koşusu. 

Bisiklet mukavemet büyük 
tur. 
Bati bisiklet yarışı. 

Adalar voleybol turnuvası. 

Bir davet 
!st. Cümhuriyet müddeiumumili -

ğindcn: 

Istanbulda bulunan Maraş aza mu 
avini Hasan Remzinin acele memu -
riyetimize gelmesi 

Kelepir satılık köşk 
Yeniköyde Sait Halim Paşa koru

sunun üst tarafında denize nazır ve 
fevkalade manzaralı, ic;inde limonlu
ğu, motorla işleyen tulumbalı kuyu
su ve on dört dönüm bahçesi ve mey 
valı ağaçları bulunan bir köşk (eski 
Izzet Bey köşkü) satılıktır. 

Almak isteyenlerin Mahmutpaşa 

Al>ut Ef ndi hanın a 5 numara ve 
gezmek isteyenlerin de leöşk müsteci
ri Bay Halime müracaatları. 

İstanbul Üçüncü lcra Memurlu • 
ğundan: Mahcuz olup satılnıasına 

karar verilen muhtelif cins trikotaj 
makinelerinin birinci aı;ık arttırması 
31-8-936 tarihine mUsadif pazartesi 
günü saat 12 den 13 e kadar ve yüz
de 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
atttırması 7-9-936 tarihin~ roüsadif 
pazartesi günü ayni s::ı.:ıtlerde icra e
dileceğinden talip olanların mezkur 
gün ve saatlerde Istanhulda Çakmak
çılar yokuşunda Büyük Yeni Han No. 
1-2 de bulunacak ınemura mürac~at
lan ilan olumır. (25188) 

Hafiflik - Rahathk 
J , ft o 11 a a a 1 KotSela ri11de 

_, ~r(Galnı), aiıl lncltobılıc•k n• -y:_, ball11a na d• hiçbir bıyik yok. 
,... -7" tur. Bu korHler. vOcudunuıu 
/ ,/ tık1'1ak11zı 11 l tnuObOnhO in· \f' cıltlr Yt g6gaO~OıG kuvve'fı•ndlrlr. 

f'lyılı : 25 llra~t• ltlbattn., 
Satıt ,._..ı waln ız ı 

ll TAlllUL, leJojlu 
TG1te l m•ydanı 12 No. lu. 

Mailuamm ııy .. at ediniz n,• 
ıa No.lu ta rlfe1'11ıl l.toyllllt. 
Flyatlarımııda b OyGk lelltll l l. 

SıHni Balsamin Kremi 
,, , .,,, 

GUlELL/6/N 
S!RRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usul1erle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem· 
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZ ANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
ÇOculf Ho.ı::ıto.hldo.n MUtoho.

Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet ~t· 
kat 2, No 5 

Her gün saat 8-6. Telefon 42493 
635 

Yaşadığımız ekonomi 
devrinde size pahalıya 
nıal edilmek istenen 
naıihatları şüpheli gö
rünüz. 

Her nerde ve her hangf 

bir saatte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa· 

at zarfında o t esirini gös • 

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım asıl' 

lık şöhreti as ıl s ız deği ldir. 

Yüzbinlerce kişiden Kren1 

Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

,---------------------------~ Festivali Balkan 
2 9 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21 de 

Taksim Bahçesinde 
Fiyatlar: İlk dört sıra 200, diğer sıralar 100 kuruş. 

Konsomasyon mecburi değild . r 
3 O Ağustos Pazar günü saat 15 te 

Sarayburnu Parkında 
Fiyatlar : 100 ve 75 kuruştur. 

30 Ağustos Pazar akşamı: Festival.gruplarının iştirakile 

Çemllca Tepesinde büyük balo 
· Dikkat: 2 Eylül Çarşamba akşamı Beylerbeyi sarayında verilece1' 

büyük müsamere için biletler şimdiden Karlman ve Baker mağ•• 
1 :ı;alarında satılmaya başlanmıştır. 
ııt. Bir bilet bir çift için beş liradır. 
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T A N 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Gar 1J 

ilanı 

Trablusunda Harp 

sırasında Dolma Bahçede Hamiyyetli'ı Bay Onnik 
Cür'etin bu derecesine hayret et

memek kabil değil. Dirileri ölti gös .. 
tererek sigortaları dolandıran, bin • 
lerce lira çeken Onnik hiç sıkılma .. 
dan kendisini şu suretle müdafaa e
diyor: 

lh a.n'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
er,eyde temiz, dürüst, samimi 

olnuı.k, kariin gazetesi olmaya 
çalışmaktır. 

T opianan meclisi vükelada neler oldu 

l Memleket 
_ --~eseleleri 

• YAKIN TARiHiN 
"- Fena mı? Bu parabrı sigorta

lardan çektimse memleketime hiz • 
met ettim. Paran~n memleketten çık 
masına karşı koydum. Onniğin bu 
suretle kendisini mUdafaa ~tmesi 
karşısında insanın ağzı a~ık kalıyor. 
Ve dolandırıcının nasıl olup ta bir 
hamiyet madalyası istemediğine hay 
ret ediyor! 

Beynelmilel bir hôdi•e kapali 
0Umpi~·atlarda. yüzbin kişi ka~1 -

'11\da ba~Tağımızın çekilip ınarşımızm 
~ınnıası mühim, fakat geçici bir ha
disedir. 28 milletin bayrab'llll alkış
lı~"a.n, marşını <linliyen hu ~iizbin ki
llnin göz \'e kulağında kalacak hatı
!'a silik olma.ya nıahkümdur. 

BiR SAYFASI 
Dolandırıcı nerede ise şunlan da 

iddia edecek: 
- Sade ben paranın memleket 

dahilinde kalmasına hizmet etme • 
dim. Ayni zamanda birçok iş saha • 
lannın harekete geçmesine yardım 
ettim. Bu sayede polis iş buldu ad • 
liye yeni bir dava kazandı. Tevkifha· 
neye birkaç misafir geldi. Eğer biz 
dolandırıcılar, mücrimler olmasak 
bunlan11 hali nice olur. Polisin ne 
hikmeti vücudü kalırdı? Adliye ne iş 
le meşgul olurdu? Tevkifhaneyi ne 
demeye açarlardı? Bu kadar adam 
hep bizim sayemizde iş buluyor. Ça
lışıyor ekmek yiyor. Bu da vatana, 
millete az bir hizmet midir? 

~ledeniyet aleminde devamlı izi kül
tür saha1>ında bıralrn.biHrsek, ancak o 
\"akit garp medeniyeti içinde bizim de 
bir yerimiz olduğunu isbat edebiliriz. 

-------.-.~--~·---~--·-h-·--------~·------h--...~-r· konuşularak kendileri çağrılmış

lardı. 

heste bir eda ve ciddi bir lisan ile 
şunu teklif etti: 

[Hakkı Paşa kabineıine dahil olan bir nazt-
nn hcnüı: btuılmamıf hatırala· ı arasında 
Trablıısgarp harbinin ilanı dakikalarında per
de arkasında olup biten i~lere dair çok dikkate 
değer sayfalar bulduk. bunları a~ağıda okuya. 

1ngiltereye sipariş edilen harp 
gemileri için evvela, Londraya va
zife ile giden ve sonra bir mi.ıddet 

mezunen Pariste kalan Bahriye 
Nazırı da ogün !stanbula dönnı\iş, 
gece Dolmabahçe Sarayında Mec
lisi Vükelaya iltihak etmişti. Fa
kat Bahriye Nazırının, arkadaşlan 
arasında pek az kaldıktan sonra 
başmabeyinci Lütfi Beyin .Jıiasın· 
da uzun müddet bir yazı işi ile u:;
raşmakta olduğu haberi alındı. 
Bahriye Nazırı Meclisi Vükelaya 
döndüğü zaman elinde şahsen isti
fasını ihth·a eden, hükiımctin icra
atına dair uzun bir muhtıra vardı. 
Bunu istifa eden Sadrazama ver
di. 

-Londrada ı;ı>firimiz bulunan 
eski sadrazam Tevfik Paşa) a '>ir 
telgraf çekelim. De\'leti O ınnniyc 
ııin Trnlıhıo,;garı, H Bin~uzi tizeriu 
de )Jıı:-ırda oldu~u gibi lnı;iltere 
hükumetini alftkadar etmeğ"c iıma 
de oldu~uımn lnı?;iltere kahint•ı;ine 

bildirihnesıni iı;tiyelim ... 

Non·e-çteki Antropoloji kongresln · 
de genç alimlerimizin ra.ılOrlan ve hll· 
h~"8. Dolma.bahçe sar:ayında topla
nan Üçiincü l>il Kurultayı bu bakım
dan ehemmiyctli<lir. 

Türk i.limİeri beynelmilel ilim saha. 
ıırnda faal rol oynamaya başlı~ orlar 
denteldir. 

• ~akımız.] - - ..) 

DU Kunıltayı, garp alimlerinin e
neıel'(lenberl halline çalıştı~ı, fal\at 
halledemediği mühim bir damnın a
llahta.nnı Yeriyor. Hindi· A\·nıpayı 
dUıerıe Semitik dillerin mü~tcrek 
kayııağmı meydana çıkarıyor. 

Bu keşif ilim sahasında yeni bir bu
luştur, Türk ilmine beynelmilcl bir 
tnahiyet ,·erecek karakterdedir. 

Akçaabat Dil Kurultayı 
'l'ürk dili üzerinde So\•yetlerdekl 

l'urkler arasında da. çalışılıyor. 
Son·et Türk camialan da ara_p!:a 

harne"rı bıraktılar, yeni harf kabul et
tiler. 

Onlar da lisanın fonetiği, maıj i, 
grameri üzerinde uğrn.'iıyorlar. 
G~en ay Türkmenistanda bir Dil 

lturuıta~, toplamlı. Türlnnencenin 
'ifa.besini, yazı tarzını, sosyal ve tek
blk termlcrini tesbite !:lllışh. 

li:urultıı) a.) w ..ıta.Uu•.udA kla..ik.dün 
~a edebiyat şaheserterlnln tnrknıenc:e. 
)•e tercümesi işinin de genişletilmesim~ 
ka.rnr verdi. Aynca sekiz ilim heye
ti de l'ürkmenistnnm her tarafını do
laşarak ehir \'e köylerde kullanıl· 
l~akta olan ) a.ş1~ an dil hakkında tet-
1'ıkıer yapmıştır. Bu tetkikler üç ki
~ap halinde neşrMihni~tir: Türkmen 
·lsa.nı Fımetiği, Türkmen Uill Di~·a
lektiğl, t::konoınil{ \'e Sosyal Termler 
lGgatı. 

nııhassa hu üçüncü kitap bizim 
1tln ~k lazımdır. Sos:\·a.I Ye teknik 
~ıınteri tesbit ederken. onlann lnılu~
'~tından \'e çıı..'ı ma tnrzlarından bel· 
.ıu de lstlfMJe edebiliriz. 

lrloıkovaJaki idamlar 

, l>olitika ka\'gası nihayet Zino\'l· 
~ene Kamenelin başmı yedi. Bu iki 
~ki, büyük ve Alim ihtililcl yaptık
"~., siyaset oyununa kafalarını \·er
"der. 

ta ~oskoyada Staline karşı suikast 
d.:rnaya teşebbüs edenlerin kur"-una 
lca ~tnesi ihtilal tarihinde ille defa 

~ dedUen mühim bir hadisedir. 
k l<ornünistlerin pren ibinde fertlere 
t arşı suikast yaıtmak yoktur, onlar 

lrtlnıai nizamın düsmanıclırlar, fert-
l!Ji • 
d~ değil. Kral n·ra de,·let adamı öl· 
ti •ekle rejim \'e i~tımai nizamın de
k ehUeceğine inanmazlar. Onun i!:ln 
~linistıer suikast t~rtibine yana.ı. 

lar. 

1111'.l'r°tki, Zino\•iyef \'e Kamenef ~rn
~ llUJı Stnlin ,.e diğer Sovyet büyiik 
le ~ntlarını öldürmeye teşebbüs etme
tı~ kornünisUerin bu prensibine aykı-

ıt :B l f . t ı·· ı· · •ı• \i . · u u u a ıs usu u< ur. ı.mo-
~~f de itiraf etmiyor mu'! Terör + 
~ki ast rnüsa,·idir faşizm. Demek ki 
tnı 1 komünist alimleri ~ ollnnm . a.~ır-

!> ll"tJı. 

ç yüz yirmi yedi senesi Ü Kurban Bayramı mü· 
nasebetile Dolmabahçe ıara
ymda mutat merasim bütün 
malum olan ihtifamile cere· 
yan etmektedir: Fakat saray
da merasime dah ·· ayan ve 
meb'usan ile devleL ricalinin 
yüzünden bir durgunluk göze 
çarpıyor. Siyasi ufukları sa
ran müthi, fırtınanın sarsıntı
ları hepsini korkutuyor. Fena 
bir,ey duymak endi•e ve ihti
raz 'le biribirinden haber soru
yorlar. Meb'uslar vükelaya so
kularak malumat almaya çalı
'ıyorlar. Bütün bu haller unu
tulmaz, acıklı bir manzara teı
kil ediyor'. 

H akikatin içyüzünü hekes
._,...._.....,.._·yLbilen aınl~r- :va

kıanın ehemmiyet ve azameti kar-
şısında kimsenin yüzüne bakacak, 
ağızlarını açacak halde değillerdi. 
Devletin bir vilayeti, hatta bir kıt
ası düşman istilasına maruz, bunu 
durduracak kuvvet yok ... 

Taarruza geçmeye hazırlanan 1-
talya devletile siyasi münasebetle
rin kesilmesini mucip ortada bir 
sebep te görülmüyor. Bilakis Veli
ahtın yakın bir mazide Romaya 
gitmiş olmasında, aradaki müna
sebeti koruyacak, zevahiri kurta
raccı.k bir dostluk manzarası var
dı. 

llıt~~ı~ıcı ihtllalclyi öl<liinnez. nu ela 
'1lıttı Cılerin kabul ettiği ikinci prcn
' &lnıdiye kadar Zino,iyf?f ,.e 
bıu 1etıef blrk~ defa mahküm ol
lıe ~~dı, fakat öldiirüJmeleri ciheti
tt. ~ :ııınernlşti. Bu defa artık toka
la~ at, ~öze gözle mukabele ctmPk 
'attı g~ldlgi anlaşılıyor. Çün1'ii bu 'le
~)( ~U•kast t~ebbiisli affedilenieye. 

l adar- mühim görünüyor. 
ste ı 1 • 

Vaktin Sadrazamı Hakkı Pa9R. 
ise, bu yeni siyasi ve fili hüı'!umu 
hatırından bile geçirmiyordu. Hak
kı Paşa, Roma sefaretinden sada
ret makamına getirilmişti. İtalya
nın bize karşı takip ettiği ve ede
ceği siyaseti herkesten iyi bildiği 
zannediliyordu. Filhakika vesile 
düştükçe Meclisi Vükelada rüfe
kasına, Trablusgarp ve Bingazide 
!talyanlan tahrik edecek bfıdise
lerden geri durulması ve oralarda 
İtalyanları tatmin etmek üzere na· 
fiaya ait birtakım müsaade ve im· 
tiyazlar verilmesi lüzumundan 
bahsettiği oluyordu. Bununla be
raber arkası kesilmiyen türlü tür
lü gaileler arasında böyle bir hiidi
senin zuhuruna karşı, alınacak 

tedbir düşünülmemişti. Hatta Ab
dülhamit zamanında müstakil Se
rez fırkası kumandanlığında bulu
nan 11.füşir İbrahim Paşanın srın 
zamanda Trablus vali ve kuman
danlığında bulunduğu sırada ltal
yanlara karşı aldığı haşin vazı ve 
halden bahisle Hariciye Nazırı Ri· 
fat Paşa şikayetler etmiş. bunun 
üzerine İbrahim Paşa Trablustan 
kaldırılmıştı. 

Dahiliye Nazırı Trablus için bil· 
tün muhtemel hadiselere karşı ko
yacak vasıfta vali bulmakta müş· 
külat çekiyordu. Bir hayli mfüidet 
vekaleten idare ettirdiği Trııblus
garp vilayeti makamına nihayet 
Bekir Sami Beyi intihap etmişti. 

Bekir Sami Beyin vilayete ait bir
takım istedikleri Dahiliye Nezare
tince tetkik ediliyor, fakat neden
se işi başma gitmesi günden b"'Üne 
geri kalıyordu. Belli başlı bir ku
mandan da tayin edileme~ ve 
gönderilmemişti. 

ltıUnı 111 kı ı)rensihin hozulımıcıı ko-
ı.._ st \'e lhtilalcllerde sh·aset o\"un-
-.rııun · · 
tlitıe "e Şahsi ihtlraslanıı ideal Us-

Slkttğını gösterir. 

O sırada Yemene gönderilen as
keri kuvvete, aksi bir tesadüf eseri 
olarak, Trablustan alınan bir kaç 
tabur da ilave edilmişti. Trtıhlus
ta ötedenberi mevcut kuvvetımiz 
bile böylece eksilmiş oldu. 

V aziyetin pek çok vahımıet 

gösteren bu safhalarını bi
len nazırlar, h:.zin bir sükiın için
de hitam bulan bayram merasi
minden sonra, ayni günün akı;;amı 
Dolmabahçe Sarayının birinci ka
tında kapıdan girince 5oldaki bü
)'Ük odada, Sadrazamın gösterdi
ği lüzum üzerine, bir toplantı yap
tılar. Bütün gece, sn.baha kadar 
devam eden bu meclis çok elim ha
diselerle doludur: 

Bir müddet evvel Hariciye' Na
zırı Rifat Paşa Paris sefaretine 
geçmiş ve hariciye işlerini vr>kil o
ıc.-k" &dnu:I'l.Tn--=uzerme il mıştt 

Sadrazam ve Hariciye Nazır Ve
kili sıfatile Hakkı Paşa, bu ıneclis
te İtalya ile aramızdaki siyafii mti· 
nasehctleri uzun uzadıya dnlattı. 

Son vakıanın önüne artık geçile
mez mahiyetteki neticelerini! do
kundu. Roma sefirimiz Nabi Be
yin, İtalya Hariciye Nazırı ile 
ahiren vaki mülakatında nazırın 

kendisine kat'i bir lisanla söyledi
ği şu ı:;özleri tekrar etti: , 

İtalya için a~ılan yeni tarihin ta
hakkuku ır;aati çalnuı;.tır! 

İfadesinde alışılan selasete rağ
men Hakkı Paşanın sadası gittik· 
çe fazla zayıf eserleri gösteriyor· 
du. Neticede, taliin kendi zanumı
na tesadüf ettirdiği bu elim hadise 
karşısında sadaret vazifesinin da
ha muktedir bir ele tevdiini ve İS· 
tifasmın kabultinü padişahtan di
lediğini söyledi. 

H?kkı Paşa her tenkit ve mun
hazeye karşı büyük bir teslimiyet 
ile mes'uliyeti kabul etnu~ olduğu
nu tekrar ile münakaşadan k~cın· 
drğını söyledi, fakat nazırlardan 

bazıları arasında bu muhtıra şid
detli bir münakaşa mevzuu oldu. 
Hakkı Paşa, istifa etmiş ve istifa· 
sı kabul edilmiş olduğu için Heye
ti Vtikelaya dahil olan bütün na
zırlar da bu istifaya dahil bulunu
yorla rdr. Bu cihetle nazırlar Bah
riye Nazırının şahsen ve müııferi-

en s ifa etm<>..sindc bir sebE>p ve 
hikmeti kalmadığını miittefiknn 
ileri sürdüler, ve hükiımete dahil 
olan bir zatın ayni hüklirnr>tin ic
raatını tenkit etmesini de m:innsıı 
buldular. Nihayet Adliye Nazırı

nın müdahalesile Bahriye l':a zırı. 
Sadrazama takrli.., r>t :;::.: ~,., , "ra
yı geri alıp ; 

A ynn Reisi Sait Paşa ile ~teb
usan Reisi Ahmet RızJ Be

yin Meclisi Vükelaya dahil olmala
rı üzerine müzakereler daha nıüsa
it bir hava içinde cereyan etmeye 
başladı. Herkes büttin vnkt.ini 
müstakbel Sadrazamın yüksek 
tecrübesi ve keskin görüşii :ıe ileri 
süreceği mütaleaya dikmişti. 

Bu fikir bilmem nasıl bir tesir 
altında hiç münakaşa edilrrıcden 
Sait Paşa. kendisi imla ederek tel
grnfname yazdırdı ve bu telgraf 
derhal Loncira sefirimize çekihli. 
Tevfik Paşa. Londrada lazım ge
len teşebbUsü yapmış, fakat şu ce· 
vabı almıştı: 

Fakat buna karşı yine ayni yolla 
verilecek bir cevap var: 

- Pekiyi be Bay Ül'nik 1 Doğrusun 
ama, amması var. Ya yaşıyan kimse 
leri öldürmene ne demeli? ... Yaşı -
yanları öldürmek suretile yaptığın 
cinayetlerin ve nUfusumuza karşı ir 
tika n ettiğin suikastlcrin farkında 

- Çok geç kaldınız! 
Sajt Paşa. bir taraftan da Har· 

biye Nazın Mahmut Şevket Paşa
nın Almanya sefaretine giderek 
Sefir Baron Mareşal ile bir müla
kat yapmasını ve Almanya Jrnpn· 
ratorunun ltalya Kralı nezdinde 
miiessir bir miidahalesinin temini 
çaresi'nin tecrübe edilmesini söyle
di. Gece saat ilerliyor ve bu uzun 
milzakcre ve teşebbilslerden müs
bet bir neticeye varılıı.c .. , c;.. !ı'l'llrii 

görülmüyordu. 

\mısın? 

O tarihte Sclfıniktc bulur.an 
İttihat ve Terakki .;:ı>nıi) e· 

ti merkezi umumisinden gel<'ıı bir 
servis telgrafta Sclanikte bütiin 
cemiyet müntesiplerinin büyük bir 
galeyan ile içtima halinde oldukla
rı ve Adliye ve Evkaf Nazırlarını 

telgraf makinesi başında bekle
mekte bulundukları bildirildı Mcr 
kezi umuminin bütün mıllet ve ce· 
miyetin hamiyet fevernm ic;inde 
icraat beklediği ve hilk(ımetc Karşı 
besledikleri itimadın halelrien ma
sun olduğu ve bu sırada istifa te
şet.#isünün Sadrazam Paşadan 

hiç beklenmiyen bir hareket bulun
duğu yolundaki beyanatını ittihat· 
çı nazırlar meclise bildirdilt>r fa
kat Hakkı Paşanın istifası ılı> ~ait 

Paşanın onun yerine geçmesı artık 
bir emrivaki idi. 

mukabele etmeden \'C ölmeden 
memleket teslim etmek zilletine 
düşmekten çok uzak olciuıdarı 
hakkındaki fikir ve miih 1 C'nsını 
mechse bildirmiştir. 

A lrnanya İmparatorunun 111.

diseye müessir bir müda
halesini celbe matuf olan bu t.t
şebbüs te Mareşalın zati bir müta
lea izhar etmesinden başka netice 
v~rmemişti. Sırf bir tesadüf mah
sulü olarak Seyrisefain idaresinın 
küc:ük vapurlarından biri ile Har
biye Nezaretinin vak'adan bir haf
ta evvel Trablusgarbe sevkettiği 

bir miktar esliha ve mUhimmatm 
bilahadise vasıl olup olmıyacafI 

haberi henüz gelmemiş idi (Bu 

vapur. askeri hareketler basla

madan son günlerde \ arabilmiş
tir.) 

Beyrut sularında bulunan Os
manlı filosunun Beyrut sularmdan 

salimen uzaklaşmaya muvaffak ol

dukları da kestirilemiyordu. CBc.y
rut sularından salimen ayrıldıkları 

haberi de sonradan gelmiştir.} 

M eclisi Vükelanın müZdkere 
safhalarından padişahı ha· 

berdar eden başmabeyinci Lulfi 1 
ve başkatip Halit Ziya Beylı>.rden j 
biri vasıtasile Hakkı Paşa huzura 
çıktı. Kendine halef olarak sadarı!· 

Sait Paşa. Padişah tarafnıdan 

kendisine teklif edilen sadareti ka
bul etmiş, mevcut siyasi hadisenin 
o dakikaya kadar geçirdiği muh· 
telif safhalara vukuf husule getir· 
mişti. İlk tedbir olarak gayet a· 

Mahmut Şevket Paşa Sefir Ba
ron Mareşal ile mülakattan avdf•t 
etmiş ve Mareşalın düşman neka
dar muazzam bir kuvvetle hücum 
ederse etsin Türklerin aslan gibi 

Büyük bir ıstırap ıçindc n<!tice
siz müzakerelerle sabaha vanl
mıŞtı. Yeni Sadrazamın teklifi fi. 

zerine sadaret alayını müt~kıp 

Babıalide toplanılmak üzere nazır
lar birrr birer Dolnw.bahçe Sara· 
yını terkettilcr. 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
te Ayan Reisi Sait Paşanın getiril
mesini tavsiye ederek istifan:ııue
sini verdi, Bundan sonra Heyeti 
Vükelanın bulunduğu odaya dön
dü. 
Hakkı Paşanın hali bu e::ıniye 

rikkat uyandıracak bir vaziyet ar
zcdiyordu. Kuvvei mane\;yesinı o· 
kadar kaybctmi§ bulunuyordu ki 
arkadaşları tarafından kendisıne 
sorulan bazı sualleri cevapsız bı· 
rakıyor ve hiç mevzua temas et
meden şu yolda sözler söylüyor
du: 

- Bu si~·asi hadisenin ne gibi se· 
bepler altın<la \'c devletler arasın· 
daki ne yolcla itilaflann te irilP vu
kulmlcluğunu ilerid~ tarih kayıt ve 
miinaka..ı;a *'<lecektir. Ancak bunun 
bugiinkü mes'ulü münhasıran be
nim. Eski zamanlarda padişahlann 
binek ta..,ıannda idam ettirdiği !'ad
razamlar mevkiine dü,mu, bulu-
nuyorum. 

A yan ve Meb'usan Reislerinin 
de Meclisi Vükelada bulun

maları lüzumu nazırlar arasında 

On iki çocuk bir kadın 
_ Ka:şımda iskemlede oturuyor.! büyüyüp gidiyorlar. Gazeteler yazı- j lenniş, biz iki sene evvel istida ver-
Kendısi henüz kırkında bile gözük- yormuş. Türk kadınları dünyaya ço· dik, hiıla bir cevap alamadık. Acaba 
miyen genç, esmer bir kadın. üstün· cuk getirsinler diye. Işte bt!n tam va- ıstidamız kayıp mı oldu. Yolisa biz 
de yünlü bir yeldirme. :>aşında sıya.h zifesini görmüş bir •rürk kadınıyım. m! takibini bilemedik. Ne oldu? Bi
bir örtü var. Kendi göğı;ündcn çıkar- Eğer halim vaktim yerinde olsa idi ze elli lira bir ikramiye verirlerse, 
dığı tütün paketinden sarJığı bir Cl· on iki yavrum da bugüt; hayatta idi- kocam küfeciliği bırakıp bu ufak ser 
garayı içerek konuşuyor: lt:r. maye ile kışın soğan. patates, yazın 

- İsmim Zehradır. Kocamın ismi Dlinyaya çocuk getınn"k vatan, da kavun. karpuz ahr satar, elbette 
Hüseyin. Yerebatanda Verem dıspan millet için iyi diyorlar ama. onlara daha ziyade para kazanır . Şunu bir 
serinin yanındaki arsada kulübelerde bakılmadıktan sonra lrnldır:mlar us- yazsanıza, biz de bu sefaletten kur
otururuz. Kocam hamallık eder. Güıı tünde aç büyüyen bu çocuklar cılız tulmuş oluruz.,, 
de ancak elli, altmış kuruş kazanır. olurlar, askere yaramazlar, haylaz o- On iki evlat dünyaya getirmiş ve 
On iki çocuk doğurdum. B~şıni sizle- lurlar, anaya babaya yaramazlar. sefaletlerin en koyusu içinde yedisini 
re ömür kaybettim. Fakat bu sıkıntı Millet onlardan ne fayda gcirür. Vat- yetiştirebilmiş olan §U kahraman ka· 
ve sefalet içeriı!inde yeJısini büyütü- lahi gün oluyor ki, yedisinı de aç dına: 
yorum. En büyilk evladım, 22 yaşın- yatırıyorum. Babası öyle bezgın bir . - 1stedlğini yazarım, Bayan Zeh
da, en küçükleri ikizler ise ikişer ya- halde ki: rtt diyorum. Sen hiç iitlllme... Eğer 
şındadırlar. - Sizin çektiğiniz, meşakkati gör- altı çocuklu ailelere hakikaten bir 

Dünyaya. iki kere iki!! evlat getir- meğe tahammülüm yok. Ölsem. diye ikramiye veriliyorsa. muhakkak se • 
dim. On sekiz yaşındaki yavrumun himgür. hüngür ağlıyor. Ben de: nin gibi on iki evlat anası olmuş bü
beraberi Allah rahmet <'ylesın on ya- - "Yahu .. Sen de başımızdan gi- yük bir kadını bundan mahrum et • 
şında vefat etti. Çocuklarımın hiçbi· dersen biz ne oluruz,, <liye onu tcscl- mezler. Ve ona bu sözleri tcseJJi için 
ri, ancak iki büyükler hlr zaman ge- liye uğraşıyorum. söylemiyorum. Bunun böyle olaca • 
ce halk mekteplerine gidip biraz ya- Size ricam şudur. Altı evlatlı aile- ğından eminim. 
zı öğrendiler. Küçilklerimiz ise cahil lere elli liralık bir ikramiye verecek· Suat DER\'IŞ 
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ispanyol katliamı Sigorta dolandıncısı 

Onnikmemlekete 
hizmet etmiş! 

• 
Ih.:ililciler Malagaya taarruz 
ettiler, şehrin düşmesi bekleniyor 

Sigorta dolandıncılığı tahkikatma 
Beyoğlu polis merkezinde, devam e
dilmektedir. Dün, sabahtan akşam 
geç vakte kadar, şebekenin elebaşı 
sı sayılan Onnik lplikçiyan alakadar 

Sevil, 27 (TAN) - ihtilalci
ler Malagaya tiddetle taarruz 
etmitler ve daha timdiden teh. 
rin Y&rOflarma ıirmitlerdir. Şeb 
rin teslim olmakta ıecikmiyece
ği tahmin olunmaktadır. 

Cordoba'da 1000 kadar hü
kumet aıkeri nuyonaliıtlerle 
birletmiJ.lerdir. · . 

lhtilalcılerin Guadarrama cepte -
sinde püskürtUldüklerın~ dair Mad -
ritten verilen haber tekzip edilmekte
dir. General Slano hükumet tayyare
lerinin bazı bitaraf şehirleri bombar
dıman etmelerini ve .Marksistlerin 
kafile kafile insanları idam etmele
rini protesto etmiıstir. 

ŞiJJetli mulatrrebeler oluyor 
Biriatour, 27 (A.A.) - Dftn öğl;

Cien sonra Luzs'e durmadan hücum
lar yapılmıştır. Saat 16 ya doğru asi
ler Enderlazadan imdat kuvveti al
mışlar ve derhal yeniden h~rekete 
geçmişlerdir. Hükilmetçiler, ileri hat 
larda ellerinde bulundurdukları Uç 
mevzii terketmişlerse de arkada tut
muş olduklan mevzilerde müdafaada 
bulunmuşlar ve orada kalmışlardır. 

Zayiat hakkında hiç bir sarih mal\l

muhakeme edecek olan halk mahke
meleri işe başlamışlardır.'Lerida halk 
mahkemesi silah saklamakla itham 
edilmiş olan Krallık taraftan mebus 
lardan Kazimir Sangenis'i ve bir Fa
şist talebeyi idama m:ıhkiım etmiş -
tir. 

Devletler yeniden tefebbüte 
bulunılalar 

Londra, 27 (Tan) - lngiltere ve 
Fransa hükilmetleri İspanya işlerine 
knnşmamak hususundaki Fransız 

teklifine şimdiye kadar cevap verme
miş ve lspanyaya silah ve cephane 
sevkini yasak etmemiş olan devlet -
ler nezdinde ademi müdahale teklifi-
ne iştirak etmeleri için yeniden te
şebbüste bulunmuşlardır. Fl'ansa hü
kilmeti, silahlara ambargo konulma
sına müteallik tedbirl•?ri tayine me
mur bir komite ihdas edilmesini tek
lif etmiştir. Londra, bu komitenin iç
tima mahalli olmak üzere ileri sürül
müştür. Bu koqıitenin !spanyadaki 
harbin fecaatleri meselesi ile de meş 
gul olması ve harp esirlerinin iztirap 
larmı tehvin etmek çarelerini araştır 
ması muhtemeldir. 

mat mevcut değilse de her iki tara- Fran•a bir konleran• toplanma-
fın fazlaca ölü verdiği sanılmakta - •ını teklif eılecek 
dır. Asi tayyareler, Luz.J ~hrine be- Londra, 27 (Tan) _ Daıly Teleg-
yannameler atarak geceden ev\•el raph'ın verdiği habere göre Fransa 
teslim olmazlarsa şehrin yakılacağını hükiüneti ademi müdahale itilafını 
bildirmişlerdir. Gecenin bP.şlaması müessir bir hale getirecek çareleri 
muhariplerin hareket!erine bir mha- araştırmak maksadile bir konferans 
yet vermemiş, çarpışmalar ayni şid- toplanmasını teklif edecektır. 1ngi1-
detle devam eylemiştir. Sen Sebasti- tere hükumeti de Lizbon hilklımetine 
en'de tam bir sükfuı hüküm sürmek- müracaat ederek tspanyaya yapılmak 
tedir. ta olan silah ihracatımı. nihayet ve
lrun'Ja miler 200 telefat verdi rilmesini teklif edecektir. Hükiıme -

Madrit, 27 (Tan) - Harbiye Nazı- tin, esleha ve mühimmata konula
n bugün ihtili.lcilerin Irun'a karşı cak ambargonun, ihracata müteallik 
yaptıkları taarruada pUskürtüldükle- tahdidat listesini kabartmamak mak 
ri ve 200 telefat verdiklerini söyle- sadile, petrole teşmile mütemayil ol
miştir. Asilerle Uç kilometrelik cep- madığl zannedilmektedir. Daily Mail 
hede ~yan muharebe 10 aaat dr gaze~ınin diplomatik mubabtrlnin 
müştür. Hükilmet kuvvetlerinden yal fikri ise Hendaye'de bulunan elçile
nız bir kişi ölmüş ve üç kişi yaralan- rin bir kontrol komitesi teşkil eyliye 
mıştır. Tayyareler Oviedoyu bombar cekleri ve bu komitenin ademi müda 
dıman ederek telsiz istasyonunu tah- hale anlaşması hilafına yapılacak ha 
rip etmi§lerdir. Diler iki tayyare de reketleri tetkik edeceği merkezinde
Sötayı bembardnnan etmit ve asile- dir. 
re telefat verdirmiftir. 

Fafiatler bir Maon loccmnı 
afete verıliler 

Tanca, 21 (A.A.) - Faşı5tıer, La-
rache'deki Mason locasını ateşe ver
mişlerdir. lki deniz tayyaresi şüphe
li bir geminin Ceuta'ya doğru gitme
sine mini olmuıstur. Bu geminin ic:in-

• de Madride gött1rlllmekte olan sillh
lar ve mühimmat bulunmuştur. 

Bir l•panyol gemmnde iıyan 
çılıh 

Paris, 27 (Tan) - Paria • Soir ga
zetesinin verdiği habere göre Krietof 
Kolomp adındalü İspanyol gemisi 
milrettebatı isyan etmi.qtir. Tayfa yol 
culardan bir kl8Dlınm karaya çıkma~ 
sına mAni olmuşlar ve bazı yolcuları 

Amerika Madrüle bir nota 
verıli 

Vaşington, 27 (A.A.) - Amerika 

Birleşik devletleri Madrit bi.iyük elçi

si,· dün İspanya dış işleri bakanına 
bir nota vermiştir. Bu notada, hükii

metln hakikt bir abloka ilin ederek 

bunu tatbik etmediği takdirde Ame
rikanın asilerin kontrolü altında bu
lunan limanlann Amerikan ticaret 
gemilerine kapalı bulunmasını kabul 
edemiyeceği bildirilmektedir. Nota, 
her türlü hi.diseierin önüne geçmek 
üzere Amerikan gemilerine evvelce 
lazım gelen ihtarlarda bulunulmasını 
da istemektedir. 

hapsetmişlerdir. , Portekiz •İlôh ihracını yaalı 

Kralcı bir meb'u idama 1 etti 
malalıUm olılu Lizbon, 27 (A.A.) - Portekiz hü-

Baneloıı, 21 (Tan) - IhtiWcilerl kfımeti, ispanyaya her türlü aillh ih 

Gece Yarısı 
No. 27 ' Mahmut YESARi 

tcWbı, rengi sararmıttı:' tamam almadıklarmı ileri sllrerler ... 
- Verilen avanslar, onlan tatmin Eksilt it verecekler, ama, parayı ta-

etmiyor mu? mam alacaklar ... 
Celil lııla.hir, acı acı gWdü: Hiddetle kolunu savurdu: 
- Böyle düştın.miyecekain ! - Hepsi böyle... Hepsi bu Çe§it ... 

' - Neden? Garsonu eliyle çağırdı, bir gazoz 
- Sahne işlerinin mantığı ayrıdır. ısmarladı; gazozu yudum yudum iç

Gala için ÇallflYorlar, fakat galadan ti, ağzını mendiliyle kuruladı: 
ellerine, fazla bir teY geçmiyecek... - Şeytan diyor ki, galayı tehir 
Tetnsillere b8.flamrsa, fazla umuyor- et... Paycılan da, gündelikçileri de, 
lar ... Asıl meeele, bir miktar 4aaa a- baletleri de, orkestrayı da, hepsini 
vana .. , sav ... Hepsi açıkta, yüzüstü kalsın· 

Genç kadın, eevap vermedi. lar, sonra yeniden bir kadro yap, te· 
Celil Mahir, U,lannı çatmış, yum- mizlikten sonra iıte baııla.-

ruğunu masaya vuruyordu: • lcli.l, korkarak bakıyordu~ 
- Dert if, biliyor musun, del't if.. - Aman Celil, bu kadar hazırlıklar 

Para vermekle de itler bitmiyor kL- ne olacak? 
Dekorlarm, flmdiye kadar bitmeai Jl Celil Mahir, bqmı eğmiı homur
zımdı... Daha Uç panonun kadronla- damyordu: 
n çakılmış, bezleri geriblWJ ... Maket- - Pafamı öyle kızdırdılar kit hiç
lerin biri geldi, ikisini bazr tadili.t i- bir teY düfünemiyorum... Bunlara 
ctn geri vermiştik, onlar, h&la gelme- para yetiştirmek kolay mı? 
di... Baletleı:in kostümlerini terzi ta- Birden, lclilln yüzilna baktıt 
111am vermiJOr ... Hepsine BOr; parayı - Sana da darılacağıin. 

racatmı ve transit muamelesini me- memurların huzurunda sorguya çe
netmi§tir. kilmiştir. Onnik Iplikçiyan; yaptığı 

Sovyetler bitarallıiı nemi telıir 
ediyorlar? 

Moskova. 27 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Izvestiya gazete,gi, lspan
ya işlerine ademi müdahale meselesi 
hakkında Fransa .ve Sovyetler Birli
ği hllkO.metlerl arasında teati edilen 
notalar hakkındaki makal<!'3inde di -
yor ki: 

"ispanya işlerine benzer işlerde 
bitaraflık hakkında bir teminat alın-
ması, beynelmilel nazari ve ameli hu
kuk sahasında bir yenilik teşkil et
mektedir. Memleketin kanunlarına 

göre seçilmiş ve bütün devletler ta
rafından tanınmış herhangi bir hüku 
metin ona karşı isyan eden asilerle 
gerek hukuk gerek pratik bakımdan 
bir tutulması ve böyle bir hii!dimete 
silah verilmesinin dahili işle"e müda 
hale gibi telakki olunması, şimdiye 
kadar hiç bir defa varit olmamıştı. 
Daha son zamanlarda Venizelos ta -
raftarlarının son isyanı esnasında, bu 
isyanı ezmek için hükumet diğer 

memleketlerden lüzumlu her türlü 
mühimmat almakta devam eylewiş -
ti. Bu suretle şurası anlaşıhyor ki İs
panya meselesinde bitaraflık.nazari
yesi, haddizatinde, Faşist hükumet -
lerle onların muhtelif memleketlerde 
ki taraftarlarına karşı veril•niş yeni 
bir imtiyazdır. Faşist devletlerin bi
taraflığı,. bunlann asılere silah ve 
mühimmat vermelerine katiyen ma
ni olmamıştır. Halbuki İspanyanın 

meşru hükumetinin herhangi bir kim 
seden askeri yardım gördüğü hak
kında bir tek misal yoktur. Vakıa, 

Fransa hükumeti tarafından hazırla 
nan bitaraflık anlaşması, hakikatte, 
asilere yapılan bu yardımlara bir ni
hayet vermeği ve diğer devletlerin 
ispanya işlerine hakikaten kanşma
malarnnn teminini istihdaf etmekte
dır. Esasen Sovyet hükumeti, Fran
sız teşebbüsünü bu tarzda anladığı 
içindir ki bu anlaşmaya iştirak eyle
miştir. Bununla beraber şurasını da 
tebarüz ettirmek 18.zımgeJir ki şimdi
ye kadar İspanyaya hiç bir harp le-
vazımı göndermiyen memleketler ilk 
defa olarak ve derhal bu anla~maya 
iltihak etmişlerdir. Bundan dolayı, 

Almanyanın, İtalyanın ve Portekizin 
tatbikatta ne gibi bir hattı hareket 
tutacaklarını' gayet dikkatli surette 
tetkik eylemek lazımdır. Bu memle
ketler, Fransız teklifin~ iltihakı bir 
takım şartlara bağlı tutarak tahdit 
etmeğe uğraşmışlardır. Bu şartlann 
'ise güçlükle gizlenen bir tek maksa
dı vardır ki: Anlaşma şeraitini her 
hangi bir anda hükütrı!'\iiz bırakmak 
_için açık kapı bulundurmak. işte bu 
sebepten çok dikkatli bulunmak icap 
eylemektedir. 

lngiltere tavauut etmek istiyor 
Londra, 27 (Tan) - Hariciye Na-

zın Eden bugün Madritteki lngiliz 
elçisine bir telgraf çekerek, İspanya
da hUküm sürmekte olan dahili har
bin daha lnsant ve daha medeni Bart 

- Neden? 
- Baletleri 9111lartıyorsun. 
Genç kadın, hatırlamıştı: 
- SiranUJ için mi ıöylUyorsun? 

Çok acıdım zavallıya! 
Celil Mahir, geriledi, bir kahkaha 

kopardı: 

- Acıdın ha? .. Demek, o, numa-
ralara inandın? .. 

tcli.l, ağzı açık kalmıştı: 
- Numaralar mı? 
Celil Mahir, genç kadının elini tut 

tu, acıyarak gülUmsedi: , 
- Sen, onların her sözlerine ina

nırsan, çok alds,rursm ! Hep yalan -
dır! 

Genç kadının aklı almıyordu: 
- Yalan mı? Annesi, hasta imiş, 

doktor getirecekmiş! 
- Yalan! 

dolandıncılıklann mesuliyetli bir it 
olduğunu, anlamamış görünmekte -
dir. 

Onnikle dün görüştük. Bize, yana 
~akıla şunları söyledi: 

- Üzerime niçin bu kadar yüklen 
diklerini bir türlü anlamıyorum. Ben, 
bir sigorta takip memuruyum. Yap
tığım işler, hem hükilmetin, hem de 
şahıslann lehinedir. 
Eğer, bu batan sigorta paralarını 

çıkarmamış olsam, hepsi yanacak, 
kimsenin cebine on para girmiyecek 
ti. 

Halbuki, ben paralarm memleket
te kalmasını temin ederek vatandaş 
lann istifadesine arz ( !) ettim.,, 

Onnik lplikçiyanm sorguya çekil
mesi ile daha pek çok kanşık mese
lelerin meydana çıkacağı anlaşıfmak 
tadır. 

Unyon Sigorta Şirketinin Pariste
ki merkezinden, buradan gönderilen 
ölüm raporlannm suretleri isten -
miştir. 

Istanbuldaki birkaç mahalle ihti
yar heyetleri, dirilere ölU raparo ver
dikleri için zan altındadırlar. Bunlar, 
sırası geldikçe birer birer sorguya 
çekileceklerdir. Şimdiye kadar sigor 
ta işile alakadar yüze yakın ,aham 
Beyoğlu Polis merkezinde ifadeleri 
alınmıştır. Tahkikata ehemmiyetle 
devam olunuyor. 

lar altında yapılmasına dair ecnebi 
elçiler tarafından teklif edilecek ted 
birleri ve mütevassıt rolünü memnu 
niyetle ifa etmeğe hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

Şüphe yok ki, bu hizmetten mak
sat herhangi bir tarafı iltizam et -
mek değildir. 

idama mahkUın edilen 
Generaller 

Hendaye, 27 (A.A.) - San Seb&l!I 
tiende çıkan Frente Popular gazete
sinin bildirdiğine göre, hükumet kuv 
vetleri divanıharbi, son zamanlarda 
yakalanan isi zabitlerden General 
Muslera ile Miralay Baselgayı idama 
mahkilm etmiştir. İdam hükmü bu sa 
bah infaz olunmuştur. Ayni gazete 
Madritte de 15 A.si zabitin muhake -
me neticesinde kurşunn. dizildiklerini 
bildirmektedir. 

Harp fidıletle Jevam eıliyor 
Hendaye, 27 (A.A.) - Bugün sa

bahtanberi lrun - San Sebutien cep
hesinde mlisademelere devam olun • 
muş ve asilerin tayyareleri geniş mik 
yasta faaliyetlerde bulunmuştur. Hü 
kiimet kuvvetlerinin batarya.lan, asi 
Jerin mevzilerini şiddetli surette döv
müştür. Asi tayyareler, bataryaların 
bazılannı susturmuşlardır. lrun ci -
varında ve dağlık arazide bütUn gün 
öğleye kadar şiddetli surette tüf ek 
ve mitralyöz kurşunları teati olun • 
muştur. Öğleye doğru tayyare faali
yeti. yeniden fazlalaşmış ve Uç tayya 
reden mürekkep asi bir filo, hUkflmet 
kuvvetlerinin hatlannı bombardıman 
etmiştir. 

- Sen beni dinle, sevgilim! Onlar 
la, yevmiye de vız gelir. Sahneye çık 
mak, onlar için, bir zi.ftır, bir ihti • 
yaçtır. 

Genç kadın, şaşmaktan kekeliyor
du: 

- Peki. .. Bana, ne diye yalan söy 
IUyor? 

Celil Mahir, kahkah3 ile gillmek -
ten kendini alamadı: 

- Peki, seni nasıl mandepsiye bas 
tıracak! .. Para sızdırmanın usulleri 
vardır. Kiminin çenesi okşanır, yU -
zUne gülünür; kimine de acmdırılır. 

lclal.. donup kalmıştı: 
- Çocuk sayılır bir yaşta... Bu 

kadar kuvvetle, bu kadar ustalıkla, 
nasıl yalan söyliyebiliyor? 

Celil Mahir, övünerek göğsUnU ka-
barttı: uır 

- Ev kirasını verememiş! - Nerede yetişiyorlar? .. Tiyat,o-
- Yalan ! nun havası, suyu, böyle mahsul ye-
- Ağlıyordu! tiştlıir! 

- O doğru! Ve ciddileşerek genç kadıtım bile-
- Yevmiyesini kestiğin için mi ? ğini tuttu: 
Celil Mahir, omuzlannı kaldırdı: - Şimdi vaziyeti kararlaştıralım. 
- Onlara, yevmiye ele vız gelir. - Ne gibi? 
- Neden ağlıyordu? - Bunlara, ağızlarını kapamalan 
- O gün, dişi ağrıyordu! için, bir miktar avans verelim, gala-
- Ne söylüyorsun! yı çıkaralım mı! yoksa, lıi bozalım, 

• 

Yedinci Balkan 
oyunlan 

28-8-936 

Radyo 
Bu seneki müsabakala- ' Bugünkü proıram 

ra 22 atlet gönderiliyor Kahire 

21 eylülde Atinada başlıyacak o -
lan yedinci Balkan oyunlanna iştira
kimiz resmen takarrür etmiş ve bu 
karar dün Balkan o1uııları komite
sine bildirilmiştir. 

Gidecek olan atlet miktarı 22 ola
rak tesbi tedilmiştir. Atletlerimiz, 
Balkan oyunlannda bütün atletizm 
şubelerine iştirak edecek yalnız 3000 
metro miniiLlı yarlfa girmiyecekler
dir. 
Esasen bu yanşın puvanı olmadığın 

dan netice üzerinde müessir olmıya
caktır. 

Gidecek olan kafileye Istanbul böl 
gesi başkanı Fethi Başaranın riya -
set etmesi muhtemeldir. 

Halkevi ıporculanmn Raya 
..ya}tati 

Yapılan davet üzerine spor ~mas
ları_yapmak üzere Sovyet Rusyaya 
gitmek içjn tefrik edilen Halkevi fut 
bolcüleri, dün saat 17 de federasyon 

18,3:: Türkçe pllklar; 19,05: Konf 
19.30: Haberler; 20: Konferanıı: 21: K 
an: 21,55: Eilenceli konu'lmalar; 22,25: 
komediciler; 22,50: Yaain Haııaneyn takt 
mL 
İstanbul 

18: Muhtelif pllldar. 19: Haberler. 19, 
Operet: Çardaı Füntin (plik). 20: SoP 
no Bayan Karakaı ve Tenor De Marki. 
yano refakatile. 20,30: Stüdyo ork 

rL 21,30: Son haberler. 
Saat 22 den ıonra Anadolu afanımm 

zetelere maha111 havadiı ııerviııi verilec 
tir. 
Prag 

20,20: Yeni prkdardan pliklar. 20, 
Kon111malar. 21: K. Veiaııin Riviera i · 
operet piyeııi. 22: Mozart, Liıt ve R. S 
aııun kompoziıyonlarmdan toplanmıı 
musikili neşriyat. 23,20: Plik. 23,45: Ru 
haberler. Pllk. 
BU kreş 

12: Senfonik konaer (Salzburıdan na 
13,40: Plik konupnalar - Plik. 19,03: 
muıikili. 20,15: Konferans. 20,35: P1 
21,05: Konuımalar. 21,20: Verdinin (Ri 
letto operaaL Pli.it. 23,45: Alma11ca 
franıızca haberler. 

lar merkezinin bulunduğu dördüncü Budapeşte 
vakıf hanında toplanarak vaziyetleri 
ni tespit ettirmişler ve seyahat hak
kında izahat almışlardır. 

Futbolcüler yarından itibaren Tak 
sim stadyomunda antrenmanlarına 

başlıyaca.klardır. Futbol kafilesi 20 
futbolcü bir hakem bir iaareci ol -
mak Uzere 22 kişiden mürekkeptir. 

Gürefçilerin filmi alınacak 
Güreş federasyonundan: 
1 - Olimpiyat müsabakalanna 

19,50: Keman - braç düoı11. 20,30: l 
ya - Fransa münaaebab hakkmda lronf• 
ranıı. 21: Sesli film ce cazbandları pi 
rmdan. 21,15: Konferanı. 22,30: Opera 
keıtraaı. 23,10: Kon111malar. 23,50: Le 
konferanı. 24.05: Çigan mıısilriııi. 

Moskova 

20: Musikili, edebf neıriyat. 22: Ç 
nqriyat. 23,05: İnsilizce nqriyat. 24: 
manca neşriyat. 

Dün geceki yangın 
bilfiil i.Ştirak etmiş olan güreşçiler Diln gece, saat yirmide Şehre 

sinemaya alınacaklarmdan güreş ninde Saraymeydanmda bir yan 
mayo ve papuçlarile beraber 28 A - çıkmıştır. Henüz bilinmiyen bir 18 

ğustos 936 Cuma günü saat tam 15 hepten dolayı Kireçhane sokağm 
te Federasyonlar Merkezinde hazır Sünnetçi lbi§ Ağanın evinin tutu 
bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ğu haber verilmiş, lstanbul itfaiy 
tebliğ olunur . nin bütün gayretine rağmen ate§ 

2 - DünkU tamimde Halkevi ta- rundaki Faikin evine sirayet etmil 
rafından verilecek madalyalarm ta- tir. Bu muhitte evlerin çok ol 
rihi yanlışlıkla 1 eylül diye yazılmış herkesi korkutmuş, Beyoğlu ltfai 
ise de bu merasim 31 Ağustos 936 si de yangın yerine gelmi§tir. Y 

P rt · günü t 15 t ıl gın, daha ziyade büyümeden bast aza eeı saa e yap aca- . 
ğmdan tashih olunur. mışbr. Polis, ateom neden ~ 

Karslılar Yaşara tere-
,J.!:8.§tırmaktadır. 

yağ bal hediye ediyorlar Tercü~nlar vapurlara 
' ıırecelder 

Kara, 27 (A.A.) -61 kiloda dünya latanbuldaki tercllmanlar, 
şampiyonluğuna seçilen kahraman yanaşan vapurlara girmelerine mtl 
giireşçimiz Yaşar Erkan'a bir çift koi ade edilmemesi yüzilnden işsiz kaldı 
düğmesile bölgemizin nefis tereyağla- larını ileri sürerek Muhafaza Bal 
rmdan 16 kiloluk bir teneke tereyağı üdU 1 .. w.. •• t _.,,..,a1 . . m r ugune muracaa ..,.._..., 
ile 16 kiloluk bır teneke beyaz bıılın Muhaf Ba Udürlilğil, Muh 
Karslılar adına gönderilmesine nbay- ~ şm . 
lıkça karar verildi. dan vesika almlik ıartile tercU 

larm vapurlara girmelerine izin 
Talebe kongreai murahhulan miştir. 
Sofyada Beynelmilel Talebe Birliği 

kongresine iştirak eden ecnebi murah 
haslan bugün şehrimize gelecekler
dir. 

ite yaramıyan vapurlar 
Denizyollan idaresi, İ§e yara~ 

cakları tesbit edilen bazı vapur 
satmağa karar vermiştir. Bunlar 

Elitleri aerri.i açılıyor ki vapurculuk şirketinden de 
Muallimler için açılmış olan Resim nırken dört vapurla eski GWni~al ~~ 

V El ; .. 1 • k diln .. ,,.. 'h t purudur. Satq 13 EyUilde Y.ILPIJ&Çr" e '9&en ursu Cl.A9am nı aye · 
b 

~ 
ulmuştur. Kursa devam eden mual-

limler tarafından yapılan resim ve el Terziler Cemiyetinde aeçilll 
işlerinden mürekkep olan 500 eser Dün yapılması kararlaştmlan ret' 
için bir sergi tertip edilmi§tir. Sergi ziler Cemiyeti idare heyeti seçlnıi il" 
yarın saat 10 da Fındıklıda açılacak zı sebeplerden dolayı başka bir 
ve 15 gün devam edecektir. bırakılmıttır. 

~- ' 
hepsini dağıtalım, yeniden bir kadro yor .... Şimdi yeni kadroya alaca~..., 
yapalım mı? rımızm hepsini, konturata bağla'~ 

Genç kadın, bir boşluğa düşmüş gi ve birbirlerine müteselsilen kefil 1 

biydi: lurlar ... 
- Sen, elbette, benden İyi bilirsin Genç kadın, korkarak sordu~ J 

amma ... Yalnız. - Tabit, yine masraf olacak, 
- Söyle ... Yalnız, ne var? mi ? ~ 
- Bu kadar masraf ettik, boşa mı Celil Mahir, ehemmiyetsiz bir r.v 

gidecek? den bahseder gibi elini salladı: _... , 
lclllin beyni karışmıştı, ne toplu, - Tabii, biraz daha masraf fll" 

ne de tek tek dUtUnemiyordu, şagır- ceğiz ! 
Dl§ltı, tutuk tutuk: İclil, kaşlannm arası bu 

- Peki, verdiğimiz avanslar ... gün dalgın dalgın sokağa bakıyordu. 4df'. 
delikler. Celil Mahirin söylediklerini, ,; 

Celil Mahir, her şeyi evvelden he - muyor mu, dinlemiyor mu, belli 
saplanmıt bir tavırla gülümsedi doğ- ğildi. · ' 
nıldu: Celil Mahir, genç kadının, nelet o# 

- Peki hazırlayacağımız kadroya, şündUğüntı; kendi hesapların•• tlO* 
eskilerin çoğunu alacağız. Ve alırken mallerine göre tahmin ediyor; 
de, eski avanslan, gündelikleri hesa- her yandan haklı buluyordu. Ct' 
ba dahiİ edeceğiz... Sonra, biz, pay- Jcli.1, mı,mı ağır ağır çevirdt 
cılan da, yevmiyecileri de, kontura- lil Mahire baktı: ; 
ta bağladığımız için, içlerinden iste- - Bu ı,, bana, biraz uzadı ıJd 
yen çıkar ve biz de avans, falan ara- llyar! ı 

yamayız. Tiyatro, dekorlar, ve orkst- Celil Mahir, içini çekerek 8' 
rada bir şey ziyan etmiyoruz. Bu se- dı: 

41
1. 

fer, işe çok ciddi başlarız. Benim, bi- - Her gtlıı berabersin. Sell af# 
rincl hatam, eski kumpanyayı tama- ıilyorsun. Eksiklerin blrlni taJll ~ 
mile dağıtmadan 1'e başlamaklığım ladık, derken, bir başka pQrllJ 
oldu ... BtltUn BIZiltılar, buradan çıkı- yor. '{.nA 
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İZLANDAVA 
''TC!IR.K,, AKINI 

- Yazan : Kadircan Kaflı - · 

'' - Zannettiğin kadar değil .. ben bir balık gibi yüzerim 
bir kere zincirden kurtulabilsem arkamdan yetişilmez,, 

Ranut, başını geminin kenarında • • 
ki babalardan birine dayamıştı. Ba -
banın etrafına kalın bir halat bağlı 
Olduğu için aşağı yukarı bir yastık 
gibi geliyordu. ~u bulmak bir sa -
lldetti ve rahat rahat uyuyabilirdi. 
F'ak{lt uykusuzluktan yanan gözleri
tıi sıkıyor, açıp kapayarak mümkün 
Okluğu kadar ıslatıyor, dalıp gitme
llıek için dişlerini sanki biribirine ge-
S:İriyordu. ı 

Lakin uykuda görünmek için ne 1 

~apmak lazımsa onları da unutmu - ı 
~Ordu. 1 

Çünkü Sarı ömerle,' Anskar ara - 1 
sında bir şeyler geçeceğini coktan an 
la:mıştı.Eğer umduğu şey olursa hem 
Sarı ömerden öcünü almak, hem de 
tincirden kurtularak gemiye levend 
ol~ak bile vardı. 

Bu, onun ayağına gel€.n büyük bir 
fırsattı ve kaçırmamalıydı. 

San Ömer etrafa bakınjı, 
Gardiyanlardan yalnız ikisi ayak

ta idiler ve onlar da karanlıkta bir 
karaltı gibi görünen Nrk kadırgası
na bakıyorlardı. 
Diğer iki gardiyan uyuyorlardı. 
Zaten onlar uyumasalar ve diğer • 

leri de gözlerini dört acarak forsa -
larıa esirleri gözetleseler Sarı Ömere 
tıe diyebilirlerdi. 

Onlar Sarı Omere değil, San 0-
tner onlara karışabilirdi. 

San Ömer, Anskarın yanında dur
du. 

Elile onun omuzuna dokundu. 
Anskarın her an fırsat gözliyen 

bakışlarile karşılaşınca: 
- Ne istiyorsan • .söyle! Bana ne 

diyeceksin? 
Diye sordu. 
Anskar önce soluna baktı. 
Rnnut en derin uykuşunda gibiydi. 
Önüne ve arkasına da göz attıktan 

lionra cevap verdi: 
_ Para kazanmak ister misin ? 
_ Elbet ... Insan dünyada ne için 

l'aşar? 
- Para kazanmak için her şeyi ya 

l>ar mısın? 
- Bir Türk gemisinde korsanlık 

bile yapıyorum. 
- Senin için para mı daha değer 

lidir, yoksa reise verdiğin söz mü? 
- Elbet para değerlidir. Ben ca

:tıı:mı dişime takıp ta ölüme atılma -
sam reis bana bir mangır bile ver • 
:tncz. 

- Ben sana birçok altınlar kazan
ilırabilirim. 

- Bunun nasıl olaca~ını çabuk 
flÖylc! .. 

Re<".cp Reis, ieventlcrc programım an7at1yordu. 

- Peşin mi verilecek? 
- Ben alış verişte pek namuslu · 

yum. Umarım ki, sen de öylesin! 
- Şüphesiz... Şüphesiz ... 
- Bununla beraber namuslu ol-

mazsan zarar edecek olan benden 
ziyade sensin. Ben nasıl olsa bir esi
rim ve elinizdeyim. Sana para verip 
tc kurtulmak istedim diye boynumu 
vuracak değiller ya ... Bu, avucunda 
ki bir parayı bile bile denize atmak 
olur. 

San Omer birkaç saniyede bunun 
hesabını yaptı: 

Sahiden Anskann satışından onun 
eline geçecek para on beş yirmi akçe 
kadar ancak tutardı. Halbuki bu al
tınlara tek başına sahip olmak çok 
büyük bir kardı. Bu fırsatı kaçırma
malıydı. 

Peşin verilip verilmiyeceğini sor • 

Elişi ve küçük 
sanatler sergisi 

muş, fakat cevap alamamıştı. ,Şimdi 
bu sorguyu tekrarlamak istiyordu. 

Tam ağzını açacağı sırada bir şey 
hinlık aklına geldi: . 

illademki ortada yapılacak bir iş 
ve alınacak ir para vardı, niçin pa
zarlık ederek bu paranın sayısını 

mümkün olduğu kadar çoğaltma yo 
!unu tutmuyordu. 

- Sen on altından daha çok eder-
sin! 
Anskarın cam sıkıldı: 
Işi daha çabuk ve daha ucuz bitir 

meyi istediği halde Sarı Omerin aç 
gözlülüğü tutmuştu. 

Halbuki buna niçin şaşmalıydi? 
Sarı Omer eğer aç gözlü bir adam 

olmasaydı kendisine o kadar inanç 
ve sevgi besliyen Recep Reisle arka
daşlarına alçaklık eder miydi? 

(Arkası var) 

Bartında iki su 
yatağı açılıyor 

İktısat Vekilinin riyase- On beş bi ı dönüm arazi 
tinde bir toplantı yapıldı bata~lıktan _kurt~r.ıl~cak 

Bartın, (Hususı muhabırımız yazı 

yor) - Otuz bin dönüm arazinin ba 
taklık halinden kurutulması için iki 
yatak açılacaktır. Buna ait hazırlık 
lar tamamen bitirilmiştir. 

Eski sevgi nerede? 
Şi§lidcn V. G. R. imzasile: 
f1 ya,.<1mdayım. S seendcn beri ta

m§tığım iyi bir ailenin k1zı ile sevi§
tim. ikimiz de biribirimizi çıldıı-asıya 
sct'dik. Fakat bu so>ı .:amaııl.a.rda sa
mimiyetimiz azaldı. Ben yiııc ()nU es
kisi gibi çok seviyorum. O ise eski 
scııgiyi galiba taşımıyor. Bıına karşı 
eski sevgiyi yerine getirmek için ne 
yapmalıyımf. 

Herşeyin bir başlangıcı vardır. 

Sevginin de. Insan severken çok ate~ 
li başlar, sonra, bu, azalır. Bir aşkın 
ilk günün hararetini muhafaza etme
sini aramak doğru l:Ieğildir. Boşuna 
bunu aramayınız. Lüzumsuz inkisar
lara düşersiniz. 

Şi.şlidcıı M. S. imza.<ıile • 
6 ay evvel bir k1.zla tanıştım. Onun l ra epeyce bir zaman koı~ıt§t~'k. Nih~-

1 yet bir gün manasız bır lakırdı Yll
zündcn kendisiyle darıldım ve artıl~ 
kmıtt§madım. Iı'a];at omı t;ok seviyo
rıtm. Şimdi kçndisiylc yine es7cisi gi
bi .<ıamiıni olmak ve kcmu;r:ınk istiyo 
rımı. Fakat ikimiz de 1Jir'lhirimize 
mahoııbuz. Onunla ııasıl 7amuşayım 1 

Böyle hareektte devam ederseniz, 
ilanihaye barışamazsınız. Muhakkak 
ikini?.r.len birinin davranıp tesisi mü
nasebet teşebbüsünde bulunması la • 
zımdır. Ve bu iş erkeğe düş0r. 

Bir cevap 
Adanadan B. T. imzasına: 
Uzun mektubunuzu okuduk. Posta 

ile cevap vermek imkansızlıgı karşı
ıvnda cevabımızı burada veriyoruz. 
Size söyliyeceğimiz şey pek kısa ve 
açık olacaktır. O da ~u: 

Derslerinize çalışınız. Herşeyden 

evvel istikbalinizi temin edintz. Ken
disine iLimat edilebilecek bir ~ahsi -
yet olunuz. Ondan sonr.ı bu gibi şey
lerle meşgul olursunuz. Hem yaşınız 
daha miisait değildir . .Askerliğinizi 

de yapmadınız. değil mi? 

'* 
Bu nasıl sevgi? 

lstanbu1dan M. M. ım::aS1lc: 
16 ya§l11da bir lm:ın>. llir oğlanı de 

licc sevmcktcyiuı. Fakr.Jt buıın kendi
si bilmiyor ı•e bcııi ele tanıın11101-. Kcn 
disiııo mektup yazsam doğru bir§cy 
değil, ne yapayım1. 

Bir gece yarısı, karanlıkta ve o 
yokken ona göz yapıp işaret ediniz. 
A kızım, böyle peri masallarında ol
duğu gibi. insan birini görür görmez 
hemencecik aşık olur mu? Herhalde, 
pek "şıp sevdi" ye benziyorsunuz. 
Biraz ciddi olunuz. 

Poliste 

Bir kadın şoförü 
bıçakla yaraladı 
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Yazan: Steffan ZlVELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Kraliçe piyeste oynıyacağı rolde 
muvaffak olmayı düşünüyordu 

(( •' 

Diic de Provans 

Bu Beaumachais değil miydi, on 
sene evvel kralın tani bir koca olma
dığını etrafa ilan eden ve kraliçeyi 
rezil eden adam ? O zaman kral da, 
kraliçe de buna fena halde kızmış -
lar, hatta bir müddet için de kendi
sini St. Lazare hapishanesine hap
settirmişlerdi. Orada dayak yt:miş 
olduğu bile rivayet olunur. 

Şimdi .Mari Antuvanet ayni ada
ma güzel bir tiyatro piyesi yazdı di
ye iltifat ediyor. Eskiden yaptıkla • 
rmı ve söylediklerini unutuyor. Ede
biyat ve umumi tarih bir kralın bir 
kalem sahibi tarafından nasıl tezyif 
edildiğini ha.la bugün hatrrlayor, fa
kat işte alakalı kraliçe dört sene son 
ra bunu unutarak düşmanına dost
luk gösteriyor. 

1781 tarihinde sansör bu yazılan 
tiyatro piyesinin oynanmasını muva 
fık bulmuyor. Çünkii piyes eski re
jim ile alay ediyor. lsyanlı fikirler
le dolu olduğu da görülüyor. Nazır
lar toplnnnrak piy~sin men'ine knı-ar 
veriyorlar. Fakat her istediğini yap
maya alışmış olan Beaumarchais pi
yesi krala okumaya muvaffak olu -
yor. Çok zeki, anlayışlı olmadığı 

halde, On Altıncı Lui de bunun oy
nanmasını muvafık görmüyor. Fa -
kat kralın bu istemeyişi karşısında 
kalınca piyesi başgözde Polinyaka 
götürüyor. Onun vasıtasile kraliçeye 
hulul etmcği, kraliçe vasıtasile de 
kralı yola getirmeği tasarlıyor. 
. Kraliçe, Polinyak ve saire ile bir
leşerek, piyesi kralın haberi olmadan 
gizli gizli hazırlamaya ve birdenbi
re bir akşam oynatmaya karar veri
yorlar. Roller tevzi ediliyor, biletler 
dağıhlıyor, tiyatronun önü hmcahmç 
doluyor. 

Kraliçe piyeste oynıyacağı Rosine 
rolünü en çok muvaffakıyetle oyna
mağı, çok güzel göriinmeği, alkı~ -
lanmağı düşünüyoı~u. Başka gayesi 
yoktu. 

Sevil Berberi hergU:ı prova olunu
yor. Kraliçe endişe içinde ... Rolün • 
de muvaffakıyet gösterememekten 
korkuyor. Kendisini seyre f;elcn bin
lerce insana hoş görünmeği ve alkış
lanmağı istiyor. 

Fakat o günlerde ortada gayrita
bii bir hava esiyor. Sarayın kuyum
cusu meşhur Boehmer, kraliçeyi hu· 
susi şekilde görmek icin hergün ge
lip yalvarıyor. Kraliçenin birkaç ay 
evvel bir gerdanlık satınaldığını ve 
taksitle parasını ödiyecek iken son 
taksitleri vermediğini söylüyor. 

Mari Antuvanet bu işten bir şey 

anlamıyor. Ne gerdanlık almış. ne 
de borç altına girmtştir. Birçok de
f al ar kuyumcu Boehmer kendi.~ine 

oir milyon altı yüz bin franklık bir 
pırlanta gerdanlıktan bahsetm•!>tir. 
Fakat kraliçe bu kadar para verP.mi
yeceğini söyliyerek gerdanlığa talip 
olmamıştır. Şimdi nasıl oluyor da bu 
gerdanlığı satln aldığını ve taksitle
rini ödemediğini söylüyorlar? 

Kraliçe bir hafta evvel kuyumcu
dan gelen bir mektubu hatırlıyor: 

- Pek kolay. Benim ayaklarımı 
Çu zincirden kurtar ve buradan ka • 
çıp ta karaya çıkmama yardım et.. 

Sarı Omer durakladı. 
Düşünceye daldı. 

Aile sanayii ve küçük san'atlar 
için bir teşvik vesilesi olmak ve bu 
nevi sanayiin himaye ve ihyası ıçirı 

alınacak tedbirlerin tayinine hizmet 
etmek üzere İktısat Vekaleti tarafnı
dan Ankarada 29 Te§rinievvelde açı
lacak olan Eli§leri sergisi hazırlıkları 
ilerlemiştir. Serginin muvaffakıyetle 
başarılması için daimi ve salahiyetli 
bi rkomite teşkil edilmiştir. Komite 
iktısat Vekiıleti müsteşarı Faik Kur
doğlunun reisliği altında Sanayi U
mum Direktörü Reşat, 1stanbul Ti~
ret ve Sanayi Odası reisi Mitat:-, 
Türkofis merkez direktörü Akil Gün. 
Sergiler fahri müşaviri Salahattin Re
fik ve Haz.ine müzesi direktörü Tah
sinden mürekkeptir. 

Diğer taraftan, Gözpınar, Karama 
zak, Kızılelma, Beş köpt"ii küçük 
Kızılkum, Arıönü köylerinden geçe
rek Mugada'yd inmek üzere on kilo 
metro uzunluğunda ayn bir yatak 
daha açılacaktır. Bu takdirde, 15 bin 
dönümlük arazi ekilebilecek hale ge
lecektir. 

Bartin, (Tan) - Son sistem ceza 

evlerinden birisi de Bıırtında ynpıla
caktır. Yeni ceza ve te\"kifcvi 60 ki
şilik olacaktır. Inşaat i!:in münasip 
bir yer aranmaktadır. 

Bu hareketi haber alan On Altın-
Haseki caddesinde garip cı Lui perde açılmazdan bir saat ev

Bu mektupta kıymetli bir gerdanlık .. 
tan ve kendisine teşekkür edildiğin
den bahis vardı. Fakat gelen mek
tuplan sonuna kadar okumadığı ve 
çok dikkatsiz olduğu için bu mektu
bu ne yaptığını bilmiyor ve yanm o
kuduktan sonra yırttığını hayal me
yal hatırlıyor. Bütün aldı Sevil Ber
beri piyesinde olduğu için bu ku .. 
yumcu ve gerdanlık işini birkaç gün 
ihmal ediyor. Fakat nihayet bir giin 
Boehmere randevü veriyor. Kuyum
cunun halini ve sözlerini gönince 
kuvumcunun deliliğine hükmedi·ı'lr. 

Bu, güç bir şeydi. 
- Zor... Çok zor ... 
- Zannettiğin kadar değil... Ben 

bir balık gibi yüzerim. Bir kere zin

Citden kurtulsam ve kendimi denize 
atabilsem arkamdan hiç kimse yeti

§eıncz. Fakat bu iş sabah olmadan 

<:ince bitmeli. Çünkü yarın siz belki 
buradan çekilip gidersiniz. 

... - Evet. •. Arap taraflarına gidece
Siı. 

Elişleri sergisine ait işlerin büyük 
bir kısmı İstalıbuldan tedarik edilece
ği için komite azasından Akil Gün ve 
Salahaltin Refik Eylül sonuna kadar 
lstanbulda çalışacaklardır. 

lktısat Vekilinin riycuetincle bir 
toplantı yapılclı 

Evvelki gün, 1ktısat Vekili r:;c1fıl 
- Gördünüz mü ya? Bayarın reisliği altında bir toplantı 

. Anskar bunu söyledikten sonra yapılmıştır. Bir saat kadar devam e
~ne etrafa bakınmış ve sesini alçal- den bu toplantıda serginin faaliyeti 
tarak birdenbire şunu sormuştu: ve tesbit edilen program hakkında 

- Ben gemide bir korsan olarak Celal Bayara izahat verilm~ ve ye"li 
;alışacağım. Bundan sana ne fayda direktifler alınmıştır. Elişleri sergisi
b~:· Benim yerimi başkaları da tuta ne iştirak şartları, eşyanın teşhir tar
lt~lırler. Fakat benim vereceğimi zı, mükfıfatlarm teyzi şekilleri etra-
ınıse vermez. • fında görüşülmüş ve kararlar alınmış. 
Sarı Omer yine düşünceliydi. t1r. Sergiye Vekaletçe büyük bir e-
~ liakkın var.. • hemmiyet verilmektedir. Gönderile-
./\. er gibi başını salladı. cek eşyanın nakli, sigortası, iadesi gi-

nskar devam etti: bi masraflar Vekiı.letçe deruhte ~dil-
ki--:-- .Beni pazarda sattınız. Diyelim miş ve iştirak edecek müessese ve şa
<liİe;1 ;uşteri çıktı da. on altın ver - hıslara hiçbir külfet tahmil edilme
<lii • u paradan senın payına ne rniştir. Bundan başka muvaffakıyet 

!er? Beş on mangır deg-il mi? kd" ··k· f t ~ gösterenlere na ı mu a a ve ma-
eaıı arı Onıer bu sefer yalnız başını dalyalar da verilecektir. Derece alan-

a:makla kalmadı: ·· k l t lara mükafat tevzıı arar aşmış ır. 
-b Evel.. Vekalet, bu suretle küçük sanayii ve edi. 

n san'atkarları teşvik için her ted!>iri - .;ıeni pazarda sattığınız zaman 
ncağın1 • did . almış bulunmaktadır. e z parayı şım en vereyım. 

()la ın de suna ..• Bunun hepsi senin Büyük al.aka var! 
Cak... Faydalı bir maksatla hazırlanan 

Bulgaristanda üzüm haf lası 
Sofya, 27 (\an) - Bulgaristanda 

üzüm ve şira istihlaki için bugünden 
itibaren Eylülün dördüne kadar olan 

müddet, "Üzüm haftası" olarak ilan 
edilmiştir. Bu hafta esnasında mem

leketin her yerinde üzüm ün milli gıda 

olarak istihlaki için halka, muallim· 

Ier tarafından konferanslar venlmiş· 
tir. 

Son günlerde buradan üzüm ıhracı 
çok ilerlemiştir. 

Elişleri sergisi memleketin her tara

fında biiyük alaka uyandırmıştır. 

Büyük sanayi kurulurken küçük 

bir hadise oldu 
Evvelki gün Haseki caddesinde ga 

rip bir vaka olmuştur. MP..zarhklar 

Müdürlüğüne ait ve şoför Bekirin i

daresindeki otomobil, Haseki cadde

sinde ilerlerken yol üzcrınde bir gıu

pa tesadüf etmiştir. Şoför Bekir, gru 
pun yol vermesi için birkaç defa kor 

ne çalmış, fakat konuşanlardan ls -

mail, Tahsin, Fatma \"e Safiye aldı
rış bile etmemişlerdir. Oto:nobil ya

vaş yavaş yaklaşırken Safiye adın
daki kadın birdenbire hırslanmış ve 

eline geçirdiği bir bıçakla şoförün ü

zerine saldırarak Bekin gc;ğsünden, 

omuzulldan yaralamıştır. Bekir has

taneye kaldırılmıştır. Suçlu yakalan

mıştır. Arkadaşları aranmaktadır. 

Bir kaza daha 
Balıkpazarmdan gc;,çen şıJför Habi

bin idarl•sindcki otomobil, Ağaha • 

san'atlarm ihmal edilmemesi ve burı- marn caddesinde oturan Kostiyc çarp 

ıarın himaye ve ihyası için tedbirler mıştır. Kasti yaralanmış, ~ofor yaka 
lanmıştır. alınması takdir ve şükranla karşıla -

nacak bir harakettir. 
Dün komite ikinci reisi Sanayi U

mum Direktörü Reşadm reisliği al
tında bir toplantı yaparak ne gibi kü
çük san'atlar erbabının sergiy~ ..şti. 
rak etmeleri icap ettiğini tetkik et
miş ve kararlar almıştır. Bugün ::le 
Ticaret ve Sanayi Odasında ikinci bir 
toplantı yn pılacaktır. 

Bir dükkan yandı 
Fermeneciler sokağında Aşçı Mus-

tafanın dükkanından yangın çıkmış

tır. Ateş sür'atle büyümü~. dükkanın 

üstündeki Uç oda yandiktan sonra it
faiye tarafından söndürillmilştür. 
Dükkan sekiz bin liraya sigortalıdır. 
Hadise etrafında tahkikat yapılmak
tadır. 

vel yine tiyatro piyesinin oynanma-
smı menediyor .Işıklar sönüyor, ka-

pılar kapanıyor, tiyatronun öntlne 
toplanan halk dağıtılıyor. 

Mesele artık halledilmiş gibi göril
nüyorsa da kraliçe yine arzusundan 
vazgeçmiş değildir. iradesiz krala 
sözünil geçirerek her ne pahasına o
lursa olsun bu piyesi oynatmakta ıs
rar ediyor. Karısının her dediğini 
yapmaya alışmış olan On Altıncı Lui 
nihayet piyesin bazı dokunaklı yerle
rini çıkartarak oynanmasına müsaa
de ediyor. 

1784 senesinin yirmi yedinci ni • 
san günü Fransız tiyatrosunda oyu
nun oynanması kararlaşıyor. Böyle
ce Bomarşe On Altıncı Luiye galebe 
çalıyor. 

Tiyatroya hilcum o derece çok o
luyor ki kapılar kırılıyor, demir par
maklıklar eğriliyor, alkışlar arasın • 
da piyes oynanıyor. 

Eğer Mari Antuvanette z~rre 

kadar mantık olsaydı Bomarşenin 

yazmış olduğu bir piyesi oynamak ve 
bynatrnakta bu kadar ısrar tmezdi. 
Kralı ve kendisini bütün Paris hal
kına rezil eden bu küstah adamla 
birlik yapması elbette doğru değildi. 
Muharririn de, bir müddet evvel o 
kadar aleyhinde bulunduğu kraliçe
nin piyesinde bir rol almasını da is
tf'!mesi gariptir. Fakat meselede hay 
siyet ve şerefi düşünen yoktu. O za
manlar hoş vakit geçirmek ve eğ -
lenmck her şeyin fevkinde bir iş te
lakki ediliyordu. 

. ' 
Kraliçenin samimi dostlarından Kon-

tes Valois, kuyumcuya gelip kraliçe-
nin gerdanlığa talip olduğunu söyle· 
miş. • 

Mari Antuvanet bu isimde bir in-
san tanımadığını kuyumcuya anla • 
tıyor, fakat Boehmer söze devam edi
yor. Kardinal de Rohanın da kraliçe 
namına ondan gerdanlığı teslim al
dığını ilave ediyor. 

Kraliçe fena halde kızıyor ve Re>· 

hanı hiç sevmediğini ve onunla lroy
le bir meseleyi konuşmadığını anla
tıyor. Kuyumcu terler dökerek, te
laş içinde bütün teferruatilc hikaye. 
yi anlatıyor. Kraliçe öfkeden titri .. 
yor. Ve anlıyor ki kendi ismi kuJI:ı
nılarak kuyumcu dolandırılmıştır. 
Kuyumcudan meseleyi yazı ile ve bil· 
tün tafsilntile kendisine anlatmasını 
istiyor. 
Ağustosun 12 inci gtinii sayfalar 

dolusu teferruat geliyor. Krali\;e gö
rüyor ki fena halde dolandmlrnır;._ 
Hiç kimseye bu meseleden bahsetmi
yor. Yalnız krala anlatıyor \C evra
kı veriyor. Namusunu müdafaa et· 
mesini ve lfızmıgelen tedbirleri al -
masını istiyor. Mari Antuvanet tJU 

karma.karışık meseleyi iyice tetkik 
etmiş olsaydı, kendi hakkında Jalıa 
hayırlı olurdu. Fakat derhal hareke
te gelen ve coşan gururu, derin dü
şünmeğe ve tahlil etmeğe rneyd!nı 
bırakmıyordu. 

"(.Arka.S" var) 
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Uçüncü dil kurultayının dünkü t0p 
lanlısında başkanlık ycrul:le ~lnarif 
Vekili Saffet Arıkan bulunuyordu. 
Zerin Diln1en. bir gün evvelki celse
nin zaptını okudu ve tasvip edildi. 

Başkan tezini okumak içiıı ilk sö
zü Profesör Naim Onat'a verdi. 

Profesörün tezinde, Türk d'linin 
Arap diliyle olan münasebeti yeni 
tanıklara ve yeni esaslara dayanıla
rak ispat edilmiştir. Eski büyiik 
Türk medeniyetinin bütün dünya 
medeniyetlerine kaynak oldu~ gibı 
l'ürk dili de bütün dillere kaynak ol
muştur. 

Bu teze göre, Güneş - Dil TC'orb;i 
beşerin yalnız dil tarihini değ'ıl b:.itün 
tefekkür tarihini de aydınlatac~,k kok 
llf!l bir ışıktır. Bu tezle güneşin v~ya 
ondan görülen vasıfların kayt°'olma
sından çıkan anlamlarla bunlara V<'
rilen adların gerek Türk gerek Arap 
dilindeki birlik ve benzerliğini gös
tererek yeni Türk teorisinin hakikati 
ne derin bir görüşle kavradığı tespit 
edilmiştir. Güneşin uzakla.şıp i>atma
sıhdan doğan mefhumlar sayılnnu

yacak kadar çoktur. Bu .teze mevzu 
yapılanlar şunlardır: 

Akşam, gece, karanlık, karahk "l J
zun misallerle izah edilmiştir., Güne
şin uzaklaşmasından ve batmasından 
doğan bu anlamlarla beraber karan
lığın insanlığa ilham ettiği fikırler· 

den öyleleri vardır ki ilk dUşünüşte 

Profesör Naim tezini izah c<liyor 

bunların arasındaki birlik ve yakuı

hğa aklımız birdenbire varmaz. Bu 
anlamların akşam ve gece mefhumla
n ile birliğini anlatmak için Güneş -
Dil metodiyle yapılan karşılaştırma
lar tahtada izah edilerek anlatılmış
tır. Türkçede akşam kelimesinin ya
nındaki Arapça akşam ve gece an
lamlarına gelen kelimelerin uygun
lukları gösterilmiştir. Bu ke!ııneler
den başka Arapçada gece ve geceye 
ait birçok kelimelerin ve bunlara bağ 
lı 20 kadar anlam serisinin güneşte
ki vasıflarla uzaklaşmasından nasıl 
çıktığı anlatılmıştır. 

Ahmet Cevat Emrenin tP.zİ 
Bundan sonra kürsüye Profesör 

Ahmet Cevat Emre çıktı. Ahmet Ce

vat Emrenin müdafaa ettiği tezin ko· 
nusu terminoloji mesclesidir. Bun

dan dört yıl evvel Türk Dili Kuru
munun ıstılah kolu tarafından veril

miş olan kararda yabancı dillerde 
kullanılan terimlerin atılması ve yer
lerine Türkçelerinin konulmıısı prog
ram olarak çizilmişti. Ahmet Cevat 
Emre bu kararın apriori verilmisı bir 
hükme dayandığını ve siyantmk bir 

araştırma yapmadan böyle bir k:ı

rarla hareket etmenin doğru olmadı

ğını söyledi. 

Tezini izah etmek için filowf sö
IÜnü ve bunun filozofik şekillerini 

ıaeçti ve: 
.. _ Bunları seçmemin sebebi, bu 

kelimenin herkesin Grekçe olduıfona 
tam bir iman taşımasıdır." 

Dedi. 

Bundan sonra bu kelimenin unsuru 
olan filos ve sofya sözlerinin araş

tırmasına başladı. Yürüttüğil aras
tırmada me'haz olarak A vrupanııı en 
makbul etimoloji lugaUcrine müra
caat etti. Bu lfıgatıer Boisacq'nin 
Grekçe Etimolojik lfıgati gibi eser
lerdir. 

Bunlarm hepsinde gerek filos ve 
gerek sofya sözlerinin etimolujiJıi ka
ranlık ve ıüpheli olarak gösterilmek 
~dir. 

Güneı. Dil teori•inJe 
Ahmet Cevat Emre "Bir sözünUn 

etimolojisi karanlıktır,, ne demek ol
duğunu izah etti ve "bu kelimelerin 
Grekçeye nereden geçtikleri Avrupa 
llimlerince malüm değildir, IIlnd -• 

1 

düştüklerini söyledi ve dedi ki: 
"-Türk dilinin dünya dillerine 

1 nasıl kaynak vaizfesini gördüğünıi 

izah ve kelime unsurlarınm manayi 
tayinde ne gibi roller oynadığını tcs
bit etmeye muvaffak olan Güneş -
Dil teorisi bir taraftan bu va?Jfcyi 
yaparken, diğer taraftan Türk keı;. 

melerine yanlış mana veren yanlış 

metotlarla mücadele etmeyi de ken-
1 disi için bir zaruret telakki eder. Bu, 
1 hem kendi vazifesinin selameti. hem 

1 

de ilmin iffet ve asaleti nanıma i.tı
mali caiz olmıyan bir vazıfodir.,, 

İsmail Müştak Mayakon, Garp a
limlerinin yanlış mana verdik~erı bazı 
ana kökleri zikrederek tashihlerini 

Kurıtltay B<t-Jl:Unt VC' scl..ıcterlcr 
yaptı ve ilk insanların ateşi nasıl keş 
fettiklerini izah eden bir Türk mito
lojisini anlattı. Avrupa sözleri oldugu da tahakkuk 

etmemiş demektir ... dedi. 
Bu ciheti ilmin bUtün şeraitine mu 

vafık bir surette izah ettiitten sonra 
kelimelerin Gtineş - Dil teorısi ile a
nalizine geçti. 
Güneş - Dil teorisinin analizinde 

her ameliyenin bir "niçin?,, ; ve her 
"niçin?,, in bir "çünkü;., sü olduğu· 
nu söyledi. Hatip sözüne şöyle de· 
vam etti: 
"- Ben büyük bir titizlik ile bu 

"niçin?,, !eri • sormuş ve hepsini.ı 
"çünkü:,, lerini bulmuş ve kabul et
miş bir adamım. Burada da bu ana
lizi ayni surette yürütclim . ., 

Bunun üzerine Ahmet Cevat Gü· 
neş - Dil teorisi tahlilinin başlıca a
meliyeJer:i olan ana kökü ve düşmüş 
vokali iade işlerinin ne gibi esaslara 
istinat cttitiini izah etti. 

Birer birer kelimelerin elemanla· 
rını yazarak, Türkçe ve Yakutça lfı. 

gatlere müracaat ederek mü.uslarını 
tesbit etti. Bu suretle gerek tilos ge
rek sof ya kelimelerinin Türkçe ( rai
son - ep,, ve bundan çıkan (Pil = 
lil) - ilim ve (sap + sav = söz) ve 
(savak = ders) sözlerinden çıkmıf,} 

olduğunu itiraz kabul etmez surette 
ispat etti. Terminolojide kullanılan 

daha birçok tabirlerin halis Türkçe 
olduklarını ilave etti ve: 

''- Artık bundan sonra "kiiltür 
aleminde terimlerin esasları Grek -
Latindir. Türkçe olamaz,, kana.atin
de devam edebilir miyiz?,, 

Diye sordu. Bundan sonra Avrupa 
lengüistiğine de şöyle bir sual tevcih 

etti: 
"- En makbul ve muteber eser

lcrinizce meçhul ve karanlık olan ni
ce sözleri aydınlatan lehçelere karşı 

da lakayt kalabilir misiniz?,, 
Ahmet Cevat Emre anadıli, oriji

nali kaybolmuş, yalnız yazma nüs
haları dünyanın her tarafına yayıl

mış bir kitabeye benzetti. 
Bu kitabenin en orijinal ve en sa

hih kalmış nüshaları, pasifıkten At
lantiğe kadar yayılan sa.ha üzerinde 
konuşulan Türkçe lehçelerdir. Ah
met Cevat Emre: 

"- Bu lehçelerin bizimle beraber 
Güneş - Dil teorisi tahlil mctotlarile 
mütaleasına Avrupa dilcilerinin isti-
rnkini temenni ederim.,, dedi. • 

Bundan sonra başkan 15 dakika 
aralık verdi. 

• • • 
ikinci toplanış 

İkinci toplanışta söz Aptülkadir 1-
nan'mdı. Bu tezin hulasası şudur: 

"Güneş - Dil Teorisine göre hiç bir 
kelime vokalle bitmez, mutlak bir 
konsanla biter. Yani vokal ek olmaz. 
Bu gibi görünen kelimelerin sonunda 
"ğ,, konsonu bulunmuş ve mürur za
manla aşınmıştır . 

Bir çok kelimeler bu ' 'ğ,. konsonu 
"h, k. g, y, v,, konsonlarma dönmUş
tür. Türkçede san, kuru, ulu, darı gi
bi kelimelerde "ğ,, nin düştüğii. "tav, 
bav., gibi kelimelerde "ğ,, nin "v,, ye 
ve Bey, Sağış gibi kelimelerde "g., 
nin "y,, ye döndüğü klasik ekcle men 
sup bilginlerce de malumdur. Fakat 
baba, aba, ata gibi kelimelerin sorıun 
da bir konson olacağını klasik ekol 
hatırına bile getirmemiştir Tiirk <"!i
lindeki bu konsonu Günc,-Dil Teori
si keşfetti. 

Bu keşif etimoloji bakımından çok 
önemlidir. Bir çok kelimelerin etimo
lojisi ve bir çok kelimelerin ayni kök
ten geldiğini ancak bu "V. + K . ., e
ki kanunu ile tayin edebiliriz. ~esela 
hüma, umay, oymak, omak, aba, oba 
ve burak, barak, bura vesair kelime
lerin ayni kökten geldiğini bi.7 ancak 
bu "V. + K.,. eki kanunu ile tayin e
diyoruz. 

"V. + K.,. eki klınunu Tü··k dilin
de genel bir kanun olduğu l K -+ V. l 
son eki ile biten yüzlerce kchmenin 
tetkikiyle tahakkuk etmiştir. 

Bunun ispatı için bu tezde beş k.:
limenin {1 inci. sula - sulu. ç•ına - sa
nı, alaşa. bala) kelimelerinın sonun
da "ğ,, nin düştüğü muhtelif leh~c 

ve dillerdeki ayni kelimelerin sonun· 
da bir "g, k, y., konsonlarının hala 
yaşadığı gösterilmiştr. "ikinci keıi
mesinin eski şekli "çinçu .. dur. Bu 
kelime Rus diline "yemçııg .. J1eklin
de geçmiştir. "Sula,, kelimesinin son 
kon!'onu Garp Türkçesindı.!ki "yulaf .. 
kelimesinde. "çana,. ve sani kelime
lerindeki son konMn Altay l~hc;ele

rindeki Şanak ve Çagataycaıirı ki "ça
nak,, kelimesinde görülür. "Alaça,. 
kelimesinin son konsonu Islsn~::ıdaki 
Loşad ve loşak kelimelerinde. "bala., 
kelimesinin son konsonu Anadolu 
Türkçesindeki "malak,, kelimesinde 
yaşamaktadır.,, 

lımail Müştak Mayakon tezini 
okuyor 

Son tezi İsmail Müştak 'Maya kon 
okııdu. İsmail Müştak tezine şf\yle 

başladı: : 
"- Benden evvel söz söyliyen de- : 

ğerli bilginler, dil tetkik ve araştırma 1 
yollarını yeni, zengin ve fe) izli bir 
ışıkla aydınlatan Güneş - Dil teorisi

ni var.ıh delillere dayanarak ınüsbet 

ve ilmi bir şekilde izah ettiler. 
Etimoloji ilmine kuvvetli ve cm· 

niyetli bir iddia ile giren rilı k jcnh;i
nin bu gürbüz buluşu yüce kurultayı
nız yoluyla artık dünya lengfüstik. a
lemine de ilan edilmiş bulunuyor. 

Oç gündenberi zevk ve alaka ile 
dinlenen değerli tezlerden svnra be
nım söz alışım, teorinin reel ışıkla-
rından faydalanarak bazı kısa etüt
lerin aydınlatıcı ve öğretici neticele
rini göstermek içindir. Bu etütler. te
orinin tatbikatı tam sahih VP istisna
sı,; surette mutabakatini gösteren te
rimler mahiyetinde olacaktır 

İsmail Müştak Mayakon ilkönce 
(il) kelimesini ele alarak, ihücaç ve 
itimada salih mehazlarm bu kclim~

nin biribirinden çok farklı manalara 
geldiğini söyledi ve muhtelif lehçe
lerdeki mana farklarını izah etti. 

Gerek bu kelimenin, gerek (ili ki ı 
kelimesinin tahlillerini yapan İsmail 
Müştak, bazı etimoloğların Tiirkçe 
kelimeleri tahlil ederken a na koke 
yanlış mina vermek dolayı~ile keli
menin de manasını tayinde hataya 

Hatip elektrik ve yaltnk kelime
lerinin köklerini de araştırıp bunla
rın morfolojik bakımdan biribirkri
nin ayni olduğunu izahtan sonra (ot
lamak) sözüne geçti ve i!mi jzahla
rını şu cümlelerle tamamladı. 

"Türke ve Türklüğe giin.-.ş altında 
her hakkını, layık olduğu her feyzi, 
her nimeti, her kemali vermek azmi
le uğraşan büyük baş, Türkiin mede
niyet ,ii:•n \:e irfan yolları ~da Illt:h
taç olduğı.. v'tsıtalan da gııflctin ·, e 
cehaletin tanakkümünden kurtarma
ya ahdetmiştir. Bu ahit, bitlm ıçın 

en büyük müjde ve en büyük inan 
kaynağıdır.,, 

lsmail Miişfak '/ıfnyrı7w't tezini 
izah ediyor 

Bundan sonra başkan Varşova 

İlimler Cemiyeti Şark şubı::sirıden ve 
Napoli Yüksek Şark Dilleri Enstitü
sünden gelen tebrik telgrnflarını O· 

kudu ve bunlara başkanlık tarafın

dan münasip cevaplar verilmesi ka
rar altına alındı. Vakit gl'l'ikmişti. 

Bugün toplanılmak üzere içtimaa 
son verildi. 

Kurultayın çalışmaları 

Kurul tayın mesaisinin vann bite
ceği tahmin ediliyordu. Fı-ıkııt tc,..Je
rin okunuş tarzına ve "Clineş - Dil 
teorisi,, komisyonunun mesaisinin 
inkişaf şekline nazaran Kurultayın 

Pazartesi veya Salı günU içtimala
rınr ancak bitirebileceği aı. I:-ışılmak· 
tadır. 

F ran.sız alimleri ıereline 

Dil Kurultayına iştirak eden Fran
sız alimleri şerefine, dün, Onyorı 
Fransezde bir öğle ziyafeti verilmiş
tir. 

Kurultay komisyonları 
Güne_ş - Dil teorisi ve dil karşılaş
tırma komisyonları dün toplandı 
toplantıya ecnebi alimler iştirak etti 
Kurultayın umumi toplantısından 

evvel, teknik komisyonlardan Güneş
Dil teorisi ve dil karşıla~urnınları 

komisyonu toP.lanmıştı. Bu lrnmisyo
na bütün ecnebi alimler ve profesör
ler dahil bulunuyorlardı. Dün sabah
ki toplantı çok ehemmiyeti~ oldu. Pro 
fE-.Sör Ahmet Cevat Emre'nin Güneş
Dil teorisine ait olarak bir gfin evvel 
okuduğu tez etrafında :nüna.{aşalar 

yapılacaktı. Bu mUnaka~alar, komis
yonda bulunan ecnebi profesörlerin 
Güneş-Dil teorisi hakkındaki mUtale
alarını resmen söylemelt için bulduk
lan birinci fırsatı te~kil ediyordu. 
Evveli. Ecnebi profesörlet söz aldılar. 

Sırasile Dr. Gisse, Profesör ?.'eşçani
nof, Profesör Jon Denv Profesör 
Zayçakofski, Profesör B~~?açi, Pro
f€sör Nemeth fikirlerinı söyledile r . 
Bütün bu profesörler, esas itibarile 
Güneş-Dil teorisi üzerinde tasvipkar 
mütalealar dermeyan ediyorlardı. Bu 
cihetin tebarüzünden sonra Türk d il 

kurumu genel sekreteri Tbrahim Nec
mi, Profesör lsmail Hamı Danişmed, 

Muzaffer Muhiddin Dalkılıç, Profe -

sör Hasan Cemil söz aldılar ve tezin 

etrafındaki kanaatlerim söyle.diler. 

Komisyon mesaisine bugtln de de
\'am edecektir. 
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Mısır- İngiliz anlaşmasının 
ihtiva ettiği mühim esaslar 

Yeni muahede ahkamı mucibin -
ce Mıı$ırın bir parçası olarak kabul 
edilen Süveyş kanalı yırmi sene için 
İngiliz kuvvetleri taraım1ıı.n muha
faza edilecektir. Bu ku,·vet ıu.ooo pi 
yade ve 400 tayyarec:dcn fazla ola -
mıyacaktır. 

lskenderiye ve Kahira tedricen tah 
liye edilecek, buradaki askerler kana 
la sevkedilecektir. 

10 bin kişilik piyade kuvveti kana
lın garp sahilinde ' Maskarda bulun
durulacak, 400 kişilik tayyare kuvve 
ti de kanalın solunda Kantarda yer
leşecektir. Kanal sahasında lngiliz 
askerlerine lazım olan bina, ve bara
kaları Mısır hükumeti hazırlayacak
tır. 

Seri askeri nakliyat için lazım olan 
demiryollarından ve diğer modem 
vesaitten maada, Mısır hükumeti ye
ni yollar yapacaktır. Bu yollardan 
biri lsmailiyeden lskenderiyeye, bir 
dığeri Kanal boyunca Portsaıdden 

Süveyişc uzanacaktır. 

Kanal mıntakasındaki dcnıkyolları 
askcrlerıin süratle naklini temin ede
cek şekilde ıslah ediler.ektir. 

Yollar yapıldıktan, binalar inşa 
edildikten sonra şimdi Kahite ve l s
kenderiyede bulunan Ingiliz askerle
ri buraya nakledilecektir. 

Kanal civarında ve üwrinde İngiliz 
ve Mısır tayyarelerinden başka hiç 
bir tayyare uçamıyacal< tır. Ordunun 
levazımı ile meşgul olmak üzere Port 
sait ve Süveyşte küçük İngiliz kuv
vetleri bulunacaktır. 

Mısır hükumeti tayyare karargah-

Hukukun dört seneye 
çıknlması geri kaldı 
Hukuk Fakültesi ile beraber Ankn

ra Hukukunun da dört seneye çıkarıl
ması hakkındaki tetkikler hey kat'i 
bir safhaya girmemiştir. İstanbul 
Hukukunun dört seneye çıkarıınıası 

işi bu yüzden bu sene tehir edil•l"İ~ -
tir. Kararın ancak gelecek tedris yı
lından itibaren tatbik sahasına konu
labileceği sanılmaktadır. 

Harbiye Meldeoinae merasim 
Bu sene Harbiye mektebini bitiren 

900 yarsübaya 30 Ağustos Pazar ~U
nü saat l 5 de mektebin merasim sa
lonunda diploma verilecektir. Diplo
ma tevziinden sonra mektebin bahçe
sinde merasim yapılacaktır. 

Çankaya kaymakamı 
Çankaya kaymakamlığına tayin 

edilen eski J.l'atih kaymakamı Ha1ük 
Nihat, yeni vazifesine başlamak ÜZE'· 

re dün Ankaraya gitmiştir. 

Zonguldağın Atatürk .. .. 
gunu 

Zonguldak: 27 (Tan) - 213 Ağus
tos, Ulu ö nder imiz Atatür:.Cün Zon

guldağa ayakbastığı günün beşinci 

yıldönümüdür. Bu münasebeti'! şehir 
baştan başa donanmıştır. ~tatürkün 

Zonguldağa çıktığı saat 11 buçukta 
vali ve belediye reisi. Parti Başkanı, 

ve askeri ve mülki memurlar, esnaf 
ve işçiler ve mektepler ve binlerce 

halk Cümhuriyet meydanında toplan 
mışlardır. İstiklal marşı çalındıktan 

sonra Leman Aksoy bir nutuk söyle
miş, mektepliler şıir!er okumuştur. 

Saat 15 de maden bölgesinde şenlik· 
ler ve eğlenceler yapılmış, geceleri 
her taraf tenvir edilmiştir. Türkiş 

Sosyetesi bir gardcn parti vermi§tir. 

Maretal F evzi Çakmak 
Nikıarda 

Erbaa, 27 (Hususi Muhabirimiz
den) - Genelkurmay Başkıını Mare
şal Fevzi Çakmak ve maiyeti erkanı 
bugün Niksara gitmek tizere kııza

mızdan ayrıldılar. Büyük misafirler 
halkın coşkun tezahüratı arasında 
uğurlandı. ' 

Niksar, 27 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Genelkurmay Başkanı Mve
şal Fevzi Çakmak ve arkadaştan ö~

leden sonra ilçemize geldiler. Büyiik 
bir coşkunlukla karşılandılar. H~yet 

Onyeye gidecektir . 

Sovyet donanlrıaıı manevrada 
Tallin, 27 (A.A.) - Fenlandiya 

körfezinde, Narva civ:ı.rında Sovyet
ler Birliğinin Baltık denizaltı filosu
nun manevraları b8.§lam1ştır • 

Süvcy§ ka>ıalm111 kabartma haritasl 

ları yaptıracak ve bunlarr lngilizlt" 
rin kullanmasına müsaade edecektir· 

Mısır ordusundaki lngili~ zabitleri 
çekilecek, fakat Mısır hükumeti Iil· 
zum gördüğü müddet için bir lngilil 
askeri heyetini alacaktu Mısır za • 
bitleri lngi1iz mekteplerinde ter.biY' 
görebilecek !erdir. 

Mısır ordusu için la-ıım olan mU ' 
himmat ve silahları İngiliz hUkf.lmct! 
verecektir. 

Sudan hakkındaki İngiliz - Mısıt 
anlaşması tekrar imzıı edilecek ve 
Sudan lngiliz ve Mısır askerleri tarı• 
fından müştereken müdafaa edilece) 
tir. Sudandaki Mısır işlt'rile Mısır Jll• 

murlan meşgul olacaktır. 

Üzüm piyasası 
sağlam geçecek 

Ge!en haberler vaziyetiıl 
iyi olduğu merkezinde 
İzmir, ( Hususi muhabirimiz bild1 

riyor) - Bu sene üzüm piyasasını' 
iyi fiyatlarla devam edeceği mubtt' 
lif yerlerden gelen haberlerden anl" 
şılmaktadır. Türkofis lzmir şubesııı• 
.,, len m l"ımata gi)re hu aene ArtıS' 
rika Uzüm rekoltesi 150 bin ton tslr 
min edilmektedir. 

Bundan evvelki· vıllarda AmeriLrf 
üzüm rekoltesi 200 bin tondan aıj3ğl 
düşmemişti. 

Amerika üzümlerinin çoğu Ameri' 

kada istihlak edilir. Ve daima istiııs' 
latm yüzde 25 i ihraç olunur. 

Bu hesaba göre bu yıl mahsuIUtl' 

den yalnız 38 bin tonu ihraç cdileceJ 

demektir. Bu miktar geÇcn senelef 
ihracatından çok az olduğu için J..'I' 
rupa piyasalarından üzümlerimiz içlf 
ehemmiyetli talebler beklenmektedif' 

Yunanistandan gelen haberlere g6' 
re Yunanistan üzüm piyasalarının tı 
aliycti durgundur. Almanya ile ,ırıet' 
cut klering anlaşmalarına göre uziltı' 
ihracına devam edilecektir. Fs.1<8t 
Yunan milli bankasının döviz hustl' 
sunda almış olduğu tedbirler netice' 

si olarak ve Yunanistandan yapıl" 
cak ihracatın mütczarrır olacağr tslJ 
min edilmektedir. Bu vaziyet TUrl<iY' 
üzümleri için bir avantaj mahiyeti"' 
dedir. 

lzmir üzüm kurumu A vrupad,Jd 

satış merkezlerinin bir çoğund&O 
yeni mahsul üzerine siparişler aJıtllf' 
!ardır. 

Fiatlar, ilk açılış fiyatlarına n~ 
ran daha sağlamdır. tzmirdeki ih~ 
catçılar dış piyasalardan mühim b 
çok siparişler almışlardır. 

• 
Bulgar Kralı 

Bertin, 27 (TAN) - Bir müddet• 
tenberi Berlinde bulunan Bul~ 
Kralı Boris bugün Sofyaya ba.rcl<e 

etmiştir. . ~· 
Kral Borisin, Horti - Hitler mil1· 

katında hazır bulunduğuna dair ~: 
kan şayialar, kat'iyetle tekzıp 
mektedir. "&&•# 

Halen A vusturyada bulunarı oı· 
car Kral Naibi Horti, Avusturys 

0 murbaşkanı Miklas ile ~örüşdUl<te 
sonra Peşteye dönecektir. """""' 

...---------- .. ~ -OUY-4~4ft4N$.J4L- .. ., 
Yazımızın çokluğundan busu 

--Oç lıtanbul tefrikamız• koY 
madık. Özür dileriz. _....._....._ ,. 
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Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksHtme ko_misyonundan 

) 

e• .....- Abdullah, geç kaldılar değil 
"ll? <:.! • 

t
·r. ..... · ':ıluradan bır bakıver, gelen var 

"il? 
ırİ ı 
U· \' sınan Uç saattir gelini bekliyor 
:il ı-e 6abırsızlanıyordu ... Gelin alayı ha 

a gelın . t' • ernış ı ... 
'{t l{·~ir yıldır yavuklu olduğu Çineden 

R Ubraya bugün kavuşacaktı. İsmail, 
d e~en seneki mahsul parasından ayır

.tJ d~~ bir miktarla çalgılı, şerefli bir 
tiu~ yapıyordu. Çineden gelini ge

rt h l'ln
1
. eleri. için on iki tenezzüh otomo-

ı ıle 'k· e Y· ı ı kamyon yollamıştı. 
~· ta 1l1ni beş yaşındaydı. Hayatını ha
·• ıı: ltıda zehirlemeden anası onu ever-
1e €i~~e karar vermişti. Diğer gençler 

\· 1• lsrnail ne içki içer, ve ne de ho
' lea~ahk ederdi. Çalışkandı. Bahee

ı~.~e kendisi bakar ve incir mahsu
\' U kendisi satardı. Ayrıca pamuk 
e buğday da ekerdi. 

~; "-ldığı kız da Çine kızlan arasında 
~~t taneydi... Hem güzel, hem iyi huy 
~·ıu o k' d · .. l" j \e • n se ız yaşın a mavı goz u 
l>enıbe yanaklı gürbüz gelindi... 

• 
İ' ~ ~~ğUn alayı gelini en öndeki oto· 
:J lıacı ıle bindirmiş ve Aydına doğru 
" \>a l'eket etmişlerdi. Yolda yavaş ya • 
~· ~ ş gidiyorlar; sık sık arabalar du -
ı l~or, çalgıcılar zeybek havası çala-

&·~elikanlılan co§_turu,Y9rlardı. 
li0Ylece eğlene eğlene geliyorlaraı .. 

tirı er düğünde olduğu gibi erkekle
~ hepsi sarhoştu .. Her kafadan bir 
~ çıkıyor ve her delikanlı bir zeybek 

\tası istiyordu .. 

' lııı~ Ülen çalgıcılar sarı zeybeği ça -... 
~~Ustafaların Durmuş körkütük bir 
ı~i de bağırıyor ve caddenin üstünde 
~l'tarafa sallanarak g(ıya oynamaya 

a§ıyordu. 

i;' liannan dalını isterim .. 
teıe ~nu söyliyen Çinenin tanınmış e
?Q .. rınden Haydardı. İri gövdesile 

"Y<ian k la.d a çı tı ve o da oynamaya baş 
ı. 

~~afile şenlenmişti. Şimdi şarkılar, 
~ll'~la~ b~ribirini takip ediyordu. Ça
tla Ylı çıftliğini geçmişler ve Aydı-
1 Yaklaşmışlardı. 

Q.. • 

__ ./ 
Müte'.Ihhidin kanuni müddet içinde muvakkat gaııanti 

sini kat'i garanti miktarına çıkarmamasına ve mukave-
~ı leyi yapmamasına binaen ihalesi feshedilen leyli Tıp Ta-
~ lehe Yurdunun 7 50 çift terliği yeniden açık eksiltmeye 

~
/: " konulmuştur. 

~ ' 1 1 - Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat 15 te 
f / r (f 1 1 Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
r;. ( ı : binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

1 2 - Tahmini fiyat bir çift terlik için 90 kuruştur. 
1 3 -1\/Iuvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. 

4 - İstekliler nümune ve şartnameyi komisyonda gö
rebilirler. İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasi
le 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri (709) 

inhisarlar Umum müdürlüğünden 
İdaremiz Neşriyat şubesinde çalıştırılmak üzere imti

lerdi. !çilen rakıların külliyetli mik- hanla bir mütercim alınacaktır. 
tarı kafaları yerinden oynatmıştı. İ · 

Yalnız Haydar Efe, Abdullahm sö- mtıhana gireceklerde aranacak şartlar: 
züne şöyle karşılık verdi: 1 - Memuriyete girmek için Iazımgelen vasıfları haiz 

- Patlamadı ya .. Nasılsa gelcce· olmak 
ğiz. Gelin kaçak değil ya!.. 2 - Ya·:r 21 den a~ağı 3 5 ten yukarı olmamak. 

Sonra çalgıcılara dönerek: 3 - Lise tahsili olmak veya o derecede tahsil gördü-
- Harman dalını bir dalış... ğünü tevsik etmek. . 
Kafile tekrar durmuştu. 4 - Askerlik vazifesini yapmış ve şayet yüksek ehli -
Eller çırpılıyor ve ıttıratsız bir 

hava ortalığı çınlatıyordu. Bu sıra- yetnameli ise sıhhi sebeple tecil edilmiş olmak, yüksek 
da'birisi çalgıcılara bağırarak: ehliyetnarneli değilse askere alındığı zaman idaremizden 

- Harman dahnı da bırakın, Ay· bir guna. ınütalebede bulunmamak, 
dm zeybeğini çalın illen .. dedi. Müsabaka: 

Bunun üzerine Haydar Efe kan ça- A - Felsefi ve edebi bir fransızca metni türkçeye ve-
nağı gibi kızarmış gözlerini söyliye· ya ayni mevzua dair türkçe bir metni fransızcaya çevir-
nin üstüne dikerek haykırdı: k 

Ül 
. me .. 

- en, sen kim oluyon da benım · B - İdari. Iktisadi veya hukuki fransızca bir metni 
istediğim harman dalını kesmeğe kal-
kışıyon? tiirkçeye ve ayni mevzua dair türkçe bir metni fransızca-

Haydar iyice kızmıştı. Öbürü de ya çevirmek. 
sarhoş .o da kızdı. 2-9-9 36 çarşamba gi.i.rıi.i yapılacak olan bu imtihana 

- Ya, sen kim oluyon ülen?. diye girmek istiyenlerin daha fazla malUmat almak üzere di
mukabele edince Haydarın gözü dön- lekçelerine hağ-lryar.:aklarr 3 k1t'a fotoğrafları ve vesika -
dü. Elini birden tabancasına götürdü. larile birlikte Memnrin Şubemize müracaat etmeleri lü
tki üç kurşun tabancanın ağzından zumu ilan olunur. ( 7 30) 
hlrer eccl rüzgirı gilii vnıldcyarak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
çıktı. 

Birden ortalığı bir feryat doldur . 
du. Arkasından kadınların tiz bağrış
maları.. Muhakkak biri yaralanmış
tı. Fakat kimdi? 

---~~ . ..,....----- ~ ... .., 
Bir <Iakikn sonra el'- şey an aşı -

dı. Bütün sarhoş kafalar bir anda a
yıldı ve kendine geldi. 

Kurşunlardan bir tanesi eri öndeki 
otomobilde bulunan zavallı gelinin 
göğsüne isabet etmişti. Kübra bir 
kelime söyliyemeden hemen can ver
mişti. Beyaz duvağı kıpkızıl olmuş· 

tu. 
Herkes suçluymuş gibi başını önü

ne eğdi ve öylece sessiz bir halde yo. 
Iun sonunu bitirmeye uğraştılar. 

• 
Düğün biftlen Ct\llaze alayına dön-

müştü. • 

O gün yavuklusunu beklerken bir 
saat sonra onun cenazesini omuzun
da taşıyan İsmaili görenler, gayriih
tiyari başlarını Geviriyor ve gözlerin
de toplanan yp.şları gizlemcğe uğra
şıyorlardı. 

F. Bercmen 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
D i rektörlüğünden 

1 ---Gazi Terbiye Enstitüsü, Orta okullara ve orta 
dereceli san 'at okullarına, Öğretmen okullarına öğretmen 
ve ilk okullara ispektör yetiştiren yüksek dereceli bir 
müessesdir. 

2 - Enstitünün, Türkçe - Edehiyat, Tarih - Coğraf -
ya, Tıbbiye. Riyaziye. Pedagoji, Resim - İ~. beden terbi
yesi şubeleri olup okuma müddeti bütün şubelerde iki yıl-
dır. ı 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bi
tirmiş kız ve erkek "27 yaşını geçirmemiş,, talebe imti -
hanla alınır. 

4 - Kayıt 15 Eylül 1936 Salı akşamına kadar kültür 
direktörlüklerin de yapı 1acaktır. 

5 - Kayıt şartları ile imtihan günleri ve daha başka 
istenecek malfunat için Kültür Direktörlüklerine baş 
vurmaları. ( 600) (712) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
lıab~'ley mütem!1diyen titizleniyor ve 
~eearsızıanıyordu .. BugünkU kadar he -=-=-=========.., 
~Oltn~"e sıkıntı duymamıştı daha .. ~-----------· 

Komisyonundan: 
Adet Tahmini Tahmin llk 

güvenme 
Lira Ku. ~el' Uga davetli birçok ahbaplar evin 

C'e!i :arafını doldurmuşlar, hepsi de 
.f\~ 1 bekliyorlar .. 
~ Y aYın bu kadar geç kalması hay
?teş oruıacak bir alamet değildi. Gii
hir ~~redeyse batacaktı. G>rtalarda .!0 rünen de yoktu. 
'ard A~dullah.. Abdullah.. Haydi 
~&.da~şı~. Bir daha Tellidede yoluna 

Aba. git te bak, gelen var mı? 
~i \lı Ullah Tellidcdcyc varmamıştı 
~a.ı, aktan otomobillerin gilrültüsür.e 
. o~~n Çalgı seslerini duydu ... 
~aı;r rı karşılamak ve bir an evvel 
i'e atntnalarını temine çalışmak üze-
On~nı dörtnala sürdü .. 
....._ ~ra Yaklaşınca bağırdı: 

~~n • ~redesiniz yahu? !smailin yü
lli~b~necek .. Çabuk olun be!. 

ırlerini görecek halde değil-

Deniz Yolları 
1ŞLETMES1 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 

İzmir sürat postası 
Izmir Fuarının açılması mü

nasebetile Izmire gidip birkaç 
gün kalacaklara kolaylık olmak 
üzere Istanbuldan 29 Ağustos 
Cumartesi günü saat 15 te Izmi
re kalkacak KARADENIZ va • 
puru yalnız bu sefere mahsus o
larak dönüşte Izmirden Pazar
tesi yerine 3 Eylül Perşembe gü 
nü saat 16 da kalkacaktır. 

(706) 

ı~~--
~ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

kiıliastaneJcr ve diğer müessesat için lazım olan 2901 O 
llu~ sabun ( 120 kilosu yeşıl) kapalı zarfla eksiltmeye ko
los:Uştur. Beyaz sabunun kilosuna 30 yeşil sabunun ki
llall'ı na _20 kuruş fiat tahmin olunmuştur. İstiyenler şart
ler. Ekı parasız olarak levazım müdürli;iğünden alabilir
llıi en ~ıltme 14 Eylül 936 pazartesi günü saat 15 tedai
Yirı t c~nıende yapılacaktır. İstekli olanlar kanunun ta
rt'lek~~ ı~i vesika ve 653 liralık ilk teminat makbuz veya 
~ard bıle teklıf mektuplarını havi kapalı zarflarını yu -
ltteli~· ~azılı günde saat 14 e kadar daimi encümene ver

ır er. (B.) (755) 

4729 

109 

ambalaj 
sandığı 
ambalaj 
kutusu 

beheri bedeli 
Ku. S. Lira Ku. 

110 
30 

5201 90 
32 70 

390 14 
2 45 

5234 60 392 59 
1 - Miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk güvenmesi yu 

kanda yazılı iki kalem anbalaj tnalzemesi eksiltmeden 
tahvilen pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 7-9-936 Pazartesi günü saat on beşten 
on altıya kadar Gedikpaşada Jandarma dikimevi binasın 
daki kor;ıisyonumuzda yapılacaktır. 

3 - Istekliler belli gün ve saatte teminat ve bu işler
de aranılan sair vesikaları hamil olarak gelmelidirler. 

4 - Nümune, evsaf ve şart kağıdı her gün komisyon
da görüle bilir. ( 7 3 5 ) 

Nafia V ekiletinden: 
13 birinci teşrin 19 3 6 S::ılı günü saat 1 S te Ankarada 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
53000 lira muhammen bedelli Font boru ve teferrüatı
nın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve teferrüatı 2 65 kuruş mukabilinde An
karada Bakanlık Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3900 liradır. !steklilerin teklif mek 
tuplarını 7-5 .. 1936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede 
çıkmış talimatnan1eye göre vekaletten alınmış vesika ile 
birlikte 13 Birinciteşrin 1936 Salı günü saat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. (595) (687) 

9 

.J'ürkiye için yegane mümessili BOURLA BİRADERLER ve Şsi. 

1STANBUL -ANKARA - İZMIR 
-----·--

lstanbul bölge san'at okulu 
Dırektör üğünden 

1 - Okulumuz bütünleme sınavlarına 14-9-9 3 6 tari
hinde başlanacaktır:- Bütünleme sınavı ile ilgili o1mıyan
lar birinciteşrinden evvel okula gelirlerse ahnmıyacak 
!ardır. 

2 - Eyli.il ınezuniyet bütünleme sinavı 28-9-936 gü
nü yapılacaktır. 

3 - 1-10-936 perşembe günü yeni ders yılı öğretimi. 
ne başlanacaktır. ( 7 4 O) 

apa ı zarf usu ile eksiltme ilanı 

Kırklarelı Nafıa müdürlüğünden 
Kapalı zarf usuli1e yapılan eksiltmeye talip zuhur et

mediğinden bu defa yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulan iş Edirne - İstanbul yolunun Babaeski kaza
sı dahilinde 42 .... 220 inci kilometrodaki betonarme ola
rak yaptırılacak köprü olup inşaat keşif bedeli ( 10696) 
lira 87 kuruştur. 

Bu işe ait sartnan1e ve evrakı fen niye şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - JVIukavele projesi 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye; şose ve kargir inşaata dair 

fenni şartname 
E - IIususi şartname "Baymdırhk Bakanlığı tarafm

dan inşa edilecek betonarme büyük köpriilcr hakkrndaki 
fenni şartname,, 

F - Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 
İstekliler bu şartname ve evrakı fenniyeyi ( 5 3) kuruş 

mukabilinde Kırklareli Nafıa Dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 Eylül 936 Pazartesi günü saat 16 

da Ktrklareli Nafıa 1Vfiidürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 8 O 3) lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan 1-6-936 tarihin -
den sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz etmesi lazım .. 
dır. 

5 - TekEf mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Dairesinde ge
tirilerek eksiltn1e komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış 
zarfın milhür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır . 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 71 O) 

Sıhhi müesseseler artırma ve 
komisyonundan eksiltme 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 19 3 6 mali 
yılı ihtiyacı olan 69 kalem eczayi tıbbiye ve tımar malze
mesi afık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltıne 16-9-9 36 Çarşamba günü saat 14,S ta 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1608 lira 67 kuruştur. 
3 - IVluvakkat garanti 120 lira 70 kuruştur. 
4 - İstekliler ~artnameyi ve listeyi her gün parasız o

larak komisyonda görebilirler, 
5 - İstekliler cari. seneye ait ticaret odası vesikası ve 

muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile bir
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 7 45) 

Satılık çok ucuz arsa 
Tophanede Defterdar yokuşunda 

ltalyan hastanesi kar§ısında deniz';! 
nazır apartıman ve ev yapmağa ga -
yet elverişli arsa kelepir olarak sa
tılıktır. Beyoğlunda Aynalı;;eşmede 

lncekaş sokağında 72-74 numaralı 

Karyofili npartımanmda No. 1 de 
Mina Pelitas'a müracaat. 

Zührevi ve cilt hastalıkları mıitehaasısı 

or .Hayri Öner 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağa.camı 

karşısında 133 No. Tel 43586 

fi47, 
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BORSA 
27 AGl'STOS PJ~RŞEBME 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Lıret vesıkalı 
lsvi ı;re ir. 
F lorin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 

Pcngo 
Leva 
Yen 
İ sveç kuronu 

Altm 
Banknot 

Çekler 

Londra \izerine 
Parıs iızcrine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Flonn 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
lapan. pczeta 

Esham 
lı Bankası Mil 

N 

A 1ı1 

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

163,-
190,-
810,-
82,-
22,-
28,-
21.-
22,-
22.-
32,-
31 ,-

958,-
243,-

.. .. Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. % 100 
Sirketi Hayriye 

T ramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
A slan Çimento 
Merkez Banka" 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

latikraz.lar 

Turk Borcu I 
II 

.. .. ııı 
Ergani A. B. C. 
l stikrazı Dahili 
Sıvas - Erzurum J 

IJ 

Mıır T 

1886 ı 
1903 il 
1911 nı 

tahvilleri 
Slyabj 

100.-
95.-

Tahuilôt 

Rıhtım 
Anadolu l ve 11 

lll 

" Mümessi) 

Sa t ı ı 

63!ı,-
126 -
92,-
114.-
23,-
16.-
53,-

167,-
196,-
820,-
84,-
24,-
30,
.ı:3 ,-
24,-
25.-
34,-
33,-

960,-
244,-

635 -
12 .03.50 

!<.79 •• 2. ~o 
10,06.94 

4,69,42 
4.46,20 

63.79 
1,16,75 

19,\i.65 
4,19 .25 

l ,97 
3,05,50 
6,41,84 

85,-
9.90 
9,90 

25.25 
41.-
16.
ı ;,!-il 
9.25 

12.50 
l ı ,50 
30,-
25,50 

3,60 

23 02.rn 
ll.45 " ,,o 
97,-
96.50 
!:9.25 
99.25 

101.-
96.-

10.25 
45,10 
•tı .ıs 
oi6.-

S A Ç 
BAKiMi 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 

. 

Şirketi Havriyeden 
Sabah ilk postalarımızda Altınkum, Sütlüce, Ru

ıneli Kavağı, Anadolu Kavağı, Sarıyer ve Beykoz 
'le diğer bilun1um iske1elerimiz i 'n gidip ge1me fev
kalade yüzde elli tenzilatlı aeferleı·:mizin köprüden 

areket saatleri. 
~>azar günleri : Anadolu cihetine saat 6, 1 O 

Rume!i cihetine saat 7 
i)iğer günlerde: Anadolu cihetine saat 6,20 

.Rumeli c :hetine saat 6,:!0 ve 7, 1 O 
-tadır. Gösterilmekte olan rağbet karsısında zuhurat 
- .... ~L.._l.., .. , k.-,n11'mcktad1r. • ~ 

TÜRKiYE 
Şişe ve Cam Fabr. kası 

Anonim Sosyetesinden: 
Normal tip piyasa malı şişe, kavanoz ve benzerleri 

için verilen s1oari~lcri kı~a bir müddet zarfında karşı
lamak f,1brikamızca ınümkünse de hususi tip veya mar 
kaile fabrikamıza şi~e siparişi vermek istiyen muh!:e
ren1 tüccar ve müstahzarat am:ııerinin, bu şişelere ait 
kalıpların -r.cvi ve huım~iyet1erine göre- mem1elfetimiz 
de ihzar veya hariçten celbi takr:ben iki aylık b1r za
mana mütevakkıf bulunclu~undan. fabrikamıza husu
,,i t1JJ1erden gcc)ri1ecek herl·angi H~ sinar;~te kalıp te
:lariki icin zarı·ri bulunan bu mü-1detin itibara alına
rak teslinı ınüd~1etJerinin ona ~f\re hest"p1arması 'az1m 
~e1eceğini n1uhtercnı müşterilerimizin dikkatine ar
"Pe..ıeriz. 

L 
1 

lstanbul Liseler alim satım komisyonu.ndan: 
Mtıhammen tık 

Erzakm cinsi :rv1iktarı Bedel teminatı Eksiltme şekli Gün saat 
Kilo Lira K. Lira K. 

------ - -- --
Sabun 7400 2442 18 3. 15. Açık eksiltme. 15-9-936 

Salı günü 
Sa: 13.30 

Adet 4425 331. 88. Açık eksiltme. 15-9-936 
Yumurta 295000 Salı günü 

Sa: 14 

Kilo 1705 127. 88. Açık eksiltme. 15-9-936 
Kaymak 1550 Salı günü 

Sa: 14.15 

Un 22500 K aDah Zarf. 15-9-936 
Makarna irmikli Salı günü 
ve kuskus. 9400 Sa: 14.30 
Sehriye 2200 
!rmik 2700 6700 502. 50. 

Zeytin yağı 12000 6840 513 Kapalı Zarf. 15-9-936 
Salı günü 
Sa: 15 

Tavuk eti 8900 Kapalı Zarf. 15-9-936 
Hindi eti 6700 6997 524. 78. Sah güni.i 

Sa: ıs.ıs 

Kuru çalı f asulya 10200 Açık eksiltme. 15-9-936 
Kuru barbunya " 

6000 Salı günii 
Nohut 6500 Sa: 15.3"0 
Yeşil mercimek 4400 
Kırmızı •• 2750 3617 271. 29. 

Kuru so~an 28500 Acık eksiltme. 15-9-936 
Sarımsak 410 Salı günü 
Patates 43500 3879. 20 291. 94. Sa: 16 

Bursa pirinci 36800 8832 662. 40. Kapalı Zarf. 15-9-936 
Sah günü 

Sa: 16.30 

Beyaz peynir 16100 5957 446. 78. Kapalı Zarf. 15-9-936 • Sah günü 
Sa: 17 

ı - Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı. muhammen bedellerile: 
ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı erzaklar kapalı zarf ve açık 
eksiltme suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen 
saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: tık 
teminatlarını belli gi;,, ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye 
ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklilerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri ilan 
olunur. (729) 

Bugünkü 
öbürgiin 

,... Nişantaşında ~ 

I Ş l K Eskı "Feyziye,, L l SES l 
Memleketim.zin en eski hususi lisesidir 
na, Dk, Orta, ve Lise kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 

Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 

---------------------------------------------------------------------------~ 

ıstanbul Gayr:mübaditler Komisyonundan: 
D. No. Semti \ 'C mahallesi Sokağı Emli.k No. Cinsi ve lı.ls. Hisseye göre 

muhammen -"· 

302 Çcngelköy E. Kilise E. 13 14 7 metro arsa 150 A. art· 
Y. Tanrıverdi Y. 21 tırınıı 

1169 Unkapanı Hızırbey Zeyrek Cad. E . 137 Kagir dUkkin 1000 K.z 
Y. 155 

3'148 Bakırköy Kartaltcpe Kabristan 9 1289 metro tarla 200 A. art· 
tırın8 

3·176 Bebek E. Hamamcı Kuyu E.1 MU. 242 metro a.rsa 170 ,, 
Y. (Yeni) Y. 12/ 67 

3190 Y cdikule imrahor Merhaba köşesi E. 12 70 metro arsa 120 ,, 
llyasbey Y. 18 

3704 Tophane Kılıç Mumhane ve E . 8-14-16-40 Kagir salhane ve ahır 
Alina.E:a Kılıç Alipaşa Y. 8-14-178 ve Ustünde odat'arın 

mescidi mahallen 1,4 His. 4422 K.za 
34-42-178 

3824 Çengelköy E. Yukarı mahalle E. 12 172,25 metro arsa. 175 A. art· 
Y. Hasan paşa seddi tınna 

yukarı 

4229 BUyükada Yalı E. Aya Yani E. 9 45 fiO metro arsa 460 
Y. Düz Y. 7-9 

ada 12 
parsel 10 

4573 Bebek E. Yenimahalle E. ve Y. 83,25 metro arsanın 
Y. Bebek bağı 40 1/ 3 His. 20 .. 

7614 Beyoğlu Kamer Kalyoncu E . 6-6 MU. üstünde odaları olan ka-
Hatun Kulluğu ve 6 ).lü. Y. 2-4-8 gir dükkanın 9/ 20 His. 4000 K.znrl' 

Dudular çıkmazı 
8217 Büyükada E. Karanfil E . 21 Ahşap hane ve bahçenin 

Karanfil Y. Lala Hatun Y. 19 39456/ 46080 His. 870 A . art· 
ve Temenna tJrJlll'l 

8342 Bakırköy Kartaltepe E. Karakol 13 1289 metro tarla 200 ,, 
Y. Zuhuratbaba ve 
Kabristan 

8334 Küçük pazar Hacı Kadın E. 58 Ahşap hanenin 1/ 2 His. 500 ,,, 
Hoca Gıyasettin Y. 66 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün mUddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 7-9-936 tarihine tef'l 
lUf eden Pazartesi günü saat on dörttedir Sıı tış mlinhasıran gayrimiiba !iil bonosiladır. 

Sahibi: Ahmet Enıln ~ AUIAN-Umumı Neşnyat.ı idare Edtın : S. SALL\ı 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limltet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 
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lzmir Fuarını Ziyaret 

Etmek isteyenlere: 
Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmi müna

sebetile sergiyi ziyaret etmek istiyenlere kolaylık 
olmak üzere 31 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 
1 5 te İZMİR vapuru İstanbuldan kalkarak doğru 
İzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddet
çe lzmirde ziyaretcilerin ikametlerine tahsis edile
cektir. 

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

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

Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklar -
1""'~ ;c-.. ;t'""',1" ,.. ... ~"ı,...-; :ı~-- "'1,,..,.,.- I t;,')7' 
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985 
l{uJlanacağımz fener ve pillerin en iyisi DAİMONdur. Bunları • 

görmek isterseniz lZMlR SERG1sinde 83-92 numaralı paviyona 
tl'ıüracaat ediniz. Bizzat görünüz. 

. POKER tıraş bıçağı ile DA1MON fener ve pilleri de bu sergidc
<Iır. İki kromlu Alpaka Kaşık ve çatallarını da daima tercih ediniz. 

Karacabey Merinos Yetiştırme 
Çi1tliğı Müdürlüğünden 

Karaciğer, mide, barf'ak ve böbrek hastahk1arına 

TUZLA İÇMELERi 
İçıne trenlerinin vapurları Köpriincn 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,10 - 11-

13,15 - 15,10 · 15,50 dır. ____ ... __ ii ....___ _____________________________________________ __ 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatma satılıyor 

Asri Mobilya Mag"' azası AHMED 
FEVZi 

~'atanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 
----

1 - İlk, Orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
sız talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt iı;in hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tak· 
libenin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek is

Yenlerin bir an evvel rnüracaa tlan tavsiye olunur. 
4 - Eylülün onbeşine kadar kaydini yeniletrniyen eski talebenin 

nıUracaatlan kabul edilmiyecektir. 
5 - lstiye~lere kayıt şartlarını bildiren tarünarne gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 
.......... 1030 

lstadbul Ticaret ve Sar:ıayi 
Odasından: 

. Memleketimizde aile sanayii ve küçük sanatları teş
~ık ve himaye için İktisat Vekaleti tarafından Ankarada 
~ 9 'l'eşrinievvelde bir el işleri sergisi açılacaktır. Sergide 
d erek eşhas nezdinde bulunan ve gerek dükkan ve evler
e~· :Yapılmakta olan eski ve yeni eserler teşhir edilecektir. 
Ilı 0 nderilecek eşyanın nakli, iadesi. sigortası ve istant 
~·~srafları vekaletçe deruhte edilmiştir. Muvaffakiyet 
f 0sterenlere muvaffakıyet derecesine göre nakti müka-
0at Ve madalyalar verilecektir. İştirak etmek istiyenlerin 
lllrı beş Eylüle kadar gönderecekleri eşya hakkında Oda -
ıza malfünat vermeleri rica olunur. ( 694) 

............... 1021 

Maden kömürü Satln alınacak 

Yüksek iktıset ve Ticaret Mek-
tebi Müdürlüğünden-
12~üksek iktisat ve ticaret mektebi için açık eksiltme ile 
tarı ton kriple maden kömürü satın alınacaktır. Beher 
ı 62U~a 18 lira değer tahmin olunmuştur. İlk teminatı 
ğaı l~radır. Eksiltme 4 eylül 936 tarihinde saat ı 4 te Ca
llle~glund,a Cümhuri~e.t_. Matbaası karşısında yükse~ 
~ö tepI~r ?1uhas~becılıgınde yapılacaktır. Şartnameyı 
se~e1:' ıstıyenlerın Pazartesi ve Perşembe günü Yük -
~kııi~~ısat ve ticaret mektebine ve eksiltmeye iştirak ede
Söz·~rın belli gün ve saatte kanuni belgelerile birlikte 

u geçen muhasebecilikte komisyona müracaatları. 
............___ ( 477) 897 

ilfü"r'iiıitilM-Uii 

1. - Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir
me çiftliği için iki memur evi açık eksiltmeye konmuş
tur. 
2.-Beherinin keşif bedeli (3369) lira (77) kuruştur. 
3. - Eksiltme 2- EylüJ -1936 tarihine müsadif Çarşam 
ba günü saat 15 te Karacabey harasında yapılacaktır. 
4. - Muvakkat teminat miktarı her iki ev için ( 506) li
radır. 
5. - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardrr. 
A. - Mali şartname. 
B. - Fenni şartname. 
C. - Proje, 
D. - Nafia şeraiti umumiyesi 
6. - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 
2490 numaralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti-
rak eylemeleri ilan olunur. (427) 

824 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan 
aşağıda isimleri yazılı 6 kalem sabun, soda, vesaire hizala 
rında gösterilen muhammen bedeller üzerinden toptan 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitüsü binasında toplanan İda
re ve ihale komisyonu tarafından 8-9-9 3 6 tarihine rastlı
yan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire Mü

dürlüğüne müracaatları. (554) (652) 
Cinsi Kilo Kuruş Yekun fiati K. 

Miktarı Beher kilosu 
Sabun 
Soda 
Fayda 1 kiloluk 
Kaol 250 gramlık 
Pril 
Flit pompası 

5000 45 
2000 ıs 

600 kutu 80 
200 ,, ün 45 

2000 18 
50 adet 75 

995 

225000 
30000 
48000 

9000 
36000 
3750 

3517,50 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası lstanbuı Şubesinden: 

Galatada Voyvoda caddesinde Bankamız binasının ça
tısında yaptırılacak tamirat ile imal ettirilecek 13 adet de 
mir arşiv dolabı kapalı zarf usulü ile münakasaya konul
muştur. 

Bu husustaki teklif mektuplan 5 Eylül 1936 saat 10 a 
kadar şube müdürlüğüne verilmiş bulunmalıdır. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin Bankaya müracaatla ih -
zar olunan şartnameleri almaları. ( 554) 918 

il 
TACETTiN GU~TAN 

BUYUK HOBiLYA HAGAZASI 

aır 

defa 
gelip 
görü
nüz. 

MODERN .. TEMİZ MALlfHE 
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ltalyan Lisesi ve Tıcaret Mektebı 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kayıt muamelesine eylülün birinci gününden itibaren 
Saat 10 - 12 de yapılacaktır 

923 

Nazilli Pamuk Tohum islah 
istasyonu Müdürlüğünden: 

Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliği Çırçır fabrikası 
için evsaf ve şeraiti aşağıda yazılı bir motörle teferrüatı
na ait makineleri satın almak istiyoçuz. Bunları aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde satmaya talip olanların son fiat
larını ihtiva eden tafsilatlı tekliflerini en kısa bir zaman
da sözü geçen çiftlik müdürlüğüne bildirmeleri ilan 
olunur. 

Ar;ınılan Şartlar: 

Motörde: 
Tek ufki veya çift amudi silindirli 65 - 70 H. P. kuvve

tinde tam dizel dakikada adedi devir 500 den fazla olmı
yacak. 

Bir kompressörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve mo
törü tebrid için bir su pompası ve sabit kadranlı bir taki
metre ile mücehhez bulunacak. 

Motör aşağıdaki firmalardan birine ait olacak: 
İngiliz: Lister. Grosley, National, Ruston. 
Alman: Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N. A. N. · 
Motör Akople Generatör: 
Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 - 280 volt -

Juk olup Fregensi 50 olacak ... Simens .. veya ''A. S. E.,, 
tipinde olacak ve bir tarafından müvekkiz dinamo ile 
mücehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu: 
Makine; Işık ve kuvvet şubelerini ihtiva etmek üzere 

i.iç kısımlı olacaktır. Makine kısmında otomatik bir şal
ter, bir Ampnnetr, bir volmetr, bir kilovatmetr ve bir de 
Freğensmetr bulunacaktır. Bunda ayni zamanda mu
vakkiz dinamosuna ait volt ve Ampermetr konulmuş ola
cak, kuvvet kısmı dört şubeli olmak üzere dört şalter ve 
dört amprimetresi bulunacak. 

Ekleraj kısmında dört şube bulunacak, her şube onar 
amperlik olacak ve her şubenin ayrı ayn şalter ve sigor
ta tertibatı bulunup umumi bir tenvir kilovatmetresi bu
lunacak. 

Tablo izoleli simens sisteminde çelik levhalardan ya
pılmış ve bütün enstrümanları bu tabloya gömülmüş 
olacak. 

Bun ar an a a mevcut makinelerin işletilmesi için 
bunları grup grup çevirecek Elektromotörler alınacak, 
bunların evsafı ve kudretleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Adet . 
1 3 14 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
2 2 3 Kilovatlık Trif oze Elektromotör 
3 2 7 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
4 2 3 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
Her Elcktromotör tam ve pinomatikman kapalı "Ge-

kapselt .. olacak ve her biri sigorta ve şalter tertibatını 
havi olacaktır. 

Makinelerin l 0-10-936 tarihine kadar muesseseye 
teslim edilmesi şarttır. ( 590) 945 

Üevlet Uemiryollan ve Lımanlan ı~letme 

Umum ldıu-e~ı ilanları 
-

Yenıdoğan ve Esenkent ıstasyon 
bınalarının ınşaatı eksıltmesı 

Haydarpaşa - Ankara hattinın 5 04 + 490 ve 5 35 + 922 
kilometrolarındaki Yenidoğan ve Esenkent istasyon bi
nalarının inşası kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372.68 lı
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesaire evrakı 
D. D. Yollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 
122 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 3 Eylül 936 tarihinde Perşembe günü 
saat 15 te Ankarada D. D. Yolları t~letme Umum Mü
dürlüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Merkez Birin
ci Komisyonunca yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Ko
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 1828 liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eks11tmeye 

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzaları tahtında 
bir mektup, 

D - Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet 
vesikası, 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine posta ile ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektupları iadeli 
taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona 
ı;elmiş bulunması lazımdır. . 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. 
YoUan Yol Dairesine müracaat etmeleri. ( 484) ( 4 ~~) 
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idareli ve ucuz soğuk 
hava dolabını buldu ya 
artık dünyaya bile me
telik verdiği yok! 

FRiG DAiRE 

• 

MADE ONLY BV MOTOR~ 

Her dolabın üstünde hakiki FRlGlDAlRE'in alameti 
olan bu n1arkava dikkat ediniz. 

( ~ • J. • • 1. ' c '.. : ,. 
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·Mevsimi G e 1 d ı 

TÜRK A"TRASiTi 
Satış ·ve rleri: 

Maden kömürü işleri T. A. ş. 
Bah~ekapı Taş Han 6 ncı kat, Tel. 21195 
Türkiye iş Bankası Galata şubesi, Tel 44630 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası, . 
Bah~ekapı Taş Han, Tel. 22971 .. 22042 

Eski FEYZiATı------~ 

Yatııı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
Kızlar ve erkekler lc;in ayr1 bölüklerde: An·a, ilk Orta ve Lise sınaflar. 

Kayıtlar başlamıştır. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Kayıt ve tafsilat için her gün mektebe 
ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine müracat 
edilebilir. 

Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210. 

, ___ _ 
BU AKŞAM 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

Bestekar Selihattin PINAR 
San'at hayatının 23 cü yıldönümü 

-...~--· kutlulanacaktır. Telefon: 41065 --EJa• 

BOU LA BiRADERLER ve ŞÜREKAS1 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - İzmir Gazi Bulvara 

ve ~ATıE' nin bütün şubelerinde 

t' • •• 
~ . ~ 

Boğaziçi ve Adalar.da efsanevi bir gece 

, 5 Eylül Cumartesi 
\ Galatasaraylıların m~htab gezintis'i bu sene tertib 
edilen vapur gezintiler~nin en mükemmeli olacaktır, 

..Akay,, idaresi tenezzüh için büyük vapurlarından birini tahsis 

etmittir. Vapur tenezzüh günü tam saat 19 da Köprünün Adalar 

iskelesinden kalkarak Kadıköy iskelesine uğrıyacak, sonra Be

bek ve Tarabya önlerine hareket edecek, bilahara Moda yolile 

Adalara kadar gittikten sonra Köprüye dönecektir. 

Mükemmel caz, zengin büfe, çok hoşa gidecek bik eğlehce 

• •• 
A~ft~~~~R~· . MEKTEPLERE l,..1 ,8" p ı.?><'" · Tahaıle gelecek talebelerin ihtiyacı olan yatak, battaniye, havlu, çarşaf, 
~~ rsa ' A : pijama ve çamaprları marka ve numaralarla çok kısa zamainda hazırla· 

,~' - ~ lstanbul Sultan· H AnıpsteAslimNedilirH. u·. s N u·. .Bursa """' 
hamam No. 4-24 P1'.z~~ 

ZAYl - Tatbik mührümü zayi et-ı 
tim kimseye senedim yoktur yenisi-
ni yaptıracağımdan htikmU kalma
mıştır. Küçükçekmecede kasap Re -
cep Sabri. Sayın alkımıza: 

ZA 1'1 - 1302 seyyar araba numa- Şirketi Hayri yenin bu mehtap için yapmakta oldu-
rası kaybolmuştur. hükmµ yoktur. ğu p~ograma ait ilanı pazardan itibaren gazetelerdf 

Ayakapı vapur iskelesi takıp buyurunuz. 
Kiryako Mavridi ~ 


