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Dün bütün memleket en 
serefli 

• 

Varlığımızın 
güzel bir 
parçası 

Dahiliye Vekili ve Cüm
huriyet Halk Partisi 

Genel Sekreteri Şükrü Kayanın 
güzel bir nutkunu, kimimiz ev • 
\'elki gün dinledik, kimimiz dün 
kü gazetelerde okuduk. · 

Nutuk, Atatürk köprüsUnün ilk 
temelinin atılması merasiminde söy
lenmiştir. Fakat Dahiliye Vekili bu 
hadise üzerinde pek az durmuştur. 
Bunu vesile ederek ortaya İstanbul 
hakkında umumi bir görüş tarzı 
koymuştur. 

Biz Şükrü Kayanın iı u t k u n u 
tu bakımdan mühim ve şümullü bul
duk: 

1 

Ne dersek diyelim, lstanbulun 
memleket içindeki mevkiinde bir 
gayritabiilik havası vardı. Asırlar

ca, memlekette İstanbullu, taşralı 

diye bir fark hUkUm sürmüştü. Yi
ne asırlarca, memleketin iradmm bü

Ytik kısmı lstanbula akmış, İstanbul 
için sarf edilmiş, memleketin başka 
kısırnlariyle İstanbul arasında dağ
lar kadar umran farkı husule gel
mişti. Bu vaziyetin lstaİıbula kar
'1 zihinlerde biraz acılık izi bırakma
ıı da tabil idi. 

GünUn birinde memleketin merktı-

bayramını kutluladı 
Geçid çok parlak oldu • 

resmı 

Çelik ordumuza katılan genç 
merasimle 

subaylara 

dağJtıldı diplomaları büyük 
'-----~----------------------~--------------~----~~.,) 

~. ~~~~~~.~~~~~.!u~~~~~ ~~----~ Taksim abidesi 5inünde merasim ha 
birçok ferdi menfaatler sarsıldı. BU- 30 Ağustos zaferinin 14 Un~yıl- muştur.Malk, gece sabaha kadar bu 
Ytik bir şehir içinde kesif bir halde dönlimil, dün İstanbul ve memleketin zafer günUnU candan tes'it etmin, 
Yaşıyan nUfus, zaten menfi cereyan- bütün köşelerinde içten gelen bir se- gece fener alaylan tertip olunmuş, 
la ... - ya lmasma mu''saı't bır' ktitl vinr ve neş'e ile kutlulanmıQtır. Bu 

• u• YI e :1 "' Halkevlerinde müsamereler verilmiş-
teşkil eder. Bunun için İstanbul, büyük zafer bayramı münasebetile tir. 

bak etmi§lerdir. Genç sUbaylan res· 
mi geçitten sonra Cümhuriyet abide
sine çelenk koymuşlardır. Diploma 
tevzii münasebetile Harbiye mekte
binde büyük bir merasim yapılmıştır. 

bir müddet memleket içindeki ta.- yapılan resmi geçit çok parlak ol -
bii vaziyetini göremedi ve bulamadr. muştur. Merasimde, ·Milli Müdafaa Her sene olduğu gibi bu sene de 

Zafer bayramına ait tafsilat 8 i~

ci sayfamızdadır. Harbiyedeki dirılo
ma tenii merasimi tafsilattını altıncı 
sayfamızda 'bulacaksınız. 

Bu gayritabülik memleketin ve hü- ve Maarif vekillerile askeri erkan ve yü~Jerce ge:ıç kara ve. deniı sübayı. 
kflmetin İstanbula karşı olan görü- kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun dün diplomalarını alarak orduya ilti
VU üzerinde de tesirler yaptı. Ortaya 
(İstanbul) diye bir mesele çıktı. 

Dahiliye Vekilinin nutku bize !IU 
hissi vermiştir: Kısmen asırların 
mirası, kısmen memleketteki son de
~ikliklerin neticesi olan gayritabi
hık havası geziye hiçbir iz bırakma
dan artık silinmiştir. Eski asırla
rın, hiç ştiphesiz memleketin diğer 
kısırnıanrun acı mahrumiyetleri ba -
hasına !stanbulda tekasüf ettirdiği 
'l'Urk kültür eserleri bugıln artık 
~a~ ölçUsUyle ölçUl~Uyor. Bunlara 
UgijnkU Türk varlığının kıymetli bi
~r Parçası, birer hazinesi gözüyle 
akı!ıyor. 

Gayntabiiliğin ortadan kalkma.s:ıı 
~~ lstanbulun memleket içindeki ta-
U Yerini bulması, şehrin bundan 

'<>nraki inkişafi bakımından çok 
~himdir. Bu sayede şu nokta bü
ı.·· . memleketçe bet".rak bir surette 
~0lillebilecektir: 

Ilı 1stanbul, tıpkı madenlerimiz, or
b lllıla.rın\ız gibi, memleketin servet 
u atinelerinden bir kısımdır. Ticaret 
rneuııeriyle milli sermaye mevcudu
oı uıu.n bir hesabını yapmak mümkiin 
rtı~a. İstanbul bu hesabın içinde çok 

hirn bir yer tutar. 
ı. lstanbuldaki güzel manzaraların 
••ert>·. 
l-' ırıne, dünyanın başka b~ka 

1~rlerinde, ayn ayrı tesadüf edilebi
l-'e. Fakat dünyada başka hiçbir 
gur ~oktur ki, bu kadar mütenevvi 
~a~ell~k_Jerl birkaç kilometrelik bir 

a ıçınde toplamış olsun. 

&a~nr.a Türklerden evvel buraya 
den~P olan milletlerin bıraktığı me
da ~ eserlerinden başka tstanbul
~erı . klük namma MYISIZ sana 
Ilı u eti Vilcuda getirilmiştir. Şurası
kad nutJnıyaımı ki, on yedinci asra 

ar Türk "arı k vatanı, dünyanın e n 

Dil Kurultayı bugün Kıymetli misafiri 

lekrar top' anıy· or istikbal hazırlığı 
Nahlin yatını karşılamak 

Dil kurumu başkanı, dün· fCnebi' 
alimler şerefine bir ziyafet verdi 

Kurııltaym SO'll topürnt1smda Leh profesörü tc::ini okuyor 

(Yazısı üçüncü sayfanuzdad.ır] 

· Üzere iki torpitomuz 
Çanakkaleye gidiyor 
Yakında memleketimizi ~eşrif edt-

cek olan İngiltue Kralı sekizinci Ed

vard, evvelki akşam Atinadıın hare
ket etmMir. Sekizinci Edvard, Yunan 

a.dalıırmm bir ikisini ziyaret ettikten 

sonra ÇanakkaJeye ~f'le<"ektir. Bu im

susta Atina mtihabirimizin ,·erdiği tnf 

!-tilat üçiincü ayfanll7.dadır. 

~aşvekil bugün 
lzmire gidiyor 

İzmil" fuarını bir 
nutukla açacak 

Beynelmilel lzmir panayırı, yarın 

büyük . merasimle açılacaktır. Bas -
vekil General Ismet Inönü, açılış me 

rasiminde bulunmak üzere bugün sa 
============================ at 15 te İzmir vapuru ile Izmirc ha-
dan 1stanbula hadsiz, . hesapsız sanat yi telif planlarını mütehassıslara reket edecektir. 
ve medeniyet mirasları kalmıştır. bırakmak, onların dediğini yapmak- Başvekille beraber İktisat Vekili 
İnsan eliyle tabiatın beraberce ça- tır. Hüsnüniyetimiz nekadar büyük Celal Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü 
lı§ması neticesinde İstanbul kıymet olursa olsun, işi mütehassıs sıfatiyle 
biçilmez bir define haline gelmiştir. bilme?cn, akıl yordamiyle yol ara- Kaya, Trakya umumi müfettişi Ka-

Karşnruzdaki mesele şudur: Defi- maya, tecrübelere girişmeye kalkr§· zım Dirik te gideceklerdir. 
nemizin kıy.ı:netini bilmek, yanlış gi- mamalıyız. Mevcut çok mahdut lsmet InöİıU ve vekiller, Izmirde 

i§ler, sathi görüşlU umran ve deği- vasıtalarımm israf etmekten ve ya- parlak merasimle karşılanacaklar • 
şiklik hareketleri neticesinde bu gü- pacak yerde yıkmaktan ba§ka bir dır. 
zel definenin kıymetini kaybetmesi- netice alamayız. Panayir, yarın saat 17,30 da Js -
ne meydan vermemek, dcfinemizi İstanbul definesini muhafaza ede- met Inönünün nutku ile açılacak -

memenin ve bilakis bozmam~ tarihi tır. Açılış merasiminde Izmir bele • iktısadi . manasiyle işleterek azami 
verim almak ... 

2 incide : Şehir Haberleri-- Siyaset ilemi - Talcvim 
3 üncüd : Son Haberler - Resimli makale - Felek. 
4 üncude : Acı hakikatler - Saglık Öğiitlen 
5 incide : Hafta içinde ismi geçen büyuk adamlar 
6 mcıda : Spor - Harbiye mektebindeki tören tafsılatı 

7 incide : Radyo haberleri, haftalık radyo programı 

8 incide : Zafer bayramı tafsilatı - Oc; İstanbul 
9 uncuda : lzlandaya Türk akmı - Mari Antuvanet 

Sovyet hükumetinin . notası 

T roçkinin hudut harici 
edilmesi isteniyor 

''T roçkiye sığınma hakları 
vermek dostluğu bozabilir/,, 

Sovyet hükumetinin em
ri üzerine N orveçteki Sov 
yet elçisi, Norveç Dış Ba
kanına bir nota vermiş -
tir. Bu notada, Sovyet 
hükumeti azası ile diğer 
eşhası öldürmek maksa -
dile kurulmuş bulunan 
tethişçi teşkilatın halen 
N orveçte oturan Troçki 
tarafından vücuda getiril 
diği ve idare edildiği res
men bildirilmektedir. 
Tethişçi hareketler orga
nizatörü Troçkiye istik -
balde de sığınma hakkı 

1 verildiği takdirde Norveç 
le Sovyetler Birliği ara -
smdaki dostane münase
betlerin haleldar olabile -
ceği ayrıca kaydedilmiş-
tir. 
Nota, Norveç hükumeti
nin Troçkiyi Norveç ara
zisine sığınma hakkın -
dan mahrum etmek için 
Iazımgelen tedbirleri ala
cağı ümidi ile bitmekte -
<lir. 

[Bu mühim notanın tam metni 
üçiinc·ü snyfamızdadır.] 

\..----------~------------------------
ispanyada son vaziyet 

lrun cephesinde asiler 
hakimiyeti ele alıyorlar 

amele Sevil divanıharbi, 6 7 
hakkında idam kararı yerdi 
Paris, 30 (TAN) - Burgos'tan bildirildiğine göre. müteaddit milllci 

kolların Gaclalajara·ya doğru ılerledikleri anlaşılmaktadır. Bu kuvvetler, 
Sıgerga.'yı kuşatmışlardır. Şehrin sukutuna intizar edilmektedir. Mühim bir 
Katalan grupu da büyUk bir Kalmıjıst ittihadı vücude getirmek üzere Bur
gosa gitmiştir. Galate mektep gemisi, talebe, zabit ve tayfalarile birlikce 
isilere iltihak etmiştir. GPmi, Fcrrole gelmiş ve demirlemiştir. Scvilden alı
nan haberlerde Divanı harbin 6i amele hakkında idam cezası verdiği ~nln· 
şılmaktadır. Bunlar dinamıt yüklü 14 kamyon sevkederken yakalanan Bi· 
dinato maden işçileridir. 

lrun cephesi, 30 (A.A.) - B:ı snbah asi kuvvetler topçu ve tayy~re fa. 
aliyeti ile beraber harekete geçerek Urza sırtlarını ele geçirmişlerdir. Bu 
sırtlar hükumetçilerin tayyare knargahma hakim bulunmaktatdır. Bu 
tayyare karargahı şimdi düşman topçusunun ateşi altındadır. Bugün topçu 
düellosu . eniden başlamıştır. Birfatou karşısına yeni bir asi topçu kıt'ast 
gelmiştir. 

[Di~er telgraflar altıncı sayfadadır. l 

Yeni Rumen kabı nesi 

I 

Titü!esko çekLdi, Anto
nesko hariciye nazırı 
Başvekil T ataresko, siyasette 
değişiklik olmıyacağını söylüyor . 

Bükreş, 30 (A. A.) - Rador ajan· 
sı bildiriyor: 

Yeni hükumet azaları geceyans: 
hususi trenle Sinayaya ı,.·urmışlar 

Pelesh şatosunda kral tat afmdan ka 
bul edilmişler ve yemin etmişlerdir. 

Yeni hükumet azaları lıstesi şu. 

dur: 
Başbakan ve teslihat bal~aııı. Ta· 

taresko. · 
Başbakan muavini: İncou:~.ü. 
Dahiliye bakanı: Dcmctrc Luca. 
Hariciye bakam: Antonf'sco. 
l<"inans Bakanı: Cancicov. 
Adliye bakanı: Hiroea Djuvara. 
Ticaret bakan{: V al er Pop. 
Nafıa bakanı: Franasoviçi. 
lş Bakanı: Nistor. 
Ziraat Bakanı: Basile Sassu. 
Milli müdafaa bakanı: General 

Titiılesko 7'atarcsko 

Kültür bakanı: Doktor Angelesco. 
Devlet bakanları: Pean Lapedatu 

ve Michcl Negura. 
Müsteşarlar: Badulesco, Aurcle 

Bentoiu, Basile Barca, Tibere Mooo· 
iu. Pierre Benaı Demetre "Alimanie-

Angelesco. teanu, Michel Berceanu ve Georges 
'Ilır~ lı: en i n k i ş a f l ı yeriydi. 
ltirtld' ti~eti denizlere, karalara ha
lnkiş ı.f Guzeı sanatlar, bilgi, içtimai 
1tının a b~kımından Türkiye, zama
l3Utu en ıleri gitmiş memleketiydi. 

Memleket hesabına İstanbul için 
ileri sürülecek ilk temenni, lstanbul
da eskiyi muhafaza ve yeni ile eski-

mes'uliyeti, ve bu defineden istifade 
edememenin iktısadi mes'uliyeti ve 

Sıhhiye bakanı: Doktor Costines- Caranfil. 
diye reisi de bir nutuk söyliyece}rtir. co. [Bu meseleye ait diğer taf ·mit VI! 

Başvekilin, ayni ak~am Istaı_:bul{ ~ ,Sanat ve cdyan bakanı: Victor Ja- Ba~veldl Tatar~konun beyanatı 3 zararı çok ağrrdır. 
:4hmet Emin YALMAN hareket etmesi muhtemeldir. · mondi. ün<'ü sayfanuzdadır.] n bu varlık ve inkişaf asırların-
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Belgrat mektubu 

Yugoslavyada geniş 
ve plin lı isliha t 

Küçük itii<if toplqntısından 
sonra Yugoslav - Rumen - Çek 
teşriki mesaisi kuvvetlenecek 
8 el~at, 28 (Hususi mu~ab~-ı nmda Yugoslavyanm Rusya ile mU-

mız yazıyor) - Stoyadinovıç na.sebatı da görüşülecektir. 
hükumetinin mevkii iktidara geçme- • • 
1ıindenberi Yugosla.vyanın komşula- Dahıldeki ıılahat 
riyle münasebatı daha ziya.de iyileş- R esmen bildirildiğine göre, Yu-
mckte ve sağlam.l&§lllaktadır. Yu- goslavya ile İtalya &rMmd& 
goslavyanm Macaristanla olan iktı- yeni bir ticaret muahedesinin tanzi
sadi ve siyast mUnasebatı da son gün mi için Belgradda yakında milzake· 
Ierde iyile§meye yüz tutmuştur. Hu relere girişilecektir. İç siyasette eko
sebeple bugünlerde Macaristanla Yu- nomik ve saire gibi ıslahat yapılma.k
goslavya arasında. ticari münaseba- tadır. Fakat, bütün bu ıslahat de
tm yeniden tanzimi için her iki mokrasiye istinat etmektedir. 
memleket murahhasları miizakereye Yugoslavyada gençliğin terbiye. 
girişeceklerdir. Bu müzakereler mu- siyle en ziyade alakadar olan teşki· 
vaffakıyet kazandığı takdirde, Yu- lat sokol gimnastik teşkllltıdır. Bu 
goslavyanın Tuna havzasmdaki dev- teşkilat memleketin her kö§esine 
letlerle teşriki mesaisi ihtimali de yayılmıgtır. Sokol te§kilitı, eylfilde 
kuvvetlenmiş bulunacaktır. yapılacak genç kral Petar'm doğum 

Macar ve Yugoslav matbuatı bu y.ıl dönümü şenliklerinde, hazırladı
milzakerelerde ihtilaflı meselelerin ğı beş ~enelik iş planını ilan etmeyi 
her iki memleket arasında dostane kararlaştırmı~. Bu plan mucibin
bir ıurette halli yolunda temenniler- ce, sokol teşkllltı memlekette köy 
de bulunmaktadır. Bura siyasi mah~ ve kasabalarda halkın manen ve 
fili, müzakerelerin mU.Spet neticelen- maddeten yükselmesi için faaliyette 
mesi arzusunu izhar etmektedir. Yu- bulunacaktır. 

Belediye intihapları 

Y ugoslavyada Stoyadinoviç hü
kumetinin iktidar mevkilne 

J' A N 

Festivalin ikinci günü 
Dün Sarayburnu ve Çamlıcada 

büyük şenlikler yapıldı 

Fabrikalarımızda 

Ameleler için birer 
mektep açılacak 

Memleketin endüstri işlerinde mu
vaffakıyetle çalışmakta olan Sumer 
Bank, Türk amelesinin iş haya.tında
ki refahını temin yolunda esaslı ted
birler almaktadır. Verilen mal\J.mata 
göre, banka bu hususta teşebbüslere 
girişmiştir. 

Kayseri bez fabrikasında ~alışan 

kimsesiz kadınlarla kız çocuklarının 
barınmaları için 150 kişilik bit· yurt 
hazırlanmıştır. Yurtta bu nevi işçile
rin iaşei ibate ve istirahatleri temin 
olunacaktrr. Yurt, ilerde genişletile
cek ve şekli bilahare bütün fabrika· 
lara teşmil edilecektir. 

Sumer Bankın Bakırköy, Feshane 
ve Kayseri fabrikalarında açmış o!
duğu okuma yazma ve teknik tedri· 
sat kursları çok iyi neticeler vermiş
tir. Bu kut"Slar, birer mektep haline 
getirilecektir. 

Poliste 

Ortaköyde feci 
bir cinayet işlendi 
Arkadaşını öldüren katil 
daha iki kişiyi vurmayı 
tasarladığını söylüyor 

31 - 8 - 936 ;::! 

Siyaset Glemi' 

F ransada dahili 
çalışmalar 

Fransa son zamanlarda sayısJJ 

ha.rici gaileler ~mdndır. tspaıı· 
ya meselesi ba§hba§Illa bir derttir· 
A vrupadakl yeni askerlik yarıŞI 

Fl'1lllsayı çok yakından alaka.dılt 
eder. Almanya ve İtalya tara.fınJJl 
bir Merkezi Avrupa bloku kurJJıSl' 
hususunda.ki teşebbüslerine karşı oıu 
kabil tedbirler dti.5tinmek, küçük an• 
tantla~ Lehlstanla olan münascbetl&
rinl yakından yakma. tetkik ve öl· 
çilden geçirmek Iii.zımdır. 

Bu harJci gallelere rağmen Blunl 
kabinesi, dahili meselelerle çok cür• 
etle \.'e muvaffaluyetle ~rpışmakta
dır. Bir ta.raftan Fransada hususi 
menfaate dayanan · ~ an'anelerinl 
kırmak, diğer taraftan ameleye hali· 
kını vermek, ta.kat sermaye üzerine 
kurulu Iktısadt muvazeneyi de boz• 
mamak çok çetin bir iştir. Bununla 
beraber Blum kabinesi, ameli iınkfin• 
lar dairesinde auımi verhnl aJ.mak· 
tadır. 

Günlük işlerden b~ka (Blum) ka'" 
binesi, Amerikada Mister RUZ\·eltiJI 
yaptığı gibi büyük ölçüde bir prog· 
ra.ma da sarılmıştır. Geçen Jıaftıl 

Fransa mebusan meclisi kapanmaı· 
dan evvel Blum kabinesinln başlıc3 
tasaV\.W'larma alt kanunJan kabtıl 
etmiştir. Bu meyanda. amele ücretle
rinin umumt surette artması ve çalı~ 
ma saatlerinin azalması da. vardır• 

Yani Fransız amele daha az saat ç:Y 

lışaca.klar, fakat çok saat için aldık• 
larından daha fazla. ücret elde ede
ceklerdir. 

goslavyadakl Macar akalliyetinin re
fahını temin için müzakerelerde Ma
caristanm dostane bir yol takip et
mekte menfaati vardır. 

Yugoalavya ve diğer Balkan 
memleketleri 

geçm~ile, değişen diktatörlük reji- Balkan festi valinin ikinci gUnü de saat 15 te başlıyan eğlencelerde 

Ortaköyde Dereiçinde bahçıvan 

Hasan ve Rıza ayrı ayrı, fakat yan
yana iki evde oturmaktadırlar. Evle 
rin duvarları biribirine bitişik oldu -
ğu için Hasa.nm evinde konuşulanlar 
Rızanın evinden duyulmaktadır. Rı
za, Hasanın evinde olanları kilivede 
söylemekte ve bu sözler de Hasaıun 
kulağına gitmektedir. 

Amerika.da Fordun tecrübe ettiği 
sio;teme bakılırsa bu tedbirin fahri• 
kacı hesabına daha çok verim tenıf1I 
etmesi beklenebilir. Fakat Fransıf 
fabrika.edan pek te Ford taraftııtf 
görünmüyorlar. Hükumetçe abnaoııl' 
tedbirlerin kendileri l~ln çok mihnet• 
ll bir devir açacağı fikrfndedlrler. 

minden sonra. ilk defa olarak mem- wl · · d · t' DU zevkle sUrmUr: ve probram kır balo eg ence ıçm e geçmış ır. n saat ., 

Y ugoela.vya orman ve maadin 
nazın Cura Yankoviç, bu hu

susta Macar "Nemzedek" gazetesine 
verdiği beyanatta., Stoyadinoviç hü
kumetinin mevkii iktidara ge<;me
sinden sonra Ma.caristanla Yugoslav
yanm münasebatmm iyileşmekte ol
du~u ve Yugoslavyanın komguta
riyle ve Macaristanla. iyi geçinmek 
arzusunda bulunduğunu resmi bir li
sanla temin etmiştir. 

lekette belediye intihaplarmm yapıl- 15 te Sarayburnu parkında Balkan- su ile sona ermiştir. Ça.mlıcadaki eğ-
masma geçilmiştir. Bu, memleket lardan gelen festival heyetlerinin iş- lencelerde bağlı güreşler, çüval, yu 
istikbalinin inkiı:ıafı bakımından da . murta ve muhtelif yarışlar yapılmış :.. tirakile bi reğlence tertip edilmiştir. 
siyasi ehemmiyeti haizdir. tır. Gece milli oyunlar oynanmıştır. 

Hasan, kahvede yapılan bu dedi
koduları şimdiye ka.dar işitmiş ve 
mUteaddit kereler Rızaya bu fena 
huyundan vazgeçmesini ihtar etmiş
tir. Bu samimt teklifler, Rızanın bir 
kulağından girmiş, öbüründen çık • 
mı§tır. Nihayet, evvelki ;ece Hasan 
yine kahveye gelmiş, Rızaya tekrar 
i htAr<fA lill l\ınmu~ \Te ayrııınr:;nır.-v 

Bu eğlence, gece geç vakite kadar Muhtelif dans müsabakaları, prog-
Bu sebeple, memlekette hükfunet devam etmiştir. Ayrıca Çamlıcada rama hususi bir güzellik vermiştir. 

partileri ve muhalif partiler timdi· ============================ 

Yugoslavya ile Yunanistan ara
mnda yeni bir ticaret muahedesi im
zalanmıştır. Bununla her iki memle

ket arasında muallakta. kalan me
seleler ta.ma.miyle halledilmiş bulun
maktadır. Yeni muahede, eylül ayı 
bidayetinden itibaren meriyete geçe 

cektir. 
Yugoslavyanm Bulgaristanla olan 

dostluk münasebatı, 19 Mayıs 934 te 
yapılan Bulgar clarbei hükumetinden 

ve Makedonya komitesinin ilgasın

dan sonra başlar. Her iki memleket 

arasında yeni geçitlerin ac;ılması ve 

pasaport muamelelerinin basitleşti

rilmesi münasebetleri çok arttırmış

tır. Yugoslav - Bulgar dostluğu ve 
yakmlaşmasr, geçen sene Sofyada 

yapılan Yugoslav Sokol • Bulgar Yu
nak spor şenlikleri tezahUratıyle ve 

son günlerde gene Sof yada yapılan 
beynelmilel Slav Coğrafya ve Etnog
rafya kongresiyle daha ziyade kuv -

vetıendirllmiştir ~ 

Ticari münaaebetlerin inkİfafı 

B u son kongrede Sofyada Yu
goslav murahhası Yugoslav 

Mlloeviç ou beyanatta bulunmU§tur: 
M .. , Mazideki coğrafya ve etnograf 

ya kavgalan yerine, ilerde coğrafya 
ilimlerimiz, iki milletin daha. ziyade 

anlqmuma hizmet etmelidir.,, 
Yugoelavya ile Bulgaristan ara

ımd& bir ticarl mukavele de mev
cuttur. Aradaki dostluk neticesi do

Jaymiyle, Yugoalavyadan transit o
larak geçmekte olan Bulgar stokla
rına Yugoslavlar, kolaylık göste>r· 

mektedirler. Hattl, Bulgar demiryol

Jan nezaretinin mUracaati üzerine 
Yugoslavlar, Bulgar üzUmlerinin ih· 
racı için kirayla Bulgarlara bu sene 
birçok vagonlar vermi§lerdir, 

den siyasi faaliyeti arttırmışlardır. 
Her tarafta propagandalar başla

mıştır. Sonbaharda yapılacağı bildi
rilen bu belediye intihaplarmda, ba

şında !çişleri Bakanı A. Kroşets, de

miryollan nazırı Dr. Mehmet Spaho 

bulunduğu hüklimet partisi olan Yu
goslav radikal partisinin Sloveniyada 
ve Saray - Bosna bavalisinde ka
zanması ihtimali çok kuvvetlidir. 

Hırvatlıkta d& Dr. Maçek ile mtista

kil demokrat partisinin listeleri gale

be edeceği şüphesizdir. Eski Strbis
tanda birleşen muhalif partilerin v~ 

ba.,mda Stoyadinoviç bulunan hükü

met partisi, general Jivkoviç'in Yu
goslav nasyonal partisi ve Sv. Hoce

ranm başında bulunduğu halk parti
sinin listeleri üstün geleceği umul

maktadır. 1ntihaplarm yaklaşması 

münasebetiyle girişilen siyasi propa
ganda faaliyetine ba.ktlırsa, Yugos

la.vyada önümüzdeki belediye intl
h&plarmın çok gürültWU olaca.ğl sa-

nılıyor. **~ 

Kürklü av derileri 
Türkofis merkezi, kürklü av de

rileri üzerinde bir tetkik yapmı§ ve 
kürklil deri sanayii hakkında bir 
proje hazırlamıya başlamıştır. Bu 
tetkiklerin V«U"diği neticeye göre, 
zehirle a.vlama., postları daima boı
ma.kta ve deri kıymetini dUşUnnek
tedir. En iyi avlama l:apan ve silah 
kullanmak suretiyle olanıdır. Av hay 
vanatı neslinin kolay Uretllmesi ve 
bu hususta bazı lüzumlu tedbirler 
almm8SI da zarurl gö.dilmU§tlir. Ma
amafih, TUrkof is, bu tetkiklerini de
rinleştirmektedir. Alınacak kat'i ne
tice, av işlerinin organ~ze edilmesine 
yanyacaktır. 

Suriye heyeti dönüyor 

Yugoslavya.om, KUçük Antant ve 
Balkan Antantı ile olan yakınlığı ma
lil.mdur. KüçUk ltillfın Eylülde 
Bratislavada. toplanacak olan kon
gresinde Yugoslav - Rumen - Çek0tı· 
Jovak teşriki mesaisi daha ziyade 
kuvvetıendirllecekilr. Gene bu kon· 
grede, Orta. A vruoa meseleleri Ya-

Henüz Pariste bulunan Suriye 
Vatani heyeti, bugünlerde fıtanbula 

gelerek Suriyeye avdet edeceği ha • 
ber verilmektedir. Temin edildiğine 
göre, konu~alar sona ermı, ve &

saslı meseleler üzerinde tam bir an
la.şma. hlıııl olmu§ gibidir. Heyet, 
İstanbulda. bir gün kalacaktır. Suri
ye gazeteleri, heyetin Ankaraya da 
uğrıyarak Suriye ile Türkiye arasın
daki meseleler üzerinde de bazı te -
maslar yapacağım yazmakta.dırlar~ 

Belgrat ldroloji Kongresindeki 
murahhaaımız 

Tıp Fakültesi profesörlerinden 'Dr. 
Necmettin Rifat Yarar, Eylfil içinde 
Belgratta toplanacak olan Milletler 
arası idroloji kongresine iştirak c.t
mek ve A vrupanın mühim merkezle
rinde tıbbi tetkiklerde \mlunmak 
Uzere husust otomobiliyle bir ay sü
recek bir seyahate çıkmıştır. 

Pamuk tohumunun zararı 
Bazı yerlerde hayvan yemi az ol

duğu senelerde hayvanlara pamuk
tohumu yedirildiği ve bu yiizden 
hayvan ensacının bozulduğu anlaşıl
mıştır. Ziraat Vekaleti alakadarlara 
bir tamim göndererek yurtta yetişti
rilen pamuk çiğitlerinin hayvanlara 
yedirilmesinin hayvan hıf 'ıtssıhhası 
ve ekonomi bakımlarından doğru o
lamıyacağını bildirmiştir. 

Ziraat umum müdürü 
Ziraat Vekfıleti ziraat umum mU

diırU Abtğın, Vt:ka.lt:lu AAlt mUt:ıbb~t:
leri gezmiş ve Karadeniz sahil mın
takasmda bazı tetkikatta bulunmak 
Uzere Rizeye gitmiştir. Umum mü
dür, bu mmtakada portakal, çay \'e 
fındık yetiştirme işlerini gözden ge
çirecektir. 

Ebeler hakkında bir tamim 
Sıhhat Vekaleti, alakadarlara yap 

tığı bir tamimde mektepli olmayıp 
ta ruhsatnameli olan ebelerin ancak 
nahiye ve köylerde mektepli ebe bu· 
lunmıyan kaza merkezlerinde icrayı 
san'at edebileceklerini bildirmiştir. 
Aynca, kat'i bir zaruret karşısında 
kalınmadıkça mektepli ebe adedi ez 
olan merkezlerde bunların san'at 
yapmalarının terviç edilmemesi ila -
ve olunmuştur. 

radan ayrılınca evine gitmiş, fakat 
vaziyetin bu şekilde devamına fazla 
içerlediği için tabancasını alarak dı
şarıya çıkmı"tır. Hasan, yolda Rı -
zayı beklemeye karar vermiş, bunun 
için bir yol ağzını intihap etmiştir. 
Filhakika biraz sonra Rıza yanında 
arkadaşlarından Nezir ve Vangel ol 
duğu halde sokağın başından görün 
müştür. Bunların kendisine yaklaş
tığını gören Hasan, tabancasını çı

karmış ve hemen ateş etmiştir. Çı

kan kurşunlar Rızayı derhal yere 
sermiş ve adam olduğu yere yıkıla
rak ölmüştilr. Silah seslerini duyan 
polisler yetişmişler, katil Hasanı ya 
kalamışlardır. Rızanın cesedi morga 
kaldırılmıştır. 

Hükfımet buna karşı fabrikacıJarŞ 
iki ümit kapısı gösteriyor: Birtncisl 
halle ara.cıma dağılan yüksek ttcret-
1 e r sa.yesin.de 1 ·tira. k a d r e t i• 
uıu 3 unt:n,,; . .ıuı'"'.0.1. • V' ıuu .... a'-";, 'U •'-' ....... "-""•• 

fazla paranın fstlhsaldeld artma. sıı• 
yesinde tazmin edilmiş olması ... tkhl" 
elsi de Fran~a bankasmm yeni atdı~ 
şekilde iktısadi alem için temin edi• 
lecek kolaylıklar ... 

Filhakika ~imdiye kadar hntfyaılf 
ellerde bulunan Fransa bankasınf11 
idare meclisine küçük tüccar, aınete 
v& di~er muayyen kütle ve menflY 
atleri tem.c;ll edecek unsurlar gtnnW 
tir. BUyük mali ı,ıerle uğra.~n ,•e 
hallan her günkü hayatma uıs1' 
imlan Fransa Bankası, hallcçı ve dıY 
ha ameli hlr iktısadi sisteme mlh\'et 
olabllecekttr. 

Fransanm geçirmekte olduğu l){tl" 
sadi tecıiibeler cidden dikkatle t.aJd9 
edilmeye değer. 

Katil ne diyor? , 
Katil, dUn kendisile görüşen bir Tayyare seferler•, 

muharririmize hadise hakkında şun 

Takvöm9 Havc§l lan söylemiştir: J 
"-Rıza ile beraber Neziri ve Van zmir servisi 9 Eyliilde 

geli de öldürmek Uzere ateş ettim. işlemeğe açılıyor 

Bugünkü hava 
Bugün hava sureti umwniyede bu

lutlu geçecektir. Barometred' yeni 
görülecek değişikliklerin süreksiz ve 
az yağmur yapması da muhtemel -
dir. Rüzgar, şimal istikametinden 
hafif esecektir. Rutubeti nisbiye de
recesindeki tenezzül devam edecek • 
tir. 

Dünkü hava 
Dün gölgede sıcaklık en çok 23,6, 

en az 15,4, güneşte aza.mi G5 derece 
idi. Öğleden evvel bulutlu geçen ha
va, öğleden sonra açmıştır. Rüzgar 
eimali §arkiden (yıldız poyrazdan) 
sa.niyede 12 metre sür'atle esmiştir. 
Tazyiki nesimi 762 milimetre civa
rında tahavvül etmiştir. Rutubeti 
nisbiye % 55 ge düşmüştür. Yağmur 
yağmamış ve hava, umumiyetle yan 
bulutlu geçmiştir. ·-------Geçen sene bugün 

Geçen sene bugün· hava açık git
mi§tir. Derecei hararet gölgede en 
çok 27,9, en az 21, güneşte azamt 
59,4 derece olarak kaydedilmiştir. 
Tazyikı nesiml 760 milimetre tesbit 
olunmu§ rüzgar, saniyede vasati 6 
metre ıUr'atle esmiştir. Rutubeti nis 
biye 5c, 79 a. düşmüştür. 

• 
1 - lstanbul telefonu devlet elile 

.. n • • .: .. - o B 
::ı .. :; - '1 ... .. ı:ı 

Q. il) 
t> .. u r:J o.: c.. 

- ı--- - ı- - - -1 

2 3 4 s 8 7 8 

9 10 11 121131415 

1e 11 1a 1e,2oı21 22 

2a12412ıs 2el27 2a 2e 

iso3i 1 1 

-
8 inci ay Gün: 244 

1355 HIORI 
CemaziyeUihır 

13 

Hızır: 118 
J.!5! RUMi 
Agusto:ı 

18 
Güne,: 5,26-Öğle: 12,14-İkindi: 1~.56 
Akşam: 18,44-Yat.!ı: 20,22-tmsak :3,39 

Meyvalarm kemale ermesi. 

işletilmeye ba§landı. 

2 - Habeo tlalyan ihtilafı gergin 
bir safhaya girdi. ttaly& 200 bin ki§i 

nin daha askere alınmasını kararla§· 

tırdı. 

3 - San'atkar Ressam Namık İs
mail binlerce arkadaş ve talebesinin 

e-özyaşları arasında. gömUldil. 

Fakat karanlık olduğundan hepsini Ankara. İstanbul hava yolları~ 
göremedim. Yalnız Rızayı vurabil • ferlerinin muntazam ve fasılasız do" 
dim. Rızanın ve arkadaşlarının hak vamı, muvaffakıyetli neticeler '/ıJr' 
kımda yaptıkları dedikodn canıma mektedir. Hava yollan idaresi, ın~' 
tak dedi. Ağza alınmıyacak §eyler sJ!l' 
söylediler, durdular. Tahammül ede leketin daha birçok şehirleri ara 
medim ve bu i§İ işledim." da tesisi mukarrer olan posta!~ 

Katilin arkadaşı Kadri de diyor tedricen temini için tedbirler ~·. 
ki: tır. ttk planda İstanbul - lzmir ti~ 
"- Rıza ile Hasanm evleri biri - yare postalarmm işletilmesine kate-

birine bitişiktir. Birisinde konuşu- verilmiştir. 9 Eylfı..tden itibaren -ıt9' 
lan §ey, diğerinden duyulur. mirle İstanbul arasında. yolcu ve l"' 

Ha.san ile kansı evde ne yapsalar, ta nakliyatına başlanacaktır. 
~ 

Rıza, kendi evinden dinliyor ve so - ===========---
:ıtağa çıkıp kahvelerde ötekine beri - ı!J i'A'EME .. 
kine anlatıyordu. Hasan buna çok ./ f W E 
kızıyordu. Nihnyet dün :~ece sokak- Gii& L·ı s.,..r ı.- ı 
ta karşılaştılar. Üst tarafını biliyor- • ı ,.,> 
sun uz." ~ışllı 

Hafif yemekler - Kuzu ıö~-""'' 
Bir alacak yüzünden kabak ve havuç sote, armut JtO"" 

Kadıköyünde tbrahimağada oturan 
ve Devlet Demiryolları inşaatında ça postosu. t~ 
lışan Erzincanlı İsmail ile arkada~ıı Ağır yemekler - Rozbif, paf1ı ,,ı. J 
Durmuş bir alacak yüzünden kavga püresiyle tatarböreğt, irmik ~ 
etmişlerdir. Kavgada İsmail bıçakla ~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~ 
Durmuşu başından, yüzUnden ve sat bahçe durak yerinde tramvaY ~:~ 
memesi üstilnden ağır surette yara - !erlerken, Yahyanın kullandığı ı1". 
lamıştır. İsmail bıçağile yakalan • numaralı otomobil kendilerine j'"i/> 
mıştır. Yaralı hastaneye kaldml- mı§ ve hepsini yere sermiştir· :ı>e.ı.-il' 
mıştır. başından, Fikriye sağ kolundall• ~ 

Feci bir otomobil kazası çük çocuk ta sol bacağile ka.rnıt1 ef~ 
Dolmabahçede Karaadalt tekke - yaralanmıştır. Yaralılar haS~f 

sinde oturan Kadri, kansı Fikriye kaldnılmışlardır. Şoför yakal 
ve bir ya§ındaki çocukları. Dolına - t.ır. 
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Sovyet hükUm~tinin notası 

Troçkinin hudut harici 
edilmesi isteniyor 

Moskova, 30 (A.A.) -Tas Ajan-~ 
il bildiriyor: Sovyet hUkflınetinin 
emri tbıerine, Norveçteki Sovyet el
Çiai Yakuboviç, Norveç dlfi§lcri ba
kanma. apğıdaki notayı tevdi etmig
tir: 

Londradaki Rus 
elçisi ortada yok 
Mesele esrarengiz bir 

mahiyet alıyor 
Londra, 30 (A.A.) - Londradaki 

Sovyet ticaret mümessilliği şefi, 0-
zerskinin ne olduğu hakkında hiç -
bir kat'i malfımat alınamamıştır. 

Moskovadan gelen haberler ise me • 
selenin gittikçe daha anlaşılmaz bir 
mahiyet aldığını bildirmektedir. 
Akşam gazeteleri 17 Ağustosta 

Londrayı terkeden Sovyetlerin Lon· 
dra büyük elçisi Maiskinin akıbt:ti 
ile de uğraşmaktadırlar. 

Sovyet büyük elçiliği bütün bu şa 
yialan yalanlamakta ve Maiskinin 
halen mezunen Kafkasyada bulun -
duğunu bildirmektedir. 

Evening Nevs gazetesinin yazdığı 
na göre, Londradaki Sovyet koloni -
si Londraya gelen Sovyet devlet em 
niyet teşkilatı memurlarının faal.i_ -
yeti neticesinde hakiki bir panıge 

tutulmuş bulunmaktadır. 

"1 Ki.nunuevvel 1934 tarihinde, 
komünist partisi merkezi komite 
Sovyetıer birliği merkezi icra komi
tesi riya8et divanı azasından Kirof 
Leningradda öldürillmü§t.ü. Açılan 
adli tahkikat, bu cinayetin, maksadı 
Sovyet hükO.meti azası ile diğ·er zi
lllamdar ~hası öldürmek olan bir 
tetıhişçi te§killtma mensup bir aza 
tarafmdan yapıldığını meydana koy
Jnu,tu. 1934 yılı sonunda bu keyfiyet 
bizzat Kirof'un katli ile suç ortakla
rı tarafından da mahkemede kabul 
oluımu11tur. Bundan aonra yapılan 
Jlliltemmim tahkikat ile Moskovada 
19 ili. 23 ağWltoa 1936 tarihinde vu
kua gelen muhakeme §uruını ispat 
~ ki, yukarda ismi geçen tet
hitçi te,killt halen Norveçte otur
Jll&kta olan Troçki tarafından vücu
da getirilmi§ ve mumaileyh Troçki, 
S.vyetıer birliğindeki cürüm ort:ık
lVJna Stalinin, Vorotilof'un. Gaga
bobiçin, Orconigidze'nin ve diğer hü
ka.ınet azumm öldürülmeleri için s.a.u~ 
bıUfusaI talimat vermekte bulun
blQftur. Bu maksatla Troçki Sovyet
ler birliğine yabancı memleketlerden 
huauat ajanlar yollamıştır. 

Yukarda izah edilen bütün bu ha
diseler ağustos 1936 da Moı:;kovada
ki: aleni muhakemede Tr~kinin bü -
tün suç ortaklan ve ajanları tarafın
daıı teyit olunmu.ıur. Bu suretle ~u 
r-.ı muhakkak addedilebilir ki balen 
liorveçte oturmakt• olan Troçki, 
~~ Hükfimeti ualarile Sovyet 

teUenDın atlı makaadnu 111 • 

lihdaf eden tethitçi hareketlerin or • 
l&nizatörüdür. 
Yukarıdaki keyfiyetleri Norveç 

lftikfmıetine bildiren Sot yet Hüku
~ti ıu zandadır ki tethiş~i hareket
ler organizatörü Troçkiye istikbalde 
de aığmma hakkı vermek, Sovyetlt'r 
llİrliği ile Norveç arasındaki dosta
ile nıünuebetleri haleldar edebile
Cektir. :Ayni zamanda bu, beynelmi
ltı nıünuebetlerdelri kaidelerin bu -
ctbıkü a.nla.Yifllla muhalif bulunmak 
tac1ır. 
... _ Buııunı.. ali.kadar olarak §urası 
11&brJatılmak istenilir ki, Yugoelav
f~ Kralı Alebandr ile Fransa Dı, 
'"91eri Bakanı Bartu'nun öldürülme-
11linden IODr&, kendi arazileri üze -
~de bqka JiüldDnetler ualarını is
lilıdaf eden tethitçi hareketler ha
lilrlanmuma k&rfl hUkftmetlerin ala 
:eıan hattı hareket 10 kinunuev -

vel 1934 tarihinde Milletl~r Cemiye
ti Konseyinde tetkik olunmuştu. Bu 
tetkik neticesinde Milletler Cemiyeti 
azalarının tethişçiliğe karşı miicade
le sahasında biribirlerine :;ardım et
meleri mecburiyeti teyit olunmuş ve 
hatta bu hususta beynelmilel hir 
mukavelename imzası ~ayanı arzu 
görülmüştü. 

Sovyet Hükiımeti . Norveç Hüku
metinin, Troçkiyi bundan böyle Nor· 
vN' ar$1 '-İRtnP. sımma lt.ixkındıı.n 
mahrtını etmek l~ln ıa.ımu~deıa -t.C\J • 

birleri almaktan fariğ olmıyacağıı'u 

ümit eyler." 
Norveç Kabine•i toplanıyor 
Oslo, 30 ( A.A.) - Troçki hakkın

daki Sovyet teşebbüsü, kabinenin 
önümüzdeki ilk içtimaında tetkik o
lunacaktır. 

Norveç Dıf Bakanının 
beyanatı 

Stokholm, 30 (A.A.) - Afton 

bladet gazetesi, Norveç dış i•leri ba

kanı Koht'un Troçki meselesi hak-

kında bir beyanatını netretmekt~

dii" Koht, Sovyet hükumetinin Os
loya bir nota vermediğini, fakat Sov
yet elçisinin şif ahi bir müracaatta 
bulunduğunu bildirmiştir. Gazete, 
Koht'un bu beyanatı ile Tas ajansı
nın tebliği arasındaki tezada işaret 
eylemektedir. 

l<urultay toplantı1arın~ 
bugün devam edecek 
komisyonlar mesaisini bitiriyor 

rimbde bulunan yabancı ilimler te· 
refine bir ziyafet vermi§tir. Bu ziya· 
fette, yabancı profesörlerden maa -
da, Türk Dil Kunımu merkez heye
ti üyeleri, hazır bulunmutlardır. 

Çanakkalede 

Kamutay heyeti, Meh
met Çavuş abidesine 

bronz bir . ç~lenk koydu 
Çanakkale 30 (Hususi muhabiri

mizden) - Büyük Millet Meclisi na
mına Mehmet Çavuş anrtma çelenk 
koyacak olan Kamutay heyeti, bu
gün lzmir ekspresi deniz postasile 
buraya gelmişler ve vali tarafından 
karşılanmIJlardır. Heyet saat 11 de 
Maydosa geçmi9, vali Nizami, Ge -
neral Hüsnü, belediye reisi ve daha 
birçok zevat heyete refakat etmittir. 
MaydOB kaymakamlık daireBinde öğ 
le yemeğini yiyen heyet izaları, oto
mobillerle kazadan ayrılmışlar ve 
doğruca Kanlısırta çıkmı§lardır. Bu 
rada Mehmet Çavuş abidesine çok 
güzel büyük bir bronı. çelenk ko • 
nulmuştur. Meraaimde ilk sözü, say
lav General Kazım söylemiş ve sözü 
müteakıp bir dakika sUkfıt edilmiş • 
tir. Hazır bulunan askeri kıta selim 
durmuş, Hüsnü Kılkı9 ta, Cesarette 
pede birtakım askerin nasıl kahra • 
manca döğüştüğünü ve aylarca dört 
taraftan ölUm ~çan atetjl'°r altında 
son güne kadar kahramanca nasıl 

müdafaa ettiğini anlatmıştır. 
Müteakıben, Nuri Conker de Ata

türkün idare ettiği savaşı bütün taf 
silatile söylemiş ve o günlere ait çok 
heyecanlı tarihi hadiseleri kısaca 

saymıştır. 

Kıymetli 
istikbal 

misafiri 
hazırhğı 

Nahlin yatını karşılamak üzere iki 
torpitomuz Çanakkaleye gidiyor 
Atina, 30 (Tan) - lngillz Kralı 

Sekizinci Edvard, dün Atinadan hare 
ket etmiştir. Kral, ayrılmadan önce 
Atinadaki tenis kordlannı ziyaret 
etmiş, sonra kitapçıları gezerek bir 
kaç eser satın almıştır. 

lngiltere Kralı, bu arada ref aka -
tinde Ingilterenin Atina sefiri oldu 
ğu halde şehir civannda bir dağ ge
zintisi yaptıktan sonra, akşam üzeri 
yata dönmüştür. Yunan veliahti 
Prens Pol, yata iadei ziyarette bulun 
muş ve kral tarafından yemeğe alı
konulmuştur. Yolculuk hazırlığını 

ikmal eden yat, gece yansı hareket 
etmiştir. Kral Akdenizdeki bazı ada 
lan gezmek arzusunu göstermiş ve 
yat sabaha karşı Şira adasına uğra
mıştır. 

İngiltere Kralı Sekizinci Edvard, 
evvelki gün .Aılnadan hareket etmiş
tir. Kral, ayrılmadan önce, Atinada
ki tenis kortlannı ziyaret etmig, son 
ra kitapçıları gezerek birkaç eser sa 
tın almı§tır. Yata iadei ziyadet için 
giden Yunan veliahdi Prens Pol, Kral 
tarafından yemeğe alıkonulmu§tur. 
Sefer hazırlıklarmı ikmal eden yat, 

gece yarısı hareket etmigtir. Kral, 
Akdenizdeki bazı adalan gezmek ar

zusunu göetermi§tir. Yat, bu adalara 

uğrayacak ve sonra Çanakkaleye ge 

lecektir. ... 
BüyUk misafiri karşılamak üzere 

bugün Zafer ve Tınaztepe torpido -
lan limanımızdan ayrılacaktır. Ça
nakkaleye gidecek olan Orgeneral 
Fahrettin, Krala Çanakkale muhare 
helerinin cereyan ettiği sahalarda i • 
zahat verecektir. Türk karasularına 
perşembe sabahı girecek olan Kral, 
o gün akpma kadar harp sahalarmı 
gezecektir. 

İngiliz büyük elçisi Sir Persi Lo -
ren, Ledi Loren, askeri ataşe binba· 
ıı Aleksandr Ross, ticaret ataşesi 
Albay Suds, elçilik ba§ sekreteri ve 
müsteşarı da Kralı karşılamak üzere 
Çanakkale ye gideceklerdir. 

Nahlin yatı, gece 24 de İstanbula 
müteveccihen Çanakkaleden aynla • 
cak, Tınaztepe ve Zafer torpidolan
mız da yam takip edeceklerdir. Yat 
cuma sabahı erkende DolmababÇe ö
nünde demirleyecektir. BüyUk misa
fir, mütenekkiren geldiği için mera
sim yapılmıyacaktır. Ancak, Nahlin 
yatında Kral bayrağı bulunduğu tak 
dinle top ateşile selimlanacaktır .. 
Sekizinci Edvara, pazartesi günü ts 
tanbul.dan ayrılarak 1zmire gidecek
tir. Büyük misafirin lzmiri ve bu a
rada Bergama harabelerini de geze
ceği anlaşılmaktadır. 

Merasimden sonra Atatürke tazim 
telgrafı çekilmesi kararla.,tınlmış -
tır. Heyet, Konya vapurile Çanak -
kaleden ayrılmıştır. 

Yeni Rumen kabinesi 

Mussolininin yeni Titülesko çekildi, Anto
Av•m~.i~ (~~)tk~keıi ma nesko hariciye nazırı 

nevralar sonunda. Mussolini Mare • 
şaller, Yüksek Devlet memurları, 

yabancı askeri heyetler, İtalyan as
al:'nıı:n veııaıx nuuruncıa öOymf ltir 
nutuk söyliyerek ltalyanm askeri 
kudretini tebarüz ettirmiş ve bu kud 
retin İtalyan ve dünya sulhUne ve
sayet eylemekte olduğunu bildirmiş
tir. Mussolini, İtalyanlardan 1l9&ığ1 -
daki sözlere harfi harfine inanmala
rını istemiştir : 

"Afrika harbine rağmen değil, 

fakat Afrika harbi neticesi olarak • 
İtalyanın askeri kuvveti bu harpten 
evvelkinden daha müessirdir. Hili, 
birkaç saat içinde sekiz milyon as • 
ker silah altına alabiliriz.,, 

Mussolini aynca gunları da söyle
miştir: 

"Biz herkesle mümkün olduğu ka· 
dar uzun müddet sulh ümit etmekte· 
yiz ve Milletler arasında sulh eseri
ne her gün tam it birliğimizi verme· 
ğe hazırız.,, 

Leh ordusu ku
mandanı Pariste 

Bu seyahate büyük 
ehemmiyet veriliyor 
Paria, 30 (A.A.) - General Rydz 

Smigly bugün öğleden İonra Pari· 

ee varDlif ve durakta harbiye bakanı 
Daladier ile Fransa büyUk erklnı 

harbiyesi reisi General Gamelin ta· 
rafından karşılanmıştır. 

T atarnkonun mühim beyanatı \ memlekete ve hükumete yaptığı bil
Bükreş, 30 CA. A.) - Yeni hükiı- Ytık hifHıetJerde.l\ dolaYJ kendisine 

met- .a.za.u, aeoe Mat birde Pelc:&h 
tatoeunda kralın huzurunda yemin 
etmişlerdir. 

Başbakan Tataresko, şatodan çık
tıktan sonra aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"Sonuncu merhaleyi katetmek ü
zere hükumetimiz, kabinede gen!ş 

bir değişiklik lüzumunu hissetmiştir. 

Yeni ekip üç sene evvel iktidar mev
kiine geldiğim zamanki esu prog
ram çerçevesi içinde dahilx ve hanci 
ayni siyaseti takip ve intaç edecel:
tir. Yeni kabinede daha genig bir bir 
lik mevcuttur ve bu birlik hükumet 
faaliyetinin her sahasında en yüksek 
verimi verecektir. 

Evvel; dahili nizamı idame ettire
ceğiz. Her türlü kargqalık harek«;t

leri ve her türlü cQfkunluklar bastı

rılacaktır. Gerek sağ gerhlc sol, hükii 
met her türlU silahlı teşekkUlleri si
lahtan. tecrit edecektir. 

Hük(imetin ilk işlerinden biri de, 

üniversite hayatından siyaseti kal -
dırmak ve üniversitelere yeni bir dt
siplin esaslarını koymak olacaktır.,, 

Romanyamn harici sİya•etinJe 
Jefifiklik ~mıyacak 

Dıt siyasete gelince, başbakan bıı 
hususta aynen ıunlan söylemiştir : 

"Hükflınet, birletmiş Romanyanm 
bütün hUkftmetleri tarafından güdü
len ve son zamanlarda iTtUlesko ta
rafmdan idare edilen ayni dış siyase
ti takip eyliyecektir. 1ş birliğimiz es
nasında TitWeskonun bu sahada 

§Ükrarumızı ~erim. Birçok defa 
bildinnif oıauğum bu siyaset ne şah
si mahiyeti haiz bir siyaset ne de 
günlük ihtiyacata göre değişen bır 
siyaset değildir. Bu siyaset, herhin
gi bir adamın veya herhangi bir par
tinin de siyaseti değildir . . Bu siyaset 
bütün milletin siyasetidir. Ve bu mil
li siyasetin daimi hedefleri şunlar
dır: Hudutlarm müdafaası ve sulhün 
muhafazası, Küçük antant ve Ba!
kan antantı menfaatlerimizle Polon
ya ile. Büyük Britanya ile ve bilhas
sa milletimizin bütün idealleriniu 
ve menf a a t 1 e r i n i n a y r ı 1 m a..z 
bir tarzda bağlı bulunduğu 1-'ranH& 
ile gittikçe daha sıkı ve gittikçe da
ha faal bir tarzda münasebet idame
si. bütün devletlerle, SovyeUcr Bir
liği il e ve bütün komşı.ılarırnrzla 
dostluk münasebetleri takibi halen 
mevcut ittifakların takviyesi Millet
ler Cemiyetinin takviyesi için faal iş 
birliği sulh ve kollektif emniyet için 
tek ve gayrikabili inkisam bir cep
he vücuda getirme~ istihdaf eden 
bütün teşebbüslere yardım. İşte bun 
lar bizim dış siyasamızın değişmez e

saslarını tefkil eylemektedir. Yolu • 
muzdan şaşmadan bu siyaseti takip 
edeceğiz.'' 

Başbakan, aillhlanma işi hakkın
da da ıunlan söylemiştir: 

"Hükfunet ordunun takviyesi pro
gramını tatbik için daha fazla bir 
hızla faaliyette devam edecektir. Ba 
kanlar kurulunun ilk içtimaında, ye
ni silah siparişleri için lazım olan 

bı~~ Dil Kurultayı, bugün, içti
~ devam edecektir. Gerek 
Jeı. leuııımu namına hazırlanan tez. 
~ hrek Kurultaya i§tirak etmek 
'tJtote tehrimize gelen ecnebi a.Iim ve 
!'1 feaörlerin tezleri tamamen okun
tboi~" Şimdi milstakil olarak ha
~~ tezler kalDllftlr. Bunlarm 
lcta 0kunmam bittikten sonra ilmi ve 
bıl re komUıyonlarm raporları umu-

Resl•"I~ll n~akale 
dtıı ceJaede gözden geçirilecek ve bun 
~ "°1Jra Kurultayın mesaisi sona 

ktir. 
'-~ komisyonlar içinde bilhu-
-~ • Dil Teorisi ve dil k&l'fJlq 

~ komisyonunun raporu p • 
~dikkat olacaktır. Bu raporda, 
~ Pl'oteeörJerin Gflnet • Dil Te
~ ait miltaıealan tebarüz ede • 

' --~it Dil Kurumunun ecnebJ 
~ eneme mJa bir temua. geç. 
~~ 1&yam dikkat esaslar 
~it ~O~ktır. 

lıit '\le: Kurumu Başkanı ve Ma 
~ Saffet Ankan, dün Ta -

Toqtıiym çtelinde, §ep-

Temizlik 
ve 

yıkanmak 
meselesi 
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Avrupa mllletlerindell herbl
nln adam ~ llU'fettljl -. 
bun mfktan yukarda gösteril
mlştira 

Sabun sarfiyatı lnsanlann ttı

mlzUif derecesini gösterir. De

mek ki biz az yıkanıyoruz. 

) 

Raıruun Tllrldin bcbdır. Te

mbllk mDli an'anembdlr. Ve sıh

hatin, hayatın, ya,amanm birin

ci şartıdır. Yıkanmız.. 

,ffi.EK 
İhracah kontrol 
Şimdi unaeaksmn; ki her Jti bın. 

kıp ekonomi ile uğraşıyorum. Ne 
mUnıasebet ! O işi ya ~k bilen ya hiç 
bllmiyenler zaten kimseye bırakmaz
lar kL Benim bahsetmek istediğim 

başka bir Jh.racattır. Gerçi tüccar 
değilim ama memleketin alqverl§ iş. 
lerlnl gazetelerde yazıldığı kadar öğ. 
reniyorum. İhracat mallanmm bü. 
klimet pek haklı olarak kontrol edi· 
yor. öteye beriye gönderilen Türk 
mallan içine kötü, yat.km, ~ 
matah karışmasın diye kanunlar 
koyuyor; murakıplar tayin ediyor 
ve cezalar kesiyor. Bu ~k yerinde 
bir şeydir, lalan madrabaz Türk 
malı diye gönderdiği malı, Türk m&• 

lını kötüliyecek kadar fena ~er ve 
lhtikir yapana bunun zaran bu 
alı§Verişi ~ iki taraftan ziyade 
memlekete değil midir! KötWök ça. 
buk duyulur. Böyle bir aldatıbşa uğ .. 
nyan tüccar hemen mq]ıltinl haber .. 
dar eder, Türk malına karşı itimat
sızlık olur. Zaten geçmişte bayle 
şeyler olduğu içindir ki bugüıı1'-U 

tedbirlerin almmuma lüzum duyul. 
muştur. 

Diyorum ki; bir elma.yı Türle elma.. 
sıdır diye satarken, bir çuval fmdı. 
ğı Türk fmdığıdır diye dışan gönde• 
rirken kontrol ediyoruz, dışan çıka
bilmesi için onda bir takım husU8i 
n i~i vasıflar arıyoruz. Acaba ayni 
titizliği ve ha88a8iyetl neden dıpn 
çıkan adamlarda aranuyonız! Daha 
açık yazayım. Memleketten kollektif 
pasaportla yahut ayn pasaportla fa .. 
kat bir Türk grupu halinde ~ad 
ve kendi şalıslyetlerlnl değil artık 
yalnız bir Türk grupunun aahğmı 
taşıyan \'&tandqlan da dışan çıkar .. 
drğmuz elmalar kadar kontrole tabi 
tutmak Türklük propagandası IUUDJ• 

na lizmı değil midir! AH, Veli, uk 
başına istediği yere gider, .istediği 

gibi ya.,ar ve istediğini yapar. Dı· 
şarda yaptıklarmdan dolayı k•nna .. 
cağı iyi ve kötü notlar şahsına ait• 
tir. Buna kanşmayız. Li.kln dediği .. 
nüz gibi ferdi yetini kaybedip bit 
grupa mal ohalena Tlirldtik ~· 
gandasına bilerek bllmlyerek JBPll• 
cağı menfi tesirler dışa.nya kötü eı .. 
ma, çürük fmdık satan tüccarmkin .. 
den daha mı haflfttr! Bunu hiçbir 
grupun, hiçbir seyahatine tevcih et .. 
miyerek umumi bir mülihaza fakat 
uzun müşahedeler neticesi dofmuş 

bir fikir olarak yanyorum. Batta: 
işittim ki kollektif pu.aport.la giden .. 
lerin böyle bir kontrole ti.hl tatuı .. 
malan hakkmda bir de nizam nr• 
rmş. Acaba bu nizam nerelerde ve 
nasd tatbik olunuyor! Ve neden 
her aman müessir olamıyor! .. 

B. F'ELEIC 

beş milyar leylik yeni kredi mesele
si hallolunacaktır. Memleketin 1:1i
lahlanması, hükumetin en esaslı dü· 
şüncesini teşkil eylemektedir." 

Yeni lrabine naıl luufılanJı? 
Bükreş, 30 (A. A.) - Muhalif ma

li çiftçi partisi mahafili, yeni kabine. 
yi çok fena karşılamIJtır. 

Bu meyanda "Üniversul" gazetesi, 
ezcümle diyor ki: 

"Yeni kabine, bilhassa dl§ siyasa 
bakımından eskisinden daha zayıf. 
tır. Zira, Romanyanm müttefikleri, 
Küçük Antant konferansı arif esinde 
Titüleskonun uzaklaştırılmasınm se
beplerini soracaklardır.,. 

Titüleskonun ayrılması 
teessür uyandırdı 

Bükre§, 30 (A.A.)- Tituleskonun 

yeni kabineye dahil bulunmaması bü 

yük bir tesir uyandırmı§tJr. Bütün 
mahfeller, kabine buhranının verdi· 

ği bu beklenmedik netice hakkında 
türlü mütalealar yUriltuyorlar. Titu 
leskonun ~· 1922 denberi dı§ bakanlı· 
ğını muhafaza etmekte olduğunu ha 
tırlatıyorlar. 

Son alman mal(imata göre, yeni ka 
bine, gerek sağ ve gerek sol her tür
lü kuvvet harecktlcrinin tenkili husu 
sunda gerçekten tam salahiyete sa· 
bip bulunacaktır. 

Yine bu haberlere gli're, BtJfbakan 

Tatareako, ''bil1ıaua Haziran aottun
da Rasiatler tarafından tahrl7c edilen 
kargaşalıkUırda Ueri 8iirdüb#J latif a 
tehdidi,. yiiw""ilnden, eaki kabtnenin o
toritesini haleldar eden Titıtlesk01fll 
bir portföy vermek istemediği anla .. 
.nlmaktadır .. 
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Devamlı sulbü 
temin için •• 

No. 31 Yazan : Ziya ~akir 

Bu hengameler arasında küçük bir 
hadise ortalığı telaşa vermişti 

Söz hastalıkları arasında en çok 
görülen ve en eski zamanlardanbcri 
bilinenler, şüphesiz telaffuzda bozuk
luktur. 

dala ·ı 
felefonla dedikodu 

- Allo, allo .. Seza .. Seza yavrum .. 

Beyoğlu Halkevinde 
Namık lsmail günü 
Beyoğlu Halkevinden: 
Büyük Türk sanatkarı ressam Na 

mık İsmail Yegenoğlunun ölüm yıl
dönUmU dolayısile evimizde bir anma 
günU hazırlanmıştır. 

Kollektif emniyeti mu .. 
hafazaya matuf tedbirler 
alınması teklif ediliy~r 

Zaten bu arızadan dünyada hemen 
Da.mat Ferit Paşanın bu hareket- terin halkından gıiya, bu baskında a- hiç kimse kurtulamaz. Bir insan ken

leri , kabinedeki arkadaşlarını bile şid- lakadar oldukluı sabit olari on sekiz di dilinde en güzel, en doğru telaffuz 
detle mUteessir etmekte idi. Bu şe- kişi tevkif edilmiş ; hiçbir suçları ve eden bir hatip olsa da başka bir dil 
kilde bir sulh muahedesini imzaya günahları olmıyan bu zavallılar, Bey- söylemek isteyince teli.ffuzda. güçlük 
şiddetle aleyhtar olan -ve Pariste koz çayırında merhametsizce ku~u- çeker. Avrupalılardan çoğunun Türk
bulunan- Dahiliye Nazın Reşit Bey, na dizilmişti. Ve sonra .. Yunan aske· çe öğrendikleri vakit bizim r harfini 
(Şurayı saltanat) rezaletini işitir işit- rt mümessili Genera1 Kataha.kisin cm- söyliyemediklerini biliriz. Biz de Fran 
mez; hem sulh murahhaslığmdan ve rile lstanbulda bulunan Yunan kuv- sızca söylediğimiz vakit ayni r harfi
hem de Dahiliye Nazırlığından isti- vetleri Beykozda içtima etmiş; o ma- ni Parisliler gibi telaffuz etmeye nc
f a etmişti ... Ayni zamanda -hiç bir sumlann henüz kurumamış olan kan- kadar çalışsak muvaffak olamayız. 
işine, hiç bir suretle itirazı kabul et- lan üzerinde bir resmi geçit yaptrrı- Tel8.ffuz bozukluğunun bu türlüslıne 

Sana. telefone etmeden duramadım. 
Hail gördUğUm şeylerin teıiri altın
uayım, diln gecedenberi uyku uyuya 
madım. 

- Evet ben de öyle .. Adeta rüya 
da gibiyim •. 

Merasimden sonra Na.mık İsmai -
lin eserlerinden toplanan bir sergisi 
açılacak ve bir hafta açık kalacaktır. 

miyen- Damat Ferit Paşa, gerek larak -Hangi şeref manasını tazam- milli demek doğru olur. 
mua:hedenin imza meselesini, ve ge- mun ettiği anla.şılamıyan- bir (s::t- Fakat ayni millet içinde, ayni dili 
rek 1stanbuldaki tethiş siyasetini veti askeriye) gösterilmişti.... Sonra konuşanlar arasında bazı harfleri hel 
tenkide cür'et ettikleriden dolayı, da, Akbaba, Dereski ve Ömerli k0y- kes gibi tellffuz edemiyenler de çok 
Nafia Nazın Cemil Paşa ile Maarif lerine doğru bir yürüyüş yapıla ıık, işitilir. Her dilde en gUç telaffuz edi
Nazm Fahrettin Beyi istifaya ceb· -daha bUyük bir baskın korkusun- len harf r olduğu için en ziyade bo
retmişti. dan kurtulmak için- o civarda bu- zukluğa sebep olan da bu harftir. Bir 

Bu bengi.meler arasında vukua ge- lunan köprüler, kamilen tahrip edil- çokları, ağabaya bindik, gığ diye git
len bir hadise; sarayı, Babıaliyi, bil- mişti. tik; diyen diğdığiler gibi r yerine ğ 
hassa İngiliz ve Yunan mehafilini Bu vak'a, İngilizleri daha basi -~t- telatfuz ederler, bazıları da onun ye
deh3etli bir korku ve teli.şa sevket- karane harekete sevkeylemişti... İz- rine v derler, yahut ·r harfini hiç te
miş; lstanbulda bilyük bir hey~an miti işgal eden İngiliz ve Yunan kuv- laffuz etmeden geçerler: Maşrapa ye. 
husule getirmişti. vetlerinin orayı mühim bir karargah rine maşapa. ş harfi de telaffuz e-

- Değil mi? Ne nefis ,eylerdi. 
- En fazla ne hotuna gitti se -

nin? 
- O bol kollu mavi kazak .. Aman 

ne güzeldi kazağın eteği diz kapak -
larına kadar geliyordu değil mi? 

- Yook canım Şükrancığım yan
lış görmUşsün mavi kazağın eteği 
diz kapakların epey üstünde kalıyor 
du. Senin söylediğin o nefti tunık. 
Nefti yUnlU hani.. Canım geniş do
kunmuş bir yünlü idi ya! içinde dU
ğüm, düğUrn iplikler de vardı. 

- Evet.. Evet hakkın var .. Ben en 
fazla o mavi tuniğin yıl.kasında ve 
kollarındaki gri astraganlara hay
ran oldum. Şimdi onu alayım mı, al
mıyaymı mı diye pek dUşündUm. Son 
bahar ~in harikQ.liı.de bir kılık ola -
cak. 

- Senin terzi hakikaten mUkem -
mel bir kolek.~iyon hazırlamış ... 
Hem biliyor musun verev parçalarla 
inen o geniş kloş etekli llcivert kok 
tel elbisesi bir TUrk ressamının mo-

Bir Temmuz günü sabahı, Boğazın haline getirmelerine rağmen, Ko".a~- dilmesi güç harflerden biri olduğun
!ahilleri, derin bir sUktın içinde idı li Yarımadasında pervasızca dolaşan dan kendi dillerinde bunun yerine 
Birdenbire Beykoz Uzerlerinden ve milJi müfrezeler İngilizlere ciddi bir s telaffuz edenler haylice bulun
Paşaköy istikametinden dehşetli si- endişe vermişti. duğu gibi bizim Rum hemşerilerimiz 
llh sesleri işitilmiye başlamış: ara- Onun için büyük bir baskın karşı- arasında adeta umumi bir telaffuz 
dan beş on dakika g*r geçmez bu smda, derhal ricat edebilmek tedbir- bozukluğu olmuştur. TUrkçe konuş
yaylmı ateşleri, korkunç bir hal al- !erine tevessül etmişlerdi. Evvela, De· tukları vakit: Hm; geldiniz Pa8am deli imiş. 
mıştı. rincedeki silah ve cephane deposunu demiyenlere pek az tesadüf edersi- - Allahaşkma ?! .. 

Bu gUrUltü ile uyananlar yatakla- ateşelmişler: sonra da, büyük Gebze · - Yemin ederim. 
kl k.. .. ·· ü ak! k tI . nız. - Aman kardeşim onun kollannın nndan fırlamışlar; ne yapaca o.n111 oprusun n ay arma pa e erle dı- Musa peygamber ile eski Yunanis-

h. ki\ d i "tl ı t• · ı d. t ı- · tam dirseg-in üstünden başlayıp bi-şaşırmışlardı. Beykoz ti umet a - namı er yer eş ırmış er ı. cap ~tt gı tan hatibi Demosten'in tarihte meş· 
1 b. d b k.. ·· · leklere dogruw dü•en bolluğu... Ne resinde bulunan jandarmalarla n- zaman ır an a u opruyti berhava bur telaffuz bozuklukları da bu tilrlii " 

ed k1 d. A · d Bo ince bir zevkin işareti ... idi. Hakikn-giliz ve Yunan askerleri silaha sarıl- ece er 1• ynı zaman a, stan<.ı olsa gerektir. Birincisindeki telaf fnz 
· h'll · d ·t·b · 1 - ten anlamıyorum. Niçin bizde daha mışlardı. Fakat meselenin mahiyetı- sa 1 erın en 1 1 aren Şlma e dogru bozuklugwunu Yahova bile düzelteıne-

k ti. · t t rtib · fazla moda ressamları yetişmiyor ... 
ni anlıyamadıkları için oldukları yer- uvve 1 emnıye e atı tesıs et- miş olacak ki, en sonda kardeşi Ha-. ı ç ı k t k t t 1 ·· ··ı Avrupada tahsil etmiş bir 11ürü kıy-de kalnuşlardı. mış er; am ıcaya a a e orgu er run'u ona söz yardımcısı diye vermc-

metli terzilerimiz var. San'at mek • 
Silah sesleri, gittikçe sahile yaklaş- ~evirerek buranın (memnu mıntaka) ye mecbur olmuştur. Yunanlı hatibin 

ld w il~- 1 · 1 d . tepleri hemen, hemen bütün Türk 
mış; açıkta demirli olan İngiliz tor- o ugunu öJ.J ey emış er ı. telaffuz bozuklugu· nu dilinin altında 

S · kadınlarının zevkini terbiye etti. Es-
pidolannın üzerine yağmur gibi kur- aray ile Damat Ferit Paşa da ay- "akıl taşları tutarak ge.-irdigı-·ni riva-

ı "' ~ kiden sokaklarda fena giyinen ka -
aun yağmıya başlamıştı . nl endişe ve korku içindelerdi. cabı t d l d "' ye e er erse e.... dınlarm sayısı yUzde seksen nisbetin 

Birdenbire Beykozun içinde: halinde müşterek müdafaada bulun- Harf degı··atirenlerden sonra ilk ha-k · 'Y de idi. Halbuki şimdi fena giyinen 
- Geliyorlar. ma ıçin -yine derme çatma kuvvet- tıra gelecek olanlar hımhmılardtr. Bu- Jtaclm .hem~ • .hemen hiç ,,.görUlmi • 
Djfe bir ses at.füiŞriitŞü. Ve 'bu ses, lerden mUrekkep olmak Uzere- bir n.~ ~~ iki t rlü11U olur.~ Kimis n e yor. En fsıkir işci kızı hfü,. 2'ivdii?i 

bir anda dehşetli bir mahiyet alınıy- mürettep fırka teşkil etmişler; bu- soz soylerken burun, bogaz tarafın· basmayı zevkle giyiyor. Herkes aşa
tı. Beykozda bulunan bir kaç Rum ve nun kumandanlığını da, (Merkez ku- da.n iyice kapanamaz. Halbuki söz .sı- ğı yukarı giyinmekten anlıyor. Her
eenebi ailesi, kendilerini kayıklara ve mandanı, miralay Emin Bey) e v~r- rasında burunun kolayca açılıp k!l· kes kendini güzel göstermeye uğra
sandallara atmışlar; feryat ederek mişlerdi. Ve bu batıl kuvvetlerle, A- panması lazımdır. Onun için sesli şıyor ... Yani bizim memleketimizde 
denize açılmışlardı. nadolunun dava ettiği (büyük hnk) harfler hımhım olarak çıkarlar. Ki- kendimize göre moda icat etmek te-

İngilizlerin Hintli piyadeleri, der- km önüne g~eceklerini zannetnıi;j- misinde boğazda büyümüş bademcik- şebbüsüne girsek hiç te fena olmaz .. 
hal kasaba kenarındaki kunı derelen lerdi. Fakat .. Bu kadar tedbir ve gay- lerden veya başka bir sebepten dola- Avrupaya giden ressamlarımız pek
ve hendekleri tutmuşlar; müdafaa retlere rağmen, nihayet: mukadder yı burun lüzum olduğu vakit arka ala böyle bir ihtisas edinebilirler. 
vaziyetini almışlardı. Kurşun yağ- olan tarihi akıbet karşısında, boyun- tarafından açılamaz. Ses yine hımhım _ Ressam dedin de aklıma geldi. 
muru altında kalan torpidolar, top- larmı eğmek mecburiyetini hisseyle- olarak çıkar. Fakat dikkat ederseniz Gi.izel San'atler Akademisinin elli 
larile Beykoz etrafına ateş açmışlard mişlerdi. açık burunlu hımhnnla kapalı burun- senelik sergisini gezdin mi? .. 
Fakat, karadan gelen o şiddetli yay- (Arkası var) lu olanı kolay ayırdedersiniz. İkincisi _ Evet gezdim. Yani resmi kUşa-
lım ateşlerini durduramamışlardı. ağzı doluymuş gibi söyler. Halbuki dma davet edilmiştim gittim. 

(1) Binbaşı (Hanri Armnstrung) . 
Beykoz civarındaki Rum köylerin- (Türkiye nasıl doğdu?) ismindeki birincisi sadece hrmhımdır. _ Enteresan ne gördün. r 

den dehşetli bir panik başlamıştı. A- kitabında bunu sarahaten itiraf Dil üzerinde bir hastalık oldu~'U - Çok elegant bayanlar gelmiştı. 
llkadar olan hükU.met ve zabıta me- eder. vakit telaffuz yine bozulur ve güçlt!- Hem hepsi de biribirinden gUzeldi. 

şir. Fakat dil ne kadar küçük kalsa Bir beyaz manto vardı. L!civt"rt 
sö~ az çok anl~ılır. Orta çağlard:ı, bir elbisenin Ustline giyilmif. kll':tntzı 
Avrupada dil kesmek cezası olduğu kemerli, beyaz garnitürlü bir bqka 
va.kit, dilleri kesilmiş olanlardan bi:-- lacivert el'bise daha vardı. Ve ... 
çoğunun bir müddet sonra yine söz - Canım alay etme ' sana bayan. 
söylemeye başladıkları, sözlerinin de lann eleganisinden bahsetmiyorum. 
anlaşıldığı riva.yet edilir . Esvapların bi~imini sormuyorum 

murlan, ne yapacaklarını §~ırmış- _______ =-""_ ..... ___ _ 

lardı ... Nihayet İngiliz kumandanı, öLUM 
oradaki Hintli piyade taburuna., ilerı Samsun liva kumandanı merhum 
hareket emri vermişti. Fakat, tahu- General Ahmet Fehmi Refikası Sa
run hareket edeceği sıra.da, ateş ke- nayi Umum Müdürü Reşat Benerle 
silmişti. Ziraat Bankası memurlarından Fa -

zıl Bener'in valideleri mülkiye baş 
Hintlilerin ileri hareketine, Yunan mUfettişlerinden mUtekait Ali Vefa 

mUfrezesi de iştirak etmişti. Paşa Seyhanın kayın valdesi Neyyire Be
köy ve ömerli istikametine doğru av- ner dün vefat etmiştir. Cenazesi Maç 
cı halinde ağır ağır yürUyUşe ge~il- kadaki hanesinden kaldınlarak Ka -
mişti. Fakat, geçilen yerlerde, fişek racaahmetteki aile kabristanına 
kapçıklanndan b~ka, hiç bir şeye defnedilmiştir. 
ve hiç bir ferde tesndUf edilmeınişti. --------------

Jandarma kumandanı Kemal Paga, 

Muzadı taaffUn ve deriyi 

takviye huaalanna mali-

kiyeti Krem Pertev'in bu

günkü şöhret ve şümulü • 

nün bariz delilidir. 

Dişlerden blri veya birkaçı eksildi- Sergi nasıldı diyorum, re.simler ... 
ği vakit telaffuzun ne kadar bozuldu- - Ne bileyim ben ... Bıraz evvel 

modadan bahsediyorduk. Aklını el -
ğunu bilirsiniz.Radyonun mikrofonu, bisede kalmış. Evet hakikaten sen 
onun önünde söz söyliyenlerin hepsi- resimleri soruyorsun resimlerin he
ni ön dişleri eksikmiş gibi yaptığın- men, hemen hepei çok güzel ve bil
dan dünyanın her tarafmdan dinledi- hassa Türk resmindeki elli 11enelik 
ğimiz ispikerlerin de hepsi bize dişle- bir inkılabı göeterdiği için bu ıergi 
ri eksikmiş gibi geliyor. pek ziyade ali.kaya değer bir ,ey .. 

Tellftuz bozukluklarmm çoğu, ço- TUrk resminin en g\lzel eserleri bir 
cuklukta söz söylerken dikkatsizhk- araya. toplanılmıft bunun için de iyi 
ten ileri gelir. Uzvt bir eksiklik, çar- emekler sarfedilmiş l}ayanı tebrik 
pıklrk olmayınca. telaffuz bozukluğu doğrusu! .. Yalnız 
bir mUddet talimle pek All düzeltilir. - Yalnız? .. Ne o? Bir tenkidin 
Onun için mekteplerde hocalann bir mi var?·· 

Bu merasime bütün yurttaşları ça 
ğırırız. Merasim 31 Ağustos 1936 
pazartesi saat 17,30 da evimiz salon
larında yapılacaktır. 

Eytamı eramilin maaş 
işleri 

Umum mütekaidini askeriye cemi 
yeti başkanlığından: 

Asker mütekaitlerile eytami era
milinin maaş tahsisi ve sair işlerini 
bir ücret ve bedel mukabili olmaksı
zın takip ettirilmek üzere cemiyet 
merkeEinde mütehassıs zevattan mü 
rekkep bir büro vücuda getirilmiş -
tir. Arkadaş ve ailelerinden bu gibi 
işleri olanların her gün öğleye kadar 
müracaatları. 

Faydalı adresler ve 
telefon numaralan 

itfaiye telefonlan 

latanbııJ ldal1esi 24222 
Kadıkö1 ltfaiyctf 60020 
Yeıillrö7. Bakırlrö7, Blbilkdcre. 
Uaküdar lttai1esi 50625 
Be1otla ltfaiyetl 44644 
Bü,;ıkada. He1bell. Barsas, ltmah mm 

tablan ic;in telefon taııtralmdald mem&U'ı 
nnırm demek klftdir. 

Hastane telefonlan 

Cerartıpap b.aataneai 21693 
Gareba baıtueıi Ycnibahce 23017 
Haaeki lradınlar butaneai 2455S 
Zenep Klmil b11taneai Uaküdar 60179 
Kadıa butaneai Çapa 22142 
Be1otla Zükar butanesi 4SS41 
Gülhane baıtaneıi Gillhane 20510 
Hıydarpap Nllmune baıtaneal 60107 
EtfaJ baıtaneti Sitli 42426 
Bakırlrö? Akıl h11tane1t 16.60 

Çabuk ınhhJ yardım teşkilatı 

Bo ııamaradan İmdat otomo 
bili iıtenir 4499S 

Mff 1"fll".8at J>PPIAPI 

Denıı yollan acentesi Telefoe 42362 
A.ka7 (Kadıkö7 ıalrelesi) 43732 
Sark Ocı;ııiryollan 8irlred 23079 
Devl~ emiryollan Hı,darpap 42145 

• 
• HALK OPERETİ: Kadıköy SU

reyya bahçesinde bu akşam 
21,45 te (Sevda oteli) büyük o
peret 3 perde 

f esörU Edip Hakkının eserlerinin 

teşhir edildiği duvar pek güzel pek 

tenha yani resim teşhir etmek kai

delerine tamamile uygundu. Tezyini 

San'atler hocası daha pek gUzel eser 
leri olduğu halde teşhir etmemit bi

ze en bUyUk eser olarak bir sergi 
duvarmm nasıl tezyin edileceğini ve 

gözü rahatsız etmeden eserleri nasıl 

seyrettireceğini gösteriyordu. Pek 

beğendim o duvarı. Bir de D grupu

nun salonu baştan aşağı san'atln ye 

ni kıymetlerile dolu idi. Fakat eser
ler hakkında. ayn, ayn söz söyliye • 
bilmek için bir kere daha gitmek la
zım. Resmi kU9adm umumi tesiri fU 
cümle ile ifade edilebilirdi! Mükem -

mel... Ve ... 
- Şekerim affedersin sözUnU ke -

eiyorum. Beni çağmyorlar. Misafir 

gelmiş ... 
- Misafir mi? .. Kim 
- Ne bileyim ben? Münaaebetsi • 

polis mUdürü Tahsin Bey, 25 inci ko
lordu kumandam (Kiraz) Hamdi Pa
§a, ve Padişah Vahidettinin mUtead
dit yaverleri, en sür'atli vasıtalarla 

Beykoza gelmifler; ve tahkikata gi
rişmişlerdi ... O zaman anlaşılmıştı ki; 
bu bukm; Kuvayı Milliye müfrezele
ri tarafmdan gerek İstanbul hUkfım& 
tine ve gerek iegal kuvvetlerine veri-
len küçük, -fakat, Türk cür'et v~ 

işi de çocukların fena telaffuz etmeye - Evet reeimler fevkalade fena 
alı9mamaları için dürüst söyle.mele- ekspoze edilmif. Hele Güzel San'at -

..,. ıine dikkat etmektir. ter birliği salonunun duvarları tıpkı 

zin biri.. insanın misafir kabUlüne 

mahsus günleri olduktan 110nra bu • 
nun haricinde gelip beklenilmedik 

bir saatte rahatsız etmek ne büyük 

iptidailik ... Ah yarabbi ne zaman me 
deni olacağız da şu sabah kahveleri 
öğle ziyaretleri ve ne bileyim ben 

akşam misafirliklerinden vaz geçece 
ğiz. Ve gece ya.tılarmda dünyada en 
büyük saygısızlık bence davetli olma 
dığı yere gitmek değil midir? 

pervasızlığını gösteren- bir denıti. 
Bu pervasızlığa cür'et edenlerdPn 

bir kaçının ole un ele geçirilememesi, 
(Saray) ile müttefiklerini fena halde 
öfkelendirmişti. Karadaki İngiliz ve 
;'Yunan kuvvetlerini meflfl~ bırakan .. 
ve sonra da, hqmetl\i lngiliz donan 
masmm Uzerine kurşun yağdıran .. ve 
hatta; attrklan mermileri, kar§ı sa
hilde İngiliz fevkalade komileri ile 
maiyetinin ikamet ettiği A vuaturya 
sefareti yazlık binumm duvarlenna 
bile isabet ettirmeye muvaffak olan 
(1) mtitecasirleri ele geçirmek, ve 
bunlara ibrete şayan bir şekilde ce
za vermek elzemdi. Fakat, buna mu
vaffak olmak fırsatı ele geçirileme
mişti. 

O zaman, derhal sudan bir t&hk:ka
~ giriısilmiş; Beykoz civarındaki köy-

P'" 
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Ola ı~ blnc:ıldı SlrketJertu mtı 
racaat edilmelidir. 

Küdlk illnlar dotnıdu dotnı11 
• daremiıce alınabilir. 

KQçtllı Dlnlarm 5 utırlılJ bit 
llefıl~ SO kur1111tar 5 aatırdan faı 
lası icfn aatu batma 5 kurut ı1mır 
Bir defadan farlı lcin fekdnda11 
3 10 kanı mdirillr. 
GOnB cecmlı ttOıhalar S lnlnlt'at 

LOKMAN HEKiM bütiln mücevherlerini üstüne takan 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruomnantye cad. No. 80 

(Cağaloğlu eczaneai bitftlği). 

Tel 22M6 

bir yeni zengin karısına. benziyordu. 
GUzel eserler biribirlerile rekubet e
diyorlar. Gözler ondan ona kaydığı 
için bir yerde durup dinlenemiyordu. 
öteki salonlardan niıbeten daha az 
eserler var. Ve aeyri o kadar yorucu 
değildi. Hele mllstakil -reuamlar aa 
!onunda Akademinin tezyiniye pro • 

Askeri müze Direktörlüğünden 
Askeri Müze Cumartesi Öğleden sonra ve pazar gün -

leri sabahtan akşama kadar açıktır. 1 O kuruşa girilir. 
Cetlerimizin silahlarını ve 13 asırdan beri muharebe etti
ğimiz milletlerden alınan silahlar ve eşyaları bir harp ya
di~arı olarak burada tröreceksiniz. ( 2 3 8) ( 71 7 ) 

- Ama lstanbuldan bu adeti kal
dırmanın imkanı olmıyaca.ktır ga -
liba.. Fakat git yavrucuğum sen 
de ziyaretçileri bekletiyonsun. 

- Bekletmek dedin de aklıma 
geldi Allahısmarladık demeden aa • 
na şunu söyliyeyim. Sonbaharlık bir 
şey ısmarlamadan evvel bekle bir de 
öteki terzinin sergisini seyredelim. 
Haftaya o da açılıyormuş. Allahıs -
marladık yavrum. 

- Güle güle.. Çocuğum "Telefon 
kapanır .. 

Yosemite, (Kalifomia) 30 A.A.
Havas bildiriyor: Pasifik konferaıı• 
sının kapanış celsesinde japon dele
gesi bulunan, japonyanm eski Çin 
elçisi Kenkişi Yoşizaya, dokuz deV· 
let muahedesi yerine konulması nıel 
huz yeni muahedeye zecrı tedbirlerin 
ithali teklifine itiraz etmişlerdir• 
Milletler Cemiyetinin zecn tedbirterrl 
esasına istinat etmemelidir. Milletlel' 
Cemiyetinin zecri tedbirlerden dola• 
yı m.aruz kaldığı güçlüklere nazarı 
dikkatinizi celbcderim. japonya:nın 
bu zecri tedbirler meselesini az ço1' 
endişe ile karşılayacağı zannında • 
yım.,, demiştir. 

Britanya amiralliği sabık birine! 
lordu Alexandr kollektü emniyeti nıll 
haf aza etmeğe matuf münasip ted • 
birler kabul edilmedikc:e devamlı sul 
hün mUmkün olamıyacağını söyle " 
~iştir. 

Sovyet delegesi Molitov demiştif 
ki : 
"- Sovyet Sosyalist ittihadı ye • 

rinde, bugün hlla emperyalist bit 
Rusya bulunsaydı dünyanın vaziyeti 
ne olurdu? Sovyet Rusyanm sosya " 
list sisteminin, her tilrlü yayılma ,-e 
tecavüz arzularını bertaraf etmek stJ 
retile dUnyada bir sulh amili vazifeel 
gördüğil Aşiklr değil midir! .• 

Franınz delegesi Sarraut'da §U s5ı 
leri söylemiştir: 

"- Yosemite adam öldürmek ya• 
saktır. Milletlerin hayatında böyle 
bir yasak konulabileydi, bu, ne gnzel 
bir şey olurdu.,, 

Sarraut, aŞrkla Garp arasında bit 
anlaşma vükuunu hiç bir zaman uıı· 
klnsız görmediğini ili.ve etmiştir. 

Filiatincl~ müzakereler 
KudUs, 30 A.A. - Arap şetıerf, 

Yahudi meselesinin halline matuf 
olan müzakerelerin iyiden iyiye uer· 
lemiş olduğunu ve grevin pek yakııt: 
aa runayece erecegını tennn ewyoı 
la.r. 

Amiral Horti Miklcu'la göriiftii 
Viyana, 30 (A.A.} - Amiral ııor· 

ti, Ka.rintida kA.in Veldene gitmiş ,-o 
'Miklasın yazlık ikametglhma gid~ 
rek mumaileyhle Uç çeyrek sa.at gır 
rUşmUştUr. 

Viyanl, 30 (A.A.) - Amiral Bot' 
ti bu sabah Poertschaehtan Grııı' 
hareket etmiştir. Oradan, öğtede!J 
sonra tekrar Budapeşteye dönecek • 
tir. 

Zührevi ve cilt haıtalıltlan mütehasıı•1 

or .Hayri Öner 
Ollcdea tonra Be1oilu Atacaını 

karııamdı 133 No. Tel 43586 

Juvantin Kanzule 

Saç Boyaları 

-, 
Kumral ve siyah olarak sabit 

ve ta.bil renk verir. Ter ve ~· 
makla çıkmaz. Yeglne ıarartı' 
ve tanmmıe llhhl saç boyasıdJf· 

CNGILIZ KANZUK E~ 
Beyoğlu - l.stanbul 



31. 8- 936 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin ıazeteıi olmaya 

çahtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Turist çekmek 
Büyük DV&§tan. evvel oldukça. ip

tidai te§klli.t altında lşllyen ve lktı
sadi bakımdan kıymeti t.am kesttrilf!
mlyen turimı hareketi, banJtan 
sonra, her tarafta. teşkllitlandmldı. 

Şimdi, kriz dolayıslle bir parça azal. 
ımı olmasına rağmen, onun ehemmi
yeti gene a,lklr durmaktadır. He
men her yerde hUkfımetlerln vi.ı;;i 

membalamıa ve tesirli vasrtalanna 
dayanmak suretiyle yükselmiş olan 
bu yabancı çekme işi, bizde de &lika 
uyandı:rmaktan hali kalamudı. Geç 
kalmıt olmamıza müt.eesslr ola.bllirlz, 
takat o gecikme beDd de bazı fayda
lar temin edecektir; çünkü, hlM}ka 
yerlerde yapılan hatalardan kaçm
nıak, mükemmel tedbir ve u..cıuıı.~rı 

tatbik etmek şlındl bizim içhı daha 
kolay olacaktır. 

Türkiyeye gelen turistler 
Yurdummda turizmi dtl§Ünürken, 

evveli. şu meseleleri incelemek akla 
gelebilir: 

A) Bbe kimler, nlç.bı ve nerelere 
ıellrT 

Hemen her yabanm, İstanbulda ve 
~bmmı tanmrmt yerlerindeki 
"8ld eserleri görmeye, tath bir lldlm 
altında tabll mamaraiarmuzm nefa
setini eeyretmeye, bıkıli.bomzm &e· 

merelerint, yenlliklerlnl anlamaya 
kopblllr. İstanbulumuz, dünyada et· 
ab gtbelllklere, içinde yapdığnnıa 

'Ve a.bıJtığmm lçhı tam keetiremedlll· 
nık kuvvetli bir cazibeye maliktir. 
Deıılzl olmıyuı, gtlnetl 1)1 parlamı • 
:vaıı muhltlerln halkı, aradıklanm 
bizde bol bol bulurlar. A\Tupada 
yaptığım muht.ellt otomobil ve tren 
O ---------vı ..,.._.._ "'--...-.ı-• t.I"' .... • w• w• 

ce merak eden ve yurdumuza gelme
ye, tatlllnl bizde geçirmeye can atan 
P«>k ya.banctlara tesadüf ettbn. I.Akln 
onlardan hiçbiri, aradıktan ve teha
lükle sorduldan kolaylıklarm ve tu
l'lzm tetıdlA.tmm bizde olmadılmı 
öfrenlnce, arzularma ltttba ceearetl
lll gösteremediler. 

Fazla turist çekmek için 
B) F&Zla turist~ 1~ neler 

)'&pmahym? 

Bu sualin eevabmr bult ve kee
tlnne tekflde vermek lmkinaadır. 
l\lesele üzerinde çalışmış, incelemeler 
)'apmrş ~k bilgi ve ~be sahibi 
bir mtlteh88818 bile, onun bizdeki bu. 
•ustyetlerinl iyice tetkik etmeden 
bir program tesblt edemez. Da.va, 
IOn derece muğlik \'e o nlsbette de 
~mıya, halledilmeye değer cins 
t.endlr. 

Turizmin en iyi teşldJlta bağlan
bılJ olduğu ve en mükemmel lşletU
~ bulundup memleketin Avmı
turya olduğuna kaııllm. Orada, bo 
labada ya.prbmf ve yapılmakta olan 
leylere bir dikkatli nazar gezdirince, 
gayretin, fedaklrblm ve neticelerin 
ı-rtakb~ ~mnda hayran kaJ. 
dnıı. On.lan burada mralamak ar
tusunda değilim; maksadım ancak 
lli'enslplerl tebarüz ettirmektir. 

Turizm ı,tnde Avusturyayı aynen 
~e Ç&lı~ akla gelemez; za,. 

~buna :bnkAıı da yoktur. Her 
lllernJeketln ala.cağı tedbirler ayni ol
ına.a. Avusturya Ue an.mır.da büyük 
l&r:kJar vardır. Merkezi A vnıpawn 
göbeiinde bulunan bu mamur n 
~ngln memleket, diğer müreffeh 
0ını,u1a.nııa gayet yakındır. Ekseri

n birkaç saatlik ucuz yolculuklara 
0 diyara girilir. Bize gelmek ise 
:.: ve kUJfetltdir. Yapacağmuz tu-

t.eşldJltı ve göstereceğimlz tu. 
~ faaliyeti, bizim itin dUşUnümp 
~ ve bize uygun olmalıdır. 
~ tin tahakkuku l~ln oldukça iyi 

l'tlp ~rrıl3 bir programm bazır. 
:,:1nıı duydum. Fakat eu nokta 

en uzak tutulmamalıdır ki, o 
::gra.nun tatblkmda muvaff~et, 

dertn bir ktiltilre, ff bllglslne, 
~heye, memleketimizin i.det v~ 
"'-8.lıf!lerlne, coğrafi, iktradi, 1~1-
~~ nıau ve idari icap ve imkanlara, 
,., esl lst.enen yabancılann tabiat 

nıeerepJeıine. memlekeUerinln 

. " "' 
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İki dünya arasında - Fazla malımın bir kısmını sana satsam olmaz mı? 

• 
1 HAFTA iNDE 

iSMi GEÇEN 

BüYük adamlar 
G eçen hafta dünya haber

leri içinde ismi geçen
ler hayli mühim ve çokçadır. 

Batta Macariıtaru ıeneler
denberi kuvvetle idare elen 
Horty gelir. 

Bu zatin hayab tezatlarla 
doludur. Küçük İtilaf ıayeıin. 
de iktidar mevkiine ıelmittir, 
fakat onun daima en kuvvetli 
dütmanı olmu9tur. 
Macari•tanın denizle hiçbir 

bailılığı yoktur, fakat Horty 
bir amiraldir. 

Horty kadar hakkında ga
rip rivayetler dolatan devlet 
adamı yok gibidir. 

Onun amiral oluşu da garip ve 
acıklı bir tesadüf eseridir. Horty. 
nin kardeşi Avusturya - Macaristan 
Bahriye Mektebinde okurken bir 

KAMENEF HORTY ZINOVYEF 

arkadaşı tarafından öldürillmUştU. 

Horty o vakit küçüktü. Ailesi ev
li.tlarmın teessUrUnü gidermek için 
Horty'ye ölen çocuklannm denizci 
elbisesini giydirdiler. Bu suretle 
Horty kendisi için huırlanmıyan 
bir elbiseye, ve o elbisenin icap et
tirdiği mesleğe intisap etti. Cihan 
Harbinde Adriyatik denizinde ami
rallik etti ve İngiliz, İtalyan gemi
lerile çarpıştı. Harpten döndüğü 
zaman karadaki arkadaşları sordu
lar: 

- Muzaffer misin! 
- Mademki sağ döndüm, demek 

ki muzaf ferim, cevabını verdi. 
Horty alma.nca, fransızca, ingi

lizce, italyanca ve hırvatça bilir. 

Daha 20 yaşma girmeden ihtilal 
tefkilltma ginniftir. 903 te Lenine 
raatgelınit ve o tarihten sonra o
nun riya.seti altında bulunan bol· 
teviklere iltihak etmiıtir. 
1906 • 1908 tarihlerinde Rusyada 

Peteraburgta., bol,evik komitesinin 
azaaı olarak mühim rol oynamıf, 
Kranstad'da, bahriyelilerin ayak
lanmuma sebep oımu,tur. nk 
dumayı dağıttıran odur. 1908 
de tevkif edildi. Fakat biraı sonra 
serbest bırakılmca harice kaçtı ve 
917 ihtilaline kadar bir daha Rus
yaya dönmedi. 

Bu müddet zarfında daima Le
nin'le birlikte çalışmıştır. Komü
niat kongrelerine iştirak ve neş
rtyata yardım etti. 

- lngiliz karikatürü -

Harp içinde bolşeviklerle sosyal 
demokratlar arasındaki kavga kı

zıştı. Zinovyef Leninle birlikte Ci

han Harbi aleyhinde bir broşUr çı
kardılar ve 1915 te Zimmerwold
taki beynelmilel konferansta Uçün
cil enternasyonali kurmaya bqla
dılar. 1917 de Zinovyef Leninle bir
likte Rusyaya döndü. İhtilali bera

ber yaptılar. 919 da komtinist en

ternasyonaline reis oldu. Lenin öl-

vetli müdafii oldu. Bu sayede nü
fuzu arttı. 926 da partinin politik 
bUrosundan kovuldu ve o tarihten 
itibaren Stalin'e karşı cephe alarak 
birçok kötü işlere girdi. İki defa 
muhakeme ve mahkiım edildi. Ni· 
hayet bu defa faşistlerle birleşerek 
bolşevizm aleyhine çalıştığı sabit 
olunca kurşuna dizildi. 

Kam en el 

A cıklı bir maceradır. Bütün 
hayatını ihtillle veren bir 

adamın sonunda ihtillle suikast 
yapmıya kalkmuı havsalanın al
mıyacağı bir kUçUklüktür. 

Fakat Lenin daima Zinovyefl~ 
Kamenefin bu zaafı üzerinde dur

mU§, bu iki adamm her vakit hıya

net edebileceğini aöylemi,ti. HattA 

ölürken bıraktığı vaaiyetnamesin· 
de bu iki adı:.-:ı hakkında dikk11+1i 

olunmasını tavsiye etmişti. 
Zinovyefle birlikte ku1"4una dizi

len Kamenefin hayatı da arkadaşı
nınkine çok benzer. 

O da 1883 te doğmuştur. Babası 
mühendisti, teknik bir terbiye gör
müştUr. 901 de Rus sosyal de
mokrat partisi ikiye aynldığı za-

5 

Ankara mektubu J 
Maaşı ücrete tahvil edilecek 

memurlar 
An k ar a, (Hususi muhabirimiz 

yazıyor) - Maliye Veklletinin teşki 
lat ve vazifeleri hakkındaki kanun, 
mülhakatta, 31 Ağustos 936 dan iti .. 
haren mer'iyet mevkiine girecektir. 
Bu mUnasebetle ve kanunun tatbi • 
kinde bir yanlışlığa mahal kalma .. 
mak üzere, vekilet, kanunun lüzumlu 
gördüğü maddeleri üzerinde vilayet .. 
lere birer izahname göndermiştir. 

Teşkilat kanununun muvakkat Ü• 

çüncü maddesinde: "Bu kanunla ma 
a,ıan ücrete tahvil edilmiş olan me.
murlardan, filen 25 sene ve daha zi
yade hizmet etmiş olanlar tekaüde 

sevkolunurlar. Hizmet müddeti 20 
sene ve daha ziyade olanlara teka

üt müddetini dolduruncaya kadar es 
ki maaşları verilerek bu mUddetın 

bitmesinde tekaütlükleri icra edilir. 

Bunlardan 25 seneyi doldurmadan 
herhangi bir sebeple olursa olsun va 
zi!eden ayrılanlar, hizmet müddetle 

rine göre tekaüde sevkedilirler. 
Hizmet müddetleri yirmi seneden 

az olanların maaşları ücrete çeVl'i· 

lerek eski memuriyet mtiddetlerine 
ait tekaüt haklan mahfuz kalmak 
Uzere istibdamlarma devam olunur. 
Ancak yeni vazifelerinden istifa su 
retile ayrılanlarla herhangi bir su .. 
retle vazif elerlne nihayet veril.enle • 
re istedikleri takdirde 1683 numaralı 

kanunun 26 mcı maddesi mucibince 
ma&flI hizmet müddetlerine göre is

tihkaklan verilerek tekaütlilkle ala· 
kalan kesilir. 

1683 numaralı tekaüt kanununun 
değiştirilen l5,,3 üncü maddesi hUkmU 
mahfuzdur. Bu madde mucibince ma 
qla istihdama devam olunanlann 
muhusasa.tı ücret tertibinden veri• 
lir ... denmektedir. 

Maliye Veklletinin valfUklere 
yolladığı izahnamede bu 
madde üzerinde fazla durulmuştur. 

Bu madde mucibince ma~lan üc

rete ~hvil olunan memurJ,.v §Unlar 
dır: 

1) Tahakkuk tebliğ memurları, 

2) Tahsil tebliğ memurlan, 3) Piya 
de tahsildarları, 4) Süvari tahsildar4 
lan, 5) şube tahsildarları. 

man o da Lenin tarafına geçmişti. 
Bet sene sonra Rusya.dan nefye

dildi. O da Parise yerle§ti. 914 

te Bolşevik partisi tarafından tek

rar Rusya.ya gönderildi. Lenin gl· 
bi o da harp aleyhinde çalı§tığı için 

Çar hükumeti tarafından Sibirya
ya nefyedildi. 

917 ihtililinden sonra Petrogra.

d$. döndü ve ilk icra komitesine 
aza oldu. Fakat daha o vakit mu

hale! ete geçti ve icra komitesinden 

çıkarıldı. 

Bir müddet küçük mevkilerde 
bulundu. Hatta 923 te Troçkiye 
karşı cephe aldı. Fakat sonra 

Staline karşı onunla birleşti , ve 
düşe düge faşizmle el birliği edecek 
kadar alçaldı. 

Bu iki adamın hayatı, ihtirasrn 
insanı ne fena neticelere sürilkli· 
yebileceğini gösteren çok iyi bir 
misal tetjkil eder. 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 

te§klli.tlarma derin bir vukufla, ve 
bunlardan sonra da, plinlı ve met-Od 
lu uzun ~ahfm&larla tanin olunabi
lir. Hatta yabancı bir mütehassısın 
ça!qtmlmaaına lüzum olduğuna ka
naatim vardır. l,e, her feyden eV\'el 
turisti tam.rnakla, onun ne tevd1ğtnl, 
ne ls~lğinl, neden kaçtıimJ öğren
mekle ba§la.mahyız. Haıbukt, fhndi
Uk kendi içtibadmuza göre çalışmak· 
la iktifa ediyor ve her eeyln üstünde 
olarak biraz .l1&n ve propagandaya 
ehemmiyet veriyoruz. Tuıizmln bü
tün icaplarmı yerine getlrdJkten 
sonra reklAma gayet mühim bir mev 
kf vermek l&mndır. Fa.kat ona daha 
~k vakit var. İlkönce, reklim edile
cek ~yleri ha.zırlamak gerektir. 

Şimdi Macarl!tan devletinin ba
§mdadır. Macaristanda yalnıı onun 
sözU geçer, devleti o idare eder. BU
tün gayesi, Cihan Harbinden sonra 
Macaristana yapılan haksızlıktan 
düzeltmektir. Bu defa Hitlerle gö
rüşerek Orta A vrupada bir Alman, 
Awsturya., Macaristan ve İtalya 
bloku vlicuda getirmeğe çalıtması 
bu maksada müstenittir. 

Herkesin bir keyfi var 
Memlekete akan servet 

C) Turizmden ~k fayda beklene
bilir mi? 

A vusturyamn turistler elinden se
nede 100.000.000 Ilralık iktisadi mu ZinooyJ 
amele temin ettiğini söylemişlerdi. H ananm en mühim hldf8ele-
Bu adedin doğru veya mttballğa.lı ol- rinden birine iı!ıimlerf ka-
ması mümkündür. Fakat ne de olu, "'a.nlardan diğer ikisi de Zinovyef 
basit bir görünüşle bile, merkezi Av· ile Kamenef'tir. 
rupanm o sevimli ve süslü memleke- Sovyet liderlerine k~ı seneler· 
tinde gayet ÇOk yabancı dolaştığı ve denberi suikast hazırladıklan için 
durmadan para ha.readıklan görtt- geçen hafta ölüme mahkntn edilip 
Jtlr. Biz, bu mnanam servethı yirmi kurşuna dizilen bu iki eski ihtilll
de birini bile memlekete alatabllsek el, öldürmek istedikleri kimselerin 
memnun oluruz. de ihtilll arkadaşlarıydılar. 

Turizmin de, diğer büyük lktısadi Zinovyef 1883 te Ukrayna.da Eli· 
meseleler gibi, bpldlınetln kuvvetli zabetgrad'da doğmuştur. Evvell 
elinde ileri bir mevki ala.caimı ümit- kimya tahsil etmi§, sonra Bern Üni
te haklıyl2"~ versiteslnde hukuk okuml13tllr. 

Sabah anc.ak yedi. •• yedi buçuk ol· 
mah ••• Şehir uyanmak üzere, dükkan 
kepenkleri asılıyor t tramvaylar lşlf'ri 
ne giden lnMD.larla dolu ve sokaklar 
pek kalabahk. Ben Emin önünden l! e
n.icaml avlusuna doğru gldJyorum. 

önttmcıen üstü başı yırtık iki ser· 
sert yürüyor. Besbelli geceyi yata.brz 
ve klmblllr hangi arsada lavnlmıs, 
~ler. ikisinin ytlribnekten na

ID'IMIDJI ayaklan çıplak. Blrbıbı pan 
talonunun bir paçası diğerinin ceke

tinin bir kolu yok. 

Birisi kırk bet yaşlarmda kadar ol· 
malı. Siyah l&kallı ve bıyıklan ha.ita 
girmemiş bir orman gibi karmakan· 
pk, öteki bir ylnn1. y1rml bet ya.şmcla 
var •. Basındaki san saçlan cunura 

batmış mısır pU~külU gibi iğrenç .• \ Bunu söyliyerek Yenicaml merdi .. 
Genç mütemadiyen bir ~yler söylü- venlerinJn bir basamağına oturuyor .• 
yor. Kırk beş ya.,lannda görüneni \'e oturur otunnaz büyük bir tehalük .. 
sert bir sesle: le cebinden eski bir kese kiğıdı ~ıkıı.-

- Şimdi dlnllyemem diyor. Daha nyor. Kese kiğıdın muhtevasını ta,.. 

keyfbn gelmedi. Sabah keyflnl yapa- şm üzerine döküyor. Dikkatle ba.kıyo
yun, sonra görüşürüz. nım. Bu bir izmarit ),ğını. ötekf ce• 
_Canım neymiş bu sabah keyfi de. binden kalınca bir kağıt çıkarıyor. 

Ono kesiyor, izmaritleri açıp, açtp o 
Diyor. Yala~mış bize keyif. klğıdm i in d"'kü v bir stg 

- Bırak oğlum gevezellğl. Hertf e- ç e 0 yor. e ara 
sin kendWne öre bir keyfi var- sarma~ başlıyor. Ve sonra arkadaı-

g şma donerek yttksek eeele: 
Dur bırak beni daha sigaramı içme • - Hele şundan bir nefes çekeyim 
dlm. Allah atlana kee sesini. diyor. Onıdau sonra istedlflnl konu. 

Fakat "öteki seelnl kesmiyor yine nu~aloiı. Ne yapa.hm a)ıp delfl bu ... 
bir teyler IÖyltyerek, ona takılıyor. Dünyada herteyden geçerim amma 

- Bırak Allah&§kma diyor. İçeyim sl~dan geçemem. Herkesin bir 
ıigaramı, baıtım yerine gelsin, sonra keyfi var .•• Ne yapanm ••• 
konQuııız. Seni dinlerim. Suat DER\'İŞ 
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Deniz yarışları çok sönük geçti 

Güneş k übü kürekçileri dünkü 
yarış: arda 7 birinci~ik aldı~ ar 

lf<ıümerim ı z, 
kürek 

Diimencili iki çifte: 
1 Güneş 
Il Beykoz 
III Galatasaray 

nedense yağlı 

yarışlarına bağıı 

kaıniağa hevesti gô.rünüyorlar 

Müsabakalardan sonra İstanbul 
Su Sporlan Ajan~ğı tarafından dere 
ce alanlara törenle madalyaları ve· 
rilmiştir. 

Abideye çelenk koyacakların imzalayacakları defteri ilk olarak Orgeneral Fahreddin 
imzalıyor 

İstanbul Su Sporları Ajanlığı ta- Kıdemli kürekçiler arasında 
rafından tertip edilen kürek teşvik Saat 16 dan itibaren günün en he· 

Halk part ·si, Yaşara bir 
ev alıyor 

Olimpiyatlarda dünya birinciliğini 
kazanan Yaşara, Halk Partisi tara • 
fından bir ev hediye edilecektir. 

yarışlarının ikincisi dün Yenikapı • yccanlı yarışları olan kıdemli kürek 
Kumkapı arasındaki sahada yapıl - çiler arasmdaki müsabakalar başla
mıştır. Esefle söylemek mecburiye • mıştır. Kulüplerimizin en güzide kü 
tindeyiz ki, futbol maçlarının arife· rekçilerinin iştirak ettiği bu müsa
sinde sütunlarca yazı yazan arkadaş bakalar fazla alakayı celbetmekle 
!arımız yarışların yaprlacağmı bile beraber kuvvetlerde tevazün olduğu 
yazmak külfetine katlanmadıkları i- ı için çok sıkı bir çekişme halinde de· 
<.;in bu yarışlarda müsabıklardan baş vam etmiş ve enteresan olmuştur. 

ka seyirci bulmak imkanı olmamış- Alınan dereceler sırasile şunlardır: 

Vali ve Belediye Reisi Muhitlin 
Ustündağ, bu münasebetle gazete • 
mize gönderdiği bir mektupta diyor 
ki: 

"Dünkü Son Posta gazetesinde 
pehlivan Yaşar hakkında Selim Tev 
fik imzasile çıkan uzun bir yazıda 
bana da temas edilerek gece yarısın 
dan sonra uykudan uyandırıldığını • 
dan bahisle kendisiyle telefonla gö
rüşerek Belediye namına Yaşara uir 
ev satın alınacağını söylediğim yazıl 
mıştır. 

tır. Su Sporlarının inkişafınıı büyük Diinıcııcili dörtlilk: 
bir gayretle çalışan denizcilik fede· 
rasyonunun arzusu üzerine yapılan 
program bu sporda bizi beynelmilel 
tema~lara hazırlamak için güzel bir 
fırsatken her nedense kulüplerimiz 
bu yeniliği benimsemiyerek hala es
ki yağlı kürek yarı larma bağlı kal
mağa hevesli görünüyorlar. 

Programa göre beynelmilel niza • 
mat icabı olarak bazı yaı·tşlar dümen 
cisiz yapıldığından kulüplerimizin 
bir kısmı bu şekildeki yarışlara iti· 
raz ederek girmemişlerdir. lstanbul 

Su Sporları ajan!ığının itina ile ha
zırladığı yarışlara yukarda anlattığı 
mız sebepler yüzUnd«tn i~tirak edil -
memesi müsabakaların zevksiz geç • 

... v ... 
mesine yardı:.m etmiştir. 

I Galatasaray 
II Beykoz 
III Fenerbahçe 
Dilmencisiz iki tek: 
l Güneş 
II Galatasaray 
Diimcıvnsi:: biı"lik: 

1 Fcnerbahçe 
lI Anadolu 
Diüı~c1ı oili ild t el:: 
l Güneş 
II Galatasaray 

Dümencisiz dörtliik: 

Bu müsabakaya iştirak eden Ga· 
latpsaray, Güneş, Anadolu tekneleri 
biribirlerine <;aparb: -verdiklt!t'inden 
diskalfiyf' edilmiE1lerdir. 

Hiç te acele olmıyan bu haber için 
gece yansından sonra uyandırılmış 
olmakığım. yazının tek doğru tarafı 
dır. Telefonda kendisiyle bizzat gö
r\i ı;ımemi:;; olduğum gibi vasıta ile ver 
diğim cevapta evin belediye tarafın 
dan almacağıni da söylemedim . 

Ev işine gelince Başbakan bana 
Atatürkün emrini tebliğ etti. Yaşa
rın muvaffakıyetine mükafat olarak 
C. H. Partilli ltt!natıritt"e bir ev llA. -
caktrr ... 

ôğleden önceki mÜ•ahal-rrlaı- J d • t 
Müsabakalara tam saat 9 da baş- Spanya a SQil Vazıye 

lanacağı evvelce bildirildiği halde ı 

müptedilere mahsus ilk iki yanşa ı h • d " • l 
kulüpler zamanında gelmediklerin • r un c { p e sın e ası , er 
den bu iki yarış yapılamamıştır. 

Program mucibince yapılan diğer h ı • • . t • 1 l 1 
yarışlarda alınan dereceleri sırasile a ~ımı l e ı e. e a 1 ıyor. ar 
yazıyoruz: 

1 

J 
Dii mencisiz birlik; 
I Altınordu 

II Anadolu 
111 Güneş 
DiimeHcisiz iki tek: 
l Galatasaray 
Bu yarışa başka kulüp girmemiş-. 

tir. 
Dilmeııcisiz dörlliik: 
l Anadolu 1 
Bu yarışın diğer tekn,,.ıeri ohn r.a 

Jatasaray ve Beykoz biri birlerine ( 
çapariz verdiklerinden diskalifiye1 
edilmişlerdir. ı 

Dümencili iki çifte: 
l Güneş 
11 Galatasaray 
ın Beykoz 
Diimencili dörtfük ba11anlar: 
l Fenerbahçe 
II Güneş 

ôğleden •onraki yarı1lar 
Öğleden sonra yapıla!! kıdemsizler 

yanşı çok zevkli ve o nisbette heye
canlı olmuştur. Kulüplerin aldıkları 
neticeleri sıra.sile yazıyoruz: 

1~:ime11cili dörtWk: 
1 Beykoz 
U Galatasaray 
111 Güneş 
Dihnencisiz 1ki tek: 
I Güneş 
II Beykoz 
Dil mencisiz birlik: 
l Anadolu 
il Beykoz 
JII Güneş 
Dümencili iki te1c: 
I GUneş 
il Beykoz 
Dilmencisiz dörtlü1r. · 
I Anadolu 
11 Galatasaray 
lII Güneş 
Diimencili iki çifte: 
J Güneş 
TI Beykor. 
JI1 Galatasaray 

Asiler t.arafır<'lan tahrip edilen hir köprüde güçliikle nakli~·at ~·apıhyor 

Londra, 30 (A.A. - Dün Henda- ı kinin tayininden evvel, bir müddet 
yede toplanan müteaddit hükumet- Paris maslii.hatgüzarlığında bulun • 
lerin sefirleri İspanyadaki dahili muş. sonra Milletler Cemiyeti Sekre
harbin insanileştirilmesi meselesini terliği nezdinde azalığa tayin edilmiş 
müzakeree etmek kararını vermişler tir. İspanya ile diplomatik temaslar 
ve müsait talimat teati etmişlerdir. senelerden beri ihya edilmiş ise de, 
Hükumetlerin hepsinden talimat gel iki memleket biribirinin nezdinde 
dikten sonra Madrit hiikrımeti ve asi şimdiye kadar elçi göndermemiştir. 
şefleri ile henüz tesbit edilmemiş o· O sırada, Delvago Moskovaya ve Lu
lan bir şekilde temasa girişilecektir. nat'arski Madride elçit ayin edilmiıı-
llk hedef esirlerin mübadelesidir. ler, fakat, vazifeleri başına katiyen 
Lehi•tan da cevabını bildirdi gitmemişlerdir. 

Varşova, 30 (A.A.) - Lehistan "/•panya meselesinde 
hükümeti. Fransanm, İspanya müca Baldvin kabinesine 
delelerine müdahale edilmemesi yo- itimat edilmemelidir!" 
!undaki teklifine müsbet olarak ce- Londra, 30 (A.A. _ Müfrit işçi 
vap vermiş ve ademi müdahale be- partisi lideri Sir Strafford Kripps, 
yannamesi ahkamına alakadar di - Bristol'de Cliflen'de. müntehiplerine 
ğer devletler derecesinde bağlı bu- hitaben söylediği bir nutukta demiş 
lunduğunu bildirmiştir. tir ki: 

Romanın noktai nazarı 
Roma, .4/0 ( A.A.) - iyi hol>er a

?an mahfeller ltalyan hükUmetinin, 
bitaraflığın tarzı tatbikına nezaret 
etmeğe memur beynelmilel bir komi 
te ihdasttıa itirazda bulunmayacağı
nı aöıı1emcktedirlcr. 

Ruıyanın Madrit Elçisi 
Moskova, 30 (A.A.) - Madrit 

elçisi tayin edilen Rosemberg. Dovga 
levskinin v~fatından sonra ve Potim 

"- lspanyol milleti tarafından u
sum dairesinde ve kanunu esasiye 
tevfil~n intihap edilen lspanyol hü
kümeti, beynelmilel WJuller mucibin
ce diğer hilkı'lnıetlerle dost miinase
bctler idame edeıı bir hi{kilmetitı 

nıazha,r olma.<tı icap eden bütün ko· 
laylıkları görmek ha1~kma sahiptir. 
Baldviıı ve arkadaşlarına, şimdi, Ha 
ucş ~inde olduğn qibi ifürwl etmcl• 
caiz değildir." 

Harbiyedeki tören 
Çelik ordumuza katılan genç 
subaylara diplomaları dağıtıldı 

-'="'"~'-·-----·~--~----------~--------~~--"-'-..-<=-,._, __ . __________ ,.._ ______ ~-------
Bu yıl Harbiye Okulunu muvaffa. 

kıyetıe bitiren genç zabitlerimize 
dün, merasimle diplomalan t e v z i 
edildi. Bu merasim içın Harbiye 
mektebinin her tarafı şanlı bayrak • 
larımızla süslenmiş, mektebin bah
çe:ı:ıinde Ata türkün büstü öniinc ko • 
nulan bir masaya diplomalar sıra · 
lanmıştı. 

Merasimde Ordu Miifettişl~rinden 

Orgeneral Fahrettin Alt.ay . Ali Sait 
Akbaytogan, Tümgenernl F.krem 
Baylar, saylavlardan General Şükrü 
Naili Gökberk ile şehrimtzd" bulu • 
nan diğer bütün askeri erkan bulun
dular. 

.Mcrasıme tlaroıye oandosmnm ı ı-ı

tiklil marşile başlandı ve bu esnada 
yeni mezun olnnlar da marşı ağı;.Ja 

söylediler. Müteakıben, Harbıyede 

kurs gören teğmen, astcğ•ncn, yüz • 
başı ve önyüzba:·ı rütbelı>r~ni hai7. 
jandarma zabitlerinin diplomaları 

General Iı.,ahrettin tarafından dağı -
tıldı. Sonra. sıra Harbiyenin bu ) ılki ı 
mezunlarına geldi. Bunlar t>ölük bö
lük kumandanlık masasının karşı · ı 
sındaki masaya geldiler ve hep bir a· 
ğızdan and içtiler .. 

Bunu müteakıp, diplomaların t e\'· 

ziine geçildi. Her bölüğün diploması 
sırayla General Fahrettin. Ali Sait, 
Şükrü Naili tarafından o bölüğün 

zabitlerine veriliyordu. Bu suretle 
diploma tevzii bir saat kadar devam 
etti ve kalabalık bir talebe kütlesi a 
rasından birinciliği kazanan İstan
bullu Topçu Hayriye bir altın saat, 
ikinciliği kazanan Çallı piyade Ha • 
lüka gümüş bir saat ve i.ic;üııcüh.iğü 
kazanan Amasyalı muhabereden Ke
male nikel bir saat verildi. 

Mektep kumandanının nutku 
Bundan sonra Mektep Kumanda

nı Albay Mehmet Ağustos bir nutuk 
söyledi ve kurs mezunu jandarma 
subaylannı tebrik ederek muvaffa • 
kıyet temennisinde bulunduktan son 
ra, mektebin genç mezunlanua hitap 
etti: 

"Yarsubaylar; bu tarihi ve feyizli 
binanın nurlu kapısından ı.;eriye gir
diğiniz gündcnberi beslediğiniz eme
le bugün kavuşmakla bahtiyarsınız. 
Bu mes'ut gününüzü okulun komu • 
tan ve tedris heyetleri namına kut
lar. hepinize sağlık ve muvaffakıyı:>t 
ler dilerim. 

Düne kadar harp okulunun ça-
! lışkan ve dissiplinli öğrenicisi ı::ıfati
le evladımız olan sizler bugünden 
itibaren yine evladımız, vatanın, mil 
letin ve ordunun öz ve temiz evladı 
olarak komutan saflarına, bizim ara
mıza girmekle ayni zamanda genç 
silah arkadnşlanmız oluyorsunuz. 
Bu evlatlık ve arkadaşlık bağlarım 
daha ziyade kuvvetlendirmek için 
kutsal mesleğinizde var kuvvet ve 
hızınızla çalışarak asri harplerin siz 
den mutlak surette istediği \•e istiye
ceği bilgilerle mücehhez olmaıuzı 
tavsiye ederim. 

Orgeneral Fahreddin mezun Zara diplomalamıı veriyor 

Harbiyenin ya:ı kütüğüne çivi çakılıyor 

ken Türk milletine ve ordusun~ baş- var. Bugün yarsubaysınız. Talanı 
ta Büyük Önderimiz ve Başbuğu - komutanı olmanıza, mesleğinize gö· 
muz Atatürk olmak üzere birçok de- re daha bir veya iki sene var. Fakat 
ğerli komutanlar yetiştirm1ş olan bu takım ve ordu kumandanı hep bir .. 
feyizli binanın 102 yıllık tarih saOıa- dir. Burada kazandığınız malfımatı 
smı da kapatıyoruz. Bundan sonra meslek mekteplerinde takviye edc<.oe
Türk muvazzaf subayının yeni feyiz ğinizi ümit ederim. Bu sene §eretU 
ocağı bütün Türk milletinin istiklal bir arkadaşlık ta karşınızdaki AfgaJI 
kiibesi olan Ankaradadır. talebeleridir. Bugün bu kardeşleri • 

Biz bu asırdide binayı İhtiyat Su- miz kalben, şeklen, nasıl bizimle bit 
ise hayatları esnasında iki millet bay Okulu Komutanlığına devir ve ' 

teslim ederken sinesinde sakladığı arasında da hiçbir fark olmamasını 
kıymetli iki tarihi hatırayı da vedia temin edecek unsurlardır. 
olarak ihtiramla teslim <!diyoruz. Siz, genç Afganlılar, size tavsiyertl 

Biri 30/ Ağustos/922 nin muzaf _ bizde gördüğünüz sıcak muhabbe • 
ti memleketinizde de yaşatmaktJt• 

fer Başbuğu, Çanakkalenin 915 ve Tabit siz de meslek mekteplerinde o-
936 Halaskarı. bü.~k. Atatürkümüd- kuyacak, sonra memleketinize gide-
zün dershanesı, dıgerı Çanakkale e k . . s· b d bl abancJ . .. ce sıruz. ız ura a rer y 
şehıt duşen subay arkadaşlarımızın . rn1 k t t b d --1 · · T"· kleriJl . . me e e e aası egı , oız ur 
künyelennı taşıyan beyaz mermer k d 

1 
• • . 

1 hal 
ar eş ensınız. 

ev ar. ff ri -
B y b .. "'k h t d . a kal Genç arkadaşlar, ordu muza e 

u ı ı uyu a ırayı .a.ım • yetin unsurudur. Muzafferiyetin e • 
binizde yasatmalısmız ve sızden sun- .t tt" lt tl" b" d daı·nı• , . sası ı aa ır. aa ı ır or u 
ra aranıza gırecek genç arkad~ları - ff d" s· .. 1• t vsi • . - muza er ır. ıze en mu ıuu a 
nıza naklederek onların dıınagların- . . . ·orkB 
da canlandırmalısmız." yem ıtaattir. !taatı kanundan k 

rak değil, severek yapınız. Muvaffs• 
Orgeneral F ahrettinin nutku 
Nutuktan sonra, bu yıl Harbiyeyi 

bitiren 19 Afganlı talebe kamutan • 
hk masasının önüne çağrıldı ve Or
du Müfettişi Fahrettin şu nutku söy
ledi: 
"- Afganlı talebe, gen~ arkadaş

lar, 

Hepinizi tebrik ederim, muvaffak 
oldunuz. Senelerce uğraştığınız gaye 
ye bugün vasıl oldunuz. Ellerinize bu 
rada birer kağıt parçası verdik. Bu, 
alelade bir kağıt değil. 20 milyon 
Türkün itimatname.<>idir. Sizin de bu 

olmak için bunu kendinize düstur Y3 

pınız. 

Size ilerisi için muvaffakıyet \'e 
afiyet dilerim." 

Nutuk mezunların "Sağ ol!" scs
lerile karşılandıktan sonra ~aın~ 
tanlık önüne getirilen Harbıyerl 
yaş kütüğüne bu sene Harbıyed~ 
birinci çıkan Hayrı taraf mdan ci' 
kakıldı ve bu merasim esnasında. ot" 
du Müfettişleri ,6.li Sait ve Fahrct -
tin de kütüğün başında bulundııl~t': 
Bu çivi Harbiyenin 102 inci yıl dO 

I ki tarihi hatıra 
itimadı suiistimal etmiyeceğiniıe e

Genç arkadaşlar; minim. Talebe hayatınız henüz bit • 
Bu~ün sizinle burada veda eder • mcmistir. Daha bir veva iki seneniz 

nümü çivisi idi. 
1 

Harbiye bandosu Harbiıve mnrsıı'lc 
~ . ·e 

çaldıktan sonra merasim nıhll) 
buldu. 

• 
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Radyo stüdyosu-\ Büyük Kompozitörler 

nu gezdiniz mi? CHOPIN rı:__. _H_A_F_T A~~L_l-=K=P_R~o_·G~, R=A=M~--.:1 
Stüdyolar yapılırken 

neler gözönünde 
bulundurulur 

Pazarte•i, 31.8.1936 

VARŞOVA 
20,0S: Soliat konseri; 21: Duo piyano; 

21,30: Konferans; 22: "Dört kitarlı Truba
dur" isimli radyo opereti; 22,5: Senfonik 
pliklar; 22,50: Spor; 23,40: Dans musikisi .. 

BUDAPEŞTE 

BELGRAT 
19.20: Halk şarkıları; 20.30: Milli neşri· 

yat; 20,50: Plak; 21: Şarkılı konser; 21,45: 
Orkestra; 22,30: Halk şarkıları; 23: Haber
ler; 23.20: Konser nakli. 

VİYANA 
(49,5 metre kısa dalga) 18,30: Şarkılar: 

19: Ekonomi; 19,25: Konuşmalar; 20: Ha
berler; 20,l O: Tıbbi kongreden nakil; 20,30: 

Radyo neşriyatı umumiy~t.le stüd
~o veya oditoryum ismi verilen ve 
tkseriya radyo binalannm içerisinde 
buıunan büyük salonlardan yapılır. 

18,SO: Reportaj: 19,30: Pyano musikisi; 

1 20,ıo: Plik ile piye11 22,30: Plak; 23: Ha . 
berler; 24: Caz • 

Senfonik konser; 21,45: Mizah; 22: Konuş. 
malar; 2: Haberler; 2,10: Plak; 24,15: 
Dans musikisi. 

PRAG 
BÜKRt~Ş Sureti mahsusada inşa ettirilen · 

t'adyo binalarındaki stüdyolar ses a
kislerinden müteessir olmamak için 
lküstik ses tekniği hesaplarına ga -
~et uygun olmaları 18.zımgelir. Aküs
tik olmıyan bazı stüdyolarda verilen 
konserlerin karışık ve gayrimunta -

20,10: Eğlenceli film popurisi; 21,35: Çek 
halk prkı}arı: 22: Fantastik ıenfor>j; 23: 
Haberler; 23,15: Plak; 23,40: Alınanra ha
berler 

BELGRAT 
21: Richard Vagnerin (Tannhauser) ope

rası (plak); 23: Haberler. 

6 30: Sabah neşryatı; 13,30 15: Plik \'.e 
hab

0

er servisleri; 19,0-3: Hafif ~usiki; 19, 
50: Konferans: 20,10: Konserın devamı; 
21,45: Plak (respighi) ;21.0S: Yeni kitaplar 
21,20: Radyo orkestrası; 22:3(\ı Spor; 22,45 
Orkestra ;23,45: Fr. Al. ha:>erler 

:Et:NDHOVEN 

tanı geldiğini görürüz. 

Büyük radyo merkezlerinde veri -
lecek konserlerin orkestra mevcut -
larının miktarına göre muhtelif bü
l'liklüklerde stüdyolar mevcuttur. 
lJç kişiden mürekkep olan bir trio 
takımı seksen kişilik filarmoni takı
lııına mahsus büyük bir stüdyoda 
\'ereceği konserin ahengi nasıl ki bo-
2\ık gelirse büyük bir orkestranın u
facık bir stüdyodan vereceği bir kon 
Berin de tam tabüliğile gelmesi müm
kün değildir. Bu sebeple radyo bina
larında muhtelif boylarda stüdyolar 
~cuda getirilmiştir. Mevcut binalar 
iÇerisindeki odaların stildyo haline 
tetirilmesi icap ederse bunun orta
dan duvarları yıkılarak. iki Uç oda
llrn birleştirilmesile stüdyo olarak 

VİYANA 
(ı9,5 metre kısa dalga) 19,50: Haberler; 

20,05: Salzburgtan Beethovcnin (Fidelo) o
peraaı; 22,50: Haberler; 23: Eğlence! mu
siki; 23.45: Sözler; 24,05: Konserin dev& -

(16,88 metre) 15.10: Plak; 15,> ... Haber
ler; 15,50: Syd Jakson takıını; lf;,10: Ko
nuşmalar: 16,30: Konu-şm ılar: :6.4'i: ]ak
son takımı. 

'Frederik - Fransuva - Şopen ismin
deki piyano kompozitörü 1 · Mart 
1809 da Varşova civarındaki Zelazo
va kasabasında doğmuş, 17 birinci -
teşrin 1849 tarihinde Paristc ölmüş
tür. 

VarŞova radyosu her hafta çar -
şamba akşamlan programında bir 
saatini bu büyük kompozitörün eser 
lerine hasretmiştir. 

Şopen, Fransız babadan ve Lehli 

anadan dünyaya gelmiştir. 

Şoben Bach'm eserlerile çok meş

gul olmuş ve gösterdiği kabiliyet ü-

'kutlanılması mümkündür. zerine kendisile tanışan Kont Rad-

Böyle alelide evlerin odalan stlid- zivil Varşova konservatuvan direk
l'o yapılabilmesi için esas itibarile töril Josef Elsnerden dı?rs almasına 
lşağıda yazacağımız şekilde olmala- tavassut etmiştir. 

1'118.zımdır: 1828 senesinde Şopen Viyanaya 
1 - Sesin ne içeriden dışarıya. ne gitmiş ve ilk sansasyonel eserini bu

~ardan içeriye sızmaması icap e· rada ortaya koymuştur. Eserlerini 
der. 

tamamile dinlemeden 1831 de Viya-
2 - Duvardan duvara ve t&van

~an yere sesin aksetmesine mani o- nayı terkederek Londraya ve oradan 

mı; 24,40: Dans. • 

.BtlKREŞ 
6,30: Sabah neşriyatı; 13,30 . 15: Plik; 

ve haber servisleri; 19: 'Rasat haberleri; 
19,03: Karışık orkestra konserı: 20: Kon
ferans; 20,20: Konserin devamı; 21.15: Al
m&nca aktüalite; 21,30: Kuartet oda musi
kisi: 22.1 O: Şarkılar; 22.30: Ha herler; 22,45 
Jan Marku orkestrası; 23,45: Haberler. 

EİNDHOVEN 
(16.88 metre) 15,15: Haberler: 15,30: 

Phohi ldübü neşriyatı; 15,50: Konser; 16, 
05: Konuşmalar; 16,25: RerortaJ ;IG.40: 
Spor bahsi. 

Salı, 1.9.1936 

VARŞOVA 
20: Sopran ve tenor aeslerle küçük or -

kestra konseri; 21,30: Edebi neşriyat; 21, 
55: Aktüalite; 22: Koro koMeri; 22,20: So
list iştirakile orkestra konseri; 24: Dans 
pliklarL 

BUDAPEŞTE 
19,55: Piyano - ,arkı; 20.30: Konfer<ıns; 

21: Radyo salon orkestrat'lı; 22.1!>: Haber
ler: 22,35: Çican musikisi; 23,40: Konfe -
ranıı; 24: Oda musikisi. 

PRAG 
19,05: Bando kenteti; 19.15: Konuşma -

lar; 20,10: Şarkılı, enstrüman ve orktstr3lı 
bir radyo filmi; 21,45: Yeni ıjarkı\ar; 22,15: 
(Nebatat ve Taşlar) isimlı piyes; 23,15: 
Plak: 2,45: İngilizce haberler. 

Cuma, 4.9.1936 

VARŞOVA 

20: Hafif musiki; 21,45: Haberler; 21,55 
Aktüalite: 23: Spor; 23,15: Musikili piyes; 
24: Dans pliklan. 

BUDAPEŞTE 
20: Plik: 21: Dış siyasa ;21,15: Haber

ler: 21,35: Opera orkestrası; 23: Radyo 
salon orkestrası; 23.45: Almanc:ı konferans 
24: Askeri konser. 

PRAG 
20,20: Bando mızıka; 21: Çocuk koro mu

sikisi; 21,30: Radyo piyesi; 23: Haberler; 
2,20: Plik, rusça haberler, plik. 

BELGRAT 
20,50: Konser 21,10: Konferans: 21,30: 

Zagrepten nakil; 23: Haberler; 23,20: Plak 

VİYANA 
(49,5 metre kısa dalga) 20: Haberler; 

20,10: Ulusal neşryat; 20,30: Koro konse
ri; 21,55: Aktüalite 22,10: Mizah; 22,20: 
Piyano konseri: 23: Haberler: 23,10: Vi
yana radyo orkestrası: 24,05: Konserin de
vamı; 24,45: Dans. 

BVKREŞ 
6,30: Snbah neşriyatı; 13.30 - 15: Plik ve 

haber servisleri; 19,03: Railyc orkestrası; 
19,50: Konferans; 20,05 : Konserin devaınr; 
20,30: Konuşmalar; 20,45: Plak le Mase -
netin (Manon) operası; 23,45: Yabancı dil
lerle haberler. 

EİNDHOYEN 
lunacak tertibat alınmalıdır. da Parise gitmiştir. 

Sesin sızmaması ıçm yapılacak Pariste bestekar. bütün kabiliye • 

tertibat oldukça basittir. Bunun için tini göstermiş ve · Paris sosyetesin -
~ncere. kapı aralıkları ve dışarısı den bir daha ayrılamamıştır. Bura
lıe stUdyo arasındaki sesin nakline da. bilhassa Leh sosyctesile teması

BELGRAT ıs.ıo: Pllk; ı:ı.ıs Haberler; 15,31l: v;yo
la musikisi; 15,45: Konuımalar; 16: Viyola 

20,50: Halk şarkıları; 21,50: Orkestra konserinin devamı; 16,30: PUik. 
konseri; 23: Haberler; 23.20: Konser nak
li. 

VİYANA 

lntisaade edecek herhangi bir delik nı arttırmıştır. 
1Yice kapatılmalıdır. 

Caddeye nazır pencerelerin iptali 

(49,5 metre) 20: Haberler: 20:?0: Repor
taj; 21,10: Yaylı musiki ve Hkeri konser: 
22,35: Haftanm haber cmali; 23: Haberler: 

Umumi yerlerde konser vermek - 23,10: Oda musikisi; 24,ı5: Konuşmalar; 

lnuvafık olur. 
24,30: Dans musikisi. ten hiç ho.şlanmıyan Şop~ni dinle -

mek hevesile kendi sosyetesine dahil 6,30: Sabah n!~~~.30 _ ıs: Orkes
olmak istiyenlerin adedi az değildir . . tra ve haber servisleri; 19: Askeri bando; 

Ses akislerine karşı alınacak ter • 

libat birincisine nazaran daha güç-
1849 senesinde kısa bir zaman için 

tür. Buna ancak birçok tecrübeler- Lond d t ed'l ş d raya ave 1 en open ora an 
den sonra muvaffak oluna.bilir. Pra- 'al 

1
:. 

1 ~= e ace e hemşiresinin bulunduğu 
ı.ık olarak duvar ve tavanlar saman· 
la beslenmelidir. Bu suretle sesin Parise dönmüş ve orada ölmek iste-

miştir. 
~rnuşak yere çarparak akaetmeme-

li temin edilir. Fakat bazan her ta
l'afın fazla aamanlanmasile de iyi ne

tice alınamıyacağı cihetle bunda da 

hesapla hareket etmek icap eder. Ba 
ıan tavana yalnız kaim bezlerin ge
l'ilrnesile aksisedanm önüne geçilme
li rnUmkilndür. 

Zeminin parkeleri bozuk olduğu 
lakdirde yürününce mikrofon müte
t8sir olur. Bu gibi bozukluklar tamir 
~melidir. 

Bu sırada Lehliler Varşovada ken 

disinin bir heykelini yaptırarak ora

ya gelmesini arzu etmişlerdir. 

Şopen esas itibanle piyano kom

pozitörüdür. Bunlar numara itibari

le 74 eserden mürekkeptir, diğer ye
disi numarasızdır. 

Bu meyanda orkestra ref aka tile 2 

konserto, bir piyano - keman - viyo

lonsel triosu. 5 sonat (ikisi viyolon

selli, 27 etild, 25 prelüd, 4 ballad, 4 
fantazi, 12 Polonez, 13 vals, 52 nıa-

19.03: Haff musiki: 20: Konfernn">: 20.20: 
Plak: 21,25: Senfonik kon!ler: 22,30: Ha -
herler; 22,45: Konserin dt!vamı. 

EİNDllOVEN 
19,71 Metreli istasiyon na~ 11 den 13 e 

kadar Philips liboratuvarlarmd;ın karışık 
musikli tecrübe neşryatı yapılaraktrr 

Çarfamba, 2.9.1936 

VARŞOVA 
22,0: Piyano - keman sonatları: 2: Spor; 
2,15: Dans musikisi; 24: Dans pllklarL 

BUDAPEŞTE 
18,30: Çican orkestrası; l!l,30: Konfe -

ranı; 20: Piyano - şarkı: 20.35: Konferans 
2ı ,ıo: Gala konseri (operadan Mkil); 
22,05: Haberler; 23,30: Radv• --1·- --ı.•s· 
trası. 

PRAG 
ıa.4-0: Keman konseri; 19,05: Konuşma

lar; 20,20: Eilcnceli radyo orkestrası: 
21,40: Eski ·,arktlar; 21,55: Orkestra kon
seri ;23,15: Pllk; 23,45: Fransızca haber
ler. 

BEI~GRAT 

Cumartesi, 5.9.1936 

VARŞO\'A 

20: Küçük orkestra konııeri :21,15: U -
zaktaki yurdda$1ara mah:;u, rıeşriyat; 22: 
Piyano konseri (List. Moz.ı.rt); 23: Spor ; 
23,15: Hafif musiki: 24,15: Dans pllklarL 

BUDAPF~ŞTE 

1 !1.30: Pllk konseri: 20,30: Konferans; 
21,30: Orkestra konseri: 22.40: Haberler; 
23 : Çigan musikisi : 24: Cnbant. 

PRAG 
ı8 ,55: Musiki almanca ne-şriyat: 20: Ha

berler: 20.15: Eğlenceli musiki: 21: Konu$
malar: 21 ,20: Johan Staussun opereti (Ge
ce Kuşu) (Fledermaus); 23,15: Plak: 23,30 
Eilenceli gece musikisi. 

BELGRAT 
20.50: Radyo orkestrası; 22: Halk şarkı

ları; 23: Haberler; 23,20: Konser nakli; 24: 
Danı plakları. 

VİYANA 
(49,5 metre kısa dalga): 20: Haherler; 

20,10: Konuşmalar; 20.25: Nirkılı piyes; 
22,40: Film bahsi: 23,10: Harpa refak:ıtile 
,ar kılar; 24,15: Cazbant. 

BÜKREŞ 
6.30: Sabah neşriyat: 13.30 • 15: Plak ve 

haber servisleri: 19,03: Askeri musiki; 
20,05: Konferans: 20,25: Kabare musikisi; 
kestrası; 22,30: Spor; 22,45: Caz; 23,45: 
Fransızca, almanca haberler. 

Eİ!\'l>HOVEN 
15,10: Pllk: 15,15: Haberler: 1~.30: Şar

kılar: 15.45: Konuşmalar; 16: Şarkılar; 16, 
30: Pllk. 

l:>Unyanm en büyük stüdyosu A -
lnenkanın Ohio radyosuna aittir. Bu 
'tUdyo içerisine hariçten konser din 
Itınek için beş yüz kişinin oturma
aı için koltuklar yerleştirilmiştir. 
:tUdyonun herhangi bir yerinde çı -

zurka, 19 noktürn, 4 enprontU, 4 şer
zi, 4 karışık hava, 1 allegro konse- 20.50: Radyo orkestrası: 21,25: Pllk: ..,. .... .._ ... .,...===-=====-------

21,30: Mizah ;22,30: Plik; 23: Haberler; 
23.20: Halk ıarkılan; 23,45: Dans mu11ikisi. 

acak en uf ak bir sedanın mikrofon
latı ınüteessir etmemesi için stüdyo. 
lıttn dört bir tarafı mikrofon ile dol
~Utulmuştur. Mikrofonların mevcu
~U 100 e yakındır. 

T. M. BJeda 

Teknik bahi. 

F adinge karşı 
anten 

h li"ading hadisesinin ne olduğunu 
h epınuz biliriz. Ekseriya. kısa dalga-

kısnnıarda. sesin kendiliğinden 

ri. 1 bolero, 1 tarentelle, 1 barcarol, 

1 bersöz, 16 piyano ref aka tile Leh VİYANA 
şarkısı vardır. (49,5 metre kısa dalga) 18.30: Keman 

konseri; 19.25: Richard Vagnerin (TRİS . 
Küçük muhiti arasında büyük bir TAN und lSOLDE) operası· .. ~ .. ". r.•ce 

musikisi. 
kompozitör olarak tanınan Şopenin 
bütün eserlerinde tam bir muvaffa

kıyet görülmektedir. 

Eserlerinin çoğu çok melodik ve 

bir musiki şiiri hususiyetini haizdir. 

Anlayışı pek basit olmamakla be
raber eserlerinin çoğu poptiler ol
muştur. 

BtlKREŞ 
6,30 Sabah neşriyatı; 13,30 . 15: Plak ve 

haber servisleri; 19: Rasat haberleri· 19,03 
Romen musikisi; 19,50: Aktüalite; 20': Kon
ııern devamı; 20,20: Konferans; 20,4'0: Plik 
21,15 : Posta kutusu; 21,35: Kem3n konse
ri; 22,10: Şarkılar: 23,45: Orkestra. 

EİNDHOVEN 
(19,71 metreli istasiyon) saat 14 ila 18 

arasında Philipa laboratuvarlarından kı;rı • 
şık tecrübe neşriyatı yapılacaktr. 

gin önüne geçmek kabildir. Ancak Perfembe, 3.9.1936 
tramvaya yakın yerlerde bu tarif e-

deceğimiz şekilde bir anten orta ve 20,30: Orkes:~~~: 21 ,so: Konaı
uzun dalgalı istasyonlar için gayri malar; 22: Leh tarktları; 22,so: Piyano -
müsaittir. Bu itibarla tavsiyemiz keman konseri; 23: Spor; 23,15: Dans mu
tramvaydan uzak olan yerler içindir. ıikisi; 24: Danı plikları. 

Üç muhtelif istikamete doğnı BUDAPEŞTE 
ve birbirlerine miltenasip derecede 18: Salon kenteti; 19: Konferans: ı9.30: 

Jenö Huszkanm (Gül Baba) opereti; 22.: 
amut vaziyette 12 şer metrelik üç Plak; 22,40: Haberler: 23: Radyo salon or-
anten kurulmalı ve uçları yekdiğe- kestrası: 24: Çigan musikisi. 
rine birleştirilerek birisinin desan- PRAG 

Mevsimin radyo sergileri 
Her sene yeni model, ve bir sene 

evvelkilere nazaran montaj itibarile 
daha mükemmel bir tarzda imal edi
len makineler Avrupa radyo sergi
lerinde teşhir edildikten, ve epeyce 
reklam kazandıktan sonra piyasa
daki mağazalar tarafından satılığa 
çıkarılır. 

Sergiler aşağı yukan Ağustos ve 
Eylül aylarında açılır ve bir hafta 
ila on gün kadar devam eder. 

Yüzbinlerce memkhnın gezdiği bu 
sergilerden Berlin ile Viyanadakiler 
birer hafta fasıla ile Eylül ayında 
açılacaktır. Viyana sergisi Eylülün 
6 sından 12 sine kadar, Berlin ser
gisi 12 sinde açılacaktır. 

:;.Ybolup, tekrar kendiliğinden a.v
t etmesine fading hadisesi denir. 
Zaıtnan geçtikçe m a k i n e l e

l'f_n ın o n t a j ı n d a ve llmha.larm 
~ınslerinde yapılan tahavvülat do
~Yısile fading hadisesi gittikçe azal
a akta ise de bazı makinelerde bu 
~s baygınlığı az çok kendini göster
.. ıektedir. 

dmdan istifade edilmelidir. 20.10: Şarkılı radyo piyı:si; 21,25: Konfe-

· Bildirildiğine göre Berlin sergisi
nin hazırhklan kısmen bitmiş gibi7 
dir. Sergide makinelerin gösterilme
sile kalınmayacaktır. Ziyaretçilerin 
radyo tekniği hakkında malumat e
dinmesi için sergide bir gönderici 
posta kurulacak ve emisyonların na
sıl yapıldığı ve ne gibi safhalar ge
çirdikten sonra alındığı gösterile

B tl f di ·· d t · rans 21,40: Karışık radyo oopurisi;; 23: Ha cektir. 

Vapur rıhtımdan kalkarken Selim muamele göreceğini hemen anlamı•
Necmi güvertede küçük beyaz men- tı. Sesi korkudan titriyordu: 
dilini sallıyarak duran Bediaya ba- - Bana kızmıyacaksın ya .. Baba? 
kıp içini çekti ve sahibinin heyecanı- - Hııyır, fakat doğruyu söylemek 
nı in"e kıvrımlarında taşıyarak dal- şart.. 
galanan bu küçük mendil vapur bo- Cevat babasının parmaklarmdan 
ğazdan çıkıncıya kadar Bedianın iu- kolunu kurtararak, bOynunu bUk
ce parmaklarında dalgalandı, durdu. müştü: 
Selim Necmi de ancak rıhtımdan o za- - Uç gün oluyor. Akşam UstU. 

man ayrılabildi. 
Selim Necmi genç ka.dını birkaç ay 

evvel (karısı ile ayrılmaya karar ve
rip) mahkemeye müracaat ettiği bir 
zamanda tanımıştı. Bir daha evlen
meye, bütün saadetini başında topla
dığı küçük oğlu Cevat ile yalnız başı
na yaşamaya karar verdiği halde müş 
fik bakışlı iri siyah gözleri olan bu 
kadın sanki onu birdenbire büyüle
miş (hemen eski fikrini unutarak) ny 
nlık kararını alır almaz onunla evlen
meye karar vermişti. 

Kansının aksiliklerine, asık yüzü
ne senelerdenberi alışan Selim Necnıi 
Bedianm güzel yüzüne, yumuşak hu
yuna bayılıyordu Genç kadını oğluile 
de tanıştırmış. Bedia ile küçük Ceva
dm da kanlan biribirine Jıemen kay
nayıvermişti. İşte tam upımadığı bir 
saadete kavuştuğunu sanarak, mah
kemenin neticesini bekJiyen Selim 
Necmi hiç beklemediği bir şeyle kar
şılaşmış. Bedia iki gün evvel ona (bir 
den bire ayrılmaları lazım geldiğini) 

iki güne kadar Samsunda oturan an
nesinin yanına gideceğini söylemişti. 

Nihayet dediğini yapmıştı ve şim
di Selim Necmi bu inatçı kadını teşyi
den dönerken hep ayni şeyi düşürıii

yor: Kendisine karşı o kadar iyi olan 
(bakışları gözlerine değdikçe sevgile, 
şefkatle sıçrayan oğlunun kollarım 

boynundan çözdü ve Cevat babasın -
dan ilk defa gördüğü bu lakayt hare
ket karşısında hafifçe somurttu. 

Selim Necmi odasına girerken ço
cuk ta yavaşça kapının arasından içe
ri süzülmüştü. O bir koltuğa yerle
şince karşısına geçip oturdu. Fakat 
babasının elile alnını tutarak mütees 
sir bir vaziyette gözleri bulutlanmış 

dilşündilğünü görünce hemen outrdu
ğu koltuktan fırlayıp, yanına yaklaş

tı. Onun yavaş yavaş kolunu okşıy:ı
rak sordu: 

- Baba Bedia Hanım gitti mi? 
- Niçin sordun oğlum? 
- Yüzün pek kederli de .. 
Selim Necmi bu sefer oğlunun ze

kasına içerlemişti. Onun, kederinin 
sebebini böyle çabucak keşfetmesini 
hoş görecek bir. haleti ruhiyede de
ğildi. 

Küçük ayaklarını hafif hafif ye
re vurarak yine soruyordu: 

- Baba Bedia Hanım gitti diye, 
pek üzüldün değil mi?. 

Selim Necmi bu sefer kaşlarını ça
tarak oğluna dönmüştü. Fakat kii
cük aldırmadan devam ediyordu: 

- Ben de çok üzüldüm baba .. Hem 
o kadar iyi kadındı ki, geçen gün an
nem burada iken gelmişti de ... 

idi. Dahıı sen gelmemiştin. Annem 
sokaktan geçiyordu, ben de pencere
de idim. Beni gördü. Çağırdım, sis 
evde olmadığınız için girdi. Bir da· 
kika kadar durarak beni kucaklayıp. 
hemen gidecekti. lşte o sırada kapı 

çalındı. Annem çok telaşlandı. Açın
ca baktık ki, Bedia Hanım. Beni alıp 
gezdirmek için gelmiş. Annem onu 
görilnce hemen gitmek istedi. O bı· 

rakmadı. Konuşmaya başladılar. 
Ben annemin kucağında idim. Amma 
annem size yaptığı gibi bağırnuyor. 
konuşurken hep ağlıyordu. Bedia 
Hanım dn. ağladı. Sonra annem beni 
öperek gitti. Ben de Bedia Hanıma 
"sakın bunu babama söylemeyin,., 
diye. yalvardım. O "Hiç merak et· 
me,, diye. söz verdi. 

Selim Necmi ôalgın bir hareketle 
elini alnından geçirmişti. Yav&fÇ& 
sordu: 

- Ne konuşuyorlıttdı Cevat? 
- Annem Bedia Hanıma, artık 

yaptıklarına pişman olduğunu anla • 
tıyordu. 

- Peki Bedia ne dedi, hatırlıyor 

musun? 
- Annem anlatırken o bana bakı· 

yordu. Bir şey demedi amma mendi· 
lini çıkarıp, benim yanaklanmı sildi. 

Selim Necmi hayretle yerindeıı 

doğrulmuştu: 

- Demek sen ağlıyordun Cevat!. 
Küçük önüne bakarak cevap ver

medi. 
Selim Necmi artık Bedianın niçin 

birdenbire kaçtığını anlıyordu. Genç 
kadın Cevada acımış, kendisi hayat
larından çekilirse Selim Necminin. 
belki de karısı ile anlaşabileceğini dü
şünmüştü. Karısını hatırladı. Onun 
ağlaması iyice pişman olduğuna deli.· 
let ederdi. 

- Peki sen o gün niçin ağlıyordun 
Cevat? 

Cevat başını kaldır:mış, iri kahve 
rengi gözlcrile babasına dikkatli dik
katli bakıyordu: 

- Annemin ağladığını görünce 
ben de ağladım baba .. 

Sclim Necmi bunun böyle olduğunu 
zaten tahmin etmişti. Derin bir 30-

luk alarak, küçüğün kıvırcık başım 
göğsüne çekti: 

- Senin ağladığını hiç istemem 
Cevat. Ve bunun için de annenin ağ· 
lamaması lazım demek ... Öyle ise ya
rın seninle ona gidelim de artık ağla· 
maması lazım geldiğini, çünkü dök • 
tüğü göz yaşlarının geçmis günlerde
ki acılan silip götUrdüğünü söyle o
lur mu? 

Birdenbire sustu. Babasının garip 
bir surette gerilen yüzüne bakarak, 
koyu kahve rengi gözleri korku ile 
büyüdü. 

Cevat küçük bir sevinç çıklığı ile 
Selim Necminin boynuna atılmıştı. 
Fakat birdenbire geri çekildi. lri kah 
ve rengi gözleri hayretle açılmıştı: 

- Amma sen ağlıyorsun baba!. 
Selim Necmi bu göz ya.,ıarmın bir 

vapur güvertesinde uzaklaşan sevgili 
bir yolcu için olduğunu, havada ince 
kıvnrnlarile bir mendilin dalgalan
masını unutamadığınn yüreğindeki 

- Devam et, bakalım Cevat, de
mek annen buraya geldi ve Bedia 
Hanımla karşılaştı .. 

KUçük, babasının sesindeki tok 
çınlayıştan eğer doğruyu söylemezse 
ondan şimdiye kadar görmediği bir 

ne olduğu gibi bir televizyon posta
sı da kurulacak, cisimlerin nasıl 
nakledildiği pratik tarzda emisyon 
ve resepsiyon suretile tecrübeleı \ 

yaranın pek yeni olduğunu. oğlunun 
hissetmesinden adeta korktu. Hafif 
bir göğüs geçirerek cevap verdi: 

- Sevinç göz yaşları oğlum, se
vinç göz yaşları.. Senin duyduğuıa 

sevinci paylaşıyorum. 
Yapılacak anten ile kısmen fadin-

u sure e a ng yuz e 0 uz nıs- herler; 23,15: Plak; 23,30: Beethovcn oda 
betinde azalır. muskisi. Bundan başka sergiye geçen sc- yapılacaktır. PeriılP c .. ıaı 
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Zafer bayra 1 tafsilatı 
30 Ağustos zaferinin 14 üncü yıl-

0.önümü, dün lstanbulda ve yurdun 
her tarafında bUyUk bir coşkunlukla 
kutlulanmıştır. Sabahın çok erken 
saatlerinde bütün İstanbul halkı, 
sokaklara gıkmış, merasim saatine 
doğru caddeler kesif halk kUUelerile 
dolmaya başlamıştır. Bütün evler, 
dilkkanlar ve müesseseler bayraklar 
la donatılmıştır. Saat sekiz, sekiz bu 
~ukta, alayın geçeceği caddeler, bil
hassa Beyazıt - Divanyolu, Galata
saray - Taksim kısımlan adeta ge
çilemez bir hal almıştır. Caddelere 
bakan apartımanlar, dükkanlar, ev -
ler tıklım tıklım seyircilerle dolmuş 
tur. 

Bu sırada merasime i§tirak ede -
cek olan askeri mektep ve kıt'alar, 
izciler, esnaf teşekkülleri, Mercan ka 
pısmdan girerek Üniversite meyda -
nmda toplanmağa başlamışlardır. 

Saat 8 buçuğa doğru merasime iş
tirak edecek olan bütiln teşekküller, 
Üniversite binası önünde evvelce ken 
öilerine hazırlanmış olan yerlerini al 
mışlardır. 

lıtanbul Komutanlığında 
Saat dokuzda İstanbul komutan -

lığında Korgeneral Halis, ordumuza 
yapılan tebrikleri kabul etmiştir. 

Burada biten tebrik merasiminden 
Bonra Komutanlar otomobillerle Üni 
versite meydanına gelmişlerdir. Sa
at 10 da Orgeneral Fahreddin, ya -
nında, lst.anbul Komutanı Korgene -
ral Halis, Tümgeneral lbrahim ve di 
ğer komutanlar olduğu halde mey -
danda toplanan kıt'alan teftiş etmiş 
tir. Her kıt' anın başında: 

Genç bir kara zabitimiz Taksim abidesi önünde nutukunu söylüyor 

"- Zafer bayranıınız kutlu olsun, 
ölyen Orgeneral: 
"- Sağal! .,, cevabını almıştır. 

Reımi geçitten önce 
Kıtaatın teftişinden sonra Gene -

taller, evvelce hazırlanan kürsünün 
önünde yer almışlardır. Bu sırada 
la.yyare filolarıımız toplu bir halde 
oehrin UstUnde uçmağa ~lamıştır. 

Burada, ordunun en kıdemsiz Su
bayı Hamdi Atasoy bir nutuk söyli
yerek Türkün eşsiz mucizelerini na
sıl yarattığını anlat.mı§ ve 30 Ağus
tos zaferinin lasa bir tarihçesini yap 
mıştır. Buna, İstanbul komuta -
nı Korgeneral Halis, ccvaP. vermiş 

ve demiştir ki: 
"- Kurtulll~ aava..11ndan balı.8edi

lirken heyecan duymamak mümkün 
olmuyor. Kani buıunuyorıun ki bu 
millet harbi bütün safha'larile hepi. 
mizin kalplerinde ya§'tyor. 

Aziz arkadaşlar, bizi kurtaran bu 
kudretin kayn!'ğı, hepimizin bildiği 
gibi, Biiyük uıusunmzun ve Milli Or
dunun Ulıt8al dü,Uncelerde ııe vata
nı kurtarmak ülküsünde tek bir in
san halini almı§ olmasındandı. B<J4-

taki büyüklerine tıe hele e§siz irade 
ve üstün tedbirlerile dehasının ilk 
kudretini gösteren Atatllrke derin 
bir inanla sanlmı§ft. 

Arkada§Uırım, bu k:udret ııe bu 
inan, .sayısı az, silahı mahdut kuv
vetlerimizle lnönülerin kazanılnum· 
na ve Sakarya boylarınd4 Türk 8ite 
ve süngfllerile aşılmaz kıt'alar yara
tılmasında dmil olwl§tur. DU§manın 
sarp dağlar iizerind.e aylarca tahkim 
eylediği mevzileri bir günde ~arak 
dii§manı karimi ismetımizde yokeden 
kuvvet, büyük Atanın emrini yerine 

Beyazıtta resmi aeçit ba§lıyor. 

Deni:: lisesi ta lebesi geçit resminde 

Harbiyeden bu sene çı ka~ı genç sübaylarım1z 

getiren kudrettir, kııvvettir. 
uıu B~buğumuz Büyük Atatürk, 

sana. ve senin kudretli hükumetine 
bıı sevinçli günUmilzde kalplerimiz -
den ta§an minnet ve şükran hisleri
mizi çöziilmez bağlılığımızın ebedili
ğini cırzetmek için manevi huzurun
da sonsuz sevgi ve saygılarla eğili-
rinı.,, 

Genç zabitlerle hasbihal 
Korgeneral Halisin hitabesi bittik

ten sonra birinci ordu müfettişi Or
general Fahrettin Altay, bu yıl Har
biyeden mezun olup orduya iltihak 
eden yar subayların yaruna giderek 
hasbihalde bulunmuş ve şunları 
&>ylemiştir: 

"- Bugiin zafer bayramını kutlu 
larkcn sizi de aramızdn görüyomz. 
Altmda bulunduğunuz Harbiye san
cağmı bugihı bıraktmız. Bııtıa mıı -
kabil yüzlerce sancağın altına dağıla 
caksınız. lstanbuldaki bu ocağın son 
mahsufü .. "Jiıniiz. Yakında Ankaraya gi 
decek olan bu Kiıltiir ocağı, bundan 
sonraki mczunlannı orada verecek -
tir. Bugün kapılarımızı kapam~, em 
niyet içinde bulunmaktayız. Sizi bu 
mazhariyetin verdiği 8evinç içinde 
Ankaraya yolluyoruz. Si.ze uğurlıt 
atiler temenni ederim.,, 

Nutuklar bittikten sonra bando 
İstiklal marşını çalmış, meydanda 
bulunan asker, talebe ve halk hep 
ebraber bu marşa iştirak etmişlerdir. 

J\lay hareket ediyor 
İstiklal marşını mUteakıp Komu -

tan heyeti Milli Müdafaa Vekili !{a
zını Özalp, Kültür Bakanı Saffet A-
1'Ikan, Orgeneral Ali Sait, Donanma 
komutanı Amiral Şükrü, Fahri, şeh· 
rimizdeki saylavlar, Vali ve Parti 
Başkanı Muhiddin Üstündağ, Emni-
yet Direktörü Salih Kılıç ve Kurulta 
ya iştirak etmek üzere şehrimizde 

bulunan ecnebi profesörler, kayma -
kamlar, sübaylar ve Halk Partisi er 
kanı da kendilerine tahsis olunan tri 
bünde yer almışlardır. 

Geçit resmi, programa göre tam 
zamanında başlamış ve geçit resmi
ne giren kıt'alar hazırlık yerinden 
hareket etmişlerdir. 
Alayın başında bu sene Harbiyeyi 

bitiren genç sUbaylar geçmiştir. Mun 
ta.zam adımlarla ilerleyen yeni sü -
baylar, halkın sürekli alkışlarile kar 
şılanmış, bunu Harbiye alayı takip 
etmiştir. İstanbul Komutanlığı ban -
dosunun çaldığı marşlar halkın çoş
kunluğunu arttırırken sıra ile ihti -
yat zabit mektebi, tıbbiye talebeleri, 

lar geçmi§lerdir. Sürekli, fasılasız al 
kışlarla takdir edilen subayları ayni 
heyecanla deniz lisesi, deniz gedikli 
m~bj~ den).z kıta'ları, Kuleli ve 
Maltepe liseleri takip etmişlerdir. Sa 
at on ikiye yaklaşırken göğüslerimi
zi iftiharla kabartan dinç, kahraman 
askerlerimiz görünmüşlerdir. piya -
de, topçu, süvari, muhabere, telsiz, 
istihkam ve tayyare topları kıt'ala
rın.dan sonra İtfaiye otomobil ve kıt 
alaN, izciler ve esnaf teşekkülleri 

geçmişlerdir. 

"Varol, yaşa!.,, sesleri arasında 

teşçi edilen ordu, caddelerde binlerce 
halkın candan çoşkunluğu içinde 
alay, Çemberlitaş, Sirkeci, Karaköy 
köprüsü, Şişhane yokuşu, İstiklal cad 
desi yoliyle Taksime gitmiştir. 

Taksim el eki merasim 
Kıt'alar Cümhuriyet abidesi etra -

fında yerlerini aldıktan sonra Orge
neral Fahrettin, ilk defa dUn açılan 
ve abideye çelenk koyacakların imza 
!arını atmalanına mahsus deftere şu 
sözleri yazmı§tır: 

"Bir asırdan beri vatana kuvvet 
ve k-udret kaynağı olan Harbiye oku 
Zıından me...-ım olan 866 genç yarsü -
bay biiyük Bfl§kıunandanları mu 
Atatürkihı anıtımı çelenk koyarak 
şülrranlarını arzcylediler.,, 

Bu yazının altına ayni zamanda 
tstanbul Harbiye ve Deniz Harp O
kulu komutanları da imazlarını at
mışlardır. Deniz ve kara sübayları -
mızın koydukları çelenklerden baş -
ka Türk Hava Kurumu, Halk Partisi 
ve Halkevleri, İstanbul Belediyesi de 
anıta birer çelenk koymuşlardır. 

Mütealuben Türk bayrağı çekilir
ken !stiklal marşı çalınmış ve sonra, 
yarsübay Osman Ferda, bir nutuk 
söylemiştir: 

Bu nutku Deniz yarsübaylarondan 
Oğuzun sözleri takip etmiştir. 

Harbiye ve Deniz Harp marşları 
çalındıktan sonra kıt'alar Taksim 
meydanını terketmişler, merasim ni 
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No. 30 .Yazan: .MlTHAT CEMAL 

Ad nandan 
ğa kalkh 

sonra Sakallı Vasfi aya
ve bağırmağa başladı 

Adnan, deminki adliye edebiyatını ımzdan bir zat çooy'or; bu muhterenı 
haykıra haykıra bitirince, Reis lşn.-1 kadınla "evleneceğim,, diye aldatarak 
ret etti, sakallı Vasfi ayağa kalktı; münasebette bulunuyor; bu Macide 
İttihat ve Terakkinin ve sonra İtilaf Hanımın bu adamdan bir erkek çocu· 
ve üriyetin klüplerinde kullandığı ses ğu oluyor; fakat bu adam kadını ve 
sesle haykırarak: çocuğu kovuyor; Macide Hanım kah· 

- Reis Beyefendi Hazretleri, dedi, nndanu verem oluyor, ölüyor: Doğan 
zannedersem muhterem muarzzmı a- çocuk ta bugün mahkemenizin buzu• 
vukat Adnan Bey hayali bir Ahmet runa bir katil maznunu olarak çıkl· 
Cevat Beyden bahsediyorlar. yor. 

Adnan, kalktı: Dedi ve (Benli Ahmedi) sahneler-
- Onu Vasfi Bey affederler efendim deki avukatların şehadet parmağile 

muhterem mahkemenizde hayale gösterdi. 
yer yoktur. Morgun günlerce mermer Süleyman sarardı: Pariste Uceıı 

masasında yatan ve bugün bir sclvi- (Meşveret) gazetesinin tertip tashih• 
nin gufran gibi yeşil gölgesinde uyu- !erine baktığı için kendisini üdebadıuı 
yan Ahmet Cevat Bey mahkemeniz- farzediyordu; Macide ile de aylarca 
de kanlı bir hakikat olarak ayağa münasebette bulunmuştu; bu katil 
kalkıyor; karşınızda duruyor; dedi; Benli Ahmet, Macide ile münasebc· 
başını salladı. tinden acaba haberi yokken, doğan 

Halk Adnanm la.tını çok beğendi; bir piç miydi? Fuhşun ve piçin tarih-
reis Adnanı azarladı: lerini düşündü ve lüzumsuz vehmine 

- Müdafaa Vekilinin sözünü kes- güldü; Sacidin kulağına. avucunun 
meyin efendim! içinden fısıldadı: 

Sakallı Vasfi müstehzi bir çehre ile - Avrupada kontlar, dükler, mar-
devam etti: kiler hep müseccel piçtir yahu, bil-

- Ben denizin bildiğim Ahmet Ce- mez misin? dedi; gülmemek için iktsi 
vat Bey Sorbondan mezun değildir; de önlerine baktılıtr. 
Pariste umumhanelerden, kumarha - Adnan, hastalığmm harareti bit"' 
nelerden, barlardan mezundur. den bire fırlatnI§; çürük göğsüne ild 

Reis: ciğeri iki yara gibi tırnaklarını geçir• 
- Sadetten harice çıkmayın efen- miş; gözleri kırmızı; yüzü beyaz; şa'" 

dim ! kaklarmda, ensesinde soğuk terler bi• 
Sakallı Vasfi: rikiyor, başı dönüyor, nereye bakttğı'" 
- Avrupada babasrnm kirli ser- nı bilmiyor, hakimleri k Ur ı U • 

vetini kirli kadınlarla yiyen Ahmet !eri tek bir karaltı halinde görüyordu. 
Cevat Bey.. Sakallı Vasfi yumruğunu sallıyar:ık 

Reis - Sadetten harice.. • aktör sesile haykırdı: 
Sakallı Vasfi - Pariste morfin - Reis beyefendi, evet, en gürse-

kullanan, şoförlük eden, karakollarda simle itiraf ediyorum; mUvekkilinl 
sabahlayan Ahmet Cevat Bey... piçtir; fakat eğer bu piçlik bir cil .. 

Reis - Ölüye hilrmet lazımdır e- rümse insan adaletinin bu dalfilctine 
fendim diyorum. ayni sesle isyan ederim. Reis beye • 

Sakallı Vasfi - Kumarhanelerden fendi, dünyadaki mücrimlerin en na• 
dayakla kovulan Ahmet Cevat eBy ... muslusu piçlerdir. Cani bir babanın 

Reis - Mahkemenin · nezalietini lekesini adında tamyan piçlere in• 
ihlal ediyorsunuz; hakkınızda kanu- sanlar merhamet etmelidirler. 
nu tatbik edeceğim. Reis - "Veledi mader behata,, de· 

Sakallı Vasfi - Merhamet buyu- yin efendim. 
run efendim. Bir noktayı arzedeyim. Sakallı Vasfi - Piç kelimesi... 
Madam Raşe! adındaki kadın da, Reis - (Haykırarak) Veledi gaY" 
Adnan Beyefendinin buyurdukları rimcşru deyin, diyorum, mahkemenlll 
gibi, Cevat Beyin katlinden mütees- nezahet.ini ihlli.l ediyorsunuz. 
sir olarak fücceten ölmüş değildir. Sakallı Vasfi - Peki efendim; ve-
Çocuk doğurmuş, hummayı nifasi - ledi gayrimeşru .... 
den ölmüştür. Mikroptan ölmekle Reis - Hem bu söylediklerlnlziD 
teessürden ölmek arasında kalple davaya taalltikunu göremiyorum. 
rahim arası mesafe vardır. Sakallı Vasfi - Müvekkilim Benli 

Reis - Ailelerin mahremiyetine Ahmedin sağ kolundaki (ben) gibi 
girmeyin diyorum size!.. alnındaki piçlik, affedersiniz, veledi 

Sakallı Vasfi - Fuhşa vasıtalık e- mader behatahk lekesi de kendisinin 
den Ahmet Cevat Bey... . elinde olmıyan bir kabahattir. 

Reis - Muhakemeyi tatil edeceğim Benli Ahmet, bir katile yakı§mıy:ı.ıı 
diyorum, efendi; kanun dairesinde söz çok güzel, beyaz bir yumrukla eılııfıı 
söyleyin diyorum, efendi, anlamıyor yanağındaki bir damla yaşı sildi. 
musunuz yoksa?... Adnan, kendi kolundaki (ben) i ha.-

Sa.kallı Vasfi - O halde müsaade tırladı. Mısır prensinin bahçesinde 
buyurun; 'bir de müvekkilim olan Ben Ahmedin kolunda gördüğü (ben) ile 
li Ahmetten bahsedeyim. Reis beye- kendi sağ kolundaki (ben) biribirin9 
fendi, bundan 19 yıl evvel İstanbulun iki göz bebeği kadar 'benziyor, AdnıY 
Sofular mahallesinde tapu müdürü Se na balayordu. Ahmette de kendisini 
nih Efendi isminde sulehadan bir zat gördü. Burun, çene kemiği, gözler bet' 
menzulen ölüyor; ve Macide Hanım kendiydi, Macidenin lepiska saçlarJ• 
ismindeki zevcesi genç yaşında. dul katilin fesinden taşıyordu. Demek JÔ 
kalıyor. Ahlakı ve çehresi biribirin- Belkisin ona Nişantaşındaki konak
den güzel olduğu rivayet edilen (aşa- ta ikide birde: "Adnan, bu çoculC 
ğısını getiremedi; elindeki kağıda sana benzemiyor mu biraz?" deme
baktı) Ve ... ve ... ve ismetile mahal- si, Adnanm o zaman sandığı gibi, 
lesinde hürmet kazanan: b u k a- istihza değildi. Demek kendi oğlun\! 
dmm ö n ü n e b ir gün - şimdi is- astırmak için aylarca çalışmış, ya '" 
mini söylemek istemediğim- üdeba- !ancı §ahitler satmalmış, layihalat' 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.--.--.-;;;;;;;;;; .... .-- yazmış, mahkemede nutuklar söyle
hayet bulmuştur. 

Gece 
Halkın sevinci, neşesi gece geç 

vakte kadar devam etmiştir. Bütün 
halkevlerinde, Tayyare Cemiyeti §U

belerinde zengin programlarla müsa 
mereler verilmiş, kazalarda büyük fe 
ner alayları tertip olunmu§tur. 

mişti. 

Demek sakallı Vasfi ona. bu §ahit• 
ri hep bunun için bulmuş, (Ahmet) iJS 
avukatlığını bunun için almıştı. 

Sakallı Vasfi - Fakat, dedi; malı
kemei aliyclerince müvekkilimin bll 
katli taammüden işlediğine kano.ııt 
varsa bunun 11.e gibi tesirler aıtındll 
işlendiğini düşünmelidir. 

Dedi ve cürümde mUddeiumumilil< 
makamının dediği gibi cezayı arttırıı.C 
değil, bilakis azaltacak vasıflar bıJ

lunduğunu uzun uzadıya anlattı; \ 6 

idamın kürek cezasına indirllmesill1 

istedi; yerine oturdu. 
Ermeni tercüman, Amerialı kadt119 

iki avukatın l!flannı tercüme etti· 
Kadın düşünüyordu: Maktul eevst 
için, gözlüklü avukat "Sorbon,, dıtl1• 
sakallı avukat "umumhaneden, mezt111 

diyordu. Kadın, İstanbulda Amerikıtl'I 
iki hemşerini görmU§ gibi §aştı ,·e 
tercümana: ( Ye sonra dena harp mektebinden bu 

_Mne donanmamıza geçen yar sübaz _ .Sir topf!l kıt'ası Jıefit resmindg, r Arkası var} 



k 
1) 

e 

c:c ==:::ı::::a 31 - 8 - 936 J A N 

ffo. 81 

İ Z LANDAYA 
''TC!IR.1<,, AKINI 

- Yazalı : Kadircan Kaflı -

Şimal tarafını kayalık, alçak tepeler kuşatmıştı ve bu 
tepeler denize doğru uzayarak bir dalgakıran halineydi 

-11-

Garpte ne var? 
Ralf Voney uzun ve kırmızı sa -

kallı bir Ingilizdi. lri bir vücudu, 
Uzun bir boyu vardı. KUçtik burnu
nun üstündeki küçük mavi gözlerin
den kurnaz ve çekingen bir adam ol
duğu hemen belli oluyordu. 

Ralf elli yaşlarındaydı ve kırk yıl
dan beri denizlerde dolaşıyor, balıkçı
lık yapıyordu. Son on beş yirmi yı
lın yaz aylan hep lzlanda açıkların
da geçiyordu. Burada morina ve da
ha başka değerli balıklar avlıyordu. 

Buralan seviyordu. Çünkü av pek 
boldu. 

Yirmi adım uzunluğundaki küçük 
gemisile artık cenuba doğru iniyor
du. lzlandanm garp kıyılarını ne -
:redeyse geçmiş olacaklar ve cenup 
kıyıJanna varacaklardı. 

Raif, gemisini tıklım tıklım dol
ourmuştu. 

.öon avını yapıyordu. 
Kendisi başta olduğu halde dört 

tayfası da geminin kenarında ayak
ta duruyorlardı. Beşincisi geminin 
direğine tırmanmış, oradan denize 
!'e arkadaşlarının bulundukları ye -
tin önüne mısır veya buğday atıyor
du. Tayfalar çabuk çabuk oltaları
na yem takıyorlar, denize daldın -
Yorlar ve hemen çekiyorlardı. Olta
lar denizin içinde göz açıp kapayın
<!ıya kadar bir zaman bile kalmıyor 
Ve çekilince uçlarında ikişer üçer ka
·rış uzunluğunda parlak ve diri ba -
lıkların çırpındıkları görülüyordu. 

Yemlerin atıldığı ve oltaların dal
thnldığı yerlerde deniz köpükleniyor, 
kanşıyordu. Binlerle balığın sürü 
halinde oraya toplandıkları göze çar
tnyor ve bunlardan birçokları deni -
~in üstüne kadar fırlayınca pullu 
sırtları ve karınları güneşten parlı
yordu. 

1 - Kaptan, yer kalmadı. 
Sabiden balıkları koyacak yer 

kalmamıştı. 
Ralfvoney gerl dönerelt geminin 

tüvertesini ve ambarın ağzını gör.
den geçirdi. Sonra ucunda. oltanın 

ı;alJandığı kamışı denize atan tayfaya 
Uzaratarak ı 

- Bırakın arlık ... Gelecek sefere 
i:le Iazım .• 

Dedi, 
' Diğerleri de oltaları bıraktılar. 
< Şimdi istiflerle uğraşıyorlardr. 
Ralf Voney bu balıkları lzlan?anın 

~enubundaki Vestman adalarına. go
türecekti. Orada Marinaların yağla
:rı çıkanlıyor,diğer balıklar da yalçın 
fiyordların yamaçlanndaki balık ma 
garalarmda. kurutulduktan sonra lr
landaya ve lskoçyaya götürülüyor
du. O denizlerde Ralf gibi avlanan 
birçok İngiliz balıkçı gemileri daha 
t\'ardr, 

Öğleye doğru Pessastadir'e yaklaş
lılar. 

Bu §elıre uğrayacaklar ve bazı u
t'aktefek şeyleri alacaklardı. 

Bessastandir'in §İmal tarafmr ka
!'alık ve alçak tepeler kuşatmıştı ve 
lbu tepeler denize doğru uzayarak o
ta.da. bir dalgakıran haline geliyordu. 

Kaptan Ralf bu tepeleri gördüğü 
2aman yüzünde bir sevinç dalgalan 
dı. 

iYaklaştrklan sırada kıyıdan bir 
lies te duydular. 
' Tayfalardan biri haber verdir 

- Kaptan, orada bir adam var. 
!lize bağırıyor. 

-Nerede? 
l<aptan Vonıey _ _ _ _ _ ,,. 

haktı ve orada knyalarm Ustünde bir 
adam gördü. Ayaklarının fu:erinde 
Wkselerek kôlunu sallıyor ve bağın
}'ordu: 

- Buraya. .. Heyyyy! ... Buraya ge
lin! .. 

Ralf dilmen sapmı sancağa doğru 
kıvırdı. 

Gemi iskeleye döner glbt oldu ve 
kıyıya yaklaştı. 

Kaptan sordu f 
-Ne var?. 
- Beni alın! Gemiye alın beni .... 

2ize mühim haberler vereceğim. 
\ 

\ - Gemide yer yok ... 
- Bir kişi daha binerse oatacak 

~eğil ya.~ 

- Haydi çabuk ol ! • 

Ralf kendi kendine: 
- Bu ses bana yabancı gelmiyor! 
Diye düşündü. 
O zamana kadar daha yaklaşmış

lardı. Kıyıdaki adam iki kolunu uza
tarak: 

- Heee ... yy ! Beni tanıyamadın 

mı, kaptan Voncy? ... Ben, Anskar ... 
Diye bağırdı 
Vestman adasından tanışıyorlardı. 
Kaptan Voney buna rağmen Ans-

karı alıp almamakta tereddüt ediyor 
du .Çünkü gemide sahiden boş yer 
yoktu. Deniz neredeyse kübeşteyi a
şacak ve güverteye saldıracaktı. O 
kadar çok yüklenmişti. 

Anskar bunu anlamıştı: 
- Benim ağırlığım kadar balığı 

denize at. Parasını peşin verırım. 

Haydi, bundan daha karlı iş mi o
lur ? .. 
Doğrusu kaptan Voney de hemen 

Anskar'a hak verdi. Buna rağmen yi
ne cimriliği tutmuştu. Balıklardan 

birisini bile atmıya kıyamadan kıyıya 
yaklaştı. 

Anskar gemiye bindiği zaman geni~ 
bir nefes aldı: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
Diye sordu. 
- Vestman adasına ... 
- Çok iyi ... Hemen açılalım. En· 

ginden geçelim. 
- Niçin? .. Biz Bessastadir'e uğl'l

yacağız. 

- Sakın ha! ... Ofümüznüze mi su
sadınız? 

- Niçin? .. 
- Niçin olacak, orada korsanlar 

var. 
- Korsanlar mı? Hangi korsan

lar? 
- Türk korsanları ... 
Kaptan Voney'in sakalı titredi. Di

ğer tayfaların yüzleri birdenbire bem 
beyaz oldu. 

Hepsi de fena halde korkmuşlardı. 
Anskar devam etti: 
- Ben onların e1lerinden kaçtım. 

Beni zincire vurmuşlardı. 
Ayaklarının ezik ve çürük yerlerini 

gösterdi. 

Kaptan hemen geminin provasını 

batıya çevirecek şekilde manevra 
yaptı. Ayni zamanda merakla sordu: 

- Türk korsanları yaman adam -
lardır. Onlara kimse karşı koyamaz. 
Kaç gemi var? Vestman adasına da 
geldiler. demek? 

- Hayır Vest.man'a gelmediler. 
- O halde seni nerede yakaladı-

lar? 
Kaptan Voney, av için denize açı

lalı en az bir ay olmuştu. Bunun için 
Anskar'm yaptığı kız hırsızlığından 

haberi yoktu. Bu yüzden de ona fena 
gözle bakmıyor. Bessastadir civarın
da bulunuşuna şa~ıyordu. 

Anskar hemen bir yalan uydurdıı; 
(Arkası var) 

Su sporları birinciliği 
Bandırmada yapılan müsabakalar 

çok güzel ve heyecanlı oldu , 

~ 

Ya1'1§1ardan bir görün~ 

Bandırma, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Balıkesir mmtakası 

su sporlan birincilikleri Pazar günü 
yapılmıştır. Kalabalık bir halk küt
lesi önünde yapılan müsabakalar 
çok güzel ve heyecanlı olmuş aşağı 
daki şekilde cereyan etmiştir: 

Yüz metro serbest yarışta Erdek
ten Rıdvan birinci, Bandırmadan 

Hamdi ikinci. lki yüz metro serbest 
yarışta Bandırmadan Osman birinci, 
Erdekten Bekir. ikinci. Iki yüz met
ro kurbağalamada Bandırmadan Ali 
birinci, ikinci ve üçüncü diskalifiye 
edilmiştil\ 

Dört yüz metro serbestte Bandır
madan Osman birinci, Erdekten Be
kir ikinci. 

1500 metro yorma yarışta Erdek
ten Mehmet 19 dakikada rakipsiz bi 
rinci gelmiştir. 

100 X 200 X 100 metro Türk 
bayrak yarışını Bandırma idman 
yurdu kazanmıştır. Atlamalarda 
Bandırmadan Osman birinci Erdek
ten Cafer ikinci gelmiştir. 

Dört t
0

ek kürek yarışında Bandır
ma idman yurdunun futası birinci • 
liği almıştır. 

Dert ortağı 
20 YAf atkı 

Eski§ehirde,ı A. R. G. im~asile: 

Ben ıo ya§ınd.ayım. Kendimde1ı iki 
yaş kiiçilk bir kızı çıldıra.sıya sev
mekteyinı. Bakımz bununla tanışma
mız nasıl oldu: O komşularının kü -
çiik bir kız ile beni sevdiğini anlatan 
bir mektııp göndereli. Mektumı aldım, 
ertesi giilı cevap verdim. lt'akat mek 
tup annesinin eline geçiyor. Kızı sı
kı§lınyorlar. Kızdan cevap al.ama • 
©mı. Bir gi(n yolda ona te,<Jadüf et -
tim. Elimde mekfıtp V<ırdı. Kı.."'tn yü
zü gifüniiyordıı. Ce.'laret edip vereme 
di?n. Bir gece mcktıtbıı 'ba1ıçelerine 

1 
attım. Ertesi giln mektup gene anne- ı 

sinin eline gcçiyar. Bu. sefer kızı a- ı 
dama1ı:ıllı dötriiyorlar, hiç bir tarafa 
yalnız bırakmıyorlar. Bir gün evleri-

1 

nin önfüıden geçiyordum. Kardeşi be 
nimle karabacak diye alay ediyor. 
Ablası bıma kızaraT' "öyle söyleme o 
senin cni.Jf<m (llaca·k" diyl)r. Kızııı be 1 
ni sc1•diğini anlıyorum. Ktza birkaç 
kere mektup gönderdim. Hiç birisi
nin ccuabını ialamadım. S gün evvel 
yiııe bir mekt1lp ya:dım. Açık duran 
penccrr4en 'baktyordu. Beni gördü. 
elimdeki mektub1l pencereden içeri at 
t1m. 'f.ı'e §C1:il aldığını bilmiyorıwı. 

Ben iki buçuk senedir fam-ikada ça
lışıyordıtın. Zam vermedikleri için is 
tifa ettim. işittiğime na.:::aran bu kız 
benim gihi birkaç kişiyi seviyormuş. 
Fakat inanmıyorum. Ailem askerden 
gelmeden bu ktzl.a evlenem;yeceğimi
zi bildiriyorlar. Fakat beklemek ba
na çok ıztıra7J 11eriyor. Ve belki de 
elimden kaçırmak ihtimali vardır. Ne 
yapayım, bckliyeyirıı mi1 Beklesem 
ve birleşsek mesut olur muyuz1 Li'd
fen sorgıılarmıa cct·ap ve ua:iyeti • 
min tesbitini istiyorum. 

Kendi başınıza hareket etmeyiniz. 

Aileniz vasıtasile tahkikat yaptıra -
rak vaziyeti iyice anlayınız. Müsbet 

netice elde ederseniz, askerlik vazife 
nizden sonra. evlenmek üzere nişan
lanmak teşebbüsünde bulunabilirsi -
niz. Fakat nişan yapmayıp, sadece bi 
]ahara evlenmek niyetinde olduğunu 
zu, bir müddet beklemesini teklif e
derseniz daha iyi olur. Zaman. tered 
düUcrini izale eder. Lehte ve aleyhte 
bir kararı o zaman daha soğukkanlı
lıkla ala bilirsiniz. 

* 
Bir cevap 

Çanakkale lmro::'claıı l'atıık ini~a
s111a: 

İrade, mantık ve soğukkanlılık en 
müşkül meseleleri halleder. Sizde 
bunların birincisi hafif, ikincisi kuv
yetli, üçüncüsü ise hiç yok. Hafif o
lan iradenizi kuvvetlendirip soğuk • 
kanlıhğmızı iktisap ederseniz, man -
tıkmızın esasen size yaptnğı ve mek
tuplarda da gördüğümüz tavsiyeleri 
yerine getirebilirsiniz. 

Meyva ve sebze 
ihracı meselesi 

Heyet, şehrimizde de 
tetkikat yapıyor 

Yaş meyva ve sebze ihracatı için 
Ege mmtakasmda tetkikat yapan 
ambalaj mütehassısı Bade iJe müşa
vir Zeki Doğandan müteşekkil Heyet 
şehrimize gelmiştir. Ege nuntakası 
yaş rneyva ihracatına ve bu yolda ça 
hşmıya çok müsait görülmüştür. He
yet bugün belediye hiıline gidecek 
ve sebze tacirlerinin ihtiya.çlannr, 
dileklerini dinliyecektir. 1stanbulda
ki tetkikler bitirildikten sonra Trak
yadaki ihracat vaziyeti gözden geç!
rilecektir. İş ve Ziraat Bankalarının 
kurdukları şirket, heyetin gösterdiği 
çerçeve dahilinde çalışacaktır. 

Ölçü ve tartı aletlerinin 
muayenesi 

Ölçü ve tartı aletlerinin senelik 
cezasız muayene müddeti bu akşam 
bitiyor. Yarm sabahtan itibaren öl
çü ve ayar müfettişleri, muhtelif 
mmtakaJarda teftişler yapacaklar
dır. Bu kontrollarda damgasız ö1çii 
kullananlar tecziye olunacaklardır. 

Tayyare hücumlarına kar,ı 
BeJgrad, 30 (Tan) - Tayyare hü

cumlarına karşı alınacak müdafaa 
tedbirlerini öğretmek için Zağrepte 
hususi mektep binaları inşa edilmek
tedir. Bu mekteplerde, mütehassıs

lar, tayyare hücumları müdafaasına 

karşı dersler vereceklerdir4 
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MAl21 ANTUVl\NETi .. 
~omCAnı 

l'azan: Steffan ZlVELlG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Başpapazın büyük gayesi kraliçenin 
masumiyetini dostluğa çevirmekti 

Madam de la Motte sakin bir hayat ya.5<.ıyabilirdi. 

Kendisine birçok defalar iyilik et- de daha budala idi. Fakat bir ku,slı:ıı 
miş olan asil kadına giderek Rahip vardı: Her şeye çok çabuk inanırdı. 
Rohanm şatosuna kabul edilmek is- O sıralarda Rohan'ın üzerinde en 
tediğini söyledi. Böylece kadınlara fazla nüfuz sahibi adam, meşhur hok 
pek düşkün olan çapkın ve züppe kabaz, sihirbaz ve hilebaz Cagliostra 
Rohana çattı. Onun vasıtasile ko - idi. Madam de la Motte bununla bir .. 
casının rütbesini yükseltti. Ve borç- lik oldu. Beraberce Rohanm zayıf ta· 
!arını ödetti. raflarından istifadeye başladılar. 

Fakat Jan bununla da iktifa et - Başpapazın en büyük gayesi Kra .. 
medi .Daha fazla şeyler istemeğe liçenin kendisine gösterdiği husumeti 
başladı. Kendi soy adı olan Valois dostluğa çevirmekti. Bir ada.mm za. .. 
ismini, kocasının soy adına ilave aflarını bilmek ve bunlardan istifade 
ederek adını daha tumturaklı bir ha- etmek madam de la Motte gibi zeki 
le getirmiştir. bir kadın için güç bir şey değildi.Çolf 

Sağdan soldan borç para alarak parası olan Rohan'dan para çekmek 
günün birinde Parise geliyor. Orada te bunun için pek zor görünmüyordu. 
ev tutuyor, araba. alıyor velhasıl lüks 1784 senesinde, Madam de la Motte 
bir hayat sürmeye başlıyor. Borçlu- Kraliçenin kendisine guya söylemirı 
lar kapısına dayanınca onlara cür'et olduğu bazı sözleri Rohan'a anlatım. 
ve cesaretle saraya şikayet edeceğini ya başladı. Türlü türlü masallar uy. 
ve derhal çekilmelerini söylüyor. durarak baş rahibe. Kraliçe ile ço!t 

Sarayda hiç kimseyi tanımadığı ahbap ve yakm dost imiş gibi görün .. 
halde bu kadar yakınlık göstermek dü. 
büyilk kUstahlıktı. Fakat bunu o ka- Roban genç kadm vasıtasile Kra!i. 
dar mükemmel bir şekilde yapıyordu çeye yakla§mayı bir defa aklına koy. 
ki borçlular hakikaten korkuyor ve duğu için anlattığı her şeye inanıyor• 
çikiliyordu. du. Hatta bir gün hilekar bir kadm, 

Sarayda insan tanımak için de bu Kraliçenin artık eski gibi Rohana 
hilekar kadın bir şekil düşünmüş v~ düşman olmadığını ve kendisinden 
bulmuştu. Ricacılar meyanına soku- dostça bahsettiğini söyledi. Bu söz Ü• 

tarak Kralın hemşiresi Madam Eli- zerine, Rohan'da bir yemekte Mari 
Antuanet'in kendisine hakikaten dos• ?abet'in kapısr önüne kadar gelmiş 

ve orada birdenbire bayılarak dikkati tane ve mültefitane baktığını zanne• 
kendi üzerine celbetmişti. Herkes et- decek kadar gaflet gösterdi. İnsan 
rafına toplanınca kocasının ismini birşeye inanmak isterse o şe~i kendi 
söyledi. Senelerce çektiği sefalet ~·e arzu ettiği şekilde tevil eder. Roban' 
açlığın bu bayılmaya sebep olduğunu da ondan sonra Kraliçenin selamını. 
ileriye sürdü. Herkesi acındırdı. Bu daha tatlı, tebessümünü daha mülte .. 
suretle iki yüz frank hediye aldı. Ve fit görmüştür. Fakat hakikatte Mari• 
:>ekiz yüz frank olan aylığının bin be!i nin bütün bu dönen fesatlardan ha be .. 
yüze çıkmasını temin etti. Fakat bu ri bile yoktu. Roban kendi kendini 
bir valoris için sadaka gibi bir şeydi. sadece aldatıyor ve bu hale sebep O• 

Bu bayılma hadisesini bir kere dalıı:ı. lan hilekar kadına. mütemadiyen pa• 
Kontes d'Artois'in sarayında yaptr. ra veriyordu. 
Fakat büyük bir şey elde edemedi. Fakat Madam de la Motte bu ka.. 
Nihayet bir üçüncü bayılmayı da Kra- darla iktifa etmedi. Baş rahibi daha 
liçenin geçeceği büyük aynalı salonda fazla kandırmak ve daha fazla para 
tekrar etti. Fakat tesadüfen Kraliçe çekmek için Kraliçe ağzından mek· 
o dakikada oradan geçmediği ıçın tuplar uydurmaya ve Rohana gö&ı 
bundan haberdar olmadı. Artık bir 

termeye başladı. Bu mektupları yaz. 
dördüncü defa bayılmanın ıtjÜpheyi mak ve Kraliçenin yazısını ve imzası· 
davet edeceğini dUşUnerek bundan nı taklit etmek üzere bir kabahat or. 
vazgeçti. Karı koca bu hilelerinin ne-
ticesi olarak pek büyük bir paraya tağı buldu. 
sahip olamadan Paristen dönmü5- Evvela Rohan'dan Kraliçeye bir 
!erdi. Fakat bunu herkese anlatmR- mektup yazdırdı. Ve bir kaç gün son· 
mışlar, bilakis Kraliçenin kendilerine ra Kraliçenin hususi mektup kağıdı 
fevkalade hüsnü kabul gösterdiğini üzerine yazılmış, bir kaç satırlık bir 
ve çok iltifat ettiğini söylemişlerdi. cevap geldi. Habsburg hanedanının 

Birçok insanlar için Kraliçenin U· mağrur kızı, Fransa Kraliçesi, nefret 
zaktan akrabası ve iyi kabul ettiği bir ettiği ve o zamana kadar yüzüne bak 
Valois ile dostluk etmek o devirde bir madığı başpapaza cevap yazıyordu, 
şeref teşkil ediyordu. Söylenen sözle- Hatta mektup §U mealde idi: 
rin bir dereceye kadar doğru olduğu- "Sizi artık kabahatli bulmuyofnm. 
nu tahkika lüzum görmeden inanan- Sizinle görüşmeye henüz \'nkit mü· 
lar ve Kraliçenin nkra'balanna soku- ait değildir. li'nkat yakında bu da o• 
Ianlar pek çok olmuştu. lacaktır. Aramızdaki mekhıplar hak· 

Bu sayede de bir çokJarmı dolan- kında ketum olmamzı dile.rim.,, 
dırnuşlar ve borç para almışlardı. Arbk Rohan'm neşesine son vok-

Pariste bir müddet daha bu şekil- tur. De la Motte'un tavsiyesi üzerine 
de borç ile yaşadıktan sonra alacak- birkaç mektup daha yazdı. Her mP.k
lılar o dcrcee kapılanna hücum et- tup için kadına birçok paralar veri~ 
meye başladı ki bir ikinci hileye mü- yordu. 
racaat etmek zamanı geldiğini anladı- Fakat bu oyun yavaş yavaş Jan 
lar ve dilşUnmeye başladılar. için tehlikeli olmaya başlıyordu. Ha-

Muazzam bir dolandırıcılık yapmak kikatte başpapazın yüzüne bile bak
lazımdı. Fakat bunu yapabilmek için mıyan Kraliçeden böyle tatlı mektup
dolandırıcr olmak kafi değildi. Alda- lar nasıl gelirdi? Rohan'm da ina.n
tılacak yağlı bir av bulmak lazımdı. mak kabiliyetinin bir hududu vard:. 
Kurban olarak başrahip Rohan'ı seç- Şüphelen.meye başlamasından korku• 
tiler. Roban o zamanın insanlan ara- labilirdi. 
Eıında başkalarından nP. daha akıllı, ne ~Arkası var)' 
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EKONOMi 
Mali ve ıkttsadT hafta 

iç ve dış piyasalarda bu hafta 
faaliyet göze çarpmaktadır 

Türk esham ve tah,i atının her sene getin iri temettü ve faiz cetveli 
Tahvili.tın cinsi itibari kıymet Senevi ge tirdiği 28.8.36 Bu fiata göre 

f:ı iz Borsa fiatı % senevi faiz 
Türk Borcu l(, 7 l~ 1 ci tertin 500 Fr. fr. - T. L. 41,50 T. L. 3,10 T. L. 23,15 % 13% 
Türk Borcu % 7 1h 2 ci tertip 500 Fr. fr. - T. L. 41,50 T. L. 3,10 T. L. 21,60 % 14% 
TUrk Borcu % 7% 3 cU tert.p 500 Fr. fr. == T. L. 41,50 T. L. 3,10 T. L. 21,60 % 14% 
An. Dem. Yol. Tahv. % 42 1 ci + 2ci 250 lst. fr. == T. L. 103 T. L. 4,60 T. L. 45,30 % 101/:? 
An. Dem. Yol. Tahv. (hisse % 60) 150 lst. fr. == T. L. 61,80 T. L. 2,70 T. ~. 25,50 % 11-

Geçen bilmece-
mizi kazananlar 

Hediye kazananlann 
isimlerini neşrediyoruz 

[Çocuk ayfaınızda çıkan g~en 
hafta.ki biımeceyl doğnı halledenler 
arasında çekilen kura.da kazananla,. 
nn bir kısmını dün neşretml§tlk. ~
rlye kalanlannı da bugün koyuyo. 
ruz.) 

BİRER KARTPOSTAL 
KAZANANLAR 

61 - Çanakkalede Tapu mUdUrU 
kızı MUeyyet 

62 - Konya Kız muallim mektebi 
82 Hikmet 

63 - Hereke ilkmektebinden Ke
nan 

64 - lzmir Bal!lmahanede i§letme 
mUf ettişliğinde Abdullah 

Bcçen hafta zarfında, dışarda ve likkattir. Şabtın ziyaretini parala- inkişafı için halihazırda mühim mü 65 - lzmir Foto Kemal Val!lıtasile 
içeride, mali ve ticarı pıy<l.li........ ... .. - nn umum: istikrarile a15kadar gö • zakereler olmaktadır. Şahap 
yük bir faaliyete şahit olmuşlardır. renler vardır. Herhalde milletler a- Murahhaslanmızm buralarda Türk 66 - Şişli Tokaloğlu Anadolu A-
Birçok siyası hlı.diselere, ispanyada o rasında a1=f verişin artması meşhur ticaretini inkişaf ettirecek şartlar partımanında Doğan 
lanca şlddetile devam eden boğuşma Alman maliyecisinin en büyük gaye temin edecekleri şüphesizdir. Bu ee- 67 - Kayışdağ caddesi Yenige • 
ya rağmen piyasalar umumiyet itt • !erinden biridir. Bu da, ancak barı - ne birçok komşularımızın, başta Yu- hirliler köşkünde Rifat 
barile sağlamlıklarını muhafaza e- şın muhafazasile kabildir. Bunun i- nanistanın,, hatta İngiltere ve tlal- 68 - hmir Kal'§lyaka Ormanza-
diyor. Almanyanın askeri hizmeti çindir ki, Şahtm Fransız siyaset ve b wd de sokak 5 numarada Ali Reşat yanın ug ay satın almaları git -
iki seneye çıkarması bile zannedildi- maliye adamlarile yaptığı tema:>l~r tikçe kat'iyyet kesbetmektedir. le- 69 - Mardin ukerl hastahanesi 
ğinden daha az tesir V""" .. ~+. .. -n,, Fransız sosyalist ve radika.llennın panyadaki kanşıklıkların fındık ve inzibat zabiti oğlu Kemal 
suretle Nevyork, Londra kısmen bile kendisini ivi karşılamalan şaya ı zeyt· • . . ed k . 70 - Dlyarbekir Urfa caddesin-
Berlin, hat~ 11 Parıs' borsnı .... ı · · t~U ınyagı pıyasrunna tesır ece tır de 1.:...ıı numarada. ŞUkrü 

l.ö. <A ·- nı memnunıye r. Zeyt' - f' . .ra ğukkanlılıklannı muhafaza etmiş - /1o ınyagı ıatlerı dıısarda tonu 43 71 - Balat 55 inci ilkmektepten 
ler, hattA birrok terakkiler bile kay- tngiliz liraıımdan 65 Ingiliz lirasına ı14 N K 

'$ İstanbul piyasalarında fırı .,., · · detmişlerdir. amt.,.wr. 72 - Eskişehir gimendifer depo 
lstanbul piyasasında, bilhassa es- Merkez bankası hisse aenetlen' l wl 

Bunun sebebi, bu sütunlarda bir- ham ve tahvilat borsasında geçen 115unda makinist Kema og u Rama 

k def 1 d Ö 1 d'ği · rh"le 32,5 liraya yükeeldikten sonra sek - ırı 
c;o a ar a s Y e ı mız ve'$ 1 • hafta zarfında fiatler daha ziyade n 
iktisadi buhranın, ciddi tsaslara da mUstakar kalmış, hatt! bazı sükut- sen liraya inmiştir. Bu bankanın iş- 73 - Ankara inkılap mahallesi 
yanarak azalmasıdır. Mevaddı iptidai lar bile müşahede edilmiştir. lerlnde gittikçe inkişaf görUldüğil Yukarı sokak 6 numarada Srtki 
ye fiatlerinin yükselmesi, işsizliğin Bilhassa Anadolu tahvilfı.tında gö ve daha da görüleceği muhakkaktır. 74 - Nieantaşı Karakol yanı.nda 

1 il 1 1 · · t• 1933 haziranında 12 milyon °lira o - S b · rt N k" aza ması, m yon arca ame enın tş ı- rülen sükut, bu tahvil!t kuponları- u aı apa ıman ev ız 
ra kudretini artırmıştır. Neticede de nın da, UnitUrk kuponlarında oldu _ lan depo miktan şimdi ayni tarihte 75 - Bursa pazar yerinde bakkal 
birçok mllletlerin maliyesi düzelmiş. ğu, yansı döviz, diğer yansının da 17 milyondur. Sadık yanında Abdullah 
birçok memleketlerin iktısadi faali- mali olarak ödeneccğl havadisinden Klering muahedelerinin gitikçe 76 - Nişanla§ında Teşvikiye apar 
yeti artmıştır. ileri gelmiştir. Halbuki şimdiye ka- daha iyi işlemesi, memlekette işle - tıman 3 numarada. Necll 

lşlerin artması her yerden ziyade dar bu haberi teyit edecek hiçbir e- rln inkişafile, bankanın en klbik 77 - Nuromnaniyede Şeref soka 
'.Amerikada göze çarpmaktadır. Bazı mare yoktur. Kaldı ki, Anadolu tah- usullerle çok muhterem ve mütehas ğında 4 numarada Nihat 
şubelerde, iş hacminin buhran sene- vilitınm bir kısmı, yüzde kırka ya- sıs kimseler tarafından idaresinden 78 - Bursa Setbaemda Derebaşı 
terinden evvelki miktannı aştığını km bir miktarı Merkez Bankasının birçok iyi neticeler beklenebilir. sokağında 4 numarada. Saclt 
bile iddia edebiliriz. 285 büyilk şir - elinde bulunmaktadır. Bugün yine Zaten bütün milli Türk bankala- 79 - Bursa Yeşil ~a.ddesi 28 nu-
ketin 1936 senesi ilk altı aylık karla ayni sayfada bulunacak bir cetvelde nnda Büyük inkişaf vardır. 1925 se marada Latife 
n, geçen seneye nazaran 341 milyon Türk tahvilatınm çok elverişli faiz • nesi sonunda (ecnebi bankalar ha • 80 - Diyarbekir Yemeniciler çar 
dolarken, 550 milyonu bulmuştur. ~er ge.tircllği ,JUWt,uımı:ı:g'1ıslır. riç) Türk bankalannda depo 17 ıısmda d5kmecl Memduh 

lkt1Sadi faaliyetin \:larom~tro"Ta.nn OOnyanm bu k~.,ar ka~k O\duğu milyon nr& ~l. 1J~"".;90;-:.:~n"::un::-r.=-~.._.,.,~8 .. lt"'!:!!!L~'"'1'!""'8""~ !!Jahaettin mahal 
danoııi olan şimendUf'er umpanya bir zamanda Tilrkiyemızuı şahit ol- miktar 138 =milyonu aşmıştır. Tür - leei Kozlu eokak 27 numarada Şev
larmın vaziyetinde de büyük bir sa- duğu harici ve dahili huzur. bu se- kiyede değişen çok ,eyler vardır. ltet 
18.lı vardır. Yeni neşredilen istatistik ne mahsulün iyi olduğunu, hatta ko Halkta tasarruf fikrinin kuvvetlen- 82 - Çatalca orta mektep talebe 
tere nazaran şimdiye kadar şimendü- laylıkla satılacağını da unutmamak dirilmesi cilınhuriyet devrinin en ~rinden Hatice 
fer kumpanyalarının hasılatı geçen lazımdır. büyük mucizelerinden biridir. 83 - Feneryolunda Ya.verağa so 
senenin ilk altı ayma nazaran yüz- Londra ve Berlinle ticaretimizin Raif N. METO kak 12 numaraad nhan 
de 108 nisbetinde fazladır. 84 - eGdikpqada Esirci Kemal 

Sonra da, Amerikadan Avrupayn ~_...._.._............ cami sokak 12 numarada. Cahit 
soktanberi görUlmlyen bir Beyyah Dışarıdan getirtİ- B Q R SA 85 - Kadıköytınde Cevizlik Güneş 
akını başlamıştır. sokak 3 numarada Erdemir 

lngilterede de işlerde büyük bir lecek makineler __..,.._....... ............ ._........, 86 - Tarabya Tokatliyan otelin· 
inkişaf var. Denilebilir ki, bu mı nı- ıde Garbis 
leket herkesten evvel iktisadi buh • 29 AGUSTOS CUMARTESİ 87 - Kadıköy tnönU soka.k 13 nu 
randan çıkmak Uzeredir. Umumi ti- Bir kısım tezgahların Paralar marada TUrkln 
caretinde de büytlk bir faaliyet göze ithali yasak edildi A ı ı ı sat 11 88 - Kızıltoprak istasyon cadde 
çarpmaktadır. 1934 senesi ilk yedi a- sinde 17 numarada 

i In ·ı· ı· P k f I'kl' mensucat endu"s Sterlin 628,- 1534-yı zarfında 420 m iyon gı ız ırasını amu ve P ı ı · 1 Dolar 125.so- 125.50- 89 - Bakırköy Kartaltepede Kil 
bulan ithalat 1936 ilk yedi ayında trlsi kurmak için hususi teşebbüs er- 20 Çek kuronu 84.- 92.- çükbağlar 6 numarada nhan 
471 milyonu aşmıştır. lhracat ayni babmm memlekete sokacakları ma- ~g ~~a~ fr. ~:= ~:= 90 - Kayseri Tail§, Atatürk cad 
müddet zarfında 223 milyon lngiliz klneler için Vekiller heyeti yeni bir 20 Le1 13.- 16,- desi 10 numarada Mehmet 
lirasından 247 milyonu bulmu~tur. kararname çıkarmıştır. Bu karama· ;~:.~r:~r. ı:~:- ı!~:= 91 - Erenköy Kozyatağmda. lh 

Asıl terakkiyi sanayi faaliyetinde meye göre, kart makineleri, yer ma- Liret ıao,- ıso,- Nl1 Ersoy 
görmek ka.bildir. 1930 senesi sa.nayı kinelerl, fitil makineleri, bilezikli ıp- ~ı~~~e fr. &lo,- s:~:- 92 - Ankara hUkOmet caddel!lin 
faaliyeti 100 adedi esas olarak ah - lik makineleri, vargel makineleri ve Avusturya ıilin ~~'.- 24,- de 6 numarada Sezai 
mrsa 1936 senesi ilk yedi ayında bn tarağının genişliği 40 santimden faz- Mark 28,- 30,- 93 - lnegöl !smetpa§a mektebin 

· l Zloti 21,- .e3,-
nisbet 123,6 ya sıkmıştır. la olan dokuma tezgah arının memle- Penıo 2z,- 24,- de Mellhat 

1931 de 120 altına inen lngiliz kete ithali yasak edilmiştir. Bu nevi Leva 22.- 25,- 94 - Ankara Cebeci özsoy soka 
bankası ihtiyacı 'imdi 230 milyonu ma.kineler, ya dış memleketlere ub- f.:ç kuronu ;~:- ~t= ğmda 24 numarada Cahide 
geçmiştir. lngiliz bankalarındaki ıacak, •yahut imha olunacaktır. Ye - Altm 953,- 955~ 95 - Eyüp AkarÇetmede bakkal 
mevduat miktan 2,147 milyar lngi- dek parçalann memlekete ithali hu- Banknot 

243
·-

244
·- Osman oğlu Mustafa 

Uz lirasıdır. 1932 de 3 milyonu geçen susunda.ki kayıtlarda yeni bir dı:ıği- Çele le :r 96 - Şiıll Halbklr Gazi cadde 
işsizlerin miktarı ,imdi l,6 milyon- şiklik yapılmamt§br. Londra ilzerine 634,75 sinde 121 numarada Yalçın 
dur. Halbuki geçen sene bu miktar Parla üzerine ız.o3.SO 97 - Haydarpqa Demiryollan it 
iki milyona. yakındı. M namele vergı-si ~~ork l~:~~~~ ıetmesinde memur Huan otıu İfçen 

Almanyada iyilik devam etmekte- Belca 4,69,45 98 - Sirkeci Akgül berber 8110 

dir. Geçen sene açık olan Alman ti- Cenevre 2.43.12 • "lda Osman 
cari muvazenesi bu sene 131 (altı Komisyonlar bugün ~~~:in 6U!;~~ 99 - Cağaloğlu yokuşunda 22 nu 
ay zarfında) milyon marklık bir te- Ticaret odasında Çekostovalı: t9,ı8.60 marada RUstem 
uyilt kaydetmiştir. işsizlerin mikta toplanıyor ~:k:turya 4' 1~'.~i 100 - Bebek Yahboyunda 94 nu 
:rı geçen sene temmuzda 1,754,000 hveç kuronu 3,05,50 tmara KlmUran 
di. Bu mikdar şimdi 1,170,000 ne in- Muamele vergisi üzerinde alaka- lapan. pezeta 6,41,84 

·ti Eaham mış r. darlann dileklerini dinlemek üzere _ __. __ 
Fransada ise, bilhıuısa son günler teşkil edilen 9 komisyon bugünden 

zarfında bUyUk bir salah kaydedilme itibaren ticaret odasında içtimalanna 
ye başlamıştır. Amele yevmiy~lerinin ba.şlıyacaktır. Komisyonlara şimdi 
artt!lnlması bu faaliyetin baglıca se- muamele vergisinden müstesna olan 
beplerlnden biri olarak gösterilmek en çok bel beygiı'. kuvvetindeki sana
tedir. Bunun en bariz misalini bU • yi mümessillerinin de alınması bUyük 
ytlk mağazalarda i' hacminin art - sanayicilerden bir kısmmm itirazını 
masında. görUriirz. Bu f a.zlalık, bir 
iki aydanberi, geçen sene ayni müd mucip olmuştur. Bunlar sanayi birli-
dete nazaran yUzde otuz nisbetini ği tarafından hazırlanan projenin ve 
bulmaktadır. kllete gönderilmesine taraftardır-

Fransad& bu haftanın en mühim lar. 
hadisesi tabii Alman iktisat nazın 
Şahtın Parisi ziyaretidir. Bu eeyaha Çorap kalitelerinin 

ıslahı tin siyasi ve daha ziyade iktil!ladi 
meselelerle alakadar olduğu şUphe • 
tizdir. Şmtın Paristen hareketinden 
sonra Alman ve Fransız matbuatı • 
nm memnuniyet göstermesi şayanı 

Çorap kalitelerinin Jl!llahı için ha
zırlanan proje, allkadar fabrikatör
lere gönderilmi§, mütaleaları sorul-

h Bankaaı Mil 
" N 

., .. Hamiline 
Anadolu% 60 

.. % 100 
Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terko• 
Aılan Çimento 
Merkez Banbıı 
Oımanlı Bankaıı 
Sark Merkes Ec:ıal\elt 

115,-
9.90 
9,90 

25.25 
41,-
115,-
17,.'-0 

9,25 
12.~0 
li,50 
IO~ 
25,50 

3.60 

muştur. Bugün, çorap fabrikatörlo
rinin ietirakiyle ticaret odasında 
son bir toplantı yapılacaktır. Proje
nin kat'i şekilde tesbiti bugün mUm
kUn olacaktır. Maamafih, projede 
kadın çoraplan ince ve kalın olmak 
Uzere iki kısma aynlmı§tır. Fantezik 
çok ince çorapların sağlamlığı garan 
ti edilmiyecektir. 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübafı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. - zade Han. Tel 22740 -

iZMIR SGrat pos· 
tası d&na,a 

!zmirden Eylülün 3 ün
cü Perşembe günü kal -
kacağı ilan edilen posta
mız görülen lüzum üzeri
ne İzmirden 1 Eylül Sah 
günü saat 21 de kalka -
caktır. (814) 

31 - 8 - 936 -
HASAN Pudraları 

lnce, hassas kadınların 
en büyük zevkleridir. Be-
yaz, Raşel 1-2 Pembe 1-2, 
Okr, 1-2 renkleri vardır. 
Türkiyede pudra ve ıtri -
yatta. en ziyade muvaffak 
olan ve beğenilen Hasan 
pudralarının taklitlerinden 
sakınınız ve Hasan mar -
kasına ve ismine dikkat 
ediniz. 

HASAN TIRAŞ PUD -
RASI 20-30 kuruştur. Ha 
san Çocuk pudrası kutu 
20, paket 10 kuruştur. Ha 
san Talk pudrası yarım 
kiloluk kutu 40 kuruştur. 

HASAN 
Ruj ve 
Allıkları 

Fransa.da Kotl ve Aıneot 
rikada Mifel ne ise T.ür • 
kiyede ruj ve allık an • 
cak HASAN markasıdır' 
Kadınların ve güzelleriıl 
hayatı istekleridir. $& • 

bit, açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60 allık 35 kuruştur. 

Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

- Türk Maarif Cemiyeti -.. 

MEKTEBİ 
ilk, Orta, Lise "Birinci sınıf,, 

Ankara - Havuzbaşı - Necati Bey Caddesi 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. Alınacak talebe 
mahdut olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi 
Tavsiye olunur. Telefon: 2877 

S A Ç 
BAKiMi 

GQzelll§ln 
En birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
-- -----
' IST AN BUL BELEDiYESi 

Yalova kaymakam konağı rıhtım 

iLANLARI 

Keşif 
bedeli 

İlk 
teminatı 

duvarının inşası 3874,20 291 
Beyoğlu hastanesi dam ve 
pencerelerinin tamiri 6 3 7, 5 8 4 8 

Yukarda keşif bedelleri yazılı olan mahaller tamir et
tirilmek üzere ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur· 
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görii
lür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve bu işe 
dair fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk te .. 
minat makbuz veya mektubile beraber .7 Eylül 936 pazar 
tesi günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdır. ~lJ> 

1 
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Türk Hava Kurumu Büyük ~ = 
~ÜW LAIM@@~lVJ

5 

Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmıştir 
5 d ke•ide 11 • EylOI • 938 dadır. 

Büyük ikramiye e 
35.000 Liradır 1 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- 1 
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. il 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lri 

Kültür bakanllğı terzilik ve kürkçü
lük okulu direktörlüğünden 

1 - Okulun dikiş ve biçki kısımlrına talebe kaydina 
başlanmıştır. 

2 - Dikiş kısmına girmek için ilk okul mezunu olmak 
:Yaş ( 13) ten küçük ve ( 1 7) den büyük olmamak, hüvi
:Vet cüzdanı, sıhhat raporu ile dört tane fotoğraf ibraz 
etmek. 

3 - Biçki kısmına girmek için: İlk okul mezunu ol -
tnak, yaş 17 den küçük (20) den büyük olmamak. hüvi
:Vet cüzdanı, sıhhat raporu ile dört tane fotoğraf ibraz et
tnek ve dikişten imtihan vermek. 

4 - Okul parasız ve naharidir. İkmal imtihanları 3-9-
936 da başlıyacak ve okul 1-10-936 da açılacaktır. (728) 

Adres: Sultanahmet Dizdariye Çeşme sokak Telef on: 
22480 

Galatasaray Lisesi 
Drrektörlüğünden: 

1 Liseyi, Ticaret ve Orta okulu bitirme, bütünleme ve 
engel sınavlarile eski talimatnameye göre orta mezuni
:Vet sınavlarına 2 Eylül Çarşamba günü; diğer sınıfların 
... ilk kısım sınıfları da dahil olduğu halde - bütünleme ve 
engel sınavlarına 21 Eylül Pazartesi, olgunluk sınavla -
rına ve eski talimatname hükümlerine göre lise mezuni
:Vet imtihanlarına da 18 Eylül Cuma günü başlanacak -
tır. İlk kısım ihzari sınıfların sınavları 25 Eylül Cuma, 
lise ihzari sınıfların sınavları 26 Eylül Cumartesi günü 
:Yapılacaktır. Sınav günlerini öğrenmek üzere Okula baş 
Vurmalı dırlar. ( 7 4 8) 

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

TÜRK i YE 
Şişe ve Cam Fabrikası 

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

için verilen siparİ§leri kısa bir müddet zarfında karşı
lamak fabrikamızca mümkünse de hususi tip veya mar 
ka ile fabrikamıza şişe siparişi vermek iatiyen muhte
rem tüccar ve müstahzarat amillerinin, bu şişelere ait 
kabplarm hnevi ve hu!usiyetlerine göre- memleketimiz 
de ihzar veya hariçten celbi takriben iki aylık bir za. 
mana mütevaklaf bulunduğundan, fabrikamıza husu
si tiplerden geçirilecek herhangi bir siparişte kalıp te
dariki için zaruri bulunan bu müddetin itibara alına
rak teslim müddetlerinin ona göre heaapla.,.,ması lazım 
geleceğini muhterem müşterilerimizin dikkatine ar
zederiz. 

VENÜS ESANSLARI 
l>arfümörl aleminin şaheseridir. 
l{ıba.r halkın aradığı en ince koku 

zevkini tatmin eden 

VENÜS ESANSLARI iN 
~ir zerresi öyle çiçekler alemidir k!, 
lçine giren bir daha oradan çıkmak 

istemez 
Mevcut ve yeni çıkan esanslarm 

ishnıeri: 
F'lor Doryan, Lorigan, Roz Dor • 

}'an, Rev Dor, Tango, Divinya, Is -
l.anbul gecesi, Boğaziçi, Madia, Bu
ket, EZN, Şipr, Royal, Senk. Flör, 
Çaneı, Miçiko, Milflör, Kelköflör, 
F'Iör Damur, Mikado Pari, Suar Dö 
l>ari, Narsis, Dağ çiçeği, Gül, Menek
şe, Yasemin, SUmbUl, Zanbak, Ful
~a, Müge, Heliotrop, Hanımeli, Şeb-

oy, Unutma Beni ve saire .. 
. beposu: Nureddin Evliya zade 

~lllYevi ecza alit ve ıtriyat ticaret
anesi, Istanbul, Bahçekapı. 

lstanbul Liman işletme idaresinden 
3023 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince 

senelik olarak tanzim edilerek iktisat vekaletince tasdik 
edilmiş olan yeni tarifenin tab'ı hitam bulmuş olmakla 
Galata ve İstanbul işletme gişelerimizde tevziine başlan
IXU.s oldu~u ilan olunur. <812) 

Hozat Jandarma Seyyar Alay 
Komutanllğından: . 
Miktan 

. . 
cınsı 

180000 kilo Un 
040000 kilo Sığır eti 
300000 kilo Arpa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
21600 00 
06000 00 
12000 00 

İlk güven 
Lira I\u. 
1620 00 
0450 00 
0900 00 

39600 00 2970 00 
1 - Cinsi, miktan, tahmin bedelleri ve ilk güvenme -

leri yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksilt -
mesine konmuştur. 

2 - Eksiltme 15-9-936 Sah günü saat onda Hozatta 
Seyyar Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartname Hozat Seyyar Jandarma Satınalma 
Komisyonundan alınabilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
vesika ibraz ederler. 

5 - Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar Hozatta Seyyar Jandarma Satınalma 
Komisyonuna verilmelidir. ( 5 6 6) 

916 

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

on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulrnu~ 
tur. 

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

gün Fen İşleri Direktörlüğüne isteklilerin de 8 Eylül 936 
Salı günü saat oıi beş buçukta Belediye Eücümeninde 
yapılacağından o gün saat on dört buçuğa kadar temi -
natlariyle biriikte teklif mektuplarını Encümene verme-
leri. ( 614) oo.ı 

ist. Posta T. T, Başmüdürlüğünden· 
Posta kamyonetleri için muhtelif eb'adda 16 sı iç ve 

16 sı dış olmak üzere alınacak 3 2 adet havalı lastik açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-9-936 Pazartesi gü 
nü saat 15 te Galatasarayda İstanbul P. T T. Baş müdür 
lüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muham -
men bedeli 914 lira muvakkat teminatı 68 lira 5 5 kuruş
tur. Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat temi
natlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere çalış
ma günlerinde Başmüdürlük yazı işleri kalemine müra -
caatları. ( 603) 967 

1 ' 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADIR 

Nafia Bakanlığından: 
3 Birinciteşnn 936 Cumartesi günü saat 10,50 da An

karada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu 
Odasında 200.000 lira muhammen bedelli 4000 ton 
kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Ba -
kanlık Malzeme Dairesınden verilecektir. Muvakkat te· 
minat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını 
Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alın
mış vesika ile birlikte 3 Birınciteşrin 936 Cumartesi gü
nü saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. ( 4 8 5 ) ( 4 6 9) 872 

~--Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol ---.. 

Kız ve ALMAN Lı·sesı· ve Ticar~t 
erkek Mektebı 
Ta:n devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi 1 Eylülden itibaren her gUn saat 8 den 12 ye kadar 
ntifus tezkeresi. aşı klğıdı. sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon .. _________ edilmesi. _________ .. 

842 

Adapazarı ilçebayhğından : 
Adapazarı köy bekçileri için yaptırılacak ( 165) kat 

elbise ve ( 16 5) çift fotin nümunesi mevcut kumaştan ol
mak üzere açık eksiltme ile münakasa müddeti 31-8-936 
gününe uzatılmıştır. O gün saat 16 da ihalesi yapılacak
tır. Talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçesile ilçe idare 
heyetine müracaat etmeleri şartname ve nümunesini gör 
mek için Adapazannda Jandarma Komutanlığına taşra-

da olan talipler de Istanbuld a Sultanahmette ilçe jandar
ma Komutanlığına müracaatları ilan olunur. ( 644) 

lstanbul bölge san'at okulu 
Di rektörlüğünden 

1000 

1 - Okulumuz bütünleme sınavlarına 14-9-936 tari
hinde başlanacaktır. Bütünleme sınavı ile ilgili olmıyan
lar birinciteşrinden evvel okula gelirlerse alınmıyacak .. 
lardır. 

2 - Eylül mezuniyet bütünleme sinavı 28-9-936 gü
nü yapılacaktır. 

3 - 1-10-936 perşembe günü yeni ders yılr öğretimi
ne ha~lanac;:ıktJr 1740) 



KELViNAlOR 
Tecridi başka markalardan °/ 0 

28 üstün olduğundan az cereyan 
sarfeder, çok buz yapar 

T b 1\1 -~ 

Veresiye Satış: SAHiBirtin SESi Beyoğlu istiklal Cad. No. 302 
ANKARA - Vehbi Koç ticaret evi KONYA - A. Mucib Dölen 
IZMIR - A. Vetter ticarethanesi KAYSERi - lsmail ve oğullan Cingıllı 
ADANA - Ş. Rıza lşçen ticaret evi ANTEB - Naci ve H. Ahmet Dai kardeşler 
SAMSUN - C. Ce18.l Ozlü - S. Kemal Sezen l{ONYA EREGLlSI - Mustafa Erkek 
BURSA - Mehmet Huzmen DlYARBEKlR - Celal Ayyıldız 
ZONGULDAK - ismet Ağartan - Ahmet Yüksel MERSlN - Jorj Satel 
TRABZON -Dedeoğullan ve Pulataneli 'kard ANTALYA - Veli kardeşler ve şürekası 

T AŞKOPRU - Türkmcnoğlu kardeşler 

Şık Giyinmek İçin Daha Ne Bekliyorsunuz? 

Galatada EKSELSVOR Büyük kain elbise Tica-
meşhur . rethanesinde 

KADIN, ERKEK ve 

ÇOCUKLARA mahsus 

MÜTENEVVİ ve MÜN
TEHAP ÇEŞlTLER 

En mükemmel cinsler 

En dun fiatlerle 

PARDESÜLER 
MANTOLAR 
PALTOLAR 
MUŞAMBALAR 

ve 

KOSTÜMLER 
En şık 

ve müntehap 

çeşitlerini 

İşte satın alırken nazarı 
dikkate alacağınız başlıca 
vasıflar: 
Empermeabilize ve su geç• 
miyen ''Burberri,, 

Pardesüleri 
Her renkte 

MUŞAMBALAR 
En mükemmel kumaşlar• 

la imal edilmiş 

PALTOLAR 
Kadın ve çocuklara müte • 
nevvi ve müntehap çeşitlerde 

MANTOLAR 
ve 

Muşambalar 

Hazır ve ısmar 

lama son modfı 

ELBİSELER , 
Büyük elbise ticarethanesinde bulacaksınız. 

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

• 
IMREN 

En namdar dekoratörlerin aylardanberi ihzar ettikleri "iMREN .. de 
en maruf fa.brikalarm en asri EN SON MODA YUNLU ve iPEKLi 
KUMAŞLARILE beraber EN ŞIK ŞAPKALARINI bulacaksınınz. 
Adres: Galatasaray, eski Sahibinin Sesi 210 numaralı mağaza. 

6m• Bilan~oya -· 
hakim Almanca bilir iyi bir 

MUHASiP 
Bir Türk Şirketi tarafından ıı 
ranmaktadır. lş şahadetnnıncle 
ri ve resimle posta kutusu 76011 

---•mUracnat. ~ 
----~~~--~~~"""""'!!? 

Bugünkü 
öbüroiin 

KASA, 
Ol11r. 

KUMBARA Varın 
BANKA 


