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--
unanistanda 

Yunan parlamentosu fesholundu 

Bir komünist 'hareketi keşfedildi, 
fi idare i 'in edildi, sansör kondu •• o 

Yeni 
hasta 
adam 

Vaziyet vahim gô.rünüyor 
( . 
Birçok şehirlerde hadiseler oldu 

Selanikte umumi grev yapıldı 
JN... vrupada yine söz ayağa \... __ """""""""'....,. ____________________ :--

. ~ düştü. Ortalrk karma ka· 
~ık ... Heyecan sisi gözleri bağ. 
!amıı; .• Alakadarlard~n _herhan
gi birinin biraz temkınsız dav
ranması, Avrupa dünya.mı son
suz uçurumlara sürüklemeye ka· 
fidir. 

Tanca ve Agadir hatıraları 
l'R\ eutschland zırhlısı zabitleri 8.
U:J siler reisi General Frankoya 

bir nezaket ziyareti yapmışlardır. Bu 
liareket, A vrupadaki heyecan yangı
nına petrol dökmek gibi bir tesir yap
nuştır. 
· Hadisenin kolay bir tevil yolu var

(hr. Almanlar diyebilirler ki: "Mak
sat nezaket filan değil ... Biz General 
Franko ile ancak Alman tebaasının 
kurtarılmasına ait ameli meseleleri 
görüşmeye gittik.,, 

Hakiknt böyle bile olsa Avrupada
ki temayül, işi ters ve fena taraftan 
görmektir. İspanya ve Fas sularına 
giden Alman zırhlılarının A vrupanın 
hafızasında zaten çok fena bir yeri 
'Var ... 

J.tTV<:ı ı:.t:ııt!Sınackı vazıyeo goz önü-
ne getirelim: Avrupada kesif bir 
harp havası vardı. Almanya dünya 
yüzünde istinat noktaları, mahreçler 
ve ham malzeme kaynaklan arıyor

du. Bu arada Fas meselesine dört elle 
sarılmıştı. Almanlar diyorlardı ki: 
"'Biz Fasta toprak istemiyoruz. Fa
kat başkaları da istemesinler, Fas 
nıüstakil kalsın. Hepimiz müsavi 
§artıarla ticaret edelim.,, 

Dünya yüzündeki Alman ileri ha
:reketine karşı !ngilterede çok endişe 
hüküm sürüyordu. Hele İngiliz bahri· 
:Yelileri: 11neride nasıl olsa Almanya 
ile büyük bir harp olacak. Şimdi kü
çük bir harple işin önüne geçelim.,, 
fikrinde idiler. 

Tam bu sıralarda bir haber: '.Al
tnanya !rnparatoru Hamburg vapu
ııı ile Tancaya gelmiş. Maiyetinde 
F'tiedrich Karl kruvazörü de varmış. 
lınparator Fas Emirlni müstakil bir 
hükümdar sıfatile ziyaret etmiş. Son
!'a da nutuklar, kıyametler ... 

1Temmuz1911 de, yani yirmi beş 
tene evvel diğer bir haber: Almanla
l'ln Panther kruvazörü Alman" rnen
faauerinin himayesi için Agadir ö
illUnde görünmüş. 

Bu iki haberin o zamanlarda ne ka
dar büyük heyecanlar, endişeler u
bandırdığmı düşünecek olursak 

eutschland zırhl1S1nın ne gibi hatı
:;1ıuı canlandırdığını, neden bu ka
~ telaş doğurdu~'UDU daha iyi anla-

ScUiniktc yapılan amele 

Yunanistanda fevkalade va
ziyet vardır. Hükumet komünist
ler tarafından tertip edilen ve 
"Zncmlohcti~lca.na. boynyacok İ:ili. 
datta görüıen bir hareket yapıl
dığını duynıu,, meclisi dağıtmıf, 
idarei örfiye ilan etmittl . 

Şimdi hükumet bütün iktidar 
kuvvetlerini eline alını• ve mu
vakkat bir diktatörlük kurmuş
tur. Kabinede de bazı tadilat ya. 
pılmıştır. 

Her tarafta. fevkalii<le tedbirler 
alınını. , bütün neşir '\·asıtalarma 

sansür konmuş, telefon muhaheratı 
kesilmi}tir. Sokaklarda süngülü as
kerler gezmektedir. Buna rağmen 

bazı şehirlerde ezcümle Selfınikte u
mumi grev ilan edilmi~tir. Sızan 
haberlerden bazı hadiselerin olduğu 
anla ılmaktadır. 

(Bu husu::.ta. gelen fazla tnf~iliitı 
6 mcı ·ayfahuzda. bulacaksınız.) 

nümayişlerinden bir resim 

.1fcfal.:sasm intihabı ıçın geçen StJ· 

çimde yapılan propaganda a/i§lcri 

Boğazlar rejiminin 15 Ağustosta 
tatbik edileceği devletlere bildirildi 

Ankara, 5 (Tan) - Montrö rnuka-ı namenin buna dair olan ahkamı bi!
velenamesinde tasrih edilen Boğaz · dirilmiştir. 
ıar rejimi, mukavelenameye bağlı [Boğuzlardım ~fl!'rcek gemilere uit ye 
protokolda da gösterildiği veçhile ve n~ ahkfınu ihtim eden Harici~·e \'e -
muvakkaten kaydile 15 Ağustostan kaleti tebliği 3 üncü sayfamızdadır.] 
itibaren tatbik edilecektir. Hariciye Bulgar hükumeti mukaveleyi 
Vekaleti tarafından Ankaradaki ecne tasdik etti 
bi devletler mümessillerine verilen S~fya, 5 <A.A.) - Bulgar Hükô-

bir notada, mukavelenamenin bu ta

rihte tatbik edileceği ve mukavele -

me~, Montröde imza edilmiş olan 
Bogazlar mukavelesini tasdik etmiş
tir. 

I ki zıt kutup 
6 spanyadaki isyanda iki zıt kutup 

ır çarpışıyor. Bir tarafta komü
t ıstıiğe yakın bir halk kuvveti, diğer 
/!'a~a faşistlik tarzında bir muha
~l.akar cereyan vardır. Avrupa 
ili eın~eketıeri, kendi ekseriyetlerinin 
tı Yası akidesine göre şu veya bu tara
lti t~tuyorlar. Kimi resmi hükumetin, 

panyayı severiz ve asil ruhlu İspan
yol milletinin birlik içinde yüksel
mesini candan isteriz. Bununla be
raber senelerdenberi müzmin dahiU 
sadmelere hakim olamıyan ve anar
§iye mukavemet gösteremiyen bir 
memlekete hasta gözüyle bakmak ta 
zaruridir. 

t~. ~.lm~.nya ile beraber İtalyanın da 
duşundukleri ve diyecekleri vardır. 

Hcuta şila bulmalı 
A vrupanın sulbü ve sükunu için 

llı.ı Un a • • • • t' l " asılcrin gn.lcbesını ıs ıyor. 

ilin edildi 
---------

Büyük ve sevgili Önderimiz Atatürk Floryada deniz sporlarına tekrar başlamışlardır. 'Atatürk 
dün bizzat kendileri kürek çekerek sandalla bir gezinti yapmışlardır. Yukardaki resimde Ata. 
türkü Floryada halk arasında görüyorsunuz. Büyük Önderimizin dünkü gezintilerine ait diğer 
resimler dokuzuncu ıaylamızdadır. 

Dünya sulhü buhran geçiriyor! 
• 

talya ve A manya lspanyol 
asilerine hi fiil yardım ediyor 

Asilerin reisi General rranko İtalyan ve Alman tayyarelerinin 
yardımı altında Cebelüttank Boğazını zorlamağa hazırlanıyoı 

İspanyol isyanı hakkında dün 
gelen haberler, asilerin, Madrit 
hükumetine karşı kat'i bir harbe 
girifme'k üzere ....,)duğunu göster
mektedir. 
İsyanda İtalya ve Almanya ar

tık kat'i mevzilerini almıJlar ve 
asilere bilfiil yardıma ba)'lamış
lardır. General Franko ltalyan 
ve Alman tayyarelerinin hima
yesi altında Cebelüttarık Boğa
zını zorlamaya hazırlanmakta
dır. Altı İtalyan ve üç Alman tay 
yaresi T etuan hava meydanında 
uçmaya hazır bir halde bekle
mektedir. 

Asiler Madrit yolunu tehdit 
etmektedirler. Mndrit hükumeti 
payıtahtm kontrolunu kaybet -
mit ve fehir Marksistlerin eline . 
düı~mü,tür. 

ltipanya işlerine karışmaması hak .. · 1 . . 
kında Fransa taı·afmdan yapılan Ccucluttarıkta 11g1lızler her türlü tehlikeye kar§t tedbir alıyorlar 

t~kli.f lr~giltere tarafından kabul e- ı vereceği cevapta Fransanm faşizm I İtalya bu şartlan ileriye sürdUğU 
dılmış ıse de ltnıya buna henüz aleyhtarlığında bulunmaması Al - takdirde vaziyet bir kat daha gü~. 
c~vap vermemiştir. Italyanın ve hat manya ve Sovyet Rusyanın da bu leşmi<> olacaktır. 
tii. Alm b 1 d . ti . · ti k · · · ~ .. any~n~n u. mesc e e vazıye ~şe .ış ra etmelcrı gıbı bazı şartlan Ispanya vakayiine dair olan ha • 
pek şuphehdır. Bılhassa Italyanın ılerıyc süreceği haber verilmektedir. herler 6 ıncı sayfamızdadır. 

Değerli parti 
başkanları 

Münhal valiliklere tayin 
edileceklerdir 

Ankara, 5 (Mususi muhabirimizden) 
Manisa valisi merhum Bay Murat 

Görmenin yerine vali olarak Cümhu
riyet halk partisi eski lzmir Manisa 
Heyeti reisi Yozgat mebusu Avni 
Doğan tayin edilecektir. 
Aldığımız bir habere göre, parti 

başkanlıkları sırasında muvaffakı
yet göstermiş olan diğer parti reis
leri de münhal valiliklere tayin edi
leceklerdir. Bu arada ismi geçen 
mebuslar arasında Doktor Lütfi Kır 
dağ (Kütahya), Sulhi Ural (Sey
han), Doktor Mithat Altıok (Zon
guldak) da vardır. 

40 bin Habeş muharibi ile 

Ras İmru Adisahaha 
ve Dessie'ye yürüyor 
Portsait, 5 (A.A.) - Röyter A

jansının muhabiri, salahiyettar bir 
membadan almış olduğu bir habere 
atfen Habeşistanın sabık şimaligar
bi cephesi kumandanı Ras Imrunun 
altmış bin kişilik bir ordu vücuda 
getirmiş olduğunu bildirmektedir·. 
Ras, 40 bin rnuharipten müteşekkil 
bir kuvvetin başında olduğu halde 
şark istikametinden Dessie ve Adis
ababa üzerine yürümekte olup !tal -
yanların birtakım ileri mevzilerine 
hücum ve bu mevzileri tahrip etmiş 
olduğu söylenmektedir. taa:t~ınek~e kalsa yine iyi.. .. Fakat or

~a ~ kı delillere göre, mudahaleler 
ltı gaııyor. Taraflardan herbiri kazan
la at:ıııu İstediği tarafa topla, tüfekle, 

pare ile yardıma çalışıyor. 

Bu gibi memleket hastalıklarının 
her ncv'indc hariçten birtakım varis 
lcr türemeye başlar. İspanyanın etra 
fmdn toplanan alakalarda siyasi aki
de taraftarlığından çok ziyade vera
set hırs ve iştihası vardır. Yani 
Deutschland zırhlısı, Hamburg ve 
Panther harp gemilerinin kurduğu 
an'aneleri idame etmekten başka bir
şey yapmıyor. Asilere yardımına mu
kabil 1talyaya Balear adalarından 
hangileri vadedildiği şimdiden tasrih 
ediliyor. Fastaki İspanyol mirasın
dan bahsetmek zamanı gelince elbet-

İspanyanın gürültüden kur
tulması ve şifa bulması en büyük 
şarttır. Akdenizin diğer ucunda bu
lunan hasta adam asırlarca A VI11pa 
sulbünü tehlikeye maruz tutmuş ve 
vakit vakit harplere sebep olmuştu. 
Ha~ta Osmanlı İmparatorluğunun 
y~nne ge~e~ İnkılap Türkiyesi sul
hun en muhım desteklerinden biri ha-
line gelmiş ve Avrupanın Cenubu ,.,_..,...,. .. L-ıaııı....._11ı_ .......... .._ ..... , ................. -..... -.. _vı·-·-•-•vı=llll.:a 

Gore'yi kendilerine istinatgfıh yap
mış olan Habeş kuvvetleri, Ras Kas- 1 

sanın oğlu Dejasmatch Aberia'nın 

il.~ s~anya Vaziyetinin vahameti . Y~
llar böyle akide taraftarlığına da ınhı
lti ı;tnıiyor. Şunu söylemek lazımdır 
12arn Panya A vrupanm yeni hasta a
ttia~dır. Bu sözü !spanyayı küçük 

l'trıek için söylemiyoruz. Biz İs· 

Şarki köşesini tertemiz bir hale koy
muştur. İspanyadaki müzmin hasta
lık ta bir an evvel geçmezse Avrupa 
sulhü pek ciddi tehditler altında ka
labilir. 

Ahmet Emin Yalman 

Yedincide: İs tan bu 1 
sayfasında Falih Rıfkı 
Atay'ın İstanbulun gü
zelleşmesine dair güzel 
bir yazısını bulacaksınız 

kumandası altında Adisababaya kar- G da dak" . on r ı harcklifı idare ~ 91 yapmış oldukları taarruzları esna- . 
smda mUhim miktarda mitralyöz ve . Tekle Bavarıat 
mühimmat ele geçirıni§lerdir. 1 nnda Habeşlerle İtalyanlar arasında 

"° şiddetli bir çarpışma olmaktadır. 

Portsait, 5 (A.A.) - Röyterin Gondar civannda da ayni derecede 
hildirdiğine göre. Tsana gölü civ~- şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
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Yunanistan mektubu 

u a is ta a amele 
• • • •• •• ese sının ıçyuzu 

Amele arasındaki tahrikat ve sebepleri -Amele 
meselesinin siyasi neticeleri 

[Atina hususi muhabirimiz yazıyor] 

O tina, 2 Ağustos - Evvelki 
mektubumda fırkalar arasın

da cereyan eden birçok münakaşalar
dJl.ll bahsetmiş, General Metaksas 
kabinesinin yerine geçecek kabine ile 
meşgul olduklarını 'bildirmiştim. 

Bugün de, şimdiden nereye varaca
ğı bilinmiyen ,fakat hükumeti yeni 
ve §iddetli tedbirlere sevkedebilecek 
amele meseleleri hakkında. malumat 
vermek istiyorum. 

Yunanistanda amele hareketleri 
nisbeten yenidir. Bilhassa son sene
lerde Yunan sanayiinin inkişafı ame
lenin miktarını arttırmış, tütün zira
at ve sanayide kaydedilen terakkiler 
amele sınıfının mevkiini kuvvetlen-

feshetmek kararma şiddetle itiraz et
meleri ve hatta bu kararı gayrimeş

ruti telakki etmeleri de imkansız 
değildir. 

Meclisin feshi 
IL.-11 atırlatalım ki Yunan teşkilatı 
U-U esasiyesinin 24 üncü maddesi 
mucibince devlet reisi (§imdi Kral) 
hükumetin tavsiyesi üzerine meclisi 
feshedebilir. Fakat bö)'le bir tedbi_r 
aralarında anlaşmaya çalışan siyasi 
paritlere ka,rşı hükflmetin mukabil 
bir cevabını teşkil edecektir. Ve fik
rimce Yunan efl<arı umumiyesinin 
kuvvetli bir kısmı tarafından iyi kar
şılanmıyacaktır. 

dirmiştir. y B 
Bugu··n Atina, Kavala, Drama, Se- unan - ulgar 

münasebatı 
Uı.nik, Glos ve Pire Yunan hükumeti-
ni her vakit meşgul eden kuvvetli a- le on zamanlarda Yunan - Bul
mele kütlelerile meskundur. Hele bir i,;;;}) gar münasebatı Yunan efkarı
milyona yakın nüfusu olan Atina-Pi- umumiyesini daha ziyade alakadar 
re şehirlerinde iki yüz bin ve belki de etmeye başlamıştır. Hele Berlin 0-
daha fazla işçi vardır. Ve bunların da limpiyatlarma giderken, Sofyaya uğ
mükemmel idare edildiği, birçok is- rayan, Yunan VeliahU Prens Pol'ün 
teklerini de hükumete kabul ettirdik- Bulgar payitahtında iyi karşılanma
Ieri de vakidir. sı Atinada iyi bir tesir yapmıştır. 

Son bir iki ay içinde muhtelif şe- Yirmi senedenberi ilk defa olarnk bir 
hirlerde yapılan grevler polislerle a- Yunan Prensinin Sofyayı, kısa da ol
melelerin müsademeleri, Yunanistan- sa, ziyareti Atinada alaka uyandır
da amelelerin ne kadar kuvvetli oldu- mıştır. 

ğunu göstermeye kafidir. Fakat diğer taraftan Bulgar mat-
Kısa bir müddet için sakin duran buatmın Akdenizde mahreç istemesi 

amele son günlerde yine yeni birta- Yunanistanda fena karşılandığı gibi 
kım talepler dermeyan etmiştir. A- birçok şüpheler de uyandırmaktadır. 
mele, hükumet tarafından, sanayi ih- Yunan siyasi mehafili bu meseleye 
tilaflarında, tatbiki istenilen mecburi çok ehemmiyet vermektedirler. Bu 
hakemlik prensipine itiraz ettiği gibi, meselede Yugoslavya ve Türkiyenin 
hükumetin işçilerin sigorta meselelc- büyük rolü olacağı muhakkaktır. Ve 
rine karışmasını da istememektedir. iki müttefik devletin, ve bilhassa 
Biı'hassa bu iki ihtilafın mahiyeti son ikincisinin siyasi Bulgar emellerine 
günler başka bir şekil almış Pire ve muhale! et edecekleıi Atinada muhak 
Atina greve karar vermiştir. kak telakki edilmektedir. 

Hükumetin tedbirleri 
fL.11 ükumet şimdiden bazı şiddetli 
U'l.I tedbirler almaya başlamıştır. 

Fakat bunların, tasavvur edildiğin
den daha ciddi ve esaslı olması da ih
timal dahilindedir. 

Ekseriyeti haiz olmıyan hük(ıme~ 

tin Yunan Millet Meclisini feshetme
si, ve sakin bir zamanda yeni intiha
bata tevessUl etmesi de beklenebilir. 

Yalnız gerek idarei örfiye, gerek 
meclisin feshi gibi kararların bilhas
sa eski demokrat, yani liberal ve a
mele partileri tarafından çok fena 
karşılanması da varittir. 

Bu partilerin, hükumetin komü
nist tehlikesini bahane ederek meclisi 

Fnknt şimdiden söyliyebilirim ki, 
galiba Atina yine heyecanlı günler 
yaşıyacak. sokaklarda, belki de, tek
rar askeri devriyeleri göreceğiz. Fa
kat zannetmeyiniz ki bir isyan veya 
bir ihtilal arifesindeyiz. Yunan mil
leti konuşmadan, bağırmadan hoşla
nıyor ... Sükunet onu adeta hasta e
diyor. Okadar. 

Maamafih hiç beklenilmedik hadi
seler karşısında da bulunabiliriz. Yu
nan işlerinde kat'iyyetle fikir yürüt
mek kolay bir iş değildir. 
Unutmıyalım ki Aristidin, Pcrikle

sin, Demostenin memleketindeyiz. 
Çünkü iki bin beş yüz scnedenberi 
Yunan milleti yine Yunan milletidir. 

K. P. 

==::-:~:=::~======================~=====-==========="""====== 

Cim Londos 

Dünya serbest güreş 
şampiyonu bekleniyor 
İstanbul sezonu programı mucibin 

ce dün gece saat 21 de Taksim bah

çesinde şehir bandosu tarafından bir 

konser verilmiştir. 

Bugün Dağcılık Klübünde tenis 

turnuvalarına devam edilecektir. 

Diğer taraftan şehrimizde sezoı, 

münasebctile üç güreş yapmağı ka -

bul eden şampiyon Cim I..ondos, ev

velce şehrimizde bugün için gelmesi 

muhtemel olduğunu bildirmişti. Fa -

kat, Yunanistandaki son vaziyet ü

zerine kendisile yeniden görüşmek 

ve geliş tarihini kat'i olarak tesbit 

etmek mümkün olamamıştır. Maa
mafih, Belediye ilk ihbarını nazarı 
dikkate alarak Cim Londosu bugün 

gelecek vapurla beklemektedir. 

ltalya ile ticaret anlaş
ması için müzakereler 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - ltalya ile hükumetimiz ara

sında yapılacak yeni ticaret ve kli
ring anlaşması etrafında müzakere

lerde bulunmak üzere yarın İtalyan 

delegeleri şehrimize gelecektir. Mü

zakerelere yarın dış bakanlığında 

başlanacaktır. 

Gelen vekiller 

Ekonomi vekili ve 
Gümrükler vekili 

dün ~ e 'ırimize geldiler 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar, dün 

ı::abah Ankara ekspresile şehrimize 

gelmiştir. Celii.1 Bayar, Haydarpaşa

da İzmir Meb'usu Osman Aksoy, !ş 

Bankası Umum Direktörü Muammer 

Eriş, Milli Reasürans Müdürü Refi 

Bayar, lş Bankası İstanbul Müdürü 

Yusuf Ziya Öniş, Ekonomi Bakanlı

ğı İç Ticaret Müdüril Mümtaz, İn

hisarlar Umum Müdürü Mitat, Af -

yon İnhisarı Müdürü Hamza Osman, 
Liman Umum Müdürü Raufi Man
yasi, Deniz Ticaret Müdürü Müfit 

Deniz ile ticaret odası ,ofis ileri ge

lenlerile birçok zevat tarafından kar 

şılanmıştır. 

Ekonomi Bakanımız, motörle ts

lanbula geçerek iş Bankasına uğra • 

mıştır. Celal Bayar §ehrimizde oır 

müddet istirahat edecektir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili geldi 

Gümrük ve lnhisarlar Bakanı Ali 

Rana, dün Ankaradan şehrimize gel

miştir. Hnydarpaşada 1nhisarlar U
mumi Müdürü Mitat ile Gümrük ve 

lnhisarlar idareleri ileri gelenleri ta
rafmdan karşılanmıştır. 

TAN 

Çatalca otobüsleri 
Bunlardan on ikisinde 
fenni noksa lar varmih 

Çatalcaya işliyen otobüslerden bi
rinin Davutpaşada devrilmesi üzeri
ne, Çatalca belediyesi Çatalca ile ls
tanbul arasında çalışan on iki otobüs
te fenni noksanlar olduğunu ve seyri
sefere devam etmelerinde tehlike bu 
lunduğunu ileri sürmüştür. 

Dün Çatalca otobüsçüleri namına 

bir heyet İstanbul belediyesine müra
caat etmiş ve Çatalca belediyesinde 
fen memurları olmadığı için bu hu
susta verilecek kararlarda isabet ola 
mıyacağı iddia edilmiştir. 

Heyet, otobüsçülerin zarardan 
kurtanlması için bütün masraf ve 
ücretleri kendileri tarafından öden
mek üzere Çatalcaya bir makine mü
hendisi gönderilmesini istemiştir. Be
lediye bu teklifi tetkik etmektedir. 

Liman hanının 
satı ması işi 

İhtilaf en sonunda 
mahkemeye intikal etti 

Liman hanını satan tasfiye heyeti 
ile Ticaret Odası arasındaki ihtilaf 
nihayet adliyeye intikal etmiştir. Ha 
disc şudur: 

Ticaret Odası liman hanı için yapı
lan pazarlığa iştirak etmiş ve 103.500 
lirn üzerinden on bin lira pey sürmüş 
tür. Sonradan, Oda bu alımdan vaz
geçtiği için verdiği on bin liralık pey 
akçesini geri almak istemiş, fakat 
tasfiye heyeti, binanın Ticaret Odası 
üzerinde kaldığını iddia ederek bu 
parayı iadeden istinkaf etmiştr. 

Heyetin fikrine göre, Ticaret Oda
sı üzerinde takarrür eden bir satıştan 
feragat etmektedir. Şu halde pey ak
çesi üzerinde bir hak iddiasına imkan 
yoktur. Buna mukabil Ticaret Odası, 
ortada kat'i mahiyette bir akit olma
dığını. satışın bir müzayede değil, iki 
taraflr rızaya tabi bir muameleden 
ibaret olduğunu ileri sürmektedir ve 
parayı istirdat için adliyeye müraca
at etmiştir. 

Esnaf cemiyetleri \alimatnamesi 
Ticaret odası esnaf bürosu, ef'naf 

cemiyetleri talimatnamesinde yapı -
lacak tadilat hakkında bir proje ha
zırlamıştır. llk umumi içtimada bu 
mesele tetkik edilecek ve icap eden 
tadiller yapılacaktır. 

Yunanistandan bir talebe 
kafilesi ,ehrimize geldi 

Dün Yunanistandan şehrimize bir 
talebe kafilesi gelmiştir. Talebeler, 
Talebe Birliği tarafından karşılan -
mışlardır. 

Bir iki gündenberi şehrimizde bu
lunan Yugoslavyalı talebeler de dün 
müzeleri gezmişlerdir. 

Belediye afişajı 
Üzerine alıyor 

Bun un için şehrin muh
telif yerlerinde 

45 kule inşa edilecek 
Afişaj imtiyazından mütevel

lit resimlerin tahsili meselesi et
raf ındnki şikayetler dolayısile 
işe Dahiliye Vekaleti de vaz'ıyet 
etmiştir. Vekaletin yaptırdığı 
tahkikat henüz neticelerunemiş 
olmakla beraber, belediye 
halkın hukukunu sıyanet maksa
diyle bu işi badema bir müteah. 
hide vermeden idare etmeyi za
ruri görmüştür. 

Bunun için belediye şehrimizde, 

diğer medeni şehirlerde olduğu gibi, 
afisaj kuleleri in§a ettirrneğe karar 

Yeni gemilerimiz 
Denizyolları müdürü 
dün Ankaradan geldi 
Denizyolları umumi müdürü Sadet

tin, dün Ankaradan gelmiştir. Sadet
tin, bir muharririmize şu izahatı ver
miştir: 

"-Ankarada, idaremiz için ısmar
lanan vapurlara ait mukavelenin im
zasında bulundum. Bu vapurlar Türk 
deniz ticaret filosunu takviye edecek 
ve kuvvetle kendini hissettiren bir ih
tiyacı karşılıyacaktır. imza edilen, ön 
mukaveledir. Bazı teferruat üzerinde 
de anlaşmalar vuku bulduktan sonra 
esas mukavele imza edilecek ve gemi
ler 19 - 20 aylık bir müddet içinde 
servise iltihak edecektir. Yaptıra

cağımız gemilerin bedelleri klering 
yoliyle ödenecektir.,, 

vermiş ve bu kulelere ait planların Şark demiryotları heyeti 
derhal hazırlanma.r;ı için fen heye-
tine icap eden emirler verilmiştir. bugün toplanıyor 

Belediye fen heyeti ay başından- Şark Demiryolları hissedaran he • 
beri bu iş üzerinde çalışmağa başla- )•eti umumiyesi bugün saat on birde 
mıştır. Planlar, ay sonuna kadar toplanacaktır. Şirketin Paristeki mer 
ikmal edilecektir. Kulelerin şehrin kezini temsil edecek murahhaslar ta
hangi yerlerine ve ne şekilde inşa mamen şehrimize gelmişlerdir. Şir
edileeeği planlar hazırlandıktan son- ketift umumi merkezi, ve idare mec
m, mahallen tesbit edilecektir. lisi, hattın devlete satılmasına mü-

Belediye, şehrimiz belediye hudut- teallik kararı vermiş bulunmaktadır. 
ları içinde şimdilik 45 kule inşa et- Bu itibarla bugünkü toplantı huku
tirmeği münasip görmüştür. Tasar- ki bir formalite mahiyetinde olacak
landığına göre, bu inşaat mart bida- tır. 
yetine kadar ikmal olunacaktır. Esa
sen müteahhidin mukavelesi de şu
bat sonunda biteceği için beledi~·e 
mukavele müddeti bittikten sonra bu 
işi bizzat idare edecektir. Kuleler yer 
lcrine konulduktan sonra şehrin 

muhtelif yerlerine afiş asılması ya
sak edilecektir. J3u takdirde halk ile 
belediye arasındaki tahsil tarzına 

nıüteallik ihtilaflarla belediye ile 
Şirketi Hayriye ve Tünel arasında 
kendi hususi yerlerine afiş asma yü
zünden çıkan ihtilaf ta kendiliğin
den halledilmiş olacaktır. 

Belediye fen heyetinde 
yeni tayinler 

Heyeti umumiye içtimaından son
ra. Paristen gelen mümessiller doğ -
ruca Ankaraya gideceklerdir. Bun -
far hükumetle yapılacak müzakere -
!erde de temsil salahiyetini haiz ol
dukları için Nafıa Vekaletinde pa • 
zartesi gününden itibaren müzake -
relerin başlaması kuvvetle muhte -
meldir. 

11kmektep kadroları 
Dün İstanbul Maarif Müdürlü

ğünde Müdür Tevfiğin başkanlığında 

ilk tedrisat müfettişlerinin iştirakile 

mühim bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda bu yıl ilkmekteplere ila 

Belediye Fen Heyeti Müdür Mua- ve edilecek şubelerle bu mektepleriıı 
viııi Necatfnin Gazi köprüsü bürosu muallim - ve talebe kadroları üzerin
şefliğine tayini üzerine münhal bu- de görüşülmüş ve bazı es sla 
ltınan fen heyeti mtidür nıu:ı.vinlisi-. w · ı t r 

E k f H . r.1 • l . i F Cul mı il'. ne v a cyeti ı-·ennıye ıeıs a- ' ·• • • ı 

1 uki tayin olunmuş, keyfiyet tasdika 
arzedilmiştir. Bundan başka beledi

----
Eksperlerin imtihanı 

ye fen heyetinde esaslı değişiklikler Türkofiste eksper imtihanlarına a
yapılmasına karar verilmiş \'e bu hu- jt evrakın tetkiki bitirilmiş, komis -
susta hazırlanan liste tasdik edilmek yon imtihanlara yeniden başlanma· 

üzere Nafıa VP.kfı.letine gönderil • sına karar vermiştir. Yine bu komis 
nıiştir. 

Bu liste 
yonun verdiği kararla, bu huımstaki 

aynen kabul olunduğu 
talimatnameye nazaran imtihan ol -

takdirde bir kısım belediye mühen -
dis ve f cn memurlarının sınıfları 

yükselmekte, bazıları tekaüde sevke
dilmekte ve diğer bir kısmının da 
memuriyetleri becayiş edilmektedir. 

Bundan başka Belediye Levazım 
Mildürü Mahmudun İnebolu, Muva -
zene ).füdürü Cemalin Şile kayma-

madan eksperlik yapmaya mezun o-· 

lr..n 20 kişinin bu hakkı tanınmıştır. 

knmlıklarına tayin edildikleri hak
kındaki emir dün kendilerine tebliğ 
edilmiştir. Bu iki vazifeye de bu ay 
içinde tayinler yapılacaktır. 

TA<ViM 
Dünkü hava 

Hava, dün, evvelki güne nazaran 
birkaç derece daha sıcak geçmiştir. 

Maamafih, derecei hararetin bu te
zayüdü, anormal değildir. Hararet 
azami 31,6, asgari 24 derecedir. Gü
neşte azami hararet 62,5 dereceyi 
bulmuştur. Riitubet derecesi, sabah
leyin saat 7 de 0,82, 14 te 0,48 <lir. 
Vasat bir hesapla rütubet 0,68 de
mektir ki bu da evvelki günün rütu
bet derecesine göre hayli fazladır. 

Tazyiki nesimi 757 milimetredir. 
Rüzgar yıldız poyrazdan saniyede 
8 metre hızla esmiştir. 

Bugünkü hava 
Henüz eyyamı bahur içindeyiz. 

Hava sabit vaziyetini 'birkaç gün da
ha devam ettirecektir. Tazyiki nesi
mi yükselişi gayet bati cereyan et
mektedir. Bu bataet, hava vaziyeti
nin ayni karakteri muhafaza etme
sinde bir amildir. Sıcaklık derecesin
de şimdilik bir tenezzUI muhtemel 
görülmüyor. 

Kuyruklu yıldız 
Peltier kuyruklu yıldızı, bu akşam 

nispeten biraz daha iyi görülebile
cektir. 

Kuyruklu yıldız halen kutup yıldı
zının etrafında buhınriuğundan ko-

l-IAVA 
Ağu~tos 1936 Yıldız dün gece görünmüştür. Bu ge
r-P----"'!'-----~--- ce de tekrar görünecektir. 

a7.ar P. test Salı Çar !'er -
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18 

Hızır: 93 

1352 Rumi 
Temmuz 

24 
Giıneş: 5.08 - Oğle: 12.20 - lkindi: ı6.14 
Akşam: 19.24 - Yatsı: 21.07 - lmaak:3.02 

lay görülmesi mümkündür. Kutup 
yıldızının dtibbü ekberine mütenazır 
tarafta W §eklinde Cassiopöc bUrcü 
vardır. Bu W nin bir tanesi kapalı 
olup müselles şeklindedir. 

İşte bu müsellesin kaidesile W nin 
birleştiği nokta vasledilir ve kaide 
istikametine doğru 12 misil temdit 
olunursa 25 kuruşluk büyüklüğünde 
bir çil beyazlığın ortasında bir par
laklık görülebilir. işte bu parlaklık 
yeni keşfedilen kuyruklu yıldızdır. 

Avrupada hava vaziyeti 
Orta Avrupa, Balkanlar ve Akde

niz sahillerinde derecci hararetin 
ayni yüksekliği muhafaza ettiği ve 
hatta bazı yerlerde arttığı haber 
verilmektedir. Sovyet Husyanın ce
nup mıntakalarındı:'t yakıcı sıcaklar 

baş göstermiştir. 

Almanya ve şimali Fransada ya
ğışlı geçen hava, dün tamamen açıl
mış ve hararet derecelerinde teref
füler göriilmüştür. Sıcaklardan çok 
müteessir olan mmtaka, cenubi Av
rupa sahilleridir. 

Geçen sene buğün 
Geçen sene bugün, hava tamamen 

açık geçmiş, yağmur yağmamıştır. 

Riltubet derecesi 62,4 ü bulmuş, de

reeei hararet güneşte azami 25,9, 
asgari 15,4 e inmiştir,. Rüzgar yıl
dızdan saniyede 4 metre sUratle es
miştir. Yağış yoktur. 

• 
ı - Giritte ihtilal ç1kt:ı, 4 ölü, 46 

yaralı var. lsyan büyüyor. 
1 - İtalya 500 bin kişilik bir kuv

vet hazırlıyor. 
3 - Mimar Sinanın kafatası an

tropoloji müzesine alındı. 
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): unanistanda vaziyet 
İspanyada dahili harp bütün §id

dctiyle devam ederken Yunanistan· 
da da nazik l..ıir vaziyet knr:;.ısw.da 
bulunuyoruz. 

Derhal söyliyelim ki 1 ·panya \'e 
Yunan hadiseleri arasında derin 
farklar ,-ardır. İspanyada amele sı

nıflarmın dahm ınüradelede Ol na· 
dıkları mühim rol Avrupamıı ~ dün
yasında Jıi~ ~üphesiz bü~·ük bir ala
ka ile takip edilmektedir. Hatta da· 
ha ileri giderek diyeceğiz ki, İ~panya 
ve Fransada !:alı an wısurlann elde 
ettikleri birçok nıunffaluyetler bü· 
tün memleketlerde derin tıesirler de 
yapmı!)tır. 

Kuvvetli, canlı, müradcled Yunan 
anıelelerinin bu cereyanlardan uzak 
kalmasına imkiin yoktu. 

l"akat do~rusunu söylemek W.zım· 
gelirse, bugün Yunanistanda hem 
kuvvetli bir amele tahrikatı, hem de 
son günler göze çarpmağa başlıyan 
bir siyasi faaliyet var ... Bunları kı· 
saca izaha çah::alırn. 

* Yunnnistanda hiç eksik olmıynn 

amele hareketlf'ri, on zamanlarda. 
birdenbire ~·eni bir ~ekil alnu tır. 
Sınai ihtilaflarda hükfımetin hakem· 
I!ğini mec·buri kılan kanuna muhale· 
fet eden amele birçok isteklerde bu
lunmuştur. t ~ ç i 1 er, ayrı c a. 
hiikümetin amele sigorta sandıklan 
işlerine kat'in·en müdahale etmeme
sini talep et.mişler \'e bunları elde 
edemeyince greve kıırar vermiştir. 

* 
Diğer taraftan son günlerde bazı 

si~'asi faaliyetler de göze çarpıyor• 
dıı . .l\luhtelif fırknlnr, bilhassa libe• 
rallerle milli ahali partileri iş başına. 
gelmek için bir anlaşnın~·a ça.hı;tTk· 

lan görülüyordu. 
Ru siitunlarda bir iki defa yazdl• 

ğrmız gibi lUetaksas kablııe.<;i za
ten teşrinlere kadar sürecekti. Ve 
onclan sonra parlô..mentoyn. da~·anan 
bir hükfm:ıctin kurulmasına tevesslil 
edilecekti ..• 

Komiinistıer tarafından çok iyi 
idare edilen bir amele hareketi ile 
siyasi fırknlan=ı ir an enıel ikticlnl' 
an.Duldin~ t:!ehnek a:ı-.mları o,ra.sındtı 
kolan Genemi ·~:b•taksa , iira.IU1 ,pf> 
tns,·ibiyle mühim birtakım kararlal" 
almak mecburiyetinde kaldı. 

ı·eni intiha.b~ta bilahare te\·essUI 
edilmek üzere meclUn feshedildiği 
gibi amele hareketine karsı gelmek, 
asayişi temin etmek için idarei örfi• 
~·e ilan e<lildi. 

• 
Yunan meclisinin fe hi hiç şüphe' 

siz kanunidir. Ve Yunan teskUatı 
esnslveslniıı 24 ncii maddesi ınucl' 
hine~ kabine krala meclisin feshlrıl 
tavsiye edebilir. Ve General :\leta1'' 
sasın bu kararları ,·erirken Avrup•' 
nın nazik vnıiyttini de nazarı itibll' 
rn aldığı ı:üphesizuir. Bu yiizden cltı 
siındi\'t~ Jmdar olduk~a kll\'\·etli IJıl' 
İunan° siyasi mcvkiini de tehlllie~·ıı 
korarak· Yunıınistanın rnüdafnasııd' 
ta~lluk edecek esaslı birtakım kJıtılt 
almak istemesi de variddir. 

Bununla beraber daima serbe!'t' 
hür yaşanw;, liberal bir idareye ııl"; 
ım;; olan Yunanistanm bir ku\'.'·~, 
idaresine kolavca tahammül etnır.S ~ 
ne imk4n yold

0

ur. Ccncrnl Metni•~ 
da dahil ~hhı6'll halde, bütün yurııı; 
politika alemi bilir ki, YuııanistD11 

bugün ve varın bir tllldaförlük aıtııı; 
da ya.5-'lm~sı lrnlay değildir .. nıııı 1;~ 
i"irıdir ki idart'i örfile, mcclıs ff5 , 
"' · . . ııe 

gibi knrarlanıı krallık reJlmuıl 11, 

nüz yeni ve giiçlükle kabul et~ıi~ilt' 
be.ral \"e tlemokrat unsurları urli 
mesinden hihalikin korku:nbilir. "" 

. ftl" 
('ok ge~ vakte kadar Yunaıııı; Iİ' 

fi 01r.C la muhabere henüz iade e< 1 c tfl• 
ğinden \'azi~·t•t hakkıııda dalın ıı 
hir fikir edlnme~e imkan ~·okttır0 UaifN.~ 

J&N~MElf 
~ ~v LİST~~I 

,.:;ıd1 
[A.§ağıda gösterilen ycmcklC (1~' 

Ju;ryiin yemek yapt1racaklarıııı f: 
§iincn1cre yardım içindir. sı: 11:,ııe~ 
mcğc ait sütunlanmızda yc1ıs Y 
tarifleri bulacaksınız.] • tJ1'111t 

Hafif ~·emekler: nomntesh • çıt~ 
hu~u kebabı ,.~ patnte~<t piircSı. bitt'f 
fasul~·esi haşlaması (tlzeriJıC 5Uf' 
taze ı:e~ tinyağı ilii,·e ccJi!ecck) 

1 r aç. r 11' 
A~rca yemeliler: TaskcbnP ' 1 r 1 

1 fn 11 ) 
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SC>.N HABER 

15 Ağustostan sonra 

:t A N 

On binden fazla halkla .beraber 

Evvelki gece Boğaziçinde güzel 
bir mehtap saf ası yaptık 

On vapur 

Boğazlardan geçecek 
gemiler için ahkim 

~kara., 5 (A.A.) _ Hariciye Ve- desin.İn son fı~m.a. t~vfikan.. der-
"-"1 t' d t bligv edilmiştir: hal yukarda zıkredilen ışaret ıstas-

hıncahınç dolmuştu - Denizin üstü sandal almıyordu -
Bütün sahiller halkla duvar olmuştu 

Köprü üstündeki Boğaziçi vapur 
iskelesi bu kadar kalabalığı belki 
çatıldığı gündenberi görmem.işti. 
Daha saat yediye gelmeden, demir 
parmaklıkların önüne, binlerce kişi 
yığılmıştı. Bu, insandan örülmüş du
var, zelzeleye tutulmuş gibi, ikide 
bir sallrt111yor, çatırdıyor, kımıldanı
yor, ileri geri gidiyor, fakat arkada
kilere bir türlü yol vermiyordu. 

.11.a e ın en e • . 1 . t l afl bul duk T"' ki Cümhuriyeti hükumeti yonlarma te sız e gr a un -
ur ye tröd kil . zal . . Bo -a.zı 'imi hakkında. Mon ·· e ları mev en ve arı armm nevmı 

g ar reJ edi uI .. t k arti 1 bil 20 Temmuz 1936 tarilı:inde imza - "arz ve t gos erme ş y e,, ı -
len mukavelenameye merbut proto- direceklerdir. 
kola tevffkan 15 Ağustos 1936 tari- Mezkur g~er, gene bu istas
hinden itibaren mezkur mukavelena- yonlar vasrtasıyle, mukavelename ~ 
illede tasr ih edilen rejimi muvakka.- nin ayni maddesinin ayni fıkrasına 
ten tatbik edeceğinden Boğazlar u- göre, Türkiye tarafından kendilerine 
lnunıi tabiri altında ifade edilen Ça- tayin edilecek hattı hareketi öğrene 
rıakkaıe Boğazı, Marmara d~, ve ceklerdir. 
Raradeniz Boğa.zmda. 15 Agustos Askeri mertuim için ulam ba-
1936 tarihinden itibaren muvakka- taryaları : 
ten tatbik edilmek üzere zirdeki ah- Karadeniz ve Akdeniz müstahkem 
k.anu ittihaz etmiştir:. mevkileriyle yabancı harp gemileri 

lğne atılsa yere düşmez 
Ne "tıklım tıklım", ne 'hınca~ 

hmç" ne (iğne atılsa yere düşmez) 
ne (binbir ayak bir ayak ) .. hiçbiri 
şu dakikada, köprü iskelesinin 
mahşeri manzarasını ifadeye kafi 
değildi. 

Harp gemileriyle yard~cı ~e- ve yardımcı gemiler arasm<ia ya.pıla
JJtÜerin Boğazlardan . ~eçtfle"'!"- cak mütekabil merasim için Karade
'de i.&tilade eclece/Jerı 1.Fet u- niz boğazından girişte Anadolu Ka
ta.yanları: vağında ve Çanakkale Boğazından 

Ustüste yığılan halk, kendini 
karaya vuran balıklar gibi, hep bir
den kendilerini vapura atmak isti
yorlardı. 

Boğaziçindeki mehtap sefasında vapurlar 

ı _ Boğazlar rejimi ha.kkmda girişte Çanakkalede Çemenlik mev -
Montröde 20 Temmuz 1936 tarihinde kilerinde birer selam bataryası bulu
hnza. edilen mukavelenameye tevfi- nacaktir. 

kan yabancı harp geınileriyl~ Yaz:wm Klavuz iıttuyonları : 
er gemilerin Boğazlardan geçışlerınde Kılavuzluk hizmeti ıçm aşağıda 
Yapmak mecburiyetinde old~arı zikredilen istasyonlar çalışacaklar -
muhabereler için aşağıda gösterilen dır: 
işaret istasyonları tayin edilmiştir: Çanakkale boğazında: (Morto is -

Çanakkale Boğazı methalinde __ Sed- tasyonu) (Gelibolu istasyonu). 
Uülbahir işaret istasyonu "Seddülba- Karadeniz boğazında: (Büyük li-

hir telsizi,... man istasyonu) (Haydarp~a istas-
Karadeniz Boğazında. Karadeniz yonu) .. 

işaret istasyonu "büyük liınan telsi-
m_ Hava yollan: 

2 _ Boğazlardan geçecek yabancı Akdenizden Karadenize geçişlerin-
harp gemileriyle yardımcı gemilerin de sivil hava gemileri aşağıdaki yol
kumandanı bu boğazların methalle- lan takip edeceklerdir: 
sine yaklaşırken "50 mil kala" telsiz Kara tayyareleri: Akdenizden Ka
\"asıtasiyle mezkiir istasyonlara. emri r adenize geçişlerinde Enez - Midye 
B.ltmdaki kuvvetin sarih teşekkülünü hava yolunu. 

Karadenizden Akdenize geçişlerin-bildirecektir, 
3 - Ya.hancı harp gemilerlyle ~

dımcı gemiler Boğazlarda geçişleri es 
nasında mezk\ı.r istasyolarm rüyet 
mesafesi dahilinde bulundukça mer'i 
ol{l.n.~})eYJ!elmilel _işaretlerle isimlerini 
çekmlş bWunacaklarcıır. 

4 - Y a.bancı harp gemileriyle yar 
dımcı gemiler geçişleri esnasında ha.

sara. uğrarlarsa 20 temmuz 1936 ta
tihli mukavelenamenin 14 üncü mad-

de de Midye - Enez hava yolunu. 
Deniz tayyareleri: Ayni yollan ta

kip etmekle beraber lüzum hasıl ol
duğu takdirde Marmara Ereyliğine 
uğnyabileeeklerdir. 

Boğazlarda memnu mıntaka
lar: 

Türkiye cümhuriyeti hül~iinıeti 
boğa.Zlarda tesis olunacak memnu 
mıntakaları yakında bildirecektir. 

Şirketi Hayriyenin, Boğaziçi 

mehtap eğlencelerine tahsis ettiği 
iki vapur, birkaç dakikanın içinde, 
baca aralarına kadar salkım sal
kım yolcu ile doluydu. 

Vadedilen (zuhurat) postalarım 
kaldırmaktan başka çare kalmamış
tı. Verilen emir üzerine, biribiri ar
kası sıra, vapurlar yolcu almağa 
başladılar. Her parmaklık açılışta 
bir alkış sesi yükseliyor, halk bir 
an evvel yerleşmek kaygusile vapur
lara canatıyordu. 
Boğaziçinin söndüğüne inananlar 

onun bir gecelik mehtabını görmek 
için, halk kütlelerinin gösterdiği bu 
sabırsızlık levhası karşısmda şaş
kınlığa düşseler yeriydi. 
Kalabalığa karışıp ilerledim. Bu 

sırada arkadaşlardan biri, kulağı -
ma eğildi: 

- Ben acele ile yanıma bir şey 
almadım. Vapurda aç kalır mıY.JZ, 

madı. Ve bu yaklaşamamak bedbaht
lığı, b8.llmdan sonuna kadar devam 
etti. Sanki, bizim vapurdan başka 

bütün deniz vasıtaları, kayık, mo
tör, çatana, istimbot, motörbot, 
mavuna, bu mehtaplı gecenin bütün 
zevkini kendilerine hasretmek için 
elele vermiş gibiydiler. 

Vapurlardaki yolculardan pek azı 
Eftalyanın sesini işitebiliyorlardı. 
Büyük masraflar ve fedakarlıklar 
göze alınarak iyi düşünülmüş, ve 
büyük bir hüsnü niyetle tertip edil
miş olan mehtap alemiBde, göze 
çarpan başlıca eksiklik bu idi. Va
ptlrlara radyo tertibatı yapılarak 

birer hoparlör konulabilirdi. Bundan 
sonraki mehtap alemlerinde bu ek
siklerin de tamamlandığını görece
ğimize şüphe yoktur . 

Kalabalığı yarıp ilerliyemeyince 
olduğuumz yerde saymağa başla -
dık. !slim üzerindeyiz. Bebek bah
çesinden atılan hava fişekleri va.
kit vakit denizin üstünü nurdan 
bir hale ile çeviriyor. 

u1:msiu T B:f talyayı isteriz! 
- Zannetm em , dedim . Zengin b ir 

büfe var, d iyorlar. 
Yıı.nımu.da duran bir başka. ar

kadaş bahse karıştı: 
- Evvela, boğazın içi.. Sonra Bo

ğaziçi.. Ben şimdiden acıkmağa baş
ladım! .. 

Mehtap ta bu aralık, tam bir yu
varlak halinde, yüzünü nikapsız 
bize göstermeğe başlamıştı. Neş'e
sinden kabına sığamıyan halk, san
dalların üstüne çıkarak, güverte
den yarı bellerine kadar sarkarak: 

v~ ayakta olduğunu ispat etmek 
için bu mehtaplı geceyi güzel bir 
fırsat bilmişti. Yedisinden, yetmi
şine kadar irisi, ufağı, zengini, fa
kiri, kadını, erkeği; bir tek işa
retle, hatta işaret dahi beklemeden 
bu bir gecelik bayramın ~enliğini 

yapmağa gelmişlerdi. 

Sahilde toplananlar .. 
Sandallarla gelemiyenler, deniz 

kenarlarında küme küme toplan
mışlardı. Çalgı çalıp eğlenenler, san
dallar içinde hora tepenler vardı. 

Deniz Ticaret Müdürü Müfit Nec
det, bu coşkunlukları seyrederken 
bir aralık Şirketi Hayriye Umum 
Müdürü Sadiye yaklaştı: 

- Halk, neş'eye nekadar susamış 
meğerse ... Küçük bir mehtap alemi, 
bakın kaç bin kişiyi buraya topla
dı!.. 

Sonra, sözüne devam ediyor: 
- Tabii bu ilk t ecrübeniz ... İkin

ci ve üçüncü mehtap gezintileri, 
şüphe yok ki bundan daha parlak 
olacak! 

Emirgan koyunda 
Işıl ışıl yanan bu on vapurlu, yüz

lerce sandal ve motörlü deniz mev
kibi Kanlıcadan sonra, Emirgan sa
hillerine doğru dümen kırdı. Emir
gan gençleri, sahilde, bizi meşale
lerle karşıladılar. Bulgaristan da 

komünistler 
Kitap ihtikarına 

karşı tedbir 
J\.nkara, 5 (Hususi muhabirimiz-

Sofya, 5 (Tan)" - !spanyadaki ha- den) - Kültür bakanlığı kültür di-
(!j_selerin tesiri neticesi olarak bura- rektörlüklerine yolladığı bir emirle 
<la komünistler ötede beride içtima· Devlet Matbaasının neşrettiği bütün 
lar yapmak teşebbüsünde bulunuyor- kitaplarla mektep kitaplarının mem
lar. Geçen gün Sofya halkından bir leketin her tarafında üzerinde yazılı 
kafile yıkanmağa diye gittiği !skra j olan fiatla satılmasının temini ve 
kaplıcalarında bir komünist içtimaı fazla fiatla satmak istiyenler hak
)apmak teşebbüslerinde bulunmuşlar kında kanuni takibat yaptırılmasını 
drr. Bunun üzerine hepsinin de ko- bildirmiştir. 

Şirketi Hayriye idaresi, da vetlile
ri için gerçekten zengin bir büfe 
hazırlamıştı. Fakat bu sıcağa kar 
dayanmazdı. Yiyecek dolu tabakla
rın meydana çıkma.sile ortadan kay
bolması bir oluyordu. 

Zat i Sungurlar .. 
Büfeye sokulamıyanlardan birisi 

dayanamadı, yüksek sesle: 

- Yahu, bu gece ne oldu size ... 

- Eftalyayı isteriz! diye bağrışı
yorlardı. 

Fakat Eftalyanın gür sesi, va
pur düdüklerine, alkışlara, pervane 
g~rültülerine karışarak kaybolup gi
diyordu. Artık salı tamamile kar • 
şımıza aldık. Fakat ondan yine ol
dukça uzaktayız. Her saniyede bir 
renk değiştiren ampuller, Deniz 
Kızile, zeybek oyuncularının ve di
ğer okuyucuların bir araya toplandı
ğı salın üstünü, feerik bir tabloya 
çevirmişti. 

Arkadaşlardan biri, bu sık sık 

Kayıklarda ahların, ofla rın bini 

bir paraya... Hemen yanaşacakmı

şız gibi kıyı kıyı tarıyarak, ağır a

ğır Tokmakburnu önünden Paşa

bahçeye geçiyoruz. Oradan da 

Beykozun önüne ... Artık, gece iler

liyor. Mehtap vapurun seren dire

ği üzerinde dilimleri ışıklı büyücek 

bir portakalı andırıyordu. Beykoz. 

dan sonra yine Rumeli kıyısına 
geçtik. Büyükderede Beyazpark 

önünde hava fişekleri atarak, pro -

Bir seyyah gibi 
il 

Dün yazdığım gü~Jüklerin a1t ta-. 
rafını size anJatmaJda fa)·da olma. 
dığmı anlıyorum. Öğrenseniz eliniz
den ne gelir? AnJatsam elime ne ge
çer? Yalnız bir seyyaJı gözüyle gör
düğüm bir iki tuhaflığı anlatayım. 

l stanbuldaki otelimde yemek ye-. 
miyorum. Sa.at on bire doğru kar
nım acıktı, sokağa ~ılrtım. Etrafa 
baka. baka yürüdüm. Bir türlü ~öyle 
Avroparun ve dünyanın bütün ı:;~ 
hirlerindeki gibi önü açık, kalabalık, 
listesi kapısında asılı bir lokantaya 
rasgelmedim .. 

- Allah Alln.Jı l Acaba buradaki
ler yemek yemezler mi'! diye kendi 
kendime soruyorum. 
Baktım olacak gibi değil. Rasgele 

birisine bir selam \ 'erip bir lokanta 
sordum. 

Nazik bJr adammış. Beni aldı, ye-
mekleri pencerenin önünde dizili bir 

lokantaya götürdü. Doğrusu bir ufa

cık yer olan buraya. Jokanta. demek 

güçtür. Elli ki5i ancak yiyebilir. Da

ima t.erliyen ba._sıı taklceli bir ahc;ı iki 

üç garsona yemek veriyor. Bir ta.. 
raftan da ince demirlere geçirilmiş 

et parçaları tüte tiite ate:.;te pişiyor4 

Abşmamazlık olmalı. Bu manzara,.. 

dan hoşlanmadım. Ama adama. te

şekkür ettim ve oturdum. Ne yedim'rı 

Bunlan anlatmaya lüzum görmüyo-. 

ruın. Fakat bir Avrupalının hayreti

ni mucip olacak bir şey oldu. Garson 

bana yanın kilo ekmek getireli. Şa
şırdım. NeJse daima çok yağlı ve 

soğanlı yemeklerle midemi doldur

dum. Yalnız (pila.v) dedikleri pirinç 

yemeğinden başkası hoı:;uma gitme
di Ağır şeyler. Para.mı verdim ,.e 
çıktım. 

Şehri dolaşıyordum. Otele dön

mem icap etti. Sebebi, geciktirilmesi 

müşkül ve zaruri i~imi görecek şe

hirde bir yer bulamayıt:ım. Süleyma-. 
niye camiini gezerken hissettiğim 
bu zaruret üzerine hemen büyük bir 
tesadüf es e ri o larak ra<iladığmı bir 

taksiye atlayıp otele döndüm. Baş
ka. türlü yapmama imkan yoktu ,.e 
otelde rahat ettim. 

Bilmlyorum hangi doktor havatm 
maddi kısmını ~·emek, hazmetmek 

ve ıtrah ehnekten ibaı·ettir di~·e ta
rif etmiş. Bu şehirde yemeğe ehem

miyet verilmediğini lokanfasızlıktan 
anladım. llazma ehemmiyet verihne

diğiııi yemeklerm ağırlığı ile keşfet
tim. Itrah etmiye gelince bunun ne 

olduğunu bir türlü bulamadım. Çün

kü bütün gezdiğim yerlerde bir ra.. 
batlık yeri gözüm~ İli,5medi . Acaba 
ben mi görmillordwn, yoksa mev
cut mu değildi'? 

B. FELEK bı.iinist oldukları aJl]aşılmıştır. Tah
~kanıiz ve aleyhtar nutuklar söyli
~eıı hatipler yakalanmışlardır. lçti -
tl'ıaa iştirak eden diğerleri ise kaç
~§lardır. 

Eskişehirdeki çavuş 
öğretmen kursunda 

Ankara., 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Ordudan kanuni müddetle
rini bitirerek terhis edilmiş olan ça
vuşların memleketlerine gitmeden 
evvel köy muallimi olarak yetiştiril
meleri için, Eskişehirde Çifteler çift
liğinde kurs açılmıştı. Kültür ve zi
raat bakanlıkları tarafından müşte
reken idare edilmekte olan çavuş 
öğretmen kursu faaliyetini yakinen 
tetkik etmek üzere Eskişehire giden 
Kültür bakanı Saffet Arıkan ve re
fakatindeki zevat dün şehrimize av
det etmişlerdir. 

Hepiniz Zati Sungur kesildiniz! .. 

Zati Sungur, iskambil kağıtlarını or

tadan yok ediyorsa, siz de, tabak do
luları sandoviçleri gözden kaybe -
diyorsunuz. 

Bebeğe yaklaşırken, vapurda bir 
kımıldanma oldu. Boğazın bu ilk 
hareketli köyü bin bir ışık altın
da bir mihraca tacı gibi süslen
mişti. Mehtap sefasının asıl ka
r~kteristik tarafı olan meşhur salt 
nihayet uzaktan gördük. Davetli
ı:r, sanki açık denizde tutunacak 
hır tahta parçası bulmuş gibi: 

değişen ampul ışıklarını göstere-
rek: 

- Bu gece Eftalyaya acıyorum! 
dedi. 

jektörler altında önümüzden geçen :.111111111111111111111 1111 111111111111111a.; 

sandalları, kikleri, seyrederek; bir ::_= Vekaletlerı·n ~ 
buçuk saat kaldık. 

Fakat halk, Eftalyayı dinliyeme- ~ Resmi ~ Türk - Bu]gar münasebatı 
Sofya, 5 (Tan) - Başvekil Köse-

i"'"'- f . . ·v.uo , Varnada Bulgarıstanın ıç ve 
~ i~leri hakkmda. Zora gazetesine 
~ llnduğu bir beyanatında ntı:~ -
le 111~ar münasebatı için şunları soy-

llıtştir: .. 
0 . . - Biz komşularımızla. samımı dı. - Sal.. sal cti~e bağrl§l)'.Orlar-

Sal uzakta kaldı 
Fakat sala yaklaşmak kolay ol-

- Niçin ? diye sorduk. 

- Baksana, zavallı... dedi, tıklım 
tıklım dolu, on vapur halkına sesi

mi işittireceğim diye renkten ren
ge giriyor ... 

Evet! Şu daracık denizin üs -
tünde tamam on vapur dolusu halk 
toplanmıştı. Sandal, motör, istim
potla gelenleri de hesaba katarsak 
en az on bin kişi! 

Denilebilir ki, Boğaziçi, hala canlı 

etikleri için sabırsızlanıyordu. Her- _ 

kbeshjn ksaz dinliyeceği düşüncesile sa- _§ Daı·relerı·n -----a a adar uzatılan program, bize _ 

uzun gelmeğe başladı. Vapurlarda =--= Nazarı d ,. k kat,· n e:§ tek salın on vapur halkını eğlen-
dirmeğe kafi gelmiyeceği, acele ile _ 

-
olacak, düşünülmemisti. - Maarif cemiyeti, resmi ilanla- § 
Umarız ki, önümüzdeki mehtap 

8.Iemleri, daha çok iyi tertip edilir 
ve daha parlak, daha muntazam o
lur. 

Salahattln GUNOOR 

'ti~: anıaşma ve dostluk siyaseti gü
~ llYotıız. Bilhassa ben, Montröde 
ltiUlgar hükumetinin kendisine, Tür
a·/!eye karşı olan dostluk hissiyatını 
~o~ecı.e~!lmek imkanı veri!diği için 
la :tnusterihim. Bunu saır zaman
SO l'da. da söylemiştim ve şimdi de 

Yletinı,, Re!!ilı:~li n-ıa.kal~ 

_ rın neşrine tavassut için, Heye- : 
: ti Vekileden aldığı kararda ay- : 
_ nen: " ... tıanların nesri hiç bir : 
: suretle teahhüre ugramamak : 
: ve hazinece bu tarzda verilen i- : 
_ !anlardan daha fazla ücret ita- : 
: sına mecbur kalmmamak ve is- : 
S tenildiği zaman bu şekilde ilan :: 
: vermek şıkkına nihayet ver- : 
- mek ... " şartlarını üzerine al- : ~· 

~?~ Haberler j 
let-d;nka.ra, (Tan) - Edirne .. d~~
fetliş 1: ~ Cemalin Trakya umumı mu
dll'J k lıgi mail mi.il.ıavirliğine, baym
~u~ hakanlığı muhasebe direktörü 
biv sarın Kırklareli defterdarlığına, 
~ahaııt nıtıha.sebat murakıplarından 
ltatıl ~ut »edimin de Bayındulık ba
~~~ l'llUhasebe direktörlüğüne ta-

• kararıaşmıştır. 
~at\l ~kara, 5 (Tan) - Kültür ba-
tı lgı ilk . . 

a1t11 tedrisat mualimlennın 
h~l'l ~ayiş ve terfileri etrafında 

ı lal'a başJanmıstır.. 

'~alnız 

kuvvet değil 

ieknik de 
Hatbuki ~ BÜllİİdengelenl!elefönla r 
hepimlıl şaşırttı : Çoban Mehmet 
lıUeı jkf defa yenll·ınlş. llem de ken
disi OJıın yapayım \ dtrken. yuvar
lanmış, sırt lh.tü getını,. 

_. 811 da goııteriyor ki, yalıllz ktvvetl' 
.dayanan güreşlerde bll• kuvvet u n 

"değildir. Ku\'Vet nekadar çok ola"
o~un teknik \'e bUgi olmadı mı, İn•ı 
san gtlre~te bUe mağlup oıu.r. 

= mıştır. § -Şu hale göre ilanları- : --= ru gazetemizde neşret- § 
: tirmek ve taahhura uğ- : 
= ratmamak isteyen res- : 
= mi daireler bu ilanlarını = 
: münhasıran "Resmi i- = 
~ lanlar T ürk limitet şir- : 
S keti " ne göndermeli. § 
: dirler. : -E Şirketin adresi: lstanbuJda : 
: Ankara caddesi, Karamanzade : 
: ha.nr üçüncü kat. : 
- Telefon : 20960 : 
~ıııııııııııııııııırrı ııııııı ıı ıı ı ı ıı ıı ır. 
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No. 6 Yazan : Ziya Şakir 

Nureddin Paşa, "esaslı ye kat'i bir 
karar ittihaz edilirken benim 

muvafakatim alınmalıdır,, diyordu 
- Burada; bütün kanaatler tebel 

lür etmiştir. Artık bunları münaka
~a etmek ve yeni kararlar ittihazına 
girişmek mevzuubahis değildir .. Her 
~ert gibi, sen de; milletin bugüne 
kadar tebellür etmiş, ve tahakkuk 
eylemiş kanaatlerine ti'Oi olacaksın. 
Bizim kabul ettiğimiz prensip, budur. 
denilmişti. 

Acaba şu anda; Nureddin Paşanın 
kalbindeki kanaat, ne merkezde idi; 
lüzumundan fazla kehanet göstermek 
ten korktuğumuz için bu hususta bir 
§ey söylemiyoruz. Ancak şu var ki, 
Nureddin Paşa; kendisine en açık 
biİ- kalp ve lisan ile söylenilen (pren
sip) i kabul etmişti. Ve bunun üze
rine de, (Konya vali ve kumandanlı-

ğı) memuriyetlerinin inzimamile Yu
nan cephesinin cenup mıntakası ku
mandanlığı vazifesinin Nureddin Pa
eaya tevdii tasavvur edilmiş. ve ken
disi de bu fikre muvafakat eylemişti. 

Nureddin Paşanın vaziyetleri, ve 
bilhassa, yukarıdaki üç suali - azçok 
garabet arzetmekle beraber, bir de
receye kadar tabü addedilebilirdi ... 
Fakat asıl fahiş garabet, bundan son 
ra 'başgöstermişti. 

Tesadüf bu ya? .. O sırada Yunan
lılar bütün cephelerde taarruza geç
mişlerdi. Mustafa Kemal Paşa, her 
işi bırakarak derhal cepheye hareket 
etmişti. Erkim harbiyei umumiye re 
isi İsmet Bey, Nureddin Paşanın me 
muriyetine taalluk eden resmi vazi -
feyi ikmal edecek, yeni vali, kuman
dan ve cephe kumandanını vazifesi 
başına gönderecekti. 

Fakat Yunan cephesindeki taarru
zun gayrimüsait vaziyeti Ankaracia 
akseder etmez, Nureddin Paşa derhal 
lsmet Beye müracaat etmiş: 

- Bana tevdi edilecek vazifeyi ka 
bul edebilmekliğim için bazı şartlar 
~alml··· Ancak, bunlann kabulü 
hükumetçe karar altına alındı~tan 
ıonra, vazife kabul ederim. 

Demişti... Gayet tabiidir ki: 
- Bu şartlar, nedir? .. 
Denilmişti. O zaman Nureddin Pa

ea, şartlarını şu suretle izah etmişti: 
- İstanbuldan kalktım. Buraya ka 

dar, geldim. Büyük Millet Meclisi hü 
kümetini teşkil eden zevatı gördüm .. 

al 
. .,, . 

Bunlar, Tevfik Paşa ve ems ı. ... gl-

bi (sinni kemal) de ve mücerrep ze
vat olmayıp, genç birtakım kimseler 
dir ... Binaenaleyh, Büyük Millet Mec 
lisi, memleketin idaresinde ve mühim 
mesailde, esaslı ve kat'i bir karar it
tihaz edeceği zaman, en evvel benim 
mütalea ve muvafakatimi almalıdır. 

Nureddin Paşa, bu teklifte bulun
duğu gün, Haziran ayının tam yir -
minci gününe tesadüf ediyordu. O 
gün Ankarada bunaltıcı bir sıcak hil 
kilm sürüyordu. 

İsmet Bey, Nureddin Paşanın pek 
çok garip olan bu teklifini bü~k. ~ir 
sükunetle dinlemiş; (şayanı ıstıg -
rap bulduğu bu zihniyet) i, derhal 
eifreli bir telgrafla, cephede bulunan 
Mustafa Kemal Paşaya bildirmişti. 

Mustafa Kemal Paşa Anadoluya 
ayak basarak ıu koca millet davası 
na başldığl gündenberi - bir traftan 
milli işlerine ait bir mUşl:üllerle, ve 
diğer taraftan da. böyle (şayanı is
tiğrap zihniyet ve teklifler) le müca
dele etmek hususunda ünsiyet kes -
betmişti. Böyle olmakla beraber, Nu 
reddin Paşaya vazife teklif edildiği 
vakit söylemediği bu mütaleayı, umu 
mi vaziyetin buhran kesbettiği bir za 
manda ortaya atmasml manidar bu
larak İsmet Paşaya kısa ve kestir
me bİr cevap vermiş; Nureddin Pa
ıaya vazife verilmemesini emreyle -
mişti. 

Nureddin Paşanın gösterdiği gara 
bet, burada da bitmemişti. Mustafa 
Kemal Paşanın kendi hareket tarzı
na nazaran hayli lfıtufkirane olan 
bu cevabını, (hakaret telakki) eden 
Nureddin Paşa; cephede - ve düşman 
taa.rruzlannı durdurmak için en çe -
tin bir meşguliyet içinde - bulunan 
Mustafa Kemal Paşaya bir tezkere 
gönderıniş.. Ti.aaa, Meşrutiyete te -
kaddüm eden günlerden başlıyarak 
bugüne kadat devam eden zihniyete 
göre bazı mütalealar beyan ettik -
ten sonra: 

( ... Eğer yanılmıyorsam, memleke
tin bu zihniyetle sevk ve idaresini, 
millet ve vatan için mucibi tehlike 
bulduğumun arzına, müsaadei riyaest 
penahilerini rica ederim.) 

Demişti. .. Ve, (şeraiti hazıra ile va 
zife kabulünü mahzurdan · salim ve 
teşriki mesaiyi faydalı görmediği 

için), (Taşköprü) ye gitmiş; orada 
ikameti ihtiyar eylemişti ... Bu 'bahse 
hitam verirken, istitrat olarak şunu 
da arzedelim ki; aradan bir müddet 
geçtikten sonra, Nureddin Paşa bu 
kararından ricat etmiş, ayni şerait aJ 
tında - maalmemnuniye - vazife ka
bul eylemişti. 

1 

Gerek Nureddin Paşanın ve gerek 
lstanbuldakilerin zihap ve kanaatle
rine rağmen, Büyük Millet Meclisi 
hükumeti günden güne tekemmüle 
doiru yürüyor; başlayan Türk inkı
labının ilk feyiz ve semereleri artık 
gözle görülecek hale geliyordu. 

Bu inkılabı ilk hisseden, Türk köy 
lüsü olmuştu ... Anadolu köylüsü asır 
lardanberi (hükumet) denilen idare 
heyetine düşman nazarile bakıyor; 

ve o heyeti, kendi kanını ve iliğini e
men bir kuvvet olarak tanıyordu. 

Halbuki şimdi; yeni hükumetin mu
ameleaindeki ciddiyeti, acizlere kar 
şı gösterilen şefkat ve merhameti, 
halkın huzur ve sükununu haleldar 
edenlere tatbik edilen şiddetli ve sü 
ratli adaleti gören köylü, kalben bü
yük bir memnuniyet duymuştu. 

lstiklil mahkemesi, mütcmadiy~n 
faaliyet gösteriyor; ötedenberi halka 
musallat olan şakilerle memleketin 
muhtaç olduğu sükun ve emniyeti ha
leldar eden asileri affetmiyor: umu
mi harpten beri Anadoluyu kasıp ka 
vuran şakavetin önünü almaya çalı 
şıyordu. 

Umumi harp içinde, asker kaçak
çılığından azan şakavet, hemen he
men bütün Anadoluyu istila etmiş -
ti. Halk. her dağ'başında karargah 
kurmuş olan bu şakilerin elinden, bi 
zar bir hale gelmişti. Bunlar köylere. 
birtl\ktm ağır vergiler tarhetmişler -
di. Üç dört g\\nde bir, köyün muhta
rma şöyle bir mektup gelirdi: 

[Arkası var] 

TAN 
480NE VE iLAN ŞARTLARı 

TürklJ'e Dt1an 
için için .,... 

Bir aylık • • • • 1 50 
3 • • • • 4- 8-. 

' so 14 -6 .. • • • • 
1 pdhJıı . • • • 14 - 21 -

Din lem lllncdık Şirketlerine aıO 
racaat edilmelidir· 

Kllçiilı ıllnlar dotnıdan doiru:v• 
•daremlzcı almabilir. 

Küçük lllnlarm 5 aatırlıtı biı 
defalık 30 kuruştur. 5 nurdan faı 
l<.sı için satır başına 5 kuru$ alınır 
Bir defadan fazla için 1ekdndarı 
% 10 kurut indirilir. 
GllnO ceçmle nllıhalar 5 lmnıetur 

J 18A§uatoı 

~!:.~:::: 1 Taksim Bahçesinde PAZAR 

Fındıklı Çocuk Esirgeme Kurumu men0f0a~~eNO BOYOK MÜSAMERE ve SÜNNET A u 
HALK Şehir Tiyatrosundan San'atkar NAŞİT 

OPERETİ San'atkar HAZIM ve arkadaşları 
Deniz Kızı EFT ALYA SADl - SAFlYE 

Bando _ Varyete • Kukla - Orkestra - Hokkabaz 
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SağOolk 
Oğütlerı HAYAl i Çi NDE ] 

Sıcaklarda mide 
Herkes bilir ki sıcaklarda hazım 

güçleşir, iştah azalır. Çokça terle
dikten sonra karın da üşütülürse 
barsakların işi bozulur, nizamı kay
bolur. 

r Gördü~Om --
şeyoer 

Tayyare ile Manşı ilk defa geçen 
tayyareci Bleriot öldü 

Temizlik 

Geçen hafta İstanbulda olduğu 
gibi, sıcaklığa rütubet te katılırsa 
hazmin güçlüğü daha ziyade artar. 
Bereket versin ki Istanbul gibi de
niz kenannda bulunan yerlerde bol
ca bulunan müsbet elektrik imdada 
yetişir de sıcaklığa rütubetin yapa
bileeeği zararı azaltır. Temmuzun 
sonunda lstanbulda duyulan rütu
betli sıcak bir göl veya bir nehir 
kenarında yahut ormanlık bir yer
de olsaydı, oralarda menfi elektrik 
daha ziyade olduğundan, mideler 
daha ziyade bozulurdu. 

ôııümden giderken bird<mbire dur
du. !.'olıwıu kesti. Kaldırım pek 
dar olduğıt için onu bcklemeğe 

mecbur oldum. 

Bleriot Manşı ilk defa 1909 senesinde geçmişti 

Rüzgarlar da midenin işini karış· 
tıran sebeplerdir. Hele lodos rüz
garlan hazmi haylice bozarlar. Şi
mal rüzgarlarının doğrudan doğru

ya mide üzerine fena tesirleri yok
sa da, şimal rüzgan ço,kça devam 
edince havanın rütubeti lüzumun
dan fazla azalır, bunun üzerine vü
cuttaki su da lüzumundan aşağı 
miktara düşer, ondan dolayı mide 
yine bozulur. · 

Fakat yaz mevsiminde midenin 
hazmi güçleşir diye sıcağın mide
nin üzerine tesiri daima fena oldu
ğuna hükmetmek doğru olamaz. 
Zaten hasta olan mideler üzerinde 
sıcağın pek büyük faydası da vardır. 

Poğoçacıdan bir poğaça alıyordu: 

- Bir sade dedi ve parayı uzattı. 
Poğoçacı içleri simsiyah tmıaklı 

p<'rmaklarile camekandaki poğaça

lardan biri>ıi aldı. Sonra kenarda a
stlı duran ince kağıtlardan da birini 
ÇPkip kopardı. Ve poğaçayı sarmağa 
başladı. 

Yanındaki arkadaşı bir belediye 
memuruna su veriyordu. O kdğıdı 
koparınca biiyük bir hayretle cma 
döndü: 

- O m<J§allah, dedi, sen parmak! 
Zarını tükrüklemeden M.ğıtlan alabi
liyorsun. Halbuki ben hiç alamıyo
rum. Eğer parmağımı tükrüklemez
.scm beşi birden geçiyor. 

Öteki kliğıdı ağır ağır sararken 
cevap verdi: 

- Kı§ın ben de parmaklarımı 
tiikrüklerim. Çünkü kağıt yapışmaz. 

Fakat ya:::m buna hacet kalmıyor, el
lerim çok terliyor. 

Küçiık paket sarılmtştı. Müşteri 

1>aketi aldı. Belediye memuru da au
yunu içmi.şti. Yürüdüler. 

Yol açıldı. Ben de geçtim, gittim. 
Suat DERViŞ 

Dünya tayyarecilik tarihinde bü
yük bir yer tutmuş olan Fransız tay
yarecilerinden Louis Bleriot, Pariste 
kalp sektesinden ölmtiştür. 

Bleriot, 1909 senesinde tek satıhlı 
bir tayyareyle ılk defa olarak Manş 
denizini ge<;.meğe muvaffak olmuş 
ve ~u muvaffakıyet tayyarecilik ale
minde kendisine büyük bir şöhret te
min etmiştir. Bleriot o zaman Manş 
denizini 37 dakikada geçmişti. Bu
gün için yavaşlık sayılan bu müddet, 
o zaman büyük bir .:-ekor teşkil edi 
yordu. 

Bleriot bütün hayatında tayyare
ciliğin terakkisi için çall§mış ve bir
çok keşiflerde bulunmuştur. 

1872 senesinde doğmuş olan Ble
riot 1895 senesinde mühendis olarak 
yetişmiştir. Önce otomobil sanayii ile 
meşgul olmuş, bilahare tayyareciliğe 
heves etmiştir. Bleriot 1901 senesinde 
motörü asid karbonikle işliyen ilk 
tayyareyi yapmıştır. 

Bleriot, bundan sonra seneden se
neye tayyarecilikte ilerlemiş ve Man
şı aşmağa muvaffak olduktan sonra 
tesis ettiği fabrikada seri halinde 
tayyare yapmağa başlamıştır. Bleriot 
fabrikası umumt harp esnasında 

Fransaya büyük hizmetler etmig ve 
her elli dakikada orduya bir tayyare 

Güneş banyosu bütün vücut fi. 
zerine, hatta yalnız mide üzerine 
tatbik edildiği vakit mide sancıla
rını dindirir, midenin kulunçlarım 

geçirir, barsakların hareketlerini 
düzelterek müzmin inkıbaza iyi ge
lir. Hele sinirlilikten midesi bozuk 
olanlar güneş banyosundan çok fay
da bulurlar. İştahları artar hazim
lcri düzelir, uykuları yoluna girer, 
mide bozukluğundan yarım baş ağ
rısı çekenler bu ağrıdan kurtulur
lar. Barsak vereminin bile güneş 
banyosu tesirile hafiflediğine, hatta 
büsbütün iyi olduğuna misaller var
dır. 

B R 1 ç 1 temin etmiştir. 
I Bleriot, harpten sonra yeni for-

Güneş banyosunun mide ve baı:

saklar üzerine bu güz~l tesiri güne
şin yalnız ışıklarından gelmez. Gü
neşin ışık veren bir kısmı renkli, 
bir kısmı da sıcaklık veren, bizim 
göremediğimiz renksiz iki türlü şu
aları olduğunu bilirsiniz. Güneş 

banyosunun mide üzerine iyi tesi
ri bu şuaların her ikisinden de gelir. 
Yalnız sıcaklarda midesi bozuk 

olanların denize girmeleri nazik bir 
meseledir. Midelerinde ve barsak
larında uzvi bir hastalıkları bulu
nanlann denize girmeleri hiç doğ
ru olmaz. Ancak çok çalışmaktan , 

yahut çok eğlenmekten mideleri 
yorulmuR, tcmbeleşmiş olanlar de
nize girebilirler. 

Lokman HEKiM 

-----• 
4 Ağu•to• •ayımızda çıkan bri, 

me•eleainin halli 
• !J ~ 
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• 9. 
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Kör. (S) 
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oynar ve altı Leve ya-

(S) trcfl (R) ni oynar. Müteaki
ben karo (A) ve (R) sini oyniyarak 
(Anın üstüne yerden bir pik atar 
ve (R) yı koz (5) lisi ile keser. Bun
dan sonra yerden bir küçük trefl oy
nayıp elinden koz (0) si ile keser ve 
derhal kozun (2) lisini oynıyarak eli 
(W) ye verir, ve (W) yi yerdeki 
trefl çatalına girmek mecburiyetinde 
bırakır. 

6 Ağuıto• Perfembe ıayııı için 
briç me.elai 
+5 . 4.S.2 
•ı.~ .•. s.ı 
+A .R.D.V 
+ 

• • 'I A . R . D. V • 10 
.10.9.8., ~

1 
:.- •• 

. . • 1 • " • , 'fi t • 11 ••• ı . ., 
Bır yaralı dıye ımı.a eden okuyu- , + 1'. 0 . v. ın :: + ı. 4. ı 

cumuza: - Söylediğiniz derdi, daha . ı .11. 1 • A. R. o. v 
pek çok olmadı, burada yazmıştım. 
Gözünüzden kaçmış demek olacak. 
Kendinizi bildirmek istemediğiniz 
halde bir yerde posterestant bir 
adres verirseniz size aynca cevap 
veririm. L. H. 

Sağlık bakanlığı teş
kilat kanunu 

·-• •.•• a.f.8.% 
+ ~.6.G 

Koz pik. ($) bilyük şlem yapmağl 
taahhüt etmiştir. (W) trefl (R) ile 
oyuna başlar. (S) taahhüdünU ya.p
ınağa muvaffak olabilir mi? Nasıl? 

Bu meselenin halli 8 Ağustos Cu
martesi sayımızda çıkacatır. 

EVLENME 
Kandilli Kız Lisesi Coğrafya öğ

retmeni Behire Hilmi Serter ile ls -
tanbul üniversitesi Genel Sekreteri 
Ferit Zühtü örücünün evlenme tö
renleri dün Beyoğlu evlenme memur 
tuğunda yapılmıştır. Bu iki güzide 
maarifçinin birleşmesini kutlular, 
saadetler temenni ederiz. 

[ 

Bu Hafta ıçınde 
Evlenenler 

- - - www 

Eminönfi. 
ela: 

Evlenme Memurluğun· 

Hanife - Ömer, Necmiye - Ce
mal, Marya - Nobar, Meryem -
Behçet. 

Sanyer Evlenme Mcmiırluğunda: 

Dürdane - Rasim Mahmut, Sel-

Mehpare - Mustafa, Ayşe Yadi
gar - Şakir, Hayriye - Abdürrp.h
man, -ı!atice - Ahmet. Safiye -
Ahmet Nadir, Ayşe Feriha - Ah
met Şemseddin, Makbule - Edip Sa 
tı, Şakire - Hakkı, Seher - Meh -
met Reşit, Fatma - Numan. 

Fatih Evlenme Memurluğunda: 

Azize - Kahveci Hasan, Angeliko 
- lstaros, Emine Müzeyyen - Hü
seyin Fevzi, Emine Erin - Hüseyin 
Cemaleddin, Refia Yorgun - Hüse 
yin, Muazzez - Marangoz Davut, 
Fazıla Küc;Uk - Tüccar Sadık sU
küti, Süheyla Görgün - Adem Kad
ri. 

Osküdar Evlenme Memurluğunda: 

Münire - Kazım, Naciye - Sami, 
Beyoğlu Evlenme Memurluğunda: 

Fatma Seniha - lsmail, Teodoro 
- Alki, Zabel - Yedvard, Zili - Al 
bert, Sara - İsak, Ester - Samuel, 
Nezihe - lsmail, Ummühan - Mus 
ta fa. 

Kermea eğlenceleri için 
yeni hazırlıklar 

Kızılay cemiyeti tarafından hazır

lanan Kermes eğlencelerinde Taksim 
bahçesinin şimdiye kadar görülme • 
miş bir ,ekilde aydınlatılmasına ka
rar verilmiştir. 

Kermes eğlencelerinde Taksim 

bahçesinde 4000 elektrik ampulü ya
nacaktır. Aynca birçok havai ışık 

oyunları yapılacaktır. BUtUn bu ışık-

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Sağlık bakanlığının yeni teş
kilat kanununun tatbikına başlan

mıştır. Yeni kanunla bakanlık umum 
direktörleri reislik unvanını almakta 
ve bir müfettiş heyeti reisliği ihdas 
edilmektedir. Buna birisi Ankarada, 
diğeri 1stanbulda olmak üzere iki 

! başmüfettişlik kadrosu bağlanmak
tadır. Haber aldığımıza göre milfet
tiş heyeti reisliğine eski başmüf etti§ 
Fuat ,Ankara başmüfettişliğine İs· 
tanbul sıhhat müfettişi Süleyman 
Enver, İstanbul başmüfettişliğine 

Doktor Bürhaneddin, İstanbul sıh -
hat müfettişliğine bakanlık eczacılık 
ve müstahzarlar şubesi şefi Doktor 
Ziya lna.nm tayinleri kararlaşmI§tlr. 

lar şehrin hemen her tarafından gö
YENI NEŞRiYAT rülecektir. 

YOCEL 

Amuya ve Eakitehir valilikleri 

Bakırköy ilkokulları koruma 
yardım heyetinin tenezzühü 

Bakırköy ilkokulları koruma ve 
yardım kurumu Edimeye bir tren te 
nezzUhU tertip etmiştir. Bu tenezzüh 
aym 16 mcı Pazar günü yapılacak
tır. Tren pazar sabahı 6,20 de Sir
keciden kalkacak ve ayni gün 14,5 
ta Edirneye varacaktır. 

Tayyareci Bleriot 

mUllerle çalışarak nakliyat ve hJriJll' 
tayyareciliğinin inkişafına ~ 
etmiştir .. 

Tayyareciliğin son seneler zarf# 
da başdöndürücü bir süratle vaki 
lan terakkisinin esaslarmı Bleriotı' 
borçluyuz. Bundan :,irmi yedi ser' 
evvel Manşın 37 dakikada aşıl 

mühim bir muvaffakıyet sayılırk 
bugün 30-40 saatte Okyanuslar 
maktadır. Lindberg ilk defa N 
yorktan bindiği bir küçük tayy 
ile 26 saatte Parise kadar bir 
züh yapmıştı. Bu seyahat, ta~ 
ciliğin son seneler zarfında gös 
ği terakkinin canlı bir misalidir. 

Sinemalar Tiyatrolar, 
fay dalı adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERETİ : Taksim ba~h 

de bu aktBm 21,45 te (Florya), 
operet 3 perde.Pek yakında (Ba 
Pazartesi akşamı Kadıköy Süre 
Bahçesinde (Florya). 

• USKUDAR HALE : (Aık Banda..I 

• Bailarbaıı Hlle Bahçesi 
Kaplan Kıs). 

İstanbul itfaiyesi 24 
Kadıköy itfaiyesi 6 
Yetilkö,., Bakırköy, Büyükdere. 
Ollı:üdar itfaiyesi SO 
Beyoilu itfaiyesi 44 
Biiyükada, Heybeli, Burıraz. Kmalı 

takaları için telefon aantralmdak:i m 
yanım demek kifidir. 

Mtın.mat yerterl 

Bu numaradan imdat otomo 
bili iıtenir 

'"··•·"~ t•l~fn .. 1"-ft • 

Cerarbpaıa bastaneıi 21 
Gureba hastaneti Y enibahçe 2 
Haıeki kadmlar bastaneti 2 
Zeynep Klmil hastanesi UıkUdar ~ 
Kuduz baıtaneıi Çapa ~, 
Beyoilu ZükOr bastaneıi ~· 
Gülhane hastanesi Gülhane it 
Haydarpa1a Nümııne baıtanesi 
Etfal hastanesi $itli 

1 Bakırköy Akıl hastanesi __, 

Kızılay Balosu 

Milli Müdafaa Vekili Ki.zUll 
pın himayesinde her yaz uıe 

en zengin, en nezih balosu ol.., 
zılay balosu, bu yıl da 15 
Pazar geeesi, Büyükadada 'f •t 
bünde verilecektir. 

Baloda §ehrimizin en 

sanatkarlarından mürekkep 
takımı bulı.ınacağı gibi a~ 
sek kadın sanatki.rımız P~ 
İzzet Nezih ile Bayan ZirS~ 
fından keman ve piyano ko 
rilecektir. 

Bundan başka birçok 
şık ve zengin katyonlar d. 
tır. 1stanbula vapur teuı1Jl _ ,. 
tir JPlf 

Biletler: Bir çift 3 Ura, bit 
liradır. 

Biletlerin satıf yeri: 
Yat klUbU. 

SATILIK OTOl\tO~ 
Gayet iyi kullanılm1' 01;!u 

Jilik "LA SALLE,, ıxıar arı. 
bir otomobil ehven f&rtl 
caktır. .,. 

Galatada, Kevork BeY ~~ 
Hanlannda 1, 2, 3. ~~~.,. 
kim "SIDNEY NOv .ı"'""' 

.. •••••• Çocuk kaydi için Bahçeye müracaat. ••••••• 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Amasya valisi Kadrinin Es
kişehire ve Eskişehir valiliğinden is
tifa eden Tali.tın Amasya valiliğine 
tayin edilmek üzere olduklan haber 
almınıştrr. 

Aydan aya gösterdiği inkişaf ile 
memleketimizin yegane kUltUr mec
muası .olmağa daha çok hak kazanan 
Yücel'in Ağustos sayıs: da sıktı. Bil
hassa Rejim buhranı ve muvaff akı
yetin Sım ve Saadet Mudisi adlı ya
zılarda Ta. Olgunun eski İstanbul -
dan şimdi kaybolmuş bir tarafı can
landıran nefis bir makalesi ve Tols
toy'un, Turgenev'in gUzel iki yazısı 
ile ayın en güzel şiirlerini ihtiva et
mektedir. Bu yirmiye yakın yazının 
yanında Dostoyevskinin gilzel bir hi
klyesini de ilave olarak vermekte
dir. 

Edirnede zengin bir eğlence prog
ramına malik olan güzel bir gi1n ge
çirilecek .;e 21,5 ta kalkan trenle ts
tanbula dönUlecektir. Tren pazartesi 
sabahı 6,28 de Sirkeciye varacaktır. KASI .. na müracaat. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüat, aamimi 
olmak, kariin gazeteai olmaya 

çalı,maktır. 

J Günün meseleleri 

Musiki kültürümüz 

TAN 

1Jer1inde olinı7>iyat §Chriıule. halh,"ı ve sporcuları eğlendirmek için konser 

--

Pire ile Deve 
Geçen akşam bir meclıstc öteden 

beriden konuşuyorduk. Söz dondü 
Bilginizi yoklayınız 

dolaştı, eskiden şoyle böyleyken bır- -
5
-
0
-r-u-la-,--------

denbire büyüyen adamlara geldi. 
Kinıisı lehlennde söyledi, kimısi a- S - Fabrika makinelerinin au 
leyhlerinde söyledi. tahriki ~ıncı uırda ba.şlanu!jtır~ 

Bırisi dedi ki: S - Biramn iptidai itttih&ali n~ 
- Ben öylelerini tanırım ki, biraz rede başla.nııı; ve makinelerle imal 

şöyle büyüdüler mi, bır mevkı sahibı k&!;ıncı asırda, nerede temin ol 
oldular mı, eskiden kapılarını aşın • muştur! 
dırdıkları eski arkadaşlarına selam S - lHuslki nağmelerini zaptetme 
bile vermezler. için e!)kali mahsul!i& Ue nota kul 

Bir başkası, böyle büyüyen adam- nılması kaçıncı asırda nerede 
Jarın da eşiklerinin her gün yüzler- lanu~tır? 
ce kışi tarafından aşındırıldığını sôy- S - Beton arme inşaat memlek 
ledı ve bu vaziyette yeni yeni akra- timizde ka~ senelik bir tarihe maJlk .. 
balar, dayılar, halalar, teyzeler pey- tir? 
da olduğunu ilave ederek şu fıkrayı Dünkü •oruların cevaplan 
anlattı: S - Araplar, eski Ywıatıiler, R 
Aymtaplı Hasırcızade Mehmet ağa. mal Zar, /talyaular, Fransı~lar, /ng' 

hoş sözlü, pek zarif bır adammış. li::lcr, Almanlar, Çinlıl r kar§ı~tı 
lstanbulu gezmeğe gelmiş. Hemşeri- lan vakit nası sclamlaşırlarr N 
!eriyle konuşurken demış ki: ~öylerlcr, 

"- Keçecizade Fuat Paşayı gidip c _Araplar (Merhabateyn), Yu .. 
görmeliyim!.. nanlılar (Kuw •tli ol), Romald 

"- Aşinalığınız var mı? diye sor- (Sıhhatte \'e kunetli ol), ttaı~·an 

Musiki Güzel san'at midir diye sor
aak, bu suale dudak bükmekle cevap 
\'erenler çok olacaktır. Faknt lstan -
bulun ve Ankaraıım ( dikkat bul urul 
sun ki misal olarak en mühim kültür 
lnerkezlerlmlzi alıyorum) hangi sem
tine gitseniz, o güzel musiki sanati na
lllına, seslni yanın kilometrol a ulaş -
tıra.bllen hoparlörlü gramofonlann ya 
hut onlarla yarışa çıkan ve istasiyon
lanmızm t.ağdlye ettiği rad~ olana, 
t.abiatin Ml88iz ve güzel ahengini en 
rJrkin ve tptidai yaygaralarla bulan
dırmakta olduğunu görürsünüz. Bun
lann giiriiltiisü yanında, susturulmak 
istenen seyyar sabcılann nağmeleri 
be otomobil düdükleri en tatlı musiki 
l&ydabUJr. 

Bisiklet kullanan bir çocuktan bile 
ehli)et 18tiyonız; binalanmızı kura -
~k mJmarlarda istidat \'e kudret a
l'lyoruz; yollarımızı, köprülerimizi ya
pacak mühendislerden vesika soruyo
l'llZ. Ya bu zavallı mmiki ne talihsiz 
bir üvey evlatmış ki onun sokak orta
llDda kendi haline brra.knuşız. Kültü
l'Öllltbıde gayet büyük bir mevkii ol-
1IUMll lkmıgelen bu mühim vasıta ar
bk kontrolsttzlöğön, tereddinin en 
karanlık çukunına düştü de onu bir 
dli§ünen çıkmıyor. 

Berlinde 11inci olimpiyatlar 
acıhrken yapllan merasim 

muşlar: (Ayakta nasıl duru~onmnuz!), 
••- Aşinalığımız yol: ama mUna

sızlar (Kendinizi nasıl ta.<oırsmız!) 
sebetimiz var. lngili:dt>r (Na..,ıl ~ aptınrsnıız! N 

"- Evet, ne hayret ediyorsunuz? 
ha\8dhı!), Almanlar (Na.'411 gidiyor?) 

O Keçccizadc, ben Hasırcızade. Keçe Çinliler (Pirincinizi ~ediniz mi!) 
ile hasır arasında az münasebet mi derler. 
var? 

S - Bıi i1hı dünyada doğan çocu 
[Sureti mahsusada Berline giden diğer tarafına da olimpiyat bayrağı teristık buldum.) 

arkada§tmız Burhan Felekten:] çektiler. 

Bayraklar çekiliyor Berlin, (1 Ağustos cumartesi) -
Bır olimpiyat nasıl açılır? Bunu bir 

Dördü on geçe çanlar çalınmaya mektupla hatta da.ha beliğ bir vası-

lngiltere: Lacivert ceket ve beyaz 
pantalon. 185 kişi. (Çok alkışlan

dı.) 

Hasırcızade filhakika Fuat paşanın lamı ucfitıat nisbcti tırdir ' 
ziyaretine gitmiş. Huzura kabul o- C _ Dünyada doğan çocuklann 
lunması için yazdığı şu beyti paşaya bir nıh'n 6 raşından \'e ~·ansı on aJ. 
göndermiş. 

tı ) a.-.ından e\'\ el ölüyor. 
Haki paye ferşi ruletmeklfğe S _ Amcrikada her dakika zar. 

baıtladı ve stadın bütün etrafındaki 
ta olan bir fotoğrafla veya sinema direklere bir anda bUtiln milletlerin 

Haytı: Tek bayrak. Müsabıksız. 

1ştırak etmemiş. amade)im ! fıııda lraç k~ doğuyor, kaç kişi tıtl
Muktna) ı tınetimdlr ben Hasırcı-

filmiyle de anlatmak kabil değildir. ve ayni zamanda olimpiyat bayrak
Yok bizi~ gibi orta kudrette ifade Jan çekildi. Bizim bayrak sağ kar
sahibi muharrirler, hatta en kuvvet- şımızda Çekoslovak bayrağından 
li kalemler bile bu açılış merasimı- sonra ve Macar bayrağından evvel
n~n a~ametini, haşmetini yüzde 0~ dir. Alman alfabesinde sıra böyle 
nıspetınde bile anlatamazlar ve Dl· 1• En sonra da §İmali 
hayet vara vara benim şu bulu ılu- ge ıy~;1uş. r 

Hollanda: Açık ma vı ve grı. 60 ki
şi. 

/at ediyor, 
zade) im. C - Bir Amerikar. mecmuumın 

Bu beyit paşanın son derece hoşu-
yazdığrna göre Amerikada bir dakl· 

na gitmiş. Hasırcızadeyi huzuruna 
kabul ederek kendısine iltifatta bu- kada 70 doğu ' 67 ölüm ka)·dedil· 

mektedir. 
!unmuş. Sohbet esnasında Mehmet a- s - Yağ1n tru nııltcakıp açık ha-
ğa demiş ki: alarda u akta1.-i eşya niçin daha 

"- Paşam, siz keçeyi sudan çıkar-
yakın gb uk .,. , 

Hastaya verilen tatsız ve gıdasız 
yemekler çesnisindeki mahut studyo 
tango ve caz orkestralarmm konser
leri, çalma aşma izleri tükenmiş 
Çardaş Filnrtin pli.klan, gerek kom
pozisyon, gerekse icra bakımından 
musikiden ziyade bağırıp çağırma, 
ağlayıp inleme mahiyetindeki acaip 
havalar tedricen ortadan kalkarak 
yerlerini hakiki musikiye terketseler 

ğum noktaya gelirler: Bir oli:nıı:yat Amerı a g.~ 1Yo;· k b. . ... 
açılışı tam azametiyle görmeden an- .. Bunu mutea ıp mızı a ır yuru . 
laşılamaz. Lakin sevgili karilerim: yuş .ma~şı . çal~~~abaş~adı. 

Hindistan: Havai mavi, h<>yaz pan 
talon ve mavı sarık. 31 kı i. 

1rJanda: Lacıvert gri 21 kışi. 
İtalya: Bir kısmı siyah gömlekli, 

bir kısmı mavi, pantalon beyaz 270 
kışi. (Çok alkışlandı) 

Japonlat: Gri, 170 klı:ıi. 
dınız, fakat bizim hasır hala ayaklar 

C - ( 'ünkii ) ağnmru müteakip 
altında eziliyor ... ,, 

1 
siz daima anlatılan şeyleri mi oku- Şım~ sıze butun ~ille:. takımları
maya alışıksınız? Nice anla§Jlmıyan nı aşagı yukarı ve mum~u~ ~.ı~:te~.e 

Yugoslavlar: Açık mavi cekPt, be
yaz pantalon. 9 idar cı, 45 mü nbık . 

t8\'8 rühıhetildir. Riituhetli ha\'& Bu fıkrayı anlatan arkada§ım ila-
kuru hıwnclan dnha cffaftır. Ecsamı ve ett i: 

* 
'akın ı:röstertr. 

Bir mahalle kahvecisınin, saygısız 
bir akşamcmm, defil kendi evini, 
hatta koca bir mahalleyi velvelesile 
doldurup taşırdığı sonsuz gramofon 
\le radyo taarruzlarına karşı koruyu
eu bir maske bulunamıyorsa, onları 
hiç olmazsa bir kayıt ve nizama bağ 
lamak mümkün değil midir. 

1 . L... L h .. . . 1" w sadakatle yazayrm d a t>uzuııuzun O• "f"Y ı>M nıınınıı:ı ..- nn ntU7: nııgıınıı c 
hıkar etmeyın. Tevazua ne hacet! nünde canlansın: 

Kanada : Narçiçeği c ket , beyaz 
pantalon, 1 5 kışi. 

Letonya: Gri beyaz 4 idareci 29 
müsabık. 

- Keçeyi sudan çıkara.ıllar olduk- dar ifa olundujuna auaran Wldk 
edlllr. Uaatmıyalmı .aırtı. Talmnlarm önilnde bir Alman gen-

Prog"!'.am dıyor ki, tam ımat dort.te ci 'Jetinin levhasını tutuyor. Bır 
Hitler gelecek. de o milletten bir müsabık bayrak 

Daha saat ikide tribünlerin yansı taşıyor. lik önde her olimpiyatta ol
dolmuştu. Evvela söze başlamadr ... -ı duğu gibi bu olimpiyatların bir Yu
şunu bilmelisiniz ki, Almanlar, olim- nan eseri olması dolayısıyle Yunan 
piyat münasebetiyle dünyaya bir in- ekipi geldi. Bu, gene te~rar ediyo
tizam nümunesi göstermek istemiş- rum. Yunan sporu ve bilhassa Yu
ler ve muvaffak olmuşlar. Şu kadar nan atletizmi için bu ne büyiık şe
söyliyeyim ki yalnız stadın içersi 100 ref ve teşviktir. 

Lihtenştayn: Nefti ve gri, 7 kişi 
Lüksemburg· Al gömlek ve sıynh 

pantalon: 30 ki i. 

ça, ayaklar altında ezilen hasırlar bu
lundukça, becerikli insanlar, hasırla 
kece arasında değil. deve ile pire 11ra
sında bile münasebet bulur. 

• 
- Bir millet efradmm ylikrwhneü, 

yurdda ünlvenı'teler, müzeler, idi· 
tüphaneler gibi kültür mües8esatmm 
teki.mdhi de~esiyle mütenasiptir. 
Tah8ill kemalit, kem ali.t ile olmaz. 

Bu hali mazur göstermek için se
beb bulanlar olacak ve denecektir ki : 

- Halk bunlardan hoşlanıyor! 
lşte pek fena bir cevap. Biz münev

\terler halkı yükseltmekle mükelle
fiz. Halkı, teknik sahada kendi işle
l'ini bizzat yapmaya bırakmıyoruz. 
!!ıraksa idik, memlekette ne işleyen 
bir tek elektrik tesisatı, ne de açılıp 
ka.P&nma hassası gösteren bir kapı, 
bir pencere bulunurdu. Bu basit mad 
dl teyleri ihtisu ifi telakki ediyoruz, 
~ltlandmyonız ve nizamlara 
beflıyoruz da, musiki bunlardan kat 

kat daha mühim olduğu halde, ne

"eıı onu kendi havasına. bırakıyoruz. 

binden fazla adam aldığına ve ci- Yunan takımı: Lacivert ceket, 

3ayanı dikkat olanı şudur ki, hü
kthnetimiz bu sahada 00, durmamak 

~. Meseli. musiki mektebi, kon
~atuva.r gibi müesseseler işletmek, 
buttın mekteplerde musiki dersleri 
~erdirmek, halktan doğan şarkı ve 
~"alan tetkik ederek onlara san'at 
~e teknik giydirmek gibi güzel çalış
~a.rıa i§i yoluna koymak istiyor. 
d~a.t ~u faaliyet bir kül teşkil etme 
~~ ıçın neticeler zayıf ve seyrek 
-aJYor. 

liaık arasında bir 11kı anket ve 
~ tetkikat yapılsın. Görülecek
~ ki, güzel musikiyi kavramış, on
lt zevk almış bir kitle, ellerinde bir 
~\>\ret olmadığı için, etrafını doldu-
0111 <:urcunayı dinlemekle muazzeb 
llıaktadır. Onun yanıba.şmda da 
~a eyisini bilmedıği için önüne 
«ter gelen ses gürültüsünü musiki 
ta~ Çalmakta ve sağa sol! yaymak
~l&n bir zümre vardır. Herhalde 
'dl llrdan biri tatmin, diğeri de ıslah 

1ebtıir. 
la Qu 1'leri tanzime muktedir un.-nr
~ı bir kaç tane değil, klfi dere
bu ~Çoktur. Modern Ht.ikumetimizın 
!'alt raya bir an evvel pa~ak k~!a 
~l'nı onu esaslı tedavide istıcal gos
'~sini nekadar hararetle dilesek 

A. N. Pekelmen 

varda bu kalabalığı görmek için bir gri pantalon 46 kişi. 

0 kadar toplandığına bakıp da şe- Mısır: Yeşil ceket, beyaz panta-
hirden kilometrelerce uzakta olan lon ve fes. 8 idareci 61 müsabık. 
stada gelmek için halkın zahmet Efgan: Nefti ceket, beyaz panta· 
çektiğini sanmayın. Herkes rahatça lon ~i k~lpak 20 kişi. 
biraz sıkışık olmakla beraber seya- ArJantın: Çok güzel bir ekip. Ma-
bat etti ve numaralı yerlerine otur- vi ceket beyaz pantalon 60 kişi. 
dular. Avustralya: Yeşil ceket, beyaz 

Stad nasıldı? 
Stat nasıldı? Bana sorarsanız stat 

bir büyük mimari eserdir. Sağlam

dır. Frenklerin maskot& dedikleri gi

bi azametlidir ama belki benim zev
kimi tatmin etmedi, zarif değildir. 
Ben bununla yalnız kendi fıkrimi 

ifade ediyorum. Ben Amsterdam sta

dını daha güzel buldum. 
Gelelim merasime. 
Saat tam Uç. 1896 da Atinada ya

pılan ilk olimpiyatta birinci gelmiş 
olan Yunanlı maratoncu efzun kılı
ğında olarak içeri girdi. Halk alkış
ladı. Yalnız bu hareket bile Yunan 
atletizmi için başlıbaşma bir propa-

• 1 ganda teşkil etmez mı . 
Saat dörde iki kala Hitler Mara

ton kapısının üstündeki uzun mer
divenlerden nazi elbisesiyle ve ağır 
ağır arkasmda Alman olimpiyat ko
mitesi azası ve nazi ileri gelenleri 
olduğu halde girdi, halk coşkun te
zahürat yapıyor, yürüdü, pistin üs
tüne çıktı. Yüz metre kadar pistin 
ortasına geldiği zaman, kUçUcUk bir 
kız çocuğu kendisine bir mavi çiçek 
buketi verdi ve diz çöktü. Hitler onu 
okşadı, çiçeği aldı ve yerine çıktı. 
Alman marşı çalmmıya başlayınca 

halk ayağa kalktı ve onun arkasın
dan çalınan Hitler marşını öyle din
ledi. Bizim matbuat tribünil resmi 
tribünün tam arkasında. I\ı sırada 

şeref tribününün bir tarafına altın 
kılaptanh yenl bir Alman bayrağı, 

pantalon. 29 kişi. 

Belçika: Gri kostüm beyaz hasır 
şapka 45 kişi. 

Bermud : Düz beyıu 7 kişi. 
Bolivya: Beyaz, yalnız iki müsa

bık. 

Brezilya: Mavi gömlek gri panta· 
lon. 58 kişi. 

Bulgaristan: Açık mavi ceket, be· 
yaz pantalon. 

4 idareci, 39 müsabık (Bulgarlar 
diğer hiçbir milletin yapmadıgr şe
kilde ve resmigeçit ayağı ile geÇti
ler.) 

Şili: Mavi ceket, beyaz pantalon 
48 kışi. 

Çın: Mavi ceket, beyaz pantaion. 
hasır şapka 90 kişi. 

Kolümbiya: Mavi ceket, beyaz 
pantalon, 7 kişi. 

Kostarika: Yalıtız bayrağı geçti. 
(İştirak etmemiş. Pek hazin oluyor. 
Alkışladılar ama, galıba alay içın). 

Danimarka: Fesrengi gomlck be· 
yaz pantalon. 38 kişi. 

Estonya: Lacivert ceket, gri pan
talon 32 kişi. 

Finlandiya: Lacivert ceket ve gri 
pantalon, 148 kışi (İdareciler bUtiln 
diğer takımların aksine olarak mü-
2abıkların arkasında ve jaket atayla 
geçtiler.) 

Fransa: Lacivert ceket, beyaz pan 
talon. 180 kişi. (Tam Hitlerin önU
ne gelince faşist selamı verdiler. Çok 
ama pek çok alkışlandılar. Al.man
lann Fransızlar hakkındaki hissiya
tını gösteren bu hare~eti çok karak-

Malta: Hep beyaz, 20 ki i. 
Meksika: Hep beyaz, yeşıl kuşak. 

60 kişi. 
Monako: Gri beyaz, 7 kişi. 
Norvec; : Liıcıvert gri. 5 idareci, 

87 müsabık. 
Avusturya : Lacivert beyaz 5 ida

reci, 250 mü bık. (Avu turyalılar 
çok alkışlandılar. Ve çok büyük bir 
takımla gelmi ler.) 

Peru: Lacivert beyaz 7 idareci 
60 müsabık. 

Filippin: Açık gri ve beyaz 33 ki· 
şi. 

Lehistan: Kırmızı beyaz. 7 idare
ci, 135 müsabık. 

Portekiz: Mavi, gri. 5 idareci, 27 
mü abık . 

Romanya: Gri beyaz. 7 idareci, 50 
mUsabık. 

İsveç: Mavi beyaz, 98 müsnbık. 
İsviçre: Lacivert bevaz 165 kişi 

(Ayrıca İsviçre bRyrağı ile canbazhk 
yapan bir adam da vardı.) 
İspanya: Nefti beyaz, 30 kişi. 
Çekoslovakya: Mavi gri, 123 kişi. 

Türk ekipi geçiyor 
Türkiye: Gri beyaz, lacivert be

yaz. Bayrağı güreşçi Nuri tutuyor
du. Ahmet Fetgerinin ve diğer üç gü

ıeş idarecisinin arkasında olarak ye

di zabit, 22 futbolcu . 38 diğer müsa
bık ve iki bayan. Heyeti umumiyesi 
muntazam. Acaba neden yalnız gü
reş ıdarecılcn iştirak etmi de dı ·er
lerı yok. Bunu anhyamadık. Bir di
ğer nokta .. Bazı milletler Alman tar
zında selam verdiler. bazıları hiç se
lamlamadılar, bizimkiler elleriyle as
ker selamı verdiler. Ben şimdiye ka
dar hiçbir olimpiyat ve hiçbir spor 
geçidinde böyle selama rasgelmedim. 
Yürüyüş halinde bir kıt'anın elle te
menna etmesi görülmüş şey değildir 
Zaten başka hiçbir takım da bunu 
yapmadı. 

Macarlar: Keten rengi. 3 idareci. 
30 zabit 4 kadın 120 müsabık. 

Uruguay: Keten rengi 64 müsa
bık . 

Amerika: Lacivert beyaz. Hasır 

Güzel sözler: 

- Aile içinde hastalık, nuıl ki, 
hasta olandan ziyade etrafmdaldleri 
ve onu sevenleri muztarlp ederse, 
ahlB.kı-.ızlık da failinden ziyade ~ a-
kınlarım 

eder. 
müteessir ve mutazarnr 

* - Has ekmek l emek istersen, sa-
man üstünde ~·atma)& kanaat etme. 

* - Rir insanın kı)'llll't \ 'A mezi~ eti, 
~ nptığı i~lere göre değil, yapmak '8-

zifesi olan Sf!) lerin ne dere<"e)'P ka-

şapka: 49 kadın 339 erkek. 
Ve en son ekip olarak: 
Almanlar : Düz beyaz. 52 

14 zabit ve 304 erkek .. 
kadın, 

Takımlar geçidi bitirdikten sonra 
derin kol nızamında ve alfabe sıra
siyle bayraklarının arkasında §eref 

tribününe dızildiler. Alman olimpi
yat komitesi reı.i gelenlere teşekkür 
edip olimpiyatların ehemmiyeti hak
kında uzun ve almanca bir nutuk 

verdi. Arkasından olimpiyatların mU 

essisı ve şimdi beynelmilel olimpiyat 

komitesi fahri reisi baron Pıyer dö 

Kuberten fransızca olimpiyatların 

kazanç içın değil, mertçe müsabaka 

maksadiyle tesis edildiğini söyledi. 
Bunu müteakip toplar atıldı. Binden 

fazla güvercinler salverildi, beynel
milel komite azalan ortadaki kUr

sünün etrafına toplandılar. Milletle

rin bayrak çekenleri de etrafa dizil
diler. Beşi yirmi geçe Alman yan 
aj'ır gülle kaldırma olimpiyat fam
piyonu lsmayer almanca ve bütün 
dünya atletleri namına ve sporun za
feri milletlerinin şerefi için yiğitçe 

ve nizamata muti müsabıklar olarak 
yarışacaklarına and içti. Arkadan 
3000 den fazla kız hep bir ağızdan 
ilahi okudular. Bu sırada Maraton 
kapısının karşısındaki merdivenler
den on beş gün evvel Yunanistanda 
olimpiyadın beşiği olan Olympia'dan 
1500 kilometreden gelen olimpiyat 

IJI. 

- ÇchreclP, sözdtı, harekette hld· 
de' \ 'c kin a!4an ~östermek fa~ dasız, 
tehllkell, gaflllne, gHIHnç hlr hareket 
olur. infial ,.,. kfn, anrak eraı Of' iz. 
har edilmelidir. En l)i av yakalı) an 
hayvanlar, en se".in kanlı olanlardır. 

Ji. 

- E\ lidınm ha)•at nı kP.ndlninldne 
IK-nzetmeye uJ!.-aşma. Düşün ki, o 
başka bir zamanda, başka bir muhit
tfl '\ıummak h~ln dotmu~tur. 

meşalcsi geldi ve bunu getiren Al· 
man atleti Maraton kapısının üstün· 
deki azim bir demir sacayak Ustiln· 

de bulunan kaptaki ateşi yaktı. Ve 
ihtiyar efzun da Hitlere bir defne 
dalı verdi. 

Bu suretle merasim bitti. Takım
lar yerlerine donmeye başladılar. 

On birinci olimpiyat ta böyle açıl· 
mı§ oldu. 

Burhan FELEK 

BUTUN BAYAN 
BERBERLERiNE MÜJDE 

Elektriksiz M,AKINES1Z iLAÇ • 
SIZ yalnız tek bir kağıtla senelik da· 
imi Ondüle. Bu yeni icadımızın 15 
Ağustos 36 tarihinden itibaren tat· 
bika başlıyacağız. 

Bu yeni icadımız yani (TEK BiR 
KAGITLA PERMANANT) bu defa 
Avrupa seyahatinde VIYANA, BU· 
DAPEŞTE, BELGRAT ve BUKREŞ 
şehirlerinde pek büyük rağbetlere 
mazhar olmuştur. 

YEni icadımız için 15 haziran 936 
tarihinde ISVIÇREDEN 4860-2 nu· 
maralı beynelmilel ihtira beratı da· 
hi alınmıştır. 

Bu defa A vrupanın en son si tem 
Permanant makineleri, baş yıkamak 
için Leğenler, Şesuarlar ve mlzamp 
li aletleri getiri!miştir. 

Satışlarımız peşin ve Taksitle da· 
bi verilir. 

PERBAZIL 
Beyoğlu, Parmakkapr fstiklll cad 

desi No. 133 Hasan Bey apartımanı 
Birinci kat Telefon : 49348 
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İtalya Almanya 
TAN 

f_~POR 
Olimpiyatlarda 

==============================================----=-==-- 6-8 . 936 
ve 

' Yunanistan da diktatörlük 
Cl 

spanyadaki asilere 
Dün elde edilen mühim 

neticeler 

Parlamento feshedildi 
Radyo 

Bugünkü Program 
Kahire bilfiil yardım ediyorlar 

Kici, 5 (A.A.) - Yole yarışı ; 
Birinci: Felemenk. 

- . 

örfi idare ilin edildi 
Paris, 5 (Tan) - Havas Mu

habirinin· Septeden verdiği ha
berlerden anlafıldığına göre Al
manya ve İtalya, lspanyol asile
rine yardım etmek için b ilfiil ha. 
rekete geçmi,lerdir. General 
Franko Cebelüttarık Boğazını 
zorlamaya hazırlanmaktadır. Si
lah ve asker dolu üç vapur hare
kete hazırdır. Altısı İtalyan ve 
üçü de Alman olmak üzere 9 
t ayyare sevkiyatı korumak için 
T etuan hava meydanında uçma
ya hazır bir halde bulunmakta
dır. Alman harp gemileri Kadik
~e gitmek ü'Zere dün Septeden 
ayrılmı,Iardır. 
Diğer taraftan Matin gazetesi 

Ma drit hükumetinin a rtrk payi
tahtı kontrol altında bulundura
madığını ve fehrin Marksistlerin 
ellerine dütmÜf olduğunu ve ik i 
istihkam alayının iıyan ederek 
Mola ordusuna iltihak ettiğini 
haber vermektedir. 

Sötadaki kıyamcılar, Almanya
nın Deutschland zırhlısının günler -
denberi gelmesini beklemekte, imiş • 
ler. Bu geminin gelmesi üzerine bir 
ciplomat Havas muhabirine şu be
~anatta bulunmuştur: 

- Bu işte vahim olan cihet zırh· 
lı kumandanının General Frankoyu 
ziyaret etmesidir. Bu ziyaret alelfı
de bir nezaket ziyareti değildir. Bu 
ziyaret kıyamcılar arasında bir sem
pati uyandırmıştır. 

Bir hava muharebesi olmuş 
Faris, 5 (Tan) - Henüz teeyyüt 

etmiyen bir habere göre İspanyol hü
kumet tayyarelerile, asilere men:mp 
tayyareler arasında Cebelüttarık ya-

ki Kastil'de, Valladolit ve Segovie'yi 
ellerinde bulundurmaktadırlar. Ve 
Burgost'a Navarre'da muvakkat bir 
hlikümet vücuda getirmişlerdir. lrun 
ve Saint Sebastiyene karşı taarruz 
için icap eden kuvvetleri Naz Navar
dan sevketmişlerdir. Saragose asile · 
tin müstahkem mevkileridir. 

Asilerin İspanyada üç deniz iissül
harekeleri vardır: lluelva, Kadiks, 
Algesiras. 

H ükümet kuvvetleri diğer bütün 
limanları ellerinde bulundurmakta 
ve donanmanın büyük kısmına ma
lik bulunmaktadırlar ki bu da asile
rin Fastaki kuvvetlerinin ha\•a yolun 

dan gayrı bir tarik ile İspanyaya 

mıkledilnıelerine mani olmaktadır. 

Asiler ilk plii.nlarını değiştirmiş
lerdir. Şimdi şimaldeki Mola ordusu 
ile cenuptaki Llano ordusu arasında 
teması temin etmeğe uğraşmaktadır
lar. Bu temas tahakkuk ettiği tnk· 
dirde Kasti! şimalden ve cenuptan 
ve garpten ihata edilmiş olacaktır. 

General .Mola'nın hali hazırda cenu 
ordusunun hazır olmasını beklemek
le iktifa etmekte ve nihai harekata 
geçmek için kendisine iyi bir mev
zi temine çalışmakta olduğu zanne . 
dilmektcdir. Bu sebepten dolayı So
mosierra geçidi yakınında kanlı bir 
muharebe olmuştur. 

lngiltere cevap veriyor 
Londra, 5 (Tan) - İspanya işle

rıne karışılmaması hakkındaki Fran
sız teklifine Ingiltere yakında, ba
zı ihtirazi kayitler serdederek, cevap 
verecektir. 

!kinci: Ingiltere. 
üçüncü: Lehistan. 
Disk atma müsabakası finali: 
Birinci: Carpenter • Amerika -, 

olimpiyat birincisi. 50,48 metre 
İkinci : Dunn • Amerika - 49,36 

metre. 
üçüncü: Oberweger - ltalya -, 

49,32. 
200 metre finali: 
Birinci: Owens - Amerika -, olim

piyat birincisi, 20 7 /10 saniye. 
Yeni olimpiyat rekoru. 

!kinci: Robinson - Amerika, • 21 
1 10. 

Üçüncü: Osendarp - Felemenk -
.21 3/ 10. 

50 kilometre yürüyüş: 
Birinci: Whithlock - İngiltere -

olimpiyat birincisi, 4 saat 30 da.ki· 
ka 41 sanive. 

İkinci: Schwab • lsviçre -, 4 saat 
32 dakika 9 saniye 2/ 10. 

üçüncü: Bubenko - Letonya, • 4 
saat 32 dakika 42 saniye 2/ 10. 

Hokey maçında, Japon takımı A· 
merika takımını yenmiştir. 

şiklikler yapılmıştır. 

Diplomatlar başlarının çaresine 
baksınlar! 

Berlin, 5 (Tan) - "Eko dö Pari,, 
gazetesinin istihbaratına nazaran 
İspanya hariciye nazırı Basia, Mad
rit hükumetinin yakında istifa edece 
ğini kordiplomatike bildirmiş ve 
başlarının çaresine bakmayı tavsiye 
etmiştir. 

Bir rivayete göre, hariciye nazırı
nın hususi katibi daha şimdiden Bia-
riçe kaçmı~tır. , 

Atina, 5 (TAN) - H ükumet, 
komünistler tarafından organize 
edilmiş olup memleketi kana bo
yaması muhtemel genif b ir hare
ket karfısında bulunulduğun. 
dan, Kralın tam muvafakatiy -
le memleket da hilinde örfi idare 
ilan e tmiftir. Bu haber, efkarı u
mumiye tarafından büyük bir 
memnuniyetle kartılanmıftır. 
Her tarafta sükun vardır. Parla
mento feshedilmittir. Se~imle -
rin hangi tarihte yapılacağı he
nüz belli değildir. Metaksas tef
kilatı esasiye kanununun 24 ün
cü maddesi mucibince meclisi 
feshetmi,tir. 

Hiikiımet m emleketin 
mukadderatını tamamile 

eline aldı 
Atina, 5 (A.A.) - Salı günü ge

ce yarısı başlaması mukarrer olan 
grevin birinci hareketinden ziyade 
bir isyan mukaddemesi olacağı tah
min edilmektedir. Bütün Yunanis -
tanda örfi idare ilan edilmiştir. Ay
ni zamanda fırka ihtirasları yüzün
den bir türlü anlaşamıyarak kuvvet 
li bir hi.ikümet teşkil edemiyen ve 
hükümetin memleketi idare etmek 
ve Yunanistanı keşmekeşten kur -
tarmak yolundaki icraatına müte • 
madiyen mani olan mebuslar mec
lisinin feshi ilan olunmustur. Hüku
metin bu kararlnrı kraıı'n iradesine 
iktiran eylemiştir. 

yet normaldir ve sükun hüküm sür
mektedir. 

Muvakkat diktatörlük 
Londra, 5 (A.A.) - Londrada iti

mada şayan bazı membalardan ah -
nan ve Atinadan gelen haberlere gö
re bir kararname ile meb'usan mec
lisi fesih ve muvakkat diktatörlük 
ilan edilmiştir. Vaziyette istikr'.ar ha
sıl olur olmaz yeni intihabat yapıla
caktır. Başvekil tarafından birtakım 
tedbirler alınmıştır. Bunlara kralın 
da muvafakat etmiş olduğu zanno -
lunmaktadır. Sol cenah sendikaları-
nın teşviki üzerine asgari ücretlere 
ve grevler vukuunda mecburi hakem 
l'Sulüne müracaatc dair olan yeni ka· 
nunu protesto etmek üzere gece yarı· 
sı umumi grev ilan edilmiştir. 

Atina, 5 (A.A.) - Muhafazakar 
i~çiler federasyonu, sol federasyonlaı· 
tarafından tertip edilen ve bugün 
gece yarısından itibaren başlıyacak 
olan 24 saatlik umumi greve iştirak 
etmemek hususunda azalarına tali -
mat vermiştir. Muhafazakar amele
nin kanaatine göre, asgari yevmiye
yi tesbit eden ve mecburi hakemlik 
usulünü ihdas eden kanun, amele sı
nıfının büyük muzafferiyetlerinden 
birini teşkil etmekte ve hükumet, bu 
kanunu tatbik ile, işçilerin başlıca 
dileğini yerine getirmektedir. 

I tal yanın şartlan l•panya hakkında bitaraflık 
Londra, 5 (A. A.) - İspanya iş

lerine ademi müdahale hakkındaki 

Bu kanunu protesto edenler, şim -
diye kadar onu istiyenlerdir. Bu ha
reketleri ile bu şahıslar, işçilerin 
menfaatleri için çalışmadıklarını ve 
memleket içinde kargaşalrk çıkar -
maktan başka bir maksat takip et
mek istemediklerini ispat etmektedir 
ler. 

Ba.5bakan Metaksas resmi gazete
de neşrettiği uzun beyannamede ay 
lardanberi devam eden anarşik va -
ziyeti, Sclanikte çıkarılan kanlı hadi
seleri komünist tahrikatmm fakir 
halk ve işçile rarasında yaptığı tahri
batı, propagandalar yüzünden mem
leketin uçurum kenarına getirildiği ko 
münist mebusların grevin 24 saat de 
ğil icabında 224 saat devam edeceği- Grev hareketinin muvaffakıyetsiz-

19 Mohammet Salama ve arkadaşları 20 
Karışık neşriyat konferans 20 45 Olimpi· 
yat haberleri 21 Kuran 21 SS Hasan at 
Mallavani ve arkadaşları • ' 

l stanbuJ 

18 Dans musikisi (ptak) 19 Haberler 
19,15 Muhtelif plaklar 20 Sthhi konferans: 
Dr. Salim Ahmet Çalı3kan (güneş çarpın· 
tıları hakkında) 20,30 Stüdyo orkestraları 

Viyana 

20: Haberler: 21,05: Salzburg'dan: BrÜ· 
no Valter'in idaresinde filarmonik orkcs· 
tra konseri; 22.40: Hafü musiki; 23: Ha· 
bcrler; 23,10: Berlin olimpiyadından nakil; 
23,20: Konserin devamı; 24,45: Dans. 
ı.loskova 

17,30: Şarkılar; 18,30: Konser; 18.35: 
Harb şarkıları; 19,45: Kızılordunun ı;arkl 
ve danslarından; 20: Panünyonist koro ta· 
rafından konser; 22: Yabancı dillerle crnif 
yon. 

Bükreş . 
13,30 • 15: Plak ve haberler; 19,30: Kii• 

çük orkestra; 20: Konferans: 20,20: Kon• 
serin devamı; 20,40: Konuşmalar; 21: Sats 
burgdan: Brüno Valter'in idaresinde ııcnfo· 
nik konser "Romantik Almaıt eserlerlıı ' 
den"; 23,45: Alm. ve Fr. haberler. 
Varşova 

20: Radyo piyesi; 20,45: Leh şarkrtarı: 
21.05: Salzburgdan nakil: Brüno Vaıtcr 
idare!;inde romantik Alman eserleri; 22,40: 
Plak; 23: Olimpiyat haberlerini nakil: 
23,55: Dört el piyano sile Polonez dan• 
danstan, 24: Danı. 

Prag 

20,10: Asker mızıkası; 20,50: Halk tııı'
kıları; 22,45: Olimpiyat haberleri; 23,151 
Balsanek salon orkestrası. 

Bodapeşt.e 

18,50: Dans plakları; 19,40: Konferans: 
20,10: Radyo orkestrası; 20,30: Dış siya• 
sa; 21: Haberler ve olimpiyatlardan nakili 
21 ,30: Orkestra; 23,10: Haberler; 23,2S: 
Çigan musikisi; 24,20: Plik. 

Belgrat 

21 ,05: Salzburgdan nakil; 22,40: Pllki 
23: Berlin olimpiyadından reportaj; 23, ıs: 
Haberler; 23,30: Konser nakli. 

Mısırda . kınlarında bir hava muharebesi ol
muştur. Muharebenin sonunda iki 

deniz tayyaresi denize inmeğe mec · 
bur edilmiş ve diğer ikisi Sötaya 
doğru gitmiştir. 

Bir ordu Mculride doğru • 
yürüyor 

Paris, 5 (Tan) - Gazeteler Is
panya işlerine karışılmaması hakkı: 
da Fransa tarafından yapılmış olan 
teklife İtalyanın vereceği cevabın 
müşkülat çıkarmasından korkmak -
tadır1ar. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
İtalya, Fransız teklifini kabul et

mek için üç şart ileri sürmektedir: 

Fransız notasına verdiği cevapta, ln
giliz hükümetinin bir bitaraflık be
yannamesi neşretmeye hazır bulun -
duğunu bildirdiği , fakat bunun için 
Fransanm İtalyanın da iştirakini te
min etmesi şartını koştuğu söy en • 
mektedir. İngiliz hükumetinin kana
atine göre, Ingiltere, Fransa ve ltal
ya tarafından neşredilecek böyle bir 
beyannamenin, bütün alakadar dev -
!etler, ve bilhassa İngiltere, Fransa, 
İtalya, Almanya ve Portekiz tara -
fmdan yapılacak bir ittifaka başlan
gıç teşkil etmelidir. 

ni söylemekten perva etmediklerini liğe uğrıyacağı tahmin olunmakta • 
izah ederek hükumetin kralın yük • dır. 

Selanikte umumi grev 
iliin edildi 

Atına, :J (A.A.J - .:5t:ıanıK ve rı· 
re limanlarında demirlemiş olan harp 

sek yardımıyla memleketin mukad- 1 
deratmı eline aldığını ilan ve halkın 
mcmlcketkriııl .niuuni vo meşru hUr 
riyeti seven blitün Yunanlıların yar
dımını istemekte, hükumetin icra -
atına, devletin otoritesine aykırı ha
reketin amansız ve ağır mukabele 
göreceğini ilave eylemcktf'dir. So
kaklarda polis ve süngülü asker dev 
riycleri gezmektedir. Her tarafta 
kat'i sükun vardır. Hükumetin bu 
zecri ve hakim va1Jyeti komünistler 
ve anarşik unsurlara karşı aldığı 
tedbirler hiçbir mukavemet görme · 
miştir. Umumi efkar hükumetin ha
reketini memnuniyetle karşılamış • 
tır. 

İngilizler Kapitülasyon" 
ların ilgasını 

kabul ediyorlar 
Kahırc, ::> \A.A.J - iyı maJums' 

almakta olan mehafil, İngiliz ve JJJ• 
sır delegasyonlarının pek yakınd& 
bir itilaf vücuda getirebilecekleri· 
ni beyan etmektedir. Bu mehafil, ııı 
giliz murahhaslarının kapitülasyon 
!arın ilgası hususunu kabul et01il 
olduklarını, yalnız muhtelit mahke ' 
meler meselesini ileriye saklamak Jf' 

tediklerini ilave etmektedirler. 

Sevil, 5 (A.A.) - Sevil şehri rad
~·osu, Zamora 'dan kalkan kolun Mad
rit istikametinde yürümekte olduğu
nu ve şehrin ablokasmı tamamla
makta bulunduğunu bildirmektedir. 

Bugünkü vaziyetin Nıılasası 
Paris, 5 (Tan) - Madritten veri

len haberde asilerin Kardu, Sarago· 
se ve Burgas'ta vaziyetleri ümitsız
d ir. Oralar.ela mühimmat yoksuzluğu 
vardır. Siyasi mehafil vaziyeti şu 

suretle hulasa etmektedir: 

1 - Üç taraflı müzakereler yapıl
maması. 

2 -Almanya ve Sovyet Rusyanın 
da bu işe iştirak etmeleri. 

3 - Fransa hükumetinin lspan) a 
vakayiinden bilistifade faşizm aley • 
hine müteveccih bir ehli salip vücu
da getirmek tavrını takınmaması .. 

/spanyol işçilerine yardım 

Resmi daireler muhafaza 
altında 

gemileri, hükumetle daimi temasta · 
dırlar. 

Kabine azalarından bazıları dikta-
törlük rejimine taraftar olduklarını, 
zira milletin menfaati böyle icap et
tirdiğini söylemişlerdir. 

Bugün, Atinadan tayyare ile Bel
grada gitmiş olan yolcuların ifade -
sine göre, Selfmikte umumi grev ilan 
edilmiştir. 

Londra, 5 (Tan) - Bu sabah Yuı 
nanistanda resmi gazeteden başka 

hiçbir gazete intişar etmemiştir. 

Denizlide zelzele 

Asiler Madridi ele geçirmeğe mu • 
vaffak olamamışlardır. Buna muka
bil, hükümet kuvvetleri de Sarngo
sc'yi alamamışlardır. 

Asiler İspanyol Fasının tamamına 
Malaga mıntakası müstesna olnvı.k 

üzere Endüliisün büyük bir kısmına 
ve cenubi Sevile hakim bulunmakta· 
dırlar. 

Stokholm 5, (A.A.> - Sosyalist 
partisi ve İsveç sendikaları teşkilatı 
İspanyol işçilerine yardım için 35 bin 
kronluk bir iane verilmesini kabul 
etmiştir. 

/•yan vaziyeti 
Londra, 5 (Tan) - Şimali ispan

yada hükümet tamamen vaziyete 
hakim bulunuyor. 

Sanıldığına göre B. Von Neurath, 
Almanyanm, Sovyet Rusyanın 'da ka 
bul etmesi şartiyle, İspanya hakkın
daki bitaraflık ittifakına iştirak et
meye hazır olduğunu Berlin Fransız 

büyük elçisine bildirmiştir. İtalya -
nm, ademi müdahaleye dair olan 
Fransız notasına vereceği cevabın 
İngiliz cevabına benziyeceği ihtimali 
vardır. 

Sovyetler Birliğinde Madrit 
lehine tezahürat 

Moskova, 5 (A. A.) Tas ajansı bil
diriyor: 

Atina, 5 (A.A.) - Atinanın resmi 
daireleri ile sevkulcey~ noktaları po· 
Iis kuvvetleri tarafından muhafaza 
edilmektedir. Fakat pay~ahtta vazi-

Paristcn bildirildiğine göre, alı -
nan tedbirlere rağmen Yunanistanın 
bazı şehirlerinde karışıklıklar ol -
muş ve grev tatbik edilmiştir. 

Denizli, 5 (A.A.) - Bugün se.,t 
15,15 te iki zelzele olmuştur. Hasl' 
rat ve zayiat yoktur. Birkaç günde' 
beri aralıkla zelzele devam etmektt' 
dir. 

ni, muaveneti içtimaiye meselelcle~ 
nin tanzim olunacağını, sınıf fal' 
gözetilmiyeceğini bildirmektedir. 

Hükumet kuvvetleri, Estramadu -
re'ye, Castille, Murcia, Valensiya, A· 
ıagon ve Katalonyaya hakimdirler. 

Asiler Galicie ve Pleon'da daha 
ıiyade kuvvetlidirler. Ve oralarda es-

Ovideo şehrinde mevki almış olan 
asiler, şimdi hükf.tmet kuvvetleri ta
rafından çevrilmişlerdir. Saragosada 
ise vaziyet asilerin lehindedir. 

Hükumet, halen, milis teşkilatını 

ve orduyu ıslah işine koyulmuştur. 

Yüksek rütbeli zabitanda bazı deği-

Sovyetler birliğinin her tarafında, 
İspanyol halkı ile tesanüdü gösteren 
büyük mitingler yapılmaktadır. Bu 
mitingler esnasında İspanyol milleti 
ne selam gönderilmesi ve istiklal ve 

serbestisi için mücadele eden bu mil
lete yardım için iane toplanması ka
rarlaştırılmıştır. 

Kiev'deki mitinge 30 bin, Minsk -
deki mitinge 30 bin, Rostovdaki mi
tinge 35 bin, Gorkideki mitinge 60 
bin ve Leningraddaki mitinge 100 
binden fazla kişi iştirak etmiştir. 

Grev dolayısile gazeteler 
çıkmıyacak 

Atina, 5 (Tan) - Bugün Yunan 
gazeteleri çıkmamıştır. Yarın da neş 
redilecekleri şüphelidir. Bugün yal -
nızEstiya gazetesi intişar etmiştir. 
Bu gazetede hükumetin beyanname 
si neşrolunmuştur. M et a k s a s, 
idare makanizmasını islah edeceği • 

Kabinede tadilat 
Atina, 5 (Tan) - Kabine reis ~ 

killiğine ve maliye nazırlığına zait' 
canos, muaveneti içtimaiye nıızJl' 1 
ğma Koridis, maliye müsteşarlı~,. 
Leviyadis tayin edilmiş ve tahlif 
ri yapılmıştır • 

!!!"il'~~~~~~~~--~~~~~~!'!!!~~~~!!!!!~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~!!!!!~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~ 
Fofo, birden cevap vermedi; ~ 

eddin sustu, elindeki kadehi aı:; ..... -Gece Ya .rısı 

No. 6 

Ve kadehine rakı doldurdu; hıncı
nı içkiden aldı. 

Sun'ullah, Celil Mahire dönmüştü: 
- Kalamışa, kesim gitmiştik. Oz

demirin, keyfi yoktu: Sabahleyin 
yola çıkacağız, dinlenelim! diyordu. 
Gider ayak, cebimize yüz lira gire
cekti. Tiyatro kirası, vergisi yok; 
neto yüz lira; fena para mı? Iştir, 
gücendirmiyelim, dedik. Asaf bey 
de, hakkı telifini bıraktı ... 

- Bılal, güldü: • 
- Bırakmasa da, altmış altıya 

bağlardık! 

Sun'ullah, onu duymamış gibi, an
latıy~rdu: 

- Bir motör parası bizden ... Git
tik Kalamışa... Bizi kesim alan, el
den bilet te satmış... İyi iş yaptı .. 
Tiyatro, doluydu. 

Safaeddin Mehdi, meze ile dolu 
ağzını açarak boğuk boğuk bağır· 
dı: 

- Temiz halk vardı... Adamın, 
oynamaya iştahı geliyordu, 

Sun'ullah, tasdik etth 

MahmHt YESAR! 

- Doğru!.. Özdemirin neşesi1Jiği 
gitti ... Canla başla, oynamağa başla 

dı. 

'Fofo, söze karıştı: 
- Kendini yorma, dtye o kadar 

söyledim... Zayıftı, hastaydı... Son 
günlerde, bir meraktır tuttur
muştu, yemek yemiyordu ... Etı yağlı 

yemekleri, ağzına koymuyordu .. Hep 
hafif sebzeler ... Sonra da, domates! 
Bu vitamin de nereden başımıza çık
tı ... Vücutlu adam: hafif sebz~1 ~rle, 
domatesle durur mu? Oturan, dinle
nen bir insan değil ki ... Bağır, nefes 
tüket, sıçra, zıpla .... 

Sözünü bitiremedi, bir hıçktnkla 
sarsıldı ve sessiz sessiz ağlamağa baş 
ladı. 

Sun'ullah anlatıyordu: 
- Safaeddinin söylediği do~l'U ... 

Hakikaten, seçme halk vardı. H.-!rnen 
her sahne, biz ediliyordu. Özo('.-m.ir 
coşmuştu ... Nefesi kesildiği halde al
dırmıyor, sıcrayor, gillüyor, söylü -

yor, bağırıyordu ... 
Bil8..l, elini kaldırmıştı: 

- Sun'ullah Bey. İşte orada dur. 
Sun'ullah şaşaladı: 
- Neden? 
Bil8..l, kaşlarını çatrak başını salla 

dı : 
- Siz de. belki farkındasınız ama, 

benim kadar değil... İki ön sırada, 
genç kızlar oturuyordu ... Hepsi biri
birinden güzel ... 

Sun'ullah, homurdandı: 
- Farkında olmaz mıyım? Öyle 

gülüyorlar, öyle alkışlıyorlardı ki.. .. 
Bilal de homurdandı: 
- Özdemiri, hepimizden çok alkış 

lıyorlardı ... Perde kapanıyor, alkış

ların arası kesilmiyordu ... Bu, yaba
na atılır forilerden değildi... Özdemir, 
perdeyi idare eden Mevlüda: Aç! di 
yordu. 

Aksesuvar Mevlut, yerinden kımtl
danmıştı: 

- N efesi kesildiğini, yüzünün git
tikçe sarardığını görüyordum. Kaç 
defa: Özdemir Bey, çok yoruldun! 
Vaz geç, açmıyalım ! diyordum. Din
lemiyordu: Aç!.. Birşeyim yok ... 

Bilal, içini çekti: 
- ~·~ktörün ölümü de, alkı§tan olu 

yor ... 
Kadehini doldurdu, içti, hovarda 

bir tavırla omuzlarını kaldırdı: 
- Şunun şurasında, ne için çalışı

yoruz, didinip duruyoruz ... Han, apar 
trman sahibi mi olduk? Yoksa ola
cak mıyız?. Allaha şükür, üç beş ka
zanıyoruz. Kazandığımızı da yiyoruz. 
Kazanmadığımız zaman da olmuyor 
mu? .. Ne diye, bu işin kahrını çeki
yoruz?. Bir alkış, işte! ... 

Odadakiler, bun!\· ne, evet; ne, ha
yır! diyebiliyor, susuyorlardı. 

Sun'ullah, Celil Mahire bakıyor -
du: 

- Bilal Beyin söyledikleri doğru .. 
Son perdede Özdemir, sırt sırta sa.h
neye çıkarılmıştı. Artık zorla oynu
yordu. 

Bilal, yine Sun'ullahm sözünü kes
mişti: 

- Özdemir, bir ara, bana; bu kız
lar. beni öldürecekler! dedi. 

Şikayet eder gibilerden söylemiyor 
du. 

Fofo, ani bir isyanla başını kaldır
mıştı: 

- Öldürdüler de .. Bu gece, tiyat
ronun alt odasında yatarken, onun 
tepesinde hora tepen kızlardan cofu 

nun,, tiyatroya gelip elçırpan kızlar 
olmadığı ne mallım ! 

Bil8..l,, canı sıkılmış gibi yüzünü 
buruşturdu: 

- Öyle olduğunu farzedelim; mah 
sus yapıyorlar, diyebilir miyiz? Bil' 
§eyden haberleri yok ... 

Sun'ullah, Fofoya yaklaşmıştı; tat 
lı bir sesle: 

- Fofo, sen, böyle düşünmekte 

haklısın! dedi .Fakat Özdemire ka
bahat bulma ... Aktörle halk arasında 
ki alakayı, sen, bizdet1 daha iyi bilir
sin. Bu, ne sevgidir, ne de macera 
hevesidir. Aktör, kendini alkışlayan, 
seven, beğenen halkı sever. Parterde, 
sana aşık olanlar yok mu? 

Bilal, gülüyordu: 
- A vansen locaları tutmak için, 

gırtlaklaştıklarını bilmiyor muyuz? 
Genç kadın, dudak büktü: 
- Ben, sahnede iken, halka bak

mam ki ... 
Bilal, başını eğdi: 
- Onu biliyorum ... Baksan da, tek 

insan, tek yüz göremezsin ki... Bizim 
san'atimiz, sade para kazanmak mı? 
Zenginin biri çıksa, bir gecenin hası
latını çıkarıp verse, oynayın! dese, 
memnun olur musun? 

götürürken durdu; bağırdı: ı-
te" 

- Yarı hasılata razı oluruz, 
karşimizda, seyirci olsun! 1 

Bilfil, hak kazanmış bir tavırla. cJO 

rulmuştu: ııl" 
- Gördünüz mü ya? Tiyatro 1< et' 

balık olduğu geceler, tenha geeel JJJ11 
den daha aşkla, şevkle oynamıyor 

yuz? .. .. rl,.r 
Odadakiler hep birden guluY0 

dı: 
. bllş1',. 

- Kalabalık gecenin halı 

dır? f; 
- Hele, anlayan, gülen, alkı;Ia 

halk olursa... ğıl~ 

- Bir de hiç alkışlamayan. 50 

halk vardır, ona, sözüm yok! ~t/' 
1< \'g.rv-

- Alkıştan alkışa da far , 

- Klakörleri alkıştan saynı&· -·"' 
·yofl>" 

- Klakörleri demek isteIJll tıof 
Bir de, alkış sesi, kuru kuru. }>o§ 

çıkar! 

- Sahi yahu! 
hava patlamaz. 

l 
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iSTANBUL 
yapmak, eski abideleri Yeni şehri 

muhafaza etmek 
·~--------------··----------~ ·~-----------..----------------------------------------------~··-' 

Niçin e~hri gfiz;eİI~şt:lr~"I~k 

bir anket 
açıyoruz? 

• 
Is tan bul da fena ve çir kin yapılan 

yıkılacak Dünyanın tanınmış mimar ve şe
hircilerinden biri diyor ki: 

her şey bir •• 
gun 

"Asri vicdanı tarü etmeye çalışaca
ğız. Vicdanın harici şekli olan mima
ri ile şehircilik bizi bu tarüi yapma
ğa mecbur ediyor. 

(" ...... ~~--..-........ .._,,,,, b -, 

1 Verrll~ırön~ Dyü ve gltJJ~C®D k©>nacealk 1 

Zamanımızın korkunç hercümer- \ ·----- -----------------·"··----·-----·-----·.-) '-'-·~__.. ...... ~~ilWW ............... 1 bllltıUIDa= 

ci içinde en der_inler~ bile_ ~erek ~~ 

1 
hakikati aramaga gıdecegız. Ve go
receğiz ki, karşımızda bir adam var- t 
dır, bir adam ki, daima ve ezelden ı 
beri bir müvazene arar.,, 1 

Biz bu müvazeneyi, bir mesele ha- i 

linde şu şekilde koyabiliriz: l 
Adam, ev, şehir. f 
Adam kültür, an'ane, iklim, tarih, ı 

ekonomik durum ve teknik olduğuna 
göre, ev ile şehrin ne ve nasıl olma
sı kendiliğinden ortaya çıkar. 

I 

Yeni Türkiye, yukarda tarifini yap 
tığımız adamı yarattı. lstanbulun o 
adama ev ve şehir olması gerektir. 

"TAN" bu sayfada, bu iş için bir 
anket açıyor. 

Osküdarın güzel si!ueti önüne bu facw perdesini indirmeğe lüzum var mıydı? Böyle bi: _de~o, yeri, üslubu 
ve irtifaı intihap edilmek §artıU, Üsküdar kıyılarında bir imar parçası olabılırdı. 

İstanbulun karadan bir methali la-
21mdır. Bu methal, etrafında yeni in
~aatı kontrol edilen, mükemmel bir 
cadde ile, bir veya iki merkeze çıkma 
lıdır. Bu bir veya iki merkezin otelle
ri olmalı, ve bunların umum hali tam 
bir garp şehri parçasının karakterini 
almalıdır. 

Keza denizden güzel bir methal, 
ayni caddeden bu merkezlere çıkma
lıdır. 

Bir arkadaşmuz kara methalinin 
yeni G a z i Köprüsune gidecek 
olan caddenin tren yolundaki baş

langıcı olmasını muvafık görüyor. Bu 
cadde dosdoğru Taksime çıkarak, 

merkezlerden biri orada teessüs ede
bilir. Bu cadde Divanyolu ile Sultan
ahmet meydanma giderek ikinci mer
kez orada teessüs edebilir. Belki ikin 
ci merkezde sükfınetli ikamet mahal
le· ri, diğeri başka müesseselere mah 
lius kalabilir. 

Otellerden biri Taksim bahçesinin 
bihayetinde yapılır. Otelle ca~de ara
sında bahçe "square,, olarak kalır. 
Ralkacak olan Harbiye mektebi ile 
]Jrnıeni mezarlığı yeni şehir müesse
selerine, merkezi vücude getirecek 
diğer inşalara hasrolunur. 

Bu otelden geniş yollarla Dolma -
bahçe kıyılarına 'nilir. Orada Topha
neye doğru geniş bir sahil kısmı, 
deniz methali olabilir. 

İkinci merkezde otelin yeri belki 
hnan Adliye sarayı parçasıdır. 

Fakat yeni İstanbul için düşünen
lerden herkes bu fikre yardım ede -
bilir veya yeni bir fikir söyleyebilir. 
Sonra mütehassısların mütaleaları 
~ardır. 

lşte bu anketi bu maksada hizmet 
için açıyoruz. Mütehassıs plarunı ya
l>atken, Şüphesiz şehirciliğin icapla
rına göre çalışacaktır. Anketimiz, bu 
?rı.esaisi devam ederken. ona belki de 
l>ek kıymetli fikirler ilham edebilir. 

TAN 

Gazetenizde her hafta İstanbul şeh
ri için bir sayfa ayırmış olduğunuzu 
ilan ediyorsunuz. İstanbul, uğraşıl
mağa değer. 

!Ik sayfanız için benden bir yazı 
istemekliğinizin sebebi ne olduğunu 
biliyorum. Türk şehir ve kasabaları
nın baymdrrlığı davası, yıllardanberi 

en fazla kalem yıprattığım mevzu
lardan biridir. Şimdiye kadar gezdik
lerimden, gördüklerimden, okuduk
larımdan ve işittiklerimden iki şey 
öğrendim: biri, şehircilik diye, bizim 
belediyecilik an1ayrşırnızdan büsbü -
tün ayrı, bir ihtisas olduğu, ?kincisi, 
bizde ihtisası bir tarafa bırakınız, 

henüz 'bu san'atin ehemmiyeti ne ol
duğunu dahi bilmeyişimizdir ! 

imar nedir? 
Türkiyede herkes nabzmızı tutup 

size ilaç vermez. Verse de siz iste
mezsiniz. Fakat mimarlıktan veya 
şehircilikten anlamadığını itiraf eden 
kaç kişiye tesadüf edersiniz? Hemen 
bütün valiler ve belediyeciler, bir yol 
açmak, yahut, bir yol etrafı süslemek 
veya bir park tarheylemekle imar 
yaptıklarr· :ı inanmaktadırlar. Bü -
tün mesele para ve mühendis bulmak 
tadır. Pek az vatandaş mühendislik 
gibi, mimarlığın dahi birçok şubelere 
ayrıldığını, nasıl göz hastalığınızı diş
çiye, veya diş ağrınızı mide mütehas
sısına tedavi ettirmezseniz, bir ban
kayı, bir evi, bir oteli, bir daireyi, bir 
hali de rastgele bir mimara yaptır
manız doğru olmadığını anlatamazsı

nız. Garp dillerinde bir sürü mimari 
mecmuası çıkıyor: eğer biraz mimar-

Bıt siluetin bir çimento apartmanla kesilmi§ olduğun:ıı farzediniz. Ne ha
zin değil uıif Fakat Mm ;naradan Suıtanahmede doğru baktığınızda, böyle 

bir cinayetin irtikap edildiğini göreceksiniz 

memelerı· d başka ne tf dersi huriyet devrı·nde Cihangirle Şişli a-lık tahsili görmüşseniz, bu mecmua- . ? n en ye a e -
nız rası baştanbaşa inşa olunmuştur. !ardaki örnekleri taklit etmekten da- · · 

ha kolay ne olabilir? Meşhur bir y k 'd k Floryaya giderken, Beyazrttan sonra 
1 ıp yenı en yapma iki tarafınıza bakınız: bütün o yan-

Fr"""'IZ şebircisi diyordu ki: "İstan- n· t · · · d 
~ ır svıçreli mütehassısın elın e gın yerlerinin hemen hemen kargir 

bul Ve Ankarayı dolaştım. Bilir misi- Millet M li . k 
.. . . ec sı bahçesi teessüs etme binalarla dolmuş olduğunu görccek-

niz ki bu iki şehrinizde bir tek bahçe uzere ı~ı: bir de şimdiki haline bakı- siniz. Birinde Beyoğlu alabildiğine 
yoktur!,, Bunu belediyecil:rimi~n v_e n:z. B.ag, ~o.stı:n, fidanlık, ne isters~- devam etmiştir; birinde Tatavla tak
hemşerilerimizin bahçe mımarlrgı di- hız'. dıye bılırsıniz: fakat bu, Türkı- lit ve tekrar edilmiştir. 
ye bir ihtisas mevcut olduğunu bil - yenın Avrupaya doğru dışında, bah· ı Şinıdf bu boş yahut yanmış mahal

çe ve~a. park adı verilen müesseseler- le arsalarının planı, belediye mühen
den .bın olmaktan uzaklaşmıştır. disleri değil de bir şehirci tarafından 

Lutfen Uludağ oteline gidiniz: yapılmış olduiunu farzediniz; bir de 
Ça~ı~ardan .uzakta, bir step paz:ça- hangi vatandaş bir bina yaptıracak
s~ uzennde, bır t~ı:a belediye daıre- sa, birkaç artist mimarın bu cephe
s~~ benzer ç~plak bır yapı görecek- leri gözden geçirdiğini, düzelttiğini 
sınız. Halbuki yu··ksek ormanlıklarda- "f d Y• 

·. . . tasavvur ediniz. Size teessu e ecegı-
ki otel tipı, her tarafta bin tecrübe 
ile elde edilmiştir. Sorarım size: bir 
veya birkaç :merkezde bir veya bir
kaç mütehassısa maaş vermek ve o
nun yanında mütehassıs yetiştirmek 
mi daha pahalıdır, yoksa bütün yap
tıklarmıızı yıkıp yeniden yapmak 
mı?.Çünkü hiç kimsenin şüphesi yok
tur ki Türkiyede fena veya çirkin ya
pılan herşey, bir gün yıkılarak, yerle

niz bir haber vermek isterim: bu iki 
büyük şehir parçasında teessüs eden 
Avrupalı 1stanbu1un şöhreti, modern 
Ankara mahallelerin:ın.ıöhretini çok 

li>ıanuı b . . b·raz 1ıaraplıktan ku.rlarınız. Bu iş, şüphesiz bir 
ıt escrım 1 ·· z 

•bide · . b' kere azdır. Fakat bıı az masrafla en guze 

rine iyi ve güzel konacaktır. 

lstanbulda T atavla 
Mübalağa etmeksizin sizi bir mu

kayeseye davet etmek isterim: Cüm-

geride bırakırdı. Ya masrafı diyecek
siniz: Fakat bütün inşa masrafı har
canmış değil midir?. Taksim meyda
nı faciası, bize, bir şehirci ile bir 
artist mimarın hazrrlayacağı meydan 
projesinden şüphesiz daha pahalıya 
mal olmamış mıdır? Ankaranm Cüm
huriyet imarcılrğına örnek olmasmm 
baş sebebi, planrnm vaktinde yapıl • 
mış olması ve mimari anarşisinin, az 

t>ı§rısı rııasraıırıdan m . .. 
•bideze 'd . . 1 d'· ·zmi" olur. Yeni lnhısarlar deposunun olmeden 1 en lnrı der1u:ı ırz · " .. . 

• 
1
-..,,nri manzarasını gosterıyor. 

yenı m ,,..... · 

I
,._.,.........-~ .. ..._.....-----~~ 
Münakaşa köşemiz 

bir derdi İstanbulun büyük 
60 kuruşa et yiyememek 

Bir okuyucumuz soruyor : Acaba belediye 
kendisine başkaı türlü varidat bulamaz mı? 
Bir okuyucumuz bize a,ağıdaki çok dikkate değer mektubu yaz. 

mıttır. Mektupta ortaya konulan dütünce çok derin tetkik ve ali· 
kalara layıktır: 

"Bir gün Kadıköy iskelesinde durup vapurlardan çıkanları sey. 
rediniz. Doktor olmanıza hacet yok: Hemen herkesin, et yeme· 
ye muhtaç olduğunu göreceksiniz. 

Bostancı köprüsünün öbür tarafında et 20 kuruştur. Bu yaka. 
sındaki belediye hudu'cludur, et 60 kı.rru;tur. 

Küçiikcekmeceden otomobille şehre gelirken et liatini sorunuz, . 
şehirden ayni farkı bulacaksınız. 

Sebep? Mezbaha! Belediyenin varidata ihtiyacı var. Belediye
ye kanunlarla bi!çok mükellefiyetler yükletilmiftir. Mezbahayı 
belediyenin elinden almak, lstanbulu daha yolsuz, daha harap bı· 
rakmaktır. 

Halk etsiz, lstanbul yolsuz! 
Acaba bunun bir çaresi yok mudur? 
Vardır: Akay (ki kazanır) ve şehir telefonu (ki kazanır) gibi 

müesseseleri belediyeye bırakınız, ve onu mezbaha karından cıa 
geçiriniz. 

Belediyeyi daha kazanıcı ve yaratıcı işlere sevkediniz.,, 

çok, vaktinde önlenmiş bulunmasıdır. 

lstanbulda asıl olan Türk 
eseridir 

Dikkat ediniz: 1stanbulu dolaşan
lar, Türk medeniyetinin vücut verdi
ği mazi eserlerine ve manzaralarına 
hayrandırlar; inhitat devrinde İstan
bul hrristiyanlarının ve levantenleri
nin yaptığı Galata ile onun tekrar
larından nefret etmektedirler. O 
halde yeni 1stanbulda hangi an'aneyi 
devam ettireceğiz?. Şimdilik Galata 
ve Tatavla, dev adımlarla, şehir sı
nırlarını da aşıp, Boğaziçi, Anadolu 
kıyılarını, her tarafı tahrip etmekte
dir. 

lstanbulda bir müdafaa edilecek, 
bir yıkılacak, bir de yapılacak üç ta
raflı bir sehircilik davası vardır. Ma
ziyi, y~ binaları ile değil, abide 
manzaraları ile müdafaa edeceğiz. 
Bunlar, baştanbaşa monotonlaşan 
yeni dünyada, 1stanbulun hususi ka
rakterini ve şahsiyetini varlaştıra
cak, yeni İstanbul, cihanın bugünkü 
sür'at ve temas şartları içinde mono
tonlaşmaya ne kadar :rnahkfım olsa 
da, büyük ve güzel mazi, gelecek 
nesilleri her gün daha fazla o
nu ziyaret etmeye sevkedecektir. 
Yeni mezarlıkları istediğiniz gi
bi yapacaksınız: lakin Karaca
ahmede dokunmıyaaksımz. Hal -
buki sizin gazetenizde okumuştum. 
Bir belediye veya idare imarcısı di
yordu ki: "- Karacaahmedi Perla-

M. D. lf. 

chaise'e çevireceğiz!,, yani mahvede-
ceğiz. 

Yeni lstanbul 

Yıkılacak bina ve mahalleler, mfi. 
letin servetine bağlı olarak, seneler 
ve nesillerce dı::vanı edecektir. Vazi
femiz, yıkılma mahkumlarını yeniden 
üretmemektir. 

Yeni İstanbul, modern dünyanın 
ileri şehirciliğini temsil edecektir. 
Eğer ı;ıchircilik, bizim bildğimiz bele
diyecilikten tnmamen ayrı ve başka 

bir san'at ise, 1stanbulda §ehircilik 
onun da en yüksek vasıf!< rmı iste
yen nazik bir iştir. İnhisarlar idare
sinin modern bir tütün deposu yap· 
mak teşebbilsünü nasıl sevinçle kar
şılamazsınız?. Fakat, bana dedikleri 
gibi, eğer bu modern depo Üsküdar
da 3inanm eseri olan Şemsipaşa tür
be ve binalarının yanma konacaksa, 
bu faciadan nasıl ürpermezsiniz? 
Bilakis o türbe ve binalar tahkim olu
narak, İstanbulun bir abidesi olarak 
korunacak, İnhisarlar idaresinin ye
ni binası modern İstanbul şehrinin 

- LUtfen sayfayı çeviriniz

F alih Rıfkı ATAY 

Mari Antuvanet Romanımı
zı İstanbul sayfası münase
betiyle sekizinci sayfamız
dadır. 

En modern kafalı şehirci, Le Fourbone lstanbulu,n 4te bu sfluetine hay. 
randır. Modern ma1uıllclerin inşası bu silueti bozmaz •. Lakin diğer inşaatı 
bu manzarayı birle§tirmek işi ancak, yüksek san'atkdrların kontroW 

altıncla tahakkuk edebilir 
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Nafia vekili 

Ali Çetinkaya 
dün Sıvasa gitti 

No. 6 

l'azan: Stcffau ZWELIG 

T A N 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Perde arkasında 

Son İspanyol 
isyanını kimler 
idare ediyor? Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz

den) - Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
yanında müsteşar Arif, inşaat reisi 
Razi, devlet demiryolları umum di
rektörli Ali Rıza, muavini Cemal Hi
dayet, hareket direktör muavini Ce
mal ve kalemi mahsus direktörü Ne
jat olduğu halde onu beş geçe treni
le Sıvasa hareket etti. Ali Çetinkaya 
Sıvas .- Erzurum demiryolu ile Ma
latya iltisak hatlarının inşaatı biten 
ve devam eden kısımlarını yakından 
tetkik ve teftiş edecektir. Ali Çetin
kaya bilahara Samsuna gidecek ve 
Samsunun su işlerile meşgul olacak

Küçücük güzel başını kiyotine 
götürürlerken evvela onu kirlettiler 

Yazan: A. Uamos Oliveira 
" El Socialista " gazetesinin 
eski baş muharriri 

lspanynyı kana boyayan askeri 
ihtilal, daha üç ay evvel sol cenah 
siyasileri ve gazetecileri tarafından 
k eşfcdil mişti. "' 

tır. 

bir parçası olacaktır. Meselenin na
zikliği burada meydana çıkıyor: çün
kü lstanbulda bu münakaşalar sık 
sık tekerrür edecektir. 

imar bürosu lôzım 
Nihayet İstanbul planı bir müte

hassıs şehirciye verilmiştir. Şimdi 

bu şehirciye itaat olunmak, ve bele
diyenin içinde veya dışında , şehirci

lerle artist mimarlardan mürekkep 
bir imar bürosu kurulmak, daha bu
günden bütün faaliyetler ve inşalar, 
şehircinin emri altında bulunan büro- Coşkun, tabiatli, kanı kaynıyan 
nun kontrolüne teslim edilmek lazım genç ve güzel bir kadın iradesiz. kuv
gelir. vetsiz, hasta bir kocaya düşmüş ... 

Yapılması gereken bin işten hangi- Herkesin yegane aüşüncesi: bu ko
sini hatırlayabilirim? Geçenlerde şe- cayı kiminle aldatıyor? 
hir dışındaki yeni asfalt yollan dolaş- Bilhassa söylenecek kat'i birşey 

tım. DüşUndüm: ne güzel fikir! I..a- bulamadıkları için bin türlü ihtima
kin bu yollan kimin için yapıyoruz? lil.t ile genç kraliçeyi kirletiyorlar. 
Turistlere, ve etrafı görmek istiyen Birisile, bir at ile veya yaya ge
bizlere kolaylık olmak için! Kendini- zinti yapsa derhal aşığı olduğunu 
zi turist yerine koyunuz. Evvela ilan ederler. Gözdeleri ve saray er
§ehre muntazam bir methalden gir - kanı ile yapılan bir eğlenti mühim 
mek istersiniz. İstanbulda bu methal, bir hadise qnlini alır. 
ne karada, ne de denizde var. Sonra Bütün saray halkı ve zadegan 
güzel bir cadde üstünden Garp şeh- kraliçenin aşıkane maceralarım uy
ri merkezine gideceksiniz. Ne bu durmak ve anlatmakla meşgul... A
cadde, ne bu merkez var. Oraya var- deta şiirler, şarkılar ve hicivler ya
dığınızda otelinizi, seyrüsefer kolay- parlar. Saray halkının ağzından 
lıklarınızı, tiyatronuzu, eğlence yerle- çıkan bu dedikodular halka kadar 
rinizi arayacaksınız. 1f.tanbul bunla- l yayı ır.. 

rın ayrı ayn hepsinden mahrum. Senelerce Mari Antuvanet'in na -
N:hayet şehrin yüzlerce abidesini mus ve haysiyeti ile oyuncak gibi 
dolaşmağa çıkacak. ınız. lç şehirde oynandı. İhtila:ı baş göstermeye baş
bir metre asfalt yok. Neden so!n-a lıı.füğl zaman""kn!Hçcyi bir ahlaksız
surlatı ve etrafı gezmek arzusuna BU lık ve şehvet modeli olarak göster
~eceks~.iz: lşte. ~iz .bunu yapıy~z:ız.' diler. Küçücük güzel başını kiyoti
Sakın ıtıraz ettıgımı zannetmeyınız. ne götürürken bin türlü iftiralarla 
mademki ergcç lüzumlu bir şeydir. evvela onu kirlettiler. Sonra öldür
Meydana gelmekte olmasına teşek- diller. 

Şahsi kanaatime :;öre, hükfunet 
bu darbenin başlıca esaslarına vakıf 
bulunm.tkta idi. Evvelce 25 temmuz
da yapılması kararlaştırılmış olan 
bu ihtilal, kralcı faşist lideri Kalvo 
Sotelo'nun katli ve Fast.n işçilerle 
yabancı Lejionc.rleı arasında vuku 
bulan bazı hadiselerden dolayı tecil 
edilmiştir. 

l "Halk Cephesi'' ııin tam zaferile 
neticelenen 16 şubat intihabatından 
sonra, Kalvo Sotelo katlcdilmc•ııiş 

olsaydı dahi, bu ihtilfıl muhakkak o
larak tekrar patlıyacaktı. Zira vazi
yetten memnun kalmayan cümhuri
yet aleyhtarı muhafazakflrlar, cebri 
bir hareketle bu siyasi durumu de
ğiştirmek için plfutlar hazırlamaya 
başlamışlardı. 

Filhakika muhafazakarlar rey ne
ticesinde kazanamadıkları zaferi si
lah kuvvetile temin etmek istediler. 

liriz. Paristen az uzakta, tam köy "Halk Cephesi" hükumeti ise on
denecck bir yerde. sırf bir kralın lann bu plfmına vakıf olarak, tetikte 
arzusunu yerine getirmek için böy- duruyordu. 
le bir saray kurulmuştur. On Dör- lt.,akat bUti.in bunlara rağmen, fa
düncü Lui böyle istemişti. Bir mak- şistler asayişi ihlal etmekte ve bir 
sadı da bir Fransa kralının yaşa - sürü cinayetler' yapmakta devam e
mak için halka ihtiyacı olmadığını diyordu. 
. . Sağ cenah ''Balk cephe" sinin in-
ıspat etmektı. tih b tt k" aferı· . ··t k' 'Ik . a a a ı z nı mu ea ıp, ı 
. K~ndınden sonra g~len On ~e: intikam olarak meşhur sosyalist a

şıncı ve On Altıncı Luı) !er bu nısı 

1

• vukat Irnenez d .! Asuayı öldürmek 
saraya ve devlE'te · varis oldular. teşebbüsünde bulunmuş, fakat mu
Fakat babaların • yaratıcı kuvve- vaffak olamıyarak ancak onu mu
tine tevarüs edemediler. Krallık hafaza eden polisi öldürmüştür. 
devirleri esnasın.da haricen h<'r şey Ayni cenah, bundan sonra. cüm
ayni şekli muhafaza etti. Ne htı· huriyetçi avukat Ortega Casset' in 
dutlar, ne an'ane ve adetler, ne Ii- evini bomba ile havaya atmıştır. 
ııan, ne din hiçbir şey değişmedi. Hatta, bununla da iktifa etmiyerek 
Yine yüzlerce hizmetkar her taraf- hükumetin polis teşkilatı erkanın

dan iki kişi daha öldürmüştür. 
ta dolaşıyor, ahırlarda iki bin tane Yüz senedPn beri ilk defa olarak 
et besleniyor, balolar ziyafetler ve- böyle geniş mikyasta rspanya iizeri
riliyordu. Kral yine Lui ismini ta- ne çökmiiş olan bu siyasi afetin iç 
şıyordu. Fakat <'ski kudretli hUklim yüzü şöyle izab. edilebilir: 

darın yerinde kadınlara e&ir olan 
sözünü kimseye geçiremiyen birisi 

bulunuyordu. Saray yine muhar -

rirler, şair ve edipler, mimar ve 

musikişinaslarla dolu , fakat bunla-

Hükumeti elinde bulunduran 1933 
- 1935 senesine kadaı' - c ali, 
i~çi yevmiyelerini açlık derecesine 
kadar tenzil ettiği gföi, zirai ıslahat 
sahasında alınan tedbirleri de lağ
vederek, 1934 senesinde birleşik 
cümhuriyetçiler ve işçiler partisinin 

kür etmeliyiz. Fakat artık baştan ve 
mütahassıs kararlanna göre çalışa

rm hiçbirisi eski devrin meşhur ü- ihtili'ı.line meydan vermişti. 
Avrupanın umumi tarih prensiple- dehası ve filozofları değil. Bir Bos- Haddizatinde zirai bir memleket 

rini değiştirmeye bir kadının fela- suet, bir Racine ve bir Corneille olan Ispanya için, toprakta çalışan 
keti ,bir kocanın vücutça kusuru, ha- artık yetişemiyor. Etrafı dolduran _ amelenin vaziyetini ıslah meselesi, 

lım. 

Fas ve lstanbul 
Bir sene kadar oldu. Bir ecnebi mi

ruan diyordu ki: "- Fas nedir? A
vuç kadar yer! Fasta !stanbula nis
beten ne var? Hiç ... Fakat Fasın bir 
kaç senelik imar emeğinden sonra 
yılda ne kazandığını bilseniz, hayret 
edersiniz. 1stanbula gelen binlerce 
turiste siz, çoktan ödenmiş bir 
sermayeden başka ne vereceksiniz? 
Bu sermaye, seyredilecek manzara 
ve abidelerden ibarettir. lşte en kiı.r
lı endüstri! 

Ayni zat demişti ki: "- İst.nnbu
lun şu hususiyeti var: diinyada doğ
muş olan insanlardan biraz fikir ter
biyesi görmüş olanların hepsinin ru
hunda 1stanbulu görmek arzusu var
dır. Siz bu arzuyu istismar etmeyi 
bilmelisiniz?. 

Netice 
Biz Atatürk Cümhuriyetçileriyiz. 

Bizim için yapılması liızım gelenin 
yapılma imkanları mutlaka bulu
nur. On küsur sene içinde hakikatleş
tirdiğiniz eserlerden çoğuna, inkar
lar, mukavemetler ve gülüşmeler ara 
sında başladık. Cihanın iki üç asır

lık menfi itikadım kökünden sarst1k. 
Başvekilimiz, bizi, önümüzdeki 15 
sene içinde şimdikinin birkaç misli 
kuvvetli olmak kararını vermeğe 

davet ediyordu. İstanbul ve onun tu
rizm hinterlandını (lzmit körfezi, 
Yalova ve Bursa) ayni müddet içinde 
dünyanın ziyaretgahı haline getire • 
ccğimizi kendimiz vadedelim. Şefleri
mizin bizi imkfınlaştıracağına asla 
şüphe etmeyiniz. Elverir ki garp zev
kinin, garp kültürünün, garp ihtisa
sının ha.kiki emekçileri olmak, spekü-
15.syoncuları, menfaatçileri, cahilleri 
işimizin etrafından kovmak iradesin
de sebat edelim. 

En başta, şehrin iman, abideleri
nin ve tabiatin müdafaası ile, her 
lstanbul hemşerisinin geceli gündüz
lü alakalanması gelir. Eğer siz İstan
bul sayfanızla bu alakayı canlandıra
bilir, ve onu aşağı hislere hizmet et
rneğe sevk ve onlarla oynamağı se -

kiki bir amil olmuc:tur. Krallık nü- tabiidir ki bu"yu"k bır· ehemmı' t 
:t lar bir sürü dalkavuktan ibaret ye 

fuzu halkın Bastiy kalesini almasile kcsbedecekti. 
kırılmamış, kraliçeye malik olama - Kim Pmpadür veya Du Barry ıgi- Halbuki, diğer taraftan, seneler-
makla kırılmaya başlamıştır. hi kralın iki baş gözdesinin önün- denberi bu ameleyi istismara ahş•ı.ış 

Bu karı kocanın hususi hallerinin de daha çok eğilir, kendini daha olan çiftlik, arazi sahibi burjuvalar, 
bu şekilde ortalara dökülmesi sade çok beğendirirse külahı 0 kapıyor. bunların vaziyetini ıslah maksadı ile 
ailevi sebeplerden ı·ıeri gelmemı"ştir. H k alınan herhangi bir tedbire karşı er es değerine göre değil, dalka- · l k · 
Bunun bilinmesini istiyenler bu ha- manı 0 ma ıstiyeceklerdi. Netekim 

vukluğunun derecesine göre rütbı! şimdiki ihtilali idare edenlerden ço-
vadisin yayılmasına çalışmışlardır. alıyor. ğu çiftlik ve arazi sahiplerinin pek 
On Altıncı Lui'nin doktorlardan ve yakın akrabası, hatta kardeşı· "e ya-

l. tt.n b k d k k Fakat birdenbire herkesin nazarı • ame ıya n u a ar or masma hut çocukları bulunmaktadırlar. 
kardeşleri sebep olmuştur. Kralın dikkatini yeni bir hadise celbediyor: Is~anya ihtilali~in mahiyetini böy-
zürriyctinden mahrıım olması, ken- Ortaya. on beş yaşında bir genç lece ızah ederken, şunu da kaydede
di krallık ihtimallerine kuvvet veri- kız çıkıyor. Evvela veliaht karısı lim ki, bu Faşist hareketi .t.lmanya 
yordu. Nitekim kardeşi Dük De da ve Italya'da tat'bik edilmekte o-olarak ortaya çıkan bu güzel ço- f · 
Provans On sekizinci Lui olmaya lan a~ıst rejimlerile hiçbir yakınlığı 
muvaffak oldu. çuk bir müddet sonra kraliçe olu- ve bagı yoktur. İhtilali idare eden-

Yedi sene sonra On Altıncı Lui 
tam manasile bir koca ve bir baba 
olunca evvelce krallık ümitlerine 
düşenler kendisine ve karısına düş
man oldular. Bilhassa Dük De Pro
vans Mnri Antuvanete garez olmuş 
ve onu hiç affetmemiştir. Adeta 
Büyük Fransız 1htilwi Dükün sara
yında hazırlanmış ve oradan doğ -
muştur. 

Bütün bu vahim neticeleri anla
maktan pek uzak olan on beş yaşın
daki kraliçe şen kalbi ve neş'eli 

tavırlarile tahtın basamaklarım çı
karken bu yol;ın sonundaki feci ö
lümünil hissr:tmiyordu. Talih, fena 
bir akıbete namzet ettiği insanlara 
evvelden mukadderatlannı haber 
vermiyor. 1çledine hiçbir korku doğ
madan, kaygusuz ve fütursuz ha
yatlarına devıı.m edip gidiyorlar. 

USONCO BAP 
Vera1\y sarayında ilk zamanlar 
Hala bugün eski Fransanın mut

lakıyet idaresinin en canlı timsali 
olarak Versay sarayını göstercbi-

ven demagoglarla sokak politikacıla
rının elinden kurtarabilirseniz, Cüm
huriyetin İstanbul eserinin tahakkuk 
etmesine yardım etmiş olursunuz. 

Falilı Rıfkı ATAY 

yor. Daha kraliçe olmadan evvel Ier profesiyonel "darbei hükiimet"çi 
olup. askerlikt<'n ziyade siyasetle a
Jıikıı.dardırlar. 

herkes hissediyor ki pu sarışın Vi
yannh kız bu sarayın içinde büyük 
roller oynayacak. 

İlk bıraktığı tesir pek iyi olu-

yor. Uzun 1.amandanberi Fransız sa 

rayı bu kadar güzellik görmemişti. 

Mari Antuvanettc bir heykel zarafeti 

ve incelıği vardı. Ayni zamanda 

fevkalade canlı ve hayat dolu bir 

kadındı. Yürüyüşü, oturup kalkışı, 
dans edişi kusursuzdu. Sağa sola 

selam vererek meşhur aynalı salon

lardan öyle azametli bir geçişi vardı 

ki herkesi hayran bırakı:;ordu. O 

zamana kadar sarayda birinci ro

lü oynıyan kadınlar bu genç ve 

güzel kızın onlara kat kat tefevvuk 

edeceğini hissederek derhal kıskan --

mağa başlamı rdı. 

(Arkası var• 

Bulgar Kralı Berlinde 
Sofya. 5 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
· Bulgar kralı Boris evvelisi günden 

beri kraliçe ile birlikte mütenekkiren 
Berlinde bulunmaktadır. Kraliçeye 
dün bir Bcrlin kiliniğinde ufak bir a
meliyat yapılmıştır. 

Ispm.ya ordusunun en genç gene
rallerinden biri olan Franko, kralcı 
dır. Fakat, buna rağmen, hükumet 
onu orduda muvazzaf olarak sakla
mıştır. 

:Müfrit bir kralcı olan general Mol
la' ya gclınce, o Alfons zamanında 
Madrid' in son polis müdürli olmuş
tur. I<ralcı generallerden Goded ise 
şimdi hükfımet kuvvetleri elinde e.sir 
olarak bulunuyor. 

Perde arkasından ihtilali idare e
den en mUhim şahsiyet ise, Endülüs 
Vilayetinde vasi araziler sahibi olan 
eski Cumhurbaşkanı Alkola Zamo
ra' dır. Şimdi ki Cumhurbaşkanı A
zana' karşı beslediği kin ve garez, 
memlekette hiç kimse için bir sır de
ğildir. 

lspanya' da ki hadiseler işte bu 
şerait altında inkişaf etmektedir. 
Kralcı faşist unsurları vaktinde or
dudan uzaklaştırmamak gafletinde 
bulunmuş olan hükümet şimdi bu 
hatasını tamir etmek maksadile iş
çilere silah dağıtarak milis te3kilatı 
vücuda getirmiş bulunuyor. 

Bu tedbirin istikbalde ne gibi neti
celer vereceğini şimdiden tahmin et
mek bir güçtür ... 

6 - 8 - 936 

No. 6 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Raşel haykırdı: Beraber mi öldür
dük? Yani ben de beraber öyle ini? 

- Moiz!.. Moiz! .. 
Bu iki Moiz bu anda dünyada de

ğildi. Telgraf "Roma'' noterindendi: 
Raşelin kocası dün intihar etmiş

ti. Cevat suratıııı makarnadan kal
dırdı. Ağlayacaktı. Fakat Raşe! gl5z
lerini kapadı, bir ev dolusu sesle hay 
kırdı: "Namus kurbanı kocacığım!" 
Sonra Cevada gözlerini iki misli aç. 
tı: "Sen öldürdün onu! Sen! Sen! 
Sen!" diye haykırdı. 

Cevadın gözleri ağlamağa hazırla

nırken kaşları çatıldı. Kadına fena 
fena bnktı. Raşe!: 

- Ne bakıyorsun? Veremli herif! 
Dedi. Ccvadın, veremli olduğunu 

kadına üç doktor söylemişti. Fakat 
Raşe! bunu Cevadm kılları karşısın
da unutuyordu. Şimdi; o kadar kız
mıştı ki Cevadın hastalığına inanı

yordu. 
Cevat, Fransızca konuştuklarını u

nutarak. uşak Ahmede: 
- Çık sen dışarı! 
Dedi. Ayağa kalktı. Kısık sesle Ra 

şele: 

- Ben öluürmeclim; beraber öl -
dürdük. 

Dedi. Sonra sesini daha yavaşlat-, 

tı: 

- Divanda aşk yapılmaz Madam. 
Her işin yeri var Madam. Yatak oda 
smda yemek yenmez Madam! Yemek 
masasında uyku uyunmaz Madam! 

Dedi. Raşe! haykırdı: - "Beraber 
mi öldürdük? Yani ben de beraber 
öyle mi?.,, 
Kadın delirdi. Yemek masasının 

örtüsünü ucundan yumruğiyle yaka
ladı? Bileğine sardr. Hızla çekti. Ma 
sanın Ustündcki gümiişler, kristaller, 
çiçekler, örkidcler, birdenbire hava
da uçtular, bil'den'bire yerdeydiler. 
Kadın haykırarak: 

- Al işte! Ben ')ldürdüm ! Ben öl
dürdüm! diyor, yerde kırılmayan bar 
dakları duval'daki kalın seccadeye fır 
lfttıyo , duvard~· lanan kar top
lan sesin~ kırıyordu.' 

Telgraftan bir gün sonra Galatada 
3 bankada, dirseklerine kadar kolla 
n siyah memurlar ~foizin dosyeleri
ne eğiliyorlar; iki avukat yanın saat 
te zengin oluyor; noterlere banka
lardan dosya dosya tercümeler veri
liyor, iki ufak şirket iflas ediyor, bir 
Rum tüccara inme iniyordu. Ve yi
ne ayni telgraftan birkaç gün sonra 
Şişli salonlarındaki çaylar daha can
lı idi: Artık kadınlar konuşacak şey 
bulabiliyorlardı: "Raşe! ayda 6 bin 
lira sarfediyordu. Moizin Romada ye 
ni bir metresi, bir de Viyanada aylık 
bağladığı eski metresi vardı. Moiz 

intihar etmez de ne yapardı? Zaten 
son sene de onlar satıp yiyorlardı. 
Kocasının İtalyaya giderken Raşelin 
üstüne yaptığı şeyler bile satılmış -
tı .. , 

Raşel yalnız kalınca ko~ıı sının bu 

seferki namuımna şaşıyordu: Kocası 

bu "kaza" ya bu sefer neden bu ka
dar müteessir olmuştu? 3 sene evvel 
Raşelin başına Viyanalı komisyoncu

dan "kaza'' geldiği zaman Moiz 2, 3 
hafta kızmış, sonra "kaza" dan karı 

sının nasıl kurtulacağını hekimle a -

pandisit ameliyatı gi'bi konuşmuştu: 

Serin kanla .. 
Telgraftan 8 gün sonra Raşele 1-

talyadan bir mektup geldi: Müstatil 
zarflı, ıtırmızı mumlu, kalın bir mek

tup ... Rnşcl mektuba bakınca sarar

dı: Bu, onun gönderdiği mektuptu. 

Zarfın arkasında, Moizin öldüğü ya

zılmıştı. 

Bereket ki Cevat odada yoktu. Ka 

dın atanacaktı. Fakat işin içinden çı 

kamıyordu: Demek ki kocasını ka -

ğıt öldürmemişti? O halde "intihar" 

ne demekti? Gala tadaki 3 bankadan 
birinin direktörüne telefon etti. Di -
rektör telefonda: -bir kartvizit ka.. 
dar klişe ve kısa olarak - Moize acı
dı; sonra, kocasının niçin kendisini 
vurduğunu mutlaka öğrenmek iste -
yen kadına: 

- Hesap meselesi Madam! Banka 
ya geliniz, anlarsınız. dedi. Telefonu 
kapadı. Biraz sonra aile avukatı Ra
şele telefon etti: 

- Son ayda Mösyö iflas vaziyetin
de idi. Bonolarını ö<leyemedi. Kendi-

sini onun için vurdu. Hesap mesele-. , 
sı. ... 

Dedi. Telefonu kapadı. Fakat be· 
men yine açtı: 

- Bu gece size geleceğim. Daha 
anlatacaklanm var Madam! dedi. 
Bu üç muhavereyi ikinci kattaki te
lefonda dinleyen Cevat makineden 
kalktı. lki baş parmağını yeleğin.in 

iki koltuğuna soktu. 
- Hesap meselesi, hesap me;cle· 

si! 
Diye güftesi banka direktörile avu 

kat, bestesi kendisinin olan bir şar· 
kı tutturdu. Yavaş yavaş güftesi ba.ll 
kaciyle avukatın, bestesi kendisiniıı 

olan hafiften bir şarkı tutturdu: 
- Hesap meselesi! Hesap ınc~e· 

si ! 

Avukat 
Adnan zatürreeden kalkalı iki haf• 

ta var. 
Üçüncü hafta, prenses Bahire B<>" 

ğaziçindeki bu köşkte Adnanla Sil• 
heylayı evlendiriyor. Adnanın bütün 
serveti pantalonunun cebinde; 180 
kuruş! .. Bu köşkte evleneceği içill 
köşkün sahiplerinden borç para is• 
temeğe utandı. Naşitten almağa git• 
ti. 

Düştükten sonra, Adnan, vaktiyle 
iyilik ettiği adamları kendi kendin• 
hatırlıyordu. Naşidi harbi umumide 
zengin ettiğini sık sık hatırlıyan Ad· 
nan, ondan, yakında ödemek Uzer• 
- çünkü yakında avukatlık edecek· 
ti - biraz para istiyebilirdi. 

Naşidin konağına prens Hasanın 
otomobiliyle gittiği için Adnands. 
borç istiyecek adamın dalgın, uza• 
mış yuzu yerine eshamının "divi• 
dant,, mı almağa giden meclisi ida.• 
re azasınuı mühim çehresi vardı. 

Otomobil durunca Naşidin kona.• 
ğının kapısı kendiliğinden açıJdI• 
Kaskatı, upuzun uşak ''ferfurje,, ka• 
pmm kenarına yapıştı. Adnan, vak• 
tiyle, ziline asilmadan aÇTimıyal 

kendi konağının kapısını hatırladıi 

sonra Belkısın bir türlü o konaktaıl 
memnun olmıyan gözlerini düşündil· 
Adnanı salona aldılar: KrinoliJJ 

koltuklarla, etrusk sandalyeler döşe' 
li salon ... Adnan kahvesini bitirince. 
uşak beyefendinin evde olmadığ'ıııl 
söyledi: Beyefendi yatıyle 3 "günden• 
beri denizdeydi. Adnan gene kendisi• 
nin bir zaman.ki konağını düşündU: 
Gelenlere onun evde olmadığlnı u• 
şaklar sokak kapısında söylerdi: 
Belkısın müstehzi gözlerini batrrıadJ• 

Fakat tuhaftır; son zamanda, ç0J 

değişen bu konağın :htişammda l'J&' 
şidi 'bulamadığına Adnan sevinnıif 
ti. 

Ertesi gün köşkte prenses Babfıf 
sürüklenen, güç bir davasının bitiril• 
mesini Adnandan rica etti. "Mahl<e" 
mei teftişi evkafta,, uyuyan bu d•' 
vayı Adnana verirken, prenses J3S' 
bire: 

- Ama. bu işimi bir dost gibi tJÔ' 
receksiniz beyefendi! 

Dedi. Adnan anlıyordu: Ona ıı""' 
kat ücreti verllmiyecekti. Eh, 1"' 
köşkte uzun süren misafirliğini. b•' 
kılan hastalığım bu tür!U ödiyeceJC• 

ti. Bütün kibriyle seviniyordu. f'S' 
kat prenses Bahire: "Araba parS~ 
olarak!,, dedi, bir zarf uzattı. 1]{~ 
araba parasını görüp küçülrnell1 
için Adnanm geç açtığı bu çok iJlct 

zarfta 3 tane 500 lük vardı. ")ı.r3~ 
parası., nın 1500 lira olduğunu g 
rünce gözünde dava bUyUdil; pre:: 
sesle dost olmasaydı kimbilir ne;e
dar vekalet ücreti alması lazırng 

·g•' 
ceğini düşündü. Birkaç aylık Jlll risf 
firliği ve bir hastalığının tedll:P' 
için kendisini prensese :rninnettcl' 
eden talüne küstü. Ka~'1lettiği ,•eiç!Jl 

Jet ücretini yakından görmek --1ıJC' 
••silr" dava y n koştu. Fakat iJl' 

!enen, gU.,;,, davanın mahkerncde
1

6()0 
mını çıkmış bulunca şaşırd.ı: •b fit' 
lira araba parası değildi, nıl<~ d•ıı 
diyesiydi. O zaman 1500 ıırıı. ott" 
utandı; bu parayı prenscS cJııfl" 
"borç,, diye verseydi Adnan ıırP1 
memnun olacaktı. Bu araba P 
değildi; nikah hediyesiydi. 

Xikahlandılar. rJ 
[Arkası ve. 
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Dertli Hasan, genç kızın gQzlerinin içine bakıyor, 
dil bilmediği için bakışları ile konuşmağa çalışıyordu 
- Benim hiç budala olmadığımı 

töreceksiniz ..• 

* 
-3-

lzlanda ..• 
1627 yılı haziranının yirminci gü

hiydi. Izlanda adasmm şark sahille
rindeki Grindavik limanına o zamana 
kadar oralardaki insanJarm hiç gör
:rtıedikleri şekilde, garip bir gemi gi
riyordu. 

Bu, Recep Reisin gemisiydi. 
Bebrid adalarından sonra sisli, ka 

Palı ve gittikçe soğuyan bir hava için 
de hiç durmadan şimali garbiye doğ
ru gitmişlerdi. 

Bentzon merak ftti. geminin lostromosuna seslendi: 
- Peter ... 

Bu yolculuk sekiz gün sürmüştü. 
Yol da iki Danimarka ve bir İngiliz 

kemisine rastlamışlardı. Fakat üçü 
de küçük teknelerdi. İki Danimarka 
gemisi Türk kadirgasını görür gör -
tnez kaçmaya başlamışlardı, fakat ar 
kalarmdan yetişilerek top ateşine tu 
tuıınuş, güverteleri kasırga yalallll§ 
gibi allak bullak olmuştu. Onlardan 
aldıkları birkaç esir o kadar değerli 
değillerdi. İçlerinde mal da yoktu, 
!:il.nkü !zlandaya mal götürüp dönü

Ensonra bir gün akşama doğru Iz
landa adası görünmüştü. 

dıvarları taştan yapılmıştı. On dı
varları kalın ve büyük kalaslardan
dı. Çok meyilli olan damları ise saz
ı arla örtülmüştü. 

Atcıfür7~ Flo1·yada bir sandalda kürek çeki21orlar 

l'orlarmış. 

İngilzi gemisi daha akıllı davran
?rı.ış, Recep Reise yüz altınla on çu -
vaı peksimet vermiş, yakayı kurtar
ll'.Uştı. 

Anskar bu vakalann sonunda: 
- Size ben söylemedim. mi? Görü

l'orsunuz ki hiç yalan söylemiyorum. 
Diyor. Lakin gene de İzlandadaki 

hıal ve esir bolluğundan coşkunlukla 

Deniz kenarında dümdüz kırçıl bir 
ova ... İleride kıyılar birdenbire yük
seliyor ve yalçın bir uçurum halini 
alıyor. Biraz Herdeki tepeler bu mev
simde bile karla örtülmüştü. Daha 
ileride volkanik dağlar vardı. Onla
rın tepeleri ve yamaçları ÜJe güneşin 
son ışıkları altında bir ayna gibi 
parlıyordu. Bunlar glasyelerdi. 

Liman kenarında ancak birkaç 
kulübe vardı. Daha ileride ve hafif 

Recep Reis burada hatırı sayıla

cak birşey bulamıyacağmı anlamış

tı. Hatta uzaktan gördüğü sırada uğ
ramadan. geçmeyi tasarlamıştı. Fa
kat biraz daha sokulunca içeride bir 
geminin bulunduğunu gördü. O za
man rotayı değiştirmekten vazgeçti. 
Yalnız limandaki gemiyi ve biraz ile
rideki halkı ürkütmemek için levent-

meyilli bir yamaçta yirmi kadar bü- !ere şu emri verdi: 
bahsetmeyi ihmal etmiyordu. Çünkü Arkası var yücek ev görünüyordu. Bunların yan 

Recep Reisin buralarda kalarak gemi ==========:==================== 
;:~~~~ya karar vermesinden korku- Murat Germenin 

Yolculuk ayni zamanda eğlenceli 

geçmişti: ölümü meselesi 
Dertli Hasan artık dertli değildi. 

Hava tehlikesi 
için yardımlar 

Sazile şen türküler söylüyordu. Gü -
lümsüyordu. Çünkü Recep Reise: Valinin ameliyat neticesi İskilipte birçok toplan-

- Bu san kızı bana sakla reis .. di
lersen bedeli ne tutarsa ödeyim.,Ben 

öldüğü doğru değil tılar yapıldı 

<len bunu esirgeme ... Manisa valisi Murat Germenin ölü İskilip (Tan) - Memleketimizi şe
Diye yalvarmış, ondan da şu ceva nıü münasebetile, bazı gazetelerde 

br almıştı: yanlış yazılar çıktığı görülmüştür. 
- Bizim on tane dertli Hasanımız Manisa memleket hastanesi ope-

reflendiren değerli Kastamoni saylavı 
Srtkı Şerif Eken, 

)ok. Sana onun gibi yüz kız feda ol- ratörü doktor Semih Sumermandan 
sun. Akın sonunda malları ve esir- aldığımız bir mektupta deniliyor ki: 
len pay ederken 0 kadar hakkın ol- Murat Germen gibi ismini evvel-

Cümhuriyet alanın 
da şehitler anıtı 

· etrafında hemşe

rilerimize bir söy
lev vermiş ve he
yecanlı sözlerle 
halkı hava kuru -
muna yardıma ça
ğırmıştır: 

Atatiit·k Flm·yada halkın co§kıtn tczahilratı arasında 

tnasa bile elbet kolayını buluruz. den bildiğimiz '7e sayğı beslediğimiz 
Dertli Hasan sevinçle Reisin elleri- bir idare reisine karşı, en vahim şe-

tıe sarılmış, öpmüştü. rait içinde meslek mes'uliyetleri ka-
0 giderken Recep Reis arkasmdan bul ettiren şey, ancak ilim kifayeti 

gÖYlenmişti: olabilir. Bu itibarla doğrunun bilin-
- Onun bekçiliğine de seni koyu- mesine delaletinizi rica ederiz. 

~otum. Yiyeceğine, içeceğine iyi bak Sayın Vali ameliyat yüzünden öl
liavaıar gittikçe soğuyor, üşümesin! müş değildir. Ameliyat pek vahim 

Bele bu sözler dertli Hasanın pek hastalığın ilk adımı telakki edildiği 
hoşuna gitmişti. için hemen icra edilmiş, alınan neti-

Yolun devamınca Dertli Hasan ceye istinaden müteakip tedaviler de 
t.enç kızın yanına giren biricik erkek en yeni telakkilere uygun tarzda ya. 
t~. Onun gözlerinin içine bakıyor, di- pılabilmiştir. Öli.im sebebi, iptidada 
lıni bilmediği için konuşamasa bile, konulan teşhisin çok vahim ve ta
~akışlarile konuşmaya çalışıyordu. 

akat genç kız onun gibi değildi. Yal 
b.ız bir defa: 

- Nereye gidiyoruz?. 
biye sormuş; Hasan da bunu anla 

l>atak· 

2'"u - İzlandaya.. .İzlandaya gidiyo -
z. 
l:>iyerek eliyle işaret etmişti. 

b· Genç kızın yüzünde ancak o zaman 
ır sevinç dalgası esmişti. 

C liasan, hisli ve iyi kalpli bir gençti. 
c:~ç kızın yavaş yavaş gönlünü ala-

gııu UmPyordu. 
et Ona güzel bir döşek yapmış, ken
ti 1. keçesini vermiş,, aç kalmaması, 
~Ülı:ı.enıesi için hiç bir§ey esirgem~ 
() ışti. Batta bu yüzden arkadaşları 
nı.ınıa şakalaşıyorlardı: 

r - Sen yanlış yola sapmışsın. Sa-
ay~a lala olacakmışsın! .. 
~ Şınıaıe yaklaştıkça deniz daha ko
):: mavi oluyor, geceler daha çok u
cl Yordu. Günün sabahı ve akşamı 
6 Onuk bir kızıllık içinde Uçer beşer 
aat ı:ı-· .. uru yordu. 

savvur edilmiyecek derecede seri sey 
reden ihtilatından ileri gelmiştir. 

Fevkalhad nezfi pankreas iltihabm
nın ilim ifadesini meslekda.§larımız 

güzel bilirler ve hastalığın bu halile 
fenni yardımların ve kurtarma im
kinlannm nasıl dışında kaldığını ko 
lay takdir ederler. Bu hakikatler kar 
şısında " ölüm ameliyat neticesinde 
vuku bulmuştur" kaydile diğer ga
zetelerde intişar eden bazı satırlar 
doğrunun ifadesi değildir: Hadise 
üzerine MUddeiumumiliğin meseleye 
vazıyet ettiğinden bahsediliyor. Bu 
~ekli tahrir öyle sanıyoruz ki nabema 
haldir ve biz aniyen hastalanan sev
gili bir idare amirine bilgilerinin em. 
rettiği müstacel yardımları sunanla
rın hadise yarattıklarından haberdar 
bulunmıyOl"uz. 

Genel savmanlıkça yaptırılan o
topsi, umuınl hukuka tealluku nokta
sından hakkı kelamımızı kaldırmış 

tır. ölüm sonrasında yapılan bu tet
kikin neticesi ile ilim kanaatimizi 
izah eden müspet vesika mahiyetin· 
dedir. Meslek konuşmalarının yeri 
burası olmadığı için fazla yazmağı 

muvafık bulmuyorum. Size yalını 
şu kadarını söyJiycbilirim ki, bu has
talık, garp neşriyatında da her vakıt 
fevkalade vahim halini muhafaza et-

~ . .lJzakta bir balinenin su üstünde 
tı~~en küçük bir ada gibi geçi§i, bir 
() ıy~ halinde su fışkırtması onların 
di~~~~na kadar görmedikleri şeyler
t1ll le~ Atlas Okyanusunun ortala· 
lt.~ <iogru Yilzen birer dağ büyük· 
- llde Aysbergler onları daha çok 

endiriyordu, miş, teşhis ve tedavi noktasından 

Cümh uriyetten 
ve onun yarattığı 

Sıtkı Şerif muazzam eserler -
Erken den canlı misaller· 

le bahsetmiş ve tayyarenin zamanı
mızdaki önemini izah etmiştir. Uzun 
süren ve çok alkışlanan bu konuşla 
halkmıızrn yurtseverlik damarını 
kamçılamış ve herkesi seve seve yar
dıma koşturmuştur. Srtkı Şerif Eken 
şehirli ve köylüye, göklerimizi çelik 
kanatlarla örmek için yardmılarını 
beklediğini veciz sözlerle anlatan 

binlerce beyannameler dağrt.uuŞ· 
tır. 

sev:ınçıe öğrendiğimize göre, bu 
senekı hava kurumuna yardım mik· 
tarı geçen senekinin üç dört mislini 
aşacaktır . 

. tı_ç~rnizden sonra nahiye ve köyle
rımızı dolaşarak harmanlarının ba • 
şmda köylülerimizle hava tehlikesi 
ve ondan korunma çareleri hakkın· 
da çok samı"nu• k . _ onuşmalar yaptık • 
tan sonra dıger vilayet ve kazalar· 
da çalışmak üzere ayrılan saylavımI
zı kalabalık bir halk kütlesi uğurla
mıştır. Kendisine bu işindeki çalış
malarında bütün İskilipliler başarık· 
lar dilemektedir. 

en büyük profesörleri kat'i aciz i
çinde bırakmıştır. Manisada benim 
ve ~u~terem meslekdaşlarımın vakrl 
gecıktirmeden tahkikini lüzumlu bul· 
dukları ~üda~ale ve tedavi şart· 
larını~ . ısabetın~ sözle değil, yapılan 
otopsının verdigi kanaatle izah edi
yoruz. Mümasil başka bir vak'ada 
hattı hareketimiz yine ayni olacak, 
Murat Germeni kurtarma uğrundaki 
yardımlarımızda en küçük değişikli
ği tevlit etmiyeccktir, 

_ _ Atatürkün Floryada clii.nl'ü demiz gezintilerinden bir intiba 
,,,..b>-~ 

. Cüınhurreisimiz Floryada de
nız sporlanna devam etmekte
dirler. Büyük önder, dün öğl~ 
den sonra deniz kö,künden sa:n
d~la denize çrkmı,Iar ve uzun 
~ud~et kürek çekerek plajlar 
0.?le~ınde dolatmıflardır. Ata
tür~un gezintisini gören gerek 
denızde ve gerek sahilde bulu. 
nan halk, büyük tezahürat ya. 
parak alkı,Iamıtlar ve: 
~ - Y ~asın Atatürk. diye se.. 
liınlanutlardır. 

Atatürk, halkımızın cofkun 
tez~hüratına selam vermek su
retıyle mukabelede bulunmuf
lardır. 

Afot iirk nalkııı coşkun tezahiiratı arasında 
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Mısır yerine 
buğday sarfı 

Her yerde buğday hal
kın gıdası olacak 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Yeni mahsul idrak edilmek 
üı.cre olduğundan, muhtaç çiftçilere 
artık buğday dağıtılmamaktadır. Zi
raat Bankasının Romanyadan getire 
rek Karadeniz mmtakasında dağıt • 
makta olduğu mısıilann tevziatına 

bugünlerde nihayet verilecektir. Zi
raat bakanlığı bu mntakalarda esa
sen gıda kuvveti zayıf olan ve dışar
dan getirilen mısır yerine memleke
timizde yetişen ve memleketin her 
köşesine nakli kolaylaşan buğdayın 
kaim olmasına ve umumileştirilmesi
ne karar vermiştir. 

Poliste 

Dün iki tramvay 
arabası çarpıştı 

iki kişi de hafif surette 
yaralandılar 

Arttırma ve eksiltme 
muhtırası ......._.... ____ ~ 

6 Ağustos Per§embe 
• Çanakkale Tıim ııatmalma komisyo

nunda 240 bin kilo kuru ot, Haydarpasa 
Demiryolları ve limanları işletme komis· 
yonunda 500 kilo karbon mürekkebi, 6 adet 
hassas oturak terazi, ve muhtelif cins dir· 
hemler, bir adet ıoiuk demir destere tez· 
cihı, hırdavat malzemesi. muhtelif şekılde 
eie eksiltmesi 

• Ankarada Nafıa Vekileti Malzeme 
Ekıiltme Komisyonunda manşonluk çelik 
boru, 116 adet i1Jlenmi, ve 329 adet islen· 
memiş çelik rekor, sekiz: adet bridli, vo
lanli vana ve bir adet klapenin eksiltmesi. 
lstanbul Limanı ı,ıetme ldaresi Şefler En
cilmeninde Galatada yaptırılacak hayvan 
bekleme ahırı inşasL 

• Kabataşta inhisarlar Jeva:r.:ım ve miı· 
bayaat şubesi alım satım komisyonunda 
13450 kilo mangal kömiirü eksiltmesi. 

• Kadıköy Vakıflar Dir. nde imrahor 
mahallesinde satılık hane arttırması. 

• Yüksek Deniz Ticaret mektebi Dr.nde 
ekmek, zeytin ve sadeyafı eksiltmesi. 

• Universite alım satım komisyonunda 
865 ton 'lcrible kömifr eksiltmesi. 

• Van Hudut satınalma komisyonunda 
odun. ıığır eti, Tophanede leva:ı:ım satınııl
ma komisyonunda a~keri fırınlar için 60 
pua tahtası. 12 merdane, 3 zımba, iki ma
sa, tezgah ve Harb:ye mektebi için 2100 
tane fldekos fanila eksiltmesi. 

• Kabataııta inhisarlar miıbayaat şubesi 
alım satım komisyonunda 150 ton krible 
kömlir. 

BORSA 
5 AGCSTOS ÇA'P'1.ı\J\IBA 

Paralar 

Sterlin 
ı Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çelı kuron 
20 Lo 
20 Dinar 
Fransız fr. 
L•reı veaılrah 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mıırlr 

Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
1., ~t lrarnn., 

Altın 
Banknot 

Celrler 
Londra üzerine 
Pariı üzerine 
Nevyork 

Liret 
Belga 

Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avu!turya 
Mark 
lsveç kronu 
İspanya pezeta 

627,-
124,25 
810,-
80.-
21.-
85.-
13.-
49,-

1153,-
190-
82.-
22.-
28.-
21,

Z2-
22.-
32.-
11 -

970,-
243.-

s. t •• 
632,-
124,25 
820,-
84.-
23.-
94.-
16.-
53,-

168,-
196.-
84.-
24.-
30.-
23,-

24 -
25.-
34-,, _ 
972,-

244,-

1532.25 
12,06 

0,79,30 
10,07,80 
4, 71 ,35 

2,43,55 
63,46,50 

1,17.-
19 22.66 
4,16.17 
t,97 ,45 

3,07.25 
5,88.10 

Şişli • Tünel hattına işliyen vat -
man lbrahimin idaresindeki tramvay 
arabası ile Şişli - Sirkeci hattında ça
lışan vatman Hamdinin tramvayı 

Beyoğlunda lbrahimin yanlış manev· 
rnsı yüzünden çarpışmışlardır. Her 
iki tramvay yoldan çıkmış. Zamba • 
naki ve Rumla adındaki iki kişi ya
ralanmıştır. 

• Den:z Levazım satm alma komisyo • E s ,, o m 
nunda 12 b.n kılo bronz tel. 

Hiçbir erkek yuzu bana te· 
veccilh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye ça· 
ğırıldıklarını, hatta izdivaca bi· 
le talip çıktığını görünce adeta 
gıpta ediyorum. Fakat hiçbiri 
bana bakmıyordu. sebebini de 
biliyorum ... Çir1$in bir tenim 
vardı. Cildim siyah noktalarla 
ve açık mesamelerle dolu idi. 
Tevessill ettiğim bütün tedbir
lerin hiçbiri fayda vermiyordu. 
Fakat, bir kimyagerin tavsiye 
ettiği yağsız beyaz Tokalan 
kremini tecrübe ettim. Birkaç 
gün sonra, cildim daha beyaz ve 
daha nermin bir hal kesbctti. 
Bir hafta nihayetinde bütün si· 
yah noktalar ve açık mcsameler 
tamamen zail oldu .Cildim be
yazlandı. ve yumuşadı. Artık 

kıskanç değilim. Şimdi tesadüf 
ettiğim bütün erkekler bana 
güler yüz gösteriyorlar ... Beyaz 
renkteki Tokalon kreminde ta· 
ze krema ve musaffa zeytinya
ğı mevcut olup bunlar mesa -
melere nüfuz ve sabun ve su • 
yun izale edemediği gayrisaf 
maddeleri tamamen giderirler. 
Avni zamanda cildi besliyen ve 
g~nçlcştiren kıymetli unsur
lar da vardır. Her kadın hatta 
yaşlı bile olsa az zaman zarfın· 
da genç kızların bile gıpta ede· 
ceği, açık, taze ve cazip bir cil

Pencereden düten çocuk 

7 A~ustos Cuma 
• Çanakkale Tüm satınalma komi~YO· 

nunda 330 bln k 'lo yulaf, lstanbul beledi
yesi daimi enci.ımeninde 209900 litre benzin 
elrıiltmeııi. 

lt Bankaa ı Mil 
N 
liami!in, 

Anadolu 3 60 
" 3100 

Sirkethayriye 
Tramvay 
ı>n.,.,onti Nektar 

Terkos 
Asl ıın Çimrnto 
Merkez Bankası 
O•- • R~n" .. sı 
Şark Merkez Eczanesi 

ss.-
9 90 
o oo 
25.-

42,50 
16.
ıs.-
9.30 
12,60 
10,60 
74,-

26.-
3,60 Samatyada Sulumanastırda ütilcü 

.Mıgırdıçın bir yaşındaki çocuğu 
Osep 8 metro yüksekliğindeki pence
reden dü§müştür. Çocuk, muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yaralan
dığı için hastaneye kaldırılmıştır. 

• Nafıa Vekileti Şo!!eler ve Köprüler 
Reiıliiinde Mutia - Köyceğiz: yolu üzerin· , 
de Namnam betonarme köprii insaatı. Js. 
tanbul Sıhhat ve Içtimai Muavenet Arttır· 
ma ve Eksiltme Komlrıycnunda Tıp Ta· 
!ebe Yurdu ve lspitalya Hastanesi için sa
tm alınacak kok kömiırü ve odun eksilt- , ' f ; ff r o ı , o r 
meai 

• Kadıköy Vakıfl'lr Dr. nde kiraya ve
rilecek Atik Valde tekkeıi semahanesi art
tırması. 

• Ankara Yiıkııek Ziraat enstitüsii rek
törlütünde 50 battaniye ve Van Hudut sa
tmt.lma komiıyonunda mese odunu eksilt
meıi. 

• Kabataşta inhisar levazım ve mübaya
at komisyonunda 2500 tabaka sellofan ki-
tıdı eksiltmesi 

Türk Borcu 1 
" " IT ., ,, ıII 

f,.tikrazı <!ahili 
l=:rllıın; A B C 

Sıvas - Erzurum T 

11110. 1 

19os n 
10! 1 lII 

" 
II 

104,50 
97,50 

21.95 
20,30 
20.75 
96.50 
91'1-

99 50 
99,50 

105,SO 
98,50 

de malik olabiHI' . 

Telaş etmeyiniz 
Herhangi bir marka buz maki-

Bir katil tehrimizde tutuldu 
Sainaunda bit elfentide ark&~ı 

Mehmedi tabanca ile öldilrdllğil için 
15 seneye mahkum edilen Arnavut 
İbrahim, bir müddet önce hapishane
den kaçmıştır. İbrahim, Emniyet 
lkinci Şube memurları tarafından 

Taksimde yakalanarak milddeiumu 
rniliğe teslim edilmiştir. 

• btanbul vakıflar direktôrlucıinde Gu- T o " v ; , a f 
reba hastanesi için sadeyaiı, zeytinyafı 

nanız veya buz dolabınız bozul
muş ise derhal Galatada Voy -
voda caddesi No. 74 BUZlŞE 
tf'lefon ediniz Telefon: 43611. 

Heybelide çamlar yandı 
Heybeliada.<laki çamlar arasında 

yangın çıkmıştır. Yedi metro murab
balık yerdeki çamlar yandıktan son· 
ra ateş söndürülmüştür. Yapılan tah· 
kikatt.a yangının yolcular tarafından 
atılan sigaradan çıktığı anlaşılmış . 
tır. 

Gizli bir mezbaha bulundu 
Erenköy Suadiyesir.de kasaplık 

yapan Artin, 89 adet kaçak koyunu 
mezbaha haricl keserken yakalan . 
mıştır. Koyunlar, müsadere edilerek 
mezbahaya teslim edilmiş, hakkında 
kanuni takibata başlanmıştır. 

Okıijen depoıunun altında 
Kasımpaşada bir numaralı havuz

da bir kaza olmuştur: Tamir için ha
vuza alınan Kızılırmak vapuru am • 
barında çalışan Cemil, vapurun uı;;. 

tünde çalışırken 67 kiloluk oksijen 
deposu bağlı olduğu yerden kopmuş 
ve üzerine düşmüştür. Büyük bir yü
kün altında kalan Cemil, başından 
tehlikeli surette yaralandığı için ha1-
taneye kaldırılmıştır. 

ve ıojan eksiltmesi 

8 Ağustos Cumartesi 
• Çanakkale Tüm s:ı malma komisyo

nunda 320 bin kô!o yulaf. 
• inhisarlar Başmüdiırlütıinde Kabatae 

başmiıdürhiğü b:nasmda yaptırılacak tadi
lit ve tamirat eksiltmesi. 

• Kastamoni Vilayeti daimi encümen'n· 
de Viliyet merkezinde yapılacak 40 ya
taklı kigir hastanenin inşaatı. 

• Safranbolu alay satın nl:na komisyo-
nunda 182 ton un eksiltmesi 

İzmirliler 
Orduya sekiz tayyare 

· hediye ettiler 
lzmir, 5 (Tan) - İzmir halkı bu 

sene de orduya sekiz tayyare hedi
ye etmiştir. Bu tayyarelere 30 ağıJs· 
tos zafer bayramında törenle ad kJ· 
nacaktır. Ad konma töreni yapıla -
cak tayyareler şunlardır: Buca. Bal
cova, N:..rlıdere, lzmir işçileri, lzmir 
balıkçıları, lzmir memurları, lzmir 
manifaturacıları. Bu sekiz tayyare 
ile lzmir halkı ordumuza 17 tayyare
lik filo hediye etmiş oluyor. 

Menemen Urbayltğından: 
1 - Kasabaya 20 kilometro mesafedeki Karagöl 

membalarından isalesi mukarrer su için bu kere tadil edi
len şartnamesi mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif 
evrakının tanzimi işi 1-8-936 tarihinden itibaren yeni
den 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15-8-936 tarihine rastlıyan Cumar
tesi günü saat 12 de Belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 2000 liradır. Proje
ler Nafıa Bakanlığınca tasdik edildikten sonra bedeli 
def'aten verilir Talipler bunun üzerinden o/o 7,5 nisbe
tinde muvakkat teminat vermekle beraber ihaleyi müte
akip bu teminatı ~{, 15 e iblağ etmek şarttır. 

4 -Müteahhit eksiltme şartları dairesinde noterlikten 
musaddak mukavele aktedilecektir. Noter masrafı, ilan 
ücreti, pul ve dellaliye masrafı talibine aittir. 

5 - Taliplerin mühendis olması ve su tesisatı projesi 
yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden musaddak vesi
ka ibraz etmesi ve proje tanzimi işinin dört ay zarfında 
bitirilmiş olması şarttır. ( 4425) 

Rıhtım 

Anadolu 1 ve il 
" III 

Anadolu Mümessil 

10 ı~ 
45,90 

47.50 
47,45 

lstanbul Dördüncü icra Memur
lucundan · ...., 

Alinin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 
olup tamamına ehlivukuf tarafındart 3908 lira kıymet 
taktir edilen Şeyhvefa Şemsettin Mollagürani, Hacıka
dın mahallesinin Vefa caddesinde eski 19, 19 mükerrer 
21 yeni 31, 33 numaralı bir tarafı elyevm Ali hissesi, bir 
tarafı Kemal hanesile bahçesi ve kısmen imam Hilmi 
hemşiresi bahçesi, bir tarafı Hafize Fitnat hanesi ve ta -
rafı rabii şeyh Vefa caddesi ile mahdut aşağıda evsafı ya
zılı bahçeli ev açık artırmaya vazolunmuştur. 

31 numaralı hane methali, 3 3 numara bahçe methali
dir. Hane: Zemini mermer döşeli taşlık iki oda ve zemini 
renkli çini döşeli iki taşlık, iki oda, alaturka hela taşlı bir 
hela, merdiven altı ve sabit dolap, kiler, Birinci kat: Ah
şap merdivenle çıkılır, camekan bölmeli bir sofa üzerin
de bir oda ve iç içe diğer iki oda. gusulhane, bir kiler, ala-
turka mermer musluk ve hela taşlı hela, bahçe tarafında
ki kısımda zemini kırmızı çinili ve etrafı duvar korkuluk
lu taras ve sarnıç İkinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda 
ve bahçe tarafında zemini çinko döşeli bir küçük taras 
vardır. 33 numaralı methalden girildikte: zemini kırmızı 
ve renkli çini bir koridor olup nihayetinde üzeri taras o-
lan birinci kata çıkılan alaturka ocaklı kagir matbah 
vardır. 

Bahçede: Ortada etrafı çimento ortasında mermer fıs
kiyeli bir havuz ve tulumbası bulunan bir kuyu ve çam 
erik vişne ve saire gibi 15 kadar ağacı vardır. Bahçenin 
etrafı moloz taşlı duvarla muhattır. Binanın bir odasının 
altında bodrum kömürlüğü vardır. Bina haricen ahşap 
kaplamalarile çerçeve ve tavan ve kapıları yağlı boyalı -' 
dır. Cephe boyunca müsellesi bir çıkmayı havidir. Zemin 
den bir metro irtifaı cephede kagir diğer katlar ahşaptır. 
Elektrik ve terkos tesisatı vardır. Umum mesahası 483 
mZ olup 13 7 m2 bina geri kalanı bahçedir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek müşterile
rin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olma
ları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvırıye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Artırma şartnamesi 21-9-

\ 
\ 

.Medeni memleketlerde daima birinciliği kazanan ve diplomalarla 

tasdik olunan ve dünyada misli olmayan 

PA SLAN M AZ YENi 

HASAN Tıraş Bıçağı 
keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkla 100 defa tıraş edet 
senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanma.J. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 1 O adedi 50 kuru§a 
Hasan deposu: 1STANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

u uuJil gün arasız açıktır 

936 tarihine müsadif Pazartesi gunu dairede mah~ 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci artırması 8-1 o-9~ 
tarihine müsadif perşembe günü dairemizde saat 14 t 
16 ya kadar icra edilecek, birinci artırmada bedel, kı~ 
ti muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bJ'İ
kılır.Aksi taktirde son artırmanın teahhüdü baki kalJ11 I 
üzere artırma on beş gün daha temdit edilerek 23-10-9:,t 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya ka .. 
dairede yapılacak ikinci artırma neticesinde en çof afı .. 
ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve .. 
las kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları t't .. 
pu sicillerile sabit olmıyan ipÔtekli alacaklarla diğer al"' 
kadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarırıı . ., 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari~~ .. 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleri1e birl~ 
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakltıı' 
tapu sicillerile sabit olmryanlar satış bedelinin payiaŞ,ı'" 
sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve~ f/I 
zifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresı ,il 
20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tegJJ 
olunur. Daha fazla mallımat almak istiyenlerin934. 2 ~ 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen hacıı ·ıjıt 
takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları 1 

olunur. ( 4444) 
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,, 
Sıcak ve bunaltıcı 

. . 

günlerin dostudur. 

EVinizde 
FRiGiD 

ona yer ayırmalısınız! 
E • 

1 
Yuvanıza sihhat, neşe, serln
lik ve hayat getirir. ~ 

FRiGiDAiRE siz geçen yaz 
günlerin zin nekadar neşe
siz olduğunu ona sahip ol
duktan sonra anlayacaksınız 

BOURLA BiRADERLER 
• ve Şürekası 

Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal 
caddesi, Ankara: Bankalar caddesi - izmir : ~ 
Gazi bulvarı ve SATiE'nin bütün ş,ub~le~in~,e 

Saçların köklorini kr vvetlendi
rir. Dökülmesine mani olur. Ke. 
pekleri izale eder. Neşvüne

masını kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır. La.ili rayı· 
hah biı: saç eksiridir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi, 

Beyoğlu · lstanbul 

SATILIK ARSA 
Kmalıada'da Şahap Oteli biti

şiğinde ve çok havadar bir yer
de bin beş yüz metro murabbaı 
bir arsa çok ehven fiyatla ve a
cele satılıktır. Tan gazetesi 
Gürgan rumuzuna müracaat. 

N 

Daktilo aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisinden: 

Güzel San'atler Akademisi için 60 lira ücretli seri ya
zar, tecrübeli ve türkçesi kuvvetli bir daktiloya ihtiyaç 
var. En azı orta derecede tahsil gören taliplerin Pazarte
si ve Perşembe günleri Akademi Direktörlüğüne müra-
caat etmeleri. ( 4 3 2 O) 462 

TUZLA 

iCMELERi 
tçme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. 

M. M. Vekaletinden: 
Ge<likli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

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

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

3 - Yukardaki şartlan taşıyan ve gedikli erbaş olnu
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
dır. ( 1 3 6 ) ( 4 3 4 9 ) 500 

KiNOPRiN kaıeleri · HERYERoE1iKuRuş 
BAŞ. Dİ .ROMATİZMA AGRILARİLE.GRİP VE NEZLEYE KAR 1 BİRİCİK İLAÇ TIR 

KAŞE 

KALM~ 
Grip. Nevralji. Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm ·Romatizma 

ROMATlZMA 

LUMBAGO 

SIYATIK 

ağrıları TESKIN 

ve 

BER ECZANEDE ARAYINIZ 

RESMi İLANLAR 
TURK LiMiTED 

ŞiRKETi 
ANKARA MUMES

SlLLIGl. 

' 
RESMi İLANLAR 

TORK LIMlTED ŞiR
KETiNDEN: 

Şirketimizin Ankara Mümes
silliğine Bilal Akba tayin olun
muştur. Ankara'da Devairden 
para ahzü kabzi, Şirket namına 
temas ve müzakerede bulun
mak selahiyeti yalnız mumai
leyhe tevdi edilmiştir. Keyfiyet 
bil'umum Resmi Devairin nazarı 
dikkatine vaz olunur. 

546 

Dr. HAZIM PEKlN 
Deri, saç, belsoğukluğu, frengi 
mütehassısı. Galatasarayla İn
giliz Sefareti arasında No 26. 
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L
Taksimde PANORAMA Bahçesi:Jde 

Bugün 
SÜNNET DOCONO 

Hcrgün Bahçeye müracaat. Tel. 41065 ~ 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 
İdaremi~ nıülhakatında açık ve açılacak olan me

muriyetlere imtihanla memur alınacaktır. İmtihan 
İstanbulda ve 12-8-9 3 6 Çarşamba günü saat 13 te 
Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasında yapı· 
lacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki 
evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1.- Laakal orta mektep tahsilini b,itirmiş olmaİ( 
2.- Askerliğini "fili veya kısa hizmetli" bitirmiş 

olmak veya müeccel bulunmak, 
3.- 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı ol .. 

mamak 
4.- Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve 

akli arızalara müptela olmamak, 
5.- İyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusıı 

muhil bir cür~m ve~a al~l'i~~a~ ağır hal'.!is veya o de; 
rece cezayı mtistelzım bır ful ıle mahkum olmarna . 

"Jtl " Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsı 
gerektir". 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1.- Hesap hendese " Hesap : Adadı mürekkebe, 

taksimi gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto" gerı .. 
dese: Satıhlar, hacimler". 

2.- Muhasebe " Usulü defteri". 
3.- Coğrafya "Umumi ve Türkiye,,_ 
4.- Kitabet " Orta tahsile göre". . İ( .. 
İmtihana girmek isteyenlerin şimdiden bir dıle .. 

çe ile ve evrakı müsbitelerile idaremiz Memurin şıı 
besine müracaatları ilan olunur. ( 4379) t .. 

-

İI-IT AR : İmtihan günü vaki olacak müraca~15 
lar kabul edilmez. ;2!9'1 

GAYR1M0BAD1LLER CEMİYET1ND~N: ~ eto~ıı~ 
Nisabı ekseriyet olamadığından toplanamıyan kongremız .A.~llğJll 

yirminci perşembe günü saat 15 te İstanbul Halkevinde toplan 

dan mukayyet azanın teşrifleri mercudur. lfiJlll 
f se~Ruzname: 1 - Senelik çalışma raporu. 2 - İdare Heye 1 


