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Almanya ile RuSya karşı karşıya! 
Milli resim 
galerimiz 
olmalıdır 

Be1grat1 "/ Ağustos 

H arp zamanında Belgratta, 
Kralın yağma edilmit 

Lir sarayı halinde gördüğüm bi
bayı tekrar ziyaret ettiğim za
,!tıan gözlerime inanmadım. Bu 
binayı Kral, milli müze haline 
konulmak üzere harpten ıonra 
lhillete vermittir. 

Belgrat müzesi üzerinde Yugoslav 
clostlanıruz çok ve i)i çalışnuşlardır. 
"-ski zamanlara ait olarak Yugoslav
ta topraklannda bulunan eserlerle 
l'ngoslav tarihinin eski ve yeni dev
l'elerine ait eserler n hatıralar bura.. 
ela toplanmıştır. Fakat müzenin en 
tok yer tutan, üzerinde en çok du
tulan tarafı resim galerisidir. 

Yugoalavyanın örneği 

Y ugoslavyada resim namma ne
kadar ciddi emek sarfedil

tnişse mahsullerini burada toplu bir 
halde görebilirsiniz. Bunlardan bir 
ltıamını hükumet satın almıştır, fakat 
Soğunun kenarında, filan ve falan ta
l'afmdan milli milzeye hediye edildi
tlııe dair bir yazı vardır. Bundan 
başka Yugoslavya bir resim galerisi 
"Ucu de getirmeye başlaynca Avrupa 
~enılekctlerinden biri, ikisi, kendi 
ilan'at eserlerinin burada temsil edil
bıesine kıymet vermiş, ressamların
dan birkaçının eserini hediye diye 
..Cöndermi~tir. Diğer memleketler de 
'eri kalacaklar değil ya.. Bir ec
-ebi memleketin teşebbüskirlığı, di
~ı ıneııftelwtlerhı ge~ tabi al
ınası sayesinde Yugoalavya her mem 
leketin san'atini temsil eden geniş 
kolleksiyonlara böylece malik olmuş
tUr. 

Bürhan T opra'ğı liahrlriJılt 

B elgrat resim galerisini ziyaret 
ederken, Gür.el San'atler A-

S:ademisi Direktörü Bilrhan Toprağı 
bUtün arkadqlarla beraber hatırla
~· Bürhan Toprak, aon resim sergi
li münasebetile hepimizin dikkatini 
bu mesele Ur.erinde toplamaya çalış
tı. :Fakat Dil Kurultayına ve İngiltere 
l<ra.ımın gelmesine ait yazılar ara-
8lllda resim galerisi meselesi unutul
du, gitti. 

!r Be.lgratta gördüklerimiz, Bürhan 
Oprağm bize anlatmıya çalıştıkları-

11.t gözlerimiz önünde canlandırdı. ln
~. canlı bir örnek görünce mesele
itin ehemmiyetini daha iyi kavnyor. 
b l3iz de bir gün bile kaybetmeden 
.~ l'esim meselesine sarılmalıyız. ls
"'llbutda bir resim galerimiz olma
~ı büyük bir boşluktur. Ne taraf
~baksak bunun acılığını duyarız. 
ir da örnek bulunmazsa san'at zev
, 1 ~e sevgisi nasıl uyanır. Resim na-
l.! Ueri gider? 
•~·Sonra resimle alakUI olmıyanlar 
.._ltı de resim san'atinin eserlerini bir 
:.!'ada görmek, memleketimizde, fikri 
~bedii zevk sahalarına ait ihtiyaç
~ ~ hiç olmazsa birini doldurur. 
lkıt vakit buraya uğnyan vatan. 
~· hergUnkü basmakalıp ufuklann
le ~ Uzaklaşır, yeni ufuklar ve i.lem
rıe karşıla§ır. 

1 iirlı lır~cuı ve ecnebiln 

'( a ecnebiler il7.eriııe olan tesir? 
~ Artık eski usul propaganda 
rı Ye karışınıştır. Şunun veya bu
ct~ Propaganda kisve.si altında, ken
)e ~kında söyliyeceklerini dinleme
~e . senin vakti yoktur. Hükmünü 
lir~di gözüyle gördüklerine göre ve-

h, lıtanbuıa gelen bir aan'at merak
~ tcnebiyi düşünelim: Etrafına ba
g(S tr. Ttırk resmine benzer birşey 
~ll~eız. Vereceği hüküm, Türklerin, 
fu l'ine fırça al.mamI§ adamlar oldu-
~ ~nindedir. 

tt..~ bir tanıdığı varsa biDın de 
~l.rnnızm olduğunu ve eserle

[ Arkası 2 incide ] 

"hmet Emirt YALMAN 

Kızılordu biiyük bir 
manevra yapıyor 

DÖRT GÜN SONRA: 

Alman ordusu da bir 
hazırlandı •• • 

numayışe 

HİTLER BİR 
BEYANNAME 
NEŞRETTİ Souyet Rusymıın Kt.Ztlordusundan geni§ 'bir parça 

Bir harp için hazırlanan Alman 
ordusundan bir nefer 

ismet lnönü 
Londraya 
ne zaman 
gidecek? 

Berlin, 9 (Radyo -
TAN) - Başvekil mua -
vini Rudolf Hes bugün 
N asyonal Sosyalistlerin 
kongresini bir nutukla aç
tı. M. Hes kongreye Hit
lerin bir beyannamesini 
okudu. Beyannamede esas 
lı olarak şunlar vardır: 
Dört senelik yeni bir lktısadi pli.o 

hazırlanmıştır. Bu plin Almaııyada 
lstlhsali.tı çoğaltacak, iptidai mad
deler bakmımdan Almanya lstlklile 
kavuşacak, hariçten Jptida.i madde
ler satınalmmıyacaktlr. 

Beyannamede bu planm tatbikı

na. aililılanma propwnın• ..W
kmdan sonra bqlanaeab bDcprııl
yor. Ve Bolşel-ikllkten de bahsedlle
rek denlllyor ki: 

Bolşeviklik gün geçtikçe daha 
tehlikeli bir mahiyet almakta, Al
manyanın teslihatına bu sebeple lü
zum görülmektedir. Almanya da
hilde Boltevikliğin tehlikesini ez
miştir. Sil!hlanma sayesinde h~ 

riçten gelecek Bolşeviklik tehdidin
den de kurtulacaktır. Hitler bu be. 
yannamesinde Almanyanın eski 
müstemlekelerini de istemektedir. 

Konpenin •on günü olan bu 
ayın on dördünde çok büyük aa

[ Arkası 3 Uncu sayfada ] 

Otomobil facia
sından sonra 

Maraı mebusu Mithat evvelki gUn feci 

bir otomobil kazası neticesinde çok tehli

keli bir yara alarak hastaneye yattı. Dün 

rece sabaha karşı hastaneden ıorduk ve 

Mithatm tehlikeyi atlattığmı intirahla öi
rendik. Faciaya ait afsiUl.t ikinci sayfadadır 

Hareket tarihi henUz 
belli de§ll 

Büyük Şef Atatürk İngiltere Kra
lı Edvard VIII i uğurlarken, Başve
kilimiz 1smet lnönünün Londrayı 
ziyaret edeceğini söylemişler ve 
''Tan" bunu okuyucularına bildirmiş
ti. Gazetelerden bazıları 1nönünün 
Londra seyahatinin ~u veya bu tarih
te yapılacağını yazdılar ve bu arada 
seyahat tarihi olarak Eylôl sonunun 
mukarrer veya muhtemel olduğunu 
llÖylediler. Bizim mevsuk olarak öğ
rendiğimize göre seyahat tarihi he
nüz takarrür etmiş değildir. Şu hal
de ileri sürülen tarihlere de kat'i bir 
nazarla bakamayız. Çünkü Başvekil 
İamet 1nönünün Londra seyahatinin 
tarihi henüz belli değildir. 

San Sebastiyan ispanya 
asilerine teslim olmadı 

Filistinde .• 
Kanlı çarpışmaların 

ardı kesilmiyor 
Londra, 9 (Radyo) - BugUn de 

Filistinde mücadeleler vukubulmu§ 
ve ibu mücadelelerde üç İngiliz polisi, 
üç yerli polis maktul düşmüştür. ln
gilterenin yeni Filistin başkumanda- · 
m askerlerini teftiş etmi§ ve Filis
tin seyahatinin kısa olacağını söyle
miştir. 

Bu lgaristanda 
kabine buhranı 

Bugünkü Köseivanof kabinesi çekili
yor. (Son haberler tlçUncll sayfada) 

Asilerin kendi 
karşı isyanlan 

kumandanlarına 
devam ediyor 

[İıyana ait bütün haberler 3 üncü aayfadadır. l 

"Türkiye ile lngiltereyi 
birbirine yaklaştıran 

imiller vardır ,, • 
yenı 

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

BUNU SUN DA Y TiMES YAZIYOR 

Atatürkle Edvard Vlll arasında 
çok samimi telgraflar teati edildi 

BüyUk Britanya Kralı Sa Ma-, 
jeste Edvard Vlll in memlaketi - (.--------------, ... 
mizi ziyareti dolayısiyle lngiliz j T. •• k • • J ' 
gazetelerinde başlayan hararetli l ur ıye ııe 
neşriyat devam etmektedir. Dün l 
naklettiğimiz gibi lngiliz gaze - ngiltere 
teleri bu makalelerinde, Türk -

lngiliz münasebetlerinde açılan arasın' Ja .. 
"Yeni mes'ut devirden,. bahset- U~ 
mekte ve Atatürkün hakiki bü-
yüklüğünü ve dehasını anlatmak
ta idiler. 

Bugün de, LondranMı pazar 
günleri intİJar eden ve lngiltere
nMı en eski ve en nüfuzlu gaze-

teleri arasında bulunan " Sunday 
Times,. in bu münasebetle yaz
dığı başmakaleyi naklediyoruz. 
Londra gazetesi diyor ki: 

"Kral Edvardm Akdenizdeki tenez
zühü, mütenekkiren yapılacak husu
st bir tatildi. Fakat Atina ile lstan
bula vuku bulan ziyaretleri, yan res
mi bir mahiyet almıştır.Kral Edvard, 
resmi bir ziyaretin teşrifat ve mera
simine lüzum görülmeksizin, her iki 
yerde de Büyük Britanyanın mümes
sili sıfatile hUkfunet reisleri ve elki
rıumumiye tarafından sellmlanmış 

ve karşılanmıştır . . 

500 lira 
mükafat 

veriyoruz 
C. Londos güreşi 

suya düştü 
Milliybn, Teldrdağb Hüseyin ve 
Dinarlı Mehmet ciddi gi1l'ef yap
tddan takcllrde kez•n111a bet yüz 
lira müllfat vereceğls. Bundan 
mürud•mıs hakiki ve en kuvvetli 
Türk pehllVaDDU 11eÇQ1ek ve herke
MJ göst.ermektir. Güreşten anhyan
lara aonıyorm: Profesyonellerin 
de clddi gtil'ef yapmelen mlimkiln 
değil mldirf 

[Talailatı 6 tncı NYiaJa1 

Romaya göre, bir ittifak 
yaplldı§ı 9aylası ~ıkmıa 

Roma, 9- (Radyo -Tan) 
AnkcıraJan gelen haberlere 
göre, Tiirkiye Hariciye Veki
li T evlik RüftÜ Ara bupn 1-
talya Elçi.ini kabul etmiftir. 

Ankara aiyaai mehalili, 
Tiirkiye ile lngiltere araaın
do aakeri bir ittilak muahe
deai imzalandığına dair çı
kan fayialan tekzip etmişler
dir. 

Bu suretle Kralın Atina ve latan. 
bula çıkması, Yunan ve Türk milletle
rinin İngiltere ile dostluklarının göze 
çarpar bir §ekilde üade olunmasına 

[ Arkası 3 üncü sayfada ] 

Artık Tstanbulda gflre§ yapmaas 3'U

ya dll§en Y1'namt profesyonel 
Cim LondotJ 
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Ankara mektubu 

Ankara, (H~ususi muhabirimiz yazıyor) - 936 
bütçesini mütevazin bir şekilde hazırlıyan hüku

met, bütçe dolayısile çıkarılamıyan kanunları sonbahar 
toplantısında görüşmek üzere Kamutaya sevkedecektir. 
Kanun projelerinin son hazırlıkları Eylül içinde bitiril -
miş olacak ve Sonbahar toplantısında Kamutaya verile
cektir. 

Kazanç vergiıinde yenilikler 1 ranm ancak komisyonlar verebile • 

Y eni kazanç vergisi kanunun- cek ve bu, bUtUn diğer tahsil mer • 
dan bugüne kadar ahnan tebelerinden geçtikten sonra baf 

neticeler göz önünde bulundurularak vurulan bir çare olacaktır. 
yeni bir tadil projesi hazırlanmıştır. Yeni projede satılamıyacak mnllar 
Proje bilhassa cibayet usullerin- genişletilmekte. mükellefin yaşama 

seviyesi göz önünde bulunduruı
de yeni kolaylıkları istihdaf etmek- maktadır . 
tedir. Bu kolaylık ve değişiklikle1· -
le verginin miktarı da inecektir • Tetkik bürosu kurulduktan son-

ra., Maliye Vekaleti, bilhassa billva-Sanayi merkezlerimizi ve l!!anayi 
müesseselerini en yakından alaka -
dar eden muamele vergisi kanun 
projesi ?e küçük sanayi erbabından 
muamele vergisini'! azaltılması ga • 
yesini gütmektedir. Yeni proje, kil
çUk san'atlann inkişafı yolunda bol 
eser yaratacaktır • 

Yapılacak değişiklikler arasında 
istihlak, damga ve veraset vergi!eıi 
kanunları da vardır. Bilhassa şim • 
diye kadar tatbikatında bir çok şi
kayetlere yol açan vcras,..t \•e inti -
kal vergisi kanunları projesi, ölü
nün mali blançosunu tanzim ve mat
lupla di.\yunun tasfiyesi hususunda 
eı::aslı hükümleri ihtiva etmekte -
dir. 

Devlet borçlarının kolay tahsili 

T ahsili emval kanununda dev
let borçlarının tahsili için 

cezri hükümler bulunacaktır. Ye
ni projeye vöre, tahsili emval ka-

sıta vergileri tek bir kanun halin -
de toplamak için çalışmıştır. Bila • 
vasıta vergilerin bir tek kanun ha
linde mer'iyet mevkiine konulmR81, 
cibayet usulUnde basitliği Ye az mas
rafla devlete bir gelir fazlasını tc • 
min edecektir. 

Bankalar baremi 

Bankalar baremi kanun proje· 
si de devlet prensiplerine uy

gun olarak hazırlanmıştır. Banka
larda tayin, terfi, maaş zammı, tec
ziye ve taltif bu kanun esaslarma 
göre olacaktır. 

Harcirah tahakkukunda bir çok 
yeni formülleri taşıyan harcirah k<ı.
nunu projesi ile avukatlık, noter ve 
adli tebligatın posta ne yapılacağı 
hakkındaki kanun projeleri de Ka • 
muta;yın bu dene toplantısında iize
rinde duracağı faydalı esaslarla 
dolud4r. 

TAN 

Yeni seneye ait maarif işleri Uze
rinde görüşmek üzere dün, Maarif 
Vekilinin riyasetinde bir toplantı da
ha yapılmıştır. Diinkü içtimada, bti
ttin memleketin ilk, orta ve yüksek 
tedrisat vaziyeti tetkik edilmiş, ah -
nan yeni tedbirler üzerinde görUşUl
müştür. 

Orta tedrisat müdürü Avni, diln 
akşam Ankaraya dönmüştür. Maarif 
vekili Pazara kadar şehrimizde kala
cak, bilhassa üniversite işleriyle uğ
ra~acak pazara Ankaraya dönecek • 
Ur. 

Alınacak filmler 

Bir Amerikan film mümessilinin 
şehrimize geldiğini ve Türk maarifi
ne ait filmler çekeceğini 'yazmıştık. 
Bu mümessil maarif işlerinden başka 
Cümhuriyet TUrkiyesinin siyasi, ida 
ri, ilmi, iktısadi sahadaki bütiin te
rakki ve tckamUllerini filme alaca
tır . 

Milmessil bu hususta afakadar ma 
kamlardan müsaade almıştır. 

Memuriyetleri maarif müdürlü. 
ğüne bildirilmiyen muallimler 
Bazı ecnebi ve akalliyet mekteple

rinde memuriyetleri maarif müdUrlU 
ğü tarafından tasdik edilmemiş mu
allimler bulunduğu anlaşılmıştır. Ye
ni tedris yılı başlamadan önce bu gi
bi muaJlimlerin derhal tasfiye edil -
meleri aksi halde bu mekteplcrfa a
çılmalarına müsaade edilmiyeceği 

dün alakadarlara tamim edilmiştir. 

• 

Hadisede şofô·r de kabahatli 

Maraş mebusu Mithat Alamla refika
sının sıhhi vaziyetleri iyileşiyor 

Kızıltoprakta lhlımıur caddesinde 
çok feci bir otomobil kazası olmuş -
tur. Maraş Saylavı Mithat Alam, bu 
kaza neticesinde eşi ile beraber ağır 
surette yaralanmıştır. Hadisenin taf
~ilatı şudur: 

1 hlamur yolunda 
Şoför Eminin idaresindeki 1416 

numaralı hususi otomobil, :Mithat A
lamla refikasını Kadıköy iskelesine 
götürürken, yolun ratır ve kaygan o 
luşu yUzünden patinaj yapmıştır. 

Arabanın durdurulmasına vakit kal
madığı bir sırada fren tutmamış, 

yaylar kırılmış ve otomobil beton 
tramvay direğine bütün hızı ile çar
parak parçalanmıştır. Bu feci sadme 
nin tesiriyle mebus Mithat Alam ba
şından ağırca ve eşi de vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar • 
dır. Yaralılar, Haydarı:;aşa nümunc 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Polisin yaptığı tahkikat, kaza es
nasında şoföri.in otomobili O kilo -
metro üzerinden g-ötürdüğU ve frenle 
direksiyona tamamen hakim olamadı 
ğmı göstermiştir. 

Yaralıların •ıhhi vaziyetleri 
Diln gece hastaneden aldığm1ız ma 

• Kazayı yapmı otonıobilüı §Oförii 
EMiN 

litmata göre, Mitlıatm sıhhi vaziyetin 
de yeni bir değişiklik yoktur. Yarası 
ağır olduğu için henUz baygın vazi
yettedir. Eşinin sıhhati düzelmeye 
yüz tutmuş ve tehlikeyi atlatmı3tır. 

1ktısat Vekili Celal Bayarla Vali 
Muhittin Üstündağ ve diğer zevat ya 
ralılan hastanede ziyaret etmiştir. 

Mithat Alama ve eşine acil şifalar 
temenni ederiz. 
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Siyaset Cilemi 
. Nuremberg kongresi 

Bolfeviklik tehlikesi ve Alma11Yo 

A hnanyanın mukadderatına hİ· kim olan milllye~i sosyalist
ler Nuremberg şehrinde yıllık koJI• 
grelerinl topladılar. Kongrede De\'• 
let • efJ Her Hltlerin bir beyannarne
si okundu. Beyanname bilhassa ud 
t".sas ii1,erimle dönüp dolaşmaktadır· 

Birincisi: Almanyanm Bolşe\•ildl1'• 
le mücadelesi. 

İkincisi: Almanyanın ikhsadi kal• 
kmması. 

Almanyamn Bol evikllkle mücade
lesi iki safhalıdır. Birinci saflıft.91 
dahilidir \'e beyannamede anlatıldı· 
~na ~c)re bu safha son hulmuşf"t_ıl'r 
Alman~·a hu tehlikeden kurtulmut 
tur. Bu )' tizden sua harici safha)., 
gf!lmiş huhınuyor. Buna karşı yapl' 
lacak 1 te Almanyanın .silahlanm.,ı 
,.e her 1aarnızu defe kadir bir hal' 
gelmesidir. Almanya hlikümeti bil' 
nu da yaı>makt.a ve hu yolda ahnmt' 
sı lazımgelen tedbirleri almaktadıt• 

I ktııadi kalkınma 

B eyannamede hu noktalar al' 
la.51ldıktan sonra lktu;adi "I"' 

zl~·ete ge.;llerek Alman)·anın dört Se' 
nPlik bir planla muhtaç olduğu bÜ' 

tiin iptidai maclclelerl yetl'1tirmek I• 
çin çalışması lbımgehliği lza.h edili· 
~·or. Almanya bu ı>lanın tathikı saye-
simle hariçten iptidai madcle satmal• 
mak lhtl)·aemdan kurtulaak, kendi 
yağı ile kanulur hir hale gelecektif• 

Bununla herabt-.r Alman:va mU§• 
temleke lst~ekten ve mlistemleklı 
mes~lesinln halli l~ln t.ah~makt-' 
fariğ olmQ·acaktır. Be~·annamede bd 
nokta da tasrih olunuyorr 

Alman teslihah 

B. ·kad b d w d Baskül yüzünden 
ır ın ucu e ogur u kavga etmişler 

Şehrin iktisadi 
vaziyeti 

Mezarlıklarımız 

Belediye, üç mezarlığa 
duvar çektiriyor 

A lmanyanın Bolşel·lk tehUk.-1-
nJn büyümesinclen bahseıdl' 

rek tesllhatını kat kat arttırma.sı bti
tün Avnıpada hem sllahlanma yart' 
şım «'.anlandırmı!J, hem slyruıi faall

yetlerl hümmalanclınm tır. Bazı de\" 

!etlerin Almanya siyasetine dfinmell' 

te olduklanna, yahut tmnn. 'nıı' 
yeni bir blok l'iicuda getircliğlne lir 
ir intişar eclen haberler her şeydel' 
far.la bu silahlanma yarı ının, bu tl

silahlanma~·a cla~·ıman emri\'akiler" 
tesiriyle \'llkubulmaktadır. Alrnll11 

te · lihatmın <laha faıla hızlandınl•' 

ra~ anlaşıldığına göre sllahJanıt11 

~·an mm nereye \'a.racağını taııınıl' 
etmek pek gü9 olmaz. 

Maymuna 
mahlukun 

benziyen bu garip 
alnı, çenesi ~oktur 

Ucube. doyduktan sonra 

Topkapıda oturan ·bir kadın evvel- Deliksiz bir ylizil ile tepesinde iki 
ki gece maymuna benziyen bir mah- gözil bulunmaktadır. Bu kadın şim
lfık doğurmuştur. Bu mahluk tam diye kadar yedi çocuk <llinyaya ge
günündc, fakat ölü olarak dünyaya tirmiştir. Bu çocuklarda hiçbir gay
gclmiştir. Alnı ve çenesi hiç yoktur. ritabiilik yoktur. 

Milli • 
resım galerimiz 

---- Başı Birincide ----

rinin resmi binalara ve hususi evlere pus olmaktan kurtulur, umumun be
dağılmış bulunduğunu kendisine söy- dii malı haline gelir. Asıl sahibi de 
ler. Fakat bu adam, rivayete mi bunu diğer resimler arasında milli re
inansm, kendi gözüne mi? Dünyanın sim galerisinde gördüğü zaman hem 

1 

her milleti, resme ait san'at eserleri- resmin verdiği zevki, hem de bu zev-
ni bir galeri haline koymaya ehem- ke bütUn vatanda§ları karı,tırmak
miyct vermişlerdir. Türk milleti gibi tan ve ecnebilere milli varlığımızın 
benliğine kıymet verir bir millet, e- bir sahasını göstermiş olmaktan do
ğer hakikaten milli ressamları kıy- ğan hazzı ve iftiharı duyar. 
metli eserler yapmı§sa, neden herkes- Hükumet, resim galerisi için mü-
ten geri kalsın? nasip bir yer temin etmeldir. lşe gi-

Şerelli bir hareket ri,mnce ellerindeki TUrk resimlerini 

B iz de bu mühim yolda herkesin buraya teberrü edenler, zannedildi
gittiği yoldan gitmeliyiz. Her ğindcn çok olacaktır. Bir taraftan 

memlekette, milli resimlere sahip o- da hükumetimiz kendi cllerind°C bulu
lan vatandaşlar bunları memleketle- nan yerli ve ecnebi resimleri seçtir
rinin resim galerisine hediye etmeyi meli, bir araya getirmeli: Husust el
şeref bilmişlerdir. Avrupa ve Ameri- lerdeki resim sahiplerinden parasız 
ka müzelerinin hepsinde ya teQlrrü bunları vermek istemiyenlerden ve. 
edilmiş kolleksiyonlardan mürekkep ya halleri, vakitleri buna müsait ol
salonlara veya üzerinde teberrU eden mıyanlardan resim satın almak Uze
''atandaşın ismi yazılı münferit tab- re de tahsisat ayırmalı .. 
lolara tesadüf edilir. Böylece resim galerimizin temeli a-

Böylece ressamm, bütün bir mflle- tılır ve dost Yugoslavyanın bize gös
ıe her zaman için bir bedii zevk terdiğ güzel örnekten istifade edil
rnembaı olmak Uzere dilşUndiiğü ve miş olur. 
Japtığı eser, hususi bir salonda mah- Ahmet Emin YALMAN 

Bir işçi bıçakla arka
daşını ağır yaraladı 
Eyilpteki salça fabrikasında çalı

şan 15 yaşlarında Muzaff e!'le ayni 
fabrikada çalışan Osman bir baskül 
meselesi yüzünden kavgaya tutuş

muşlardır,. Dayak yiyeceğini anhyan 
~tuzaffer, eline geçirdiği bir kundu • 
racı bıçağı ile Osmanı birkaç yerin
den yaralamıştır. 

Yarası ağır olan Osman Cerrah • 
paşa hastanesine kaldırılmış, Muzaf 
fer de yakalanmıştır. 

Yangın başlangıcı 

Dtin saat 21 de Kumkapıda bostfl.n 
sokağında berber Mehmedin evinde 
yangın çıkmış. itfaiye gelmeden he
men söndUrUlmüştiir. 

Pencereden düştu 

Arabacı Beyazıt mahallesinde, 17 
numaralı evde oturan Cemalin kızı 

2 yaşındaki Makbule, pencereden 
bakarken muvazenesini kaybetmi§ 
ve sokağa düşmüştür. lki metro yük
sekliğinden düşen çocuk, başından 

ve vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Karşıya geçerken .. 

Evvelki akşam saat 18 de Marma

ra. caddesinden geçen 1936 numaralı 

otomobil karşıdan karşıya geçmekte 

olan 11eyyar fıstıkçı Murada çarpa

rak hafif surette yaralamı§br. Ya -
raları hafif olan .Murat, eczanede te
davi olduktan sonra evine gitmiştir. 

Otomobille kamyon çarpıştı 

Saraçhanebaşından geçmekte olan 
şoför Rüşt.ünün idaresindeki belediye 
çöp kamyonu, şoför Nazımın idare • 
sindeki otomobile çarpmıştır. 

Otomobilin ön kısmı parçalanmış 

ve içinde bulunan Fehmi de hafifçe 
sol kulağından yaralanmıştır. İki 
şoför de 'yakalanarak tahkikata bao
la.nm11tır. 

Kahveden dı,arı çıkarken 

Halk Partisi Vilayet ldarc Heyeti, 
1stanbulun iktısadi vaziyeti hakkın
da tetkikat yapılarak bir rapor ve • 
rilmesini lüzumlu görmüştUr. Dün 
bu maksatla parti merkezinde bir ko
misyon toplanmıştır. 

Komisyona belediye iktısat müdü-

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü 

KaraC"aahmet, Edirnekııpı ve Topka
pı mezarlıklanna duvar çektirmeye 

karar vermiştir. Btitçe darlığı yüzün 
den bu yıl yalnız bununla iktifa edi

rü, Ticaret odası erkanı ve diğer ala- lccek, gelecek sene bu mezarlıkların 
kadarlar iştirak etmişlerdir. 

BİRKPÇ 
SAllRLA 

Elektrik ve havacaı:i gibi imme hiz· 
metlerılc mcşaul ıirkctlcrin makbuz
lara yapı,uracakları pulların bedelle· 
rini badema bu ıirketler ödiyecekler 
ve bunu halktan tahsil etmiycccklcr· 
dir. 

• 
Kadıkoy su &İrketınin vaziyetini tel· 
kik eden muhtelit komisyon tetkikleri 
ni bltirmi,, raporunu hazırlamaya baı· 
lamıştır. 

• 
Et fiatini ucu'zlatmak için atmacık 
tedbirleri tetkik eden komisyon, mez
bahanın miltaleasmı sormuştur. 

* Sarktı tetkik seyahati yapın İnhisar-
lar Vekili Ali Rana Sıirde miı,·asalat 
ctmiıtir. 

Urfa defterdarı Atıf \'ekalet emrıne 

Oc;uncü umumi müfettışlı)( nafıa mU
ııviri Mehmet Nuri Manin Nafıa dl· 
rektôrlliiline tıyin edilmiıtir. 

• 
Orta tcdri1&t kadro cetvelleri hazır-
lanmııtır. Cumartcai ııinü \'ekilin tas• 
dikine arzedilecektir. 

içcrleri tarh ve tanzim olunacaktır. 

Şehir i~indeki ölUlerin teçhiz, tek • 

fin ve tedfin işleriyle 'belediye mezar

lıklar mlidürHlğUnün me§gul olacağı 

ve bunun için bir talimatname ile bir 
tarife hazırlanıldığı malumdur. 

Şimdiye kadar belediye bütçesi 

gelmediği için bu iııe ait hazırlıklarla 

meşgul olunamamıştır. Talimatname 

ile tarifenin ay başından itibaren 

tatbikına geçilecektir. 

• 
Ambalaj müteha1111ının 

tetkikleri 

İktısat Vekfileti yaş meyvalar am

balaj miltehassısı Bade Trakya mm 

takasında tetkikatta bulunmak üzere 

bugün otomobil ile Trakyaya gidece!~ 

tir. 

Yapağı ve tiftik 

Yapağı ve tiftik piyasamız tılr dur

gunluk geçirmektedir. Haziran ayın
da 300 bin liralık ihracat yapılması
na rağmen temmuz ve ağustos ay

larında hiç yapılmamıştır. Talep te 

vaki olmamaktadır. 

Bugünkü Hava : AÇIK 

BugünkU hava ıureti umumiyede açık O· ı 
lacaktır. Rutubeti niıbiye derecuinde bir 
iki ıündenberl ıôrülmekte olan tahıvvü
llt. derccei hararetin teairini çoialtmık • 
tadır. BuıUn de ııkıcı bir 11cıkhk beklene 
bilir. Ruz&lr deilıik iıtllrametlerden ese
cektir. Bırometro, iki ııin evvelki vaziyete 
nazaran hayli yUksclmiıtir. 

9 uncu ay Otin: 254 

1355 HICRl 
Hızır: 128 

1352 RUMİ 
23 28 
Oilneı: 5,36 - Öile: 12,ll 
İkindı: 15,46 - Akıtam: 18,28 
Yatsı: 20,03 - İmsak: 3,53 

Suriye Franıa muaheJeıi 

S urlye - Fransa muahedesi hl"' 
zalanmıştır. lm1.a mer881-

mlnde söylenen nutuklar muahed" 
nln İngiltere - lrak muahedesinde' 

mülhem olduğunu \'e aradaki fart<•• 

hıristl)·an akalliyetleri himaye ıçl' 
konan maddelerden ibaret olduğu ,# 

lqıhyor. Muaheclenln Surlyeye muJI' 

tarlyet \'erdiği ,.e Suriye milliyet~ 
,·erlerini hoşnut ettiği beyan oltJll • 

maktadır. Muahedenln mahiyetini ,., 

Suriye<leki Tiirklere nasıl muRJllell 

ettiğini anlamak, neşrine bağlı otdd' 
ğu i~in şimdilik hu tarihi hadi9d4 

kaydetmekle iktifa (')(1iyonız. 

ô R. DOCRUL -
Bir ,ahit tevkif edildi 

Sultanahmet birinci sulh cez8 

mahkemesinde yapılmakta olan bit 
hakaret davasında şahit Zehrtıııfll 

11· yalancı şehadette bulunduğu ani~ 
dığından tevkif edilmiştir. 

.. • .. .. . e .. 
ı:ı 

\,... 

-r 
c... 

1 2 3 4 5 

8 7 8 9 10 11 11 ,-
13 14 1s

1
1ej 11 1s 1• 

20 21 22 23 24 26 2 l 

Dünkü hava 
Geçen ıene bugün 

27 28 29 30 
--

DUn hava açık ııeçmi,tir. Hararet ıolge- d 1 

tan saniyede on metro ııilratle nmlıtir. 

Beyoğlundaki Şark kahvesinden 
dıgarı çıJcmak is~iyen bir milşteri yan 

lışlıkla kapı yerine bUylik vitrin ca
mına doğru ilerlemiş ve kapı zanne -
derek yüklendiği için cam olduğu gl- de en çok 25,7, en az 18,9, cUnc,te azami Geçen sene bugıin hararet ıölgede en tubcti nisb1yc yiizde 57 olarak kaydc 1 

bi kırılmıştır. Bir .tesadüf eseri ola • •- 2s 2 12 2 ·· • 56 3 s
11
'" 51,7 derece, tazyiki ncaimi 753,9 milimetro, çoa • • en az • • aunc;ıte azamı • te miı. rilıcir ııaniyede vasati 4 ınetr0 

rak müşteriye bir §ey olmamıştır. rütubet yiizde 54 derecedir. Riır:gir lodos rece idi. Tazyiki rıcJimi 761 milimetro, rü le 11imal iı;ıikam,,tinden umistir 
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Bulgaristanda siyasi 
huhran başlamak üzere 

Çankof partisi yeni kurulacak 
kabinede mevki alacak 

Haberler arasmdan 
seçtiklerimiz 

Türlciyenin Belgrat ııefirı Ali Haydar, 
Belgrattaki Türk matbuat heyetine 
bir ziyafet vermiıtlr. 

• 
Sanghaydaki Sovyet General ataıesi 
ile viıs konsolos Troçkiye kargı olan 
temayüllerinden dolayı Moskovaya 
çağırılmılilardır. 

• 
Belgrat, 9 (Radyo-TAN) 

Sofyadan gelen haberlere 
töre, Kral Boris paytah tı -
~a avdetten sonra Başvekil 
.l\.öse 1 vanof ile Dahilıye Na 
~ ve diğer nazırları ka -
~~ ederek siyasi vaziyeti tet 
.:ike başladı. Köse 1 vanof 
!tabinesinin bu haf ta içinde 
latif a edeceği anlaşılıyor. 

Leh baıkumandanı General Rydz 
Kral Borisin yeni bir siyasi teşek- ı Smigly, 1talyada Morano adasını ziya-

kül vücude getirmek fikrinde olduğu ret etmiı, dün akpm Varıovaya ha-
anlaşılıyor. Profesör Çankofun reket etmiıtir. 
bir fa.şist hükfimet vücude getirmesi • 
ihtimalleri günden güne zayıflamak- Eski Romanya hariciye nazm Titü -
tadır. Yeni hüklımet, ordunun mü _ leskonun Tokyoya sefir tayin edilece-

ği söylenmektedir. zaheret ettiği mutedil siyasi unsur - ,_ ____________ _ 

Londra, 9 (HU8118i), - Röyter bil 
'1riYor: 

Bulgarllltanda kabine buhranı BU 

~tle beklenmektedir. Başvekil, kra
bıı avdetini mtltealdp istifa edeceği
lli .;;. ı ...... , .. "7\JY em151wı. 

lardan teşekkül edeceğe benziyor. 
Memlekette iki büyük fırkadan biri 
nin lideri olan doktor Çankofun da 
kabineye girmesi muhtemeldir. Fa -
kat kabinenin mutedil mahiyeti Çan 
kofun nüfuzunu tahdit edecektir. 

Bulgaristanda parlmanter hUkU
met Uç senedenberi muattaldır: Fa
kat gelecek ilkteşrinde umumi se -
çim yapılması v8.dolunmuştu. 

''Türkiye ile lngiltereyi 
birbirine yaklaştıran 
yeni amiller vardır ,, 

.---Başı Birincide ---

~t vermı, oluyor. Bizi Akdenizde dan ayrilırken 'bana göndermek ne
btıibirimize daha fazla yaklaşmaya m.ketinde bulundukları telgraf~ beni 
~keden yeni Rmlller vardır. Fakat derin surette mütehassis etmi§tir. 
lııgUterenin Türk ve Yunan milletle- Majestelerinin, memleketimizde, bi -
tile dostluğu an'anevtdir ve eskidir. ze çok kısa görünen ikametleri es -
~14 - 1918 arasında İngiltere ile nasında, Türk milleti, haklarında bcs 
"llrkiyenin muharebe etmeleri yü- lediği yüksek takdir ve ihtiramktir 
~den bu dostluk fasılaya uğramış- muhabbet hi..'flerini ifade edebilmi§ -
!'-da., o zaman vuku bulan muhare- tir. Majesteleri bütim kalpleri kendi 
~~iki muhasımın biribirine karşı Bine cezbetml§tir. 
~ttiği hürmeti azaltmamış, bila- Ben, şahsen, bu cazibeyi, bütün §ii 

arttırmıştır. mulü ile hissetmenin bi1yük zevkini 
.._'kralın daha önce Çanakkaledek:i d:uydıım. Şerefli hükümdar hakkın -
~lıklan ziyaret etmesi, ahengi 
~~"'h myaret, kendi mem- da bes"lemekte oldıığıım aa•'-i doat 

"ketinin ölen askerlerinin mezarları- hık hi-sleri, bu ilk ve kısa tekikinin 

~-~~ı yapılması ta.bil, hatta gayri bıraktığı ıtmutulmaz hatıra ile tcbel.
~ içtinap bir haçtı. Fakat Türk- lür etmi§ bulunuyor. 

-.-.~.~~her ild milletin ci- Majestelerine, bütün 'kalbimle, çok 

11~ karşı bellenen takdir güzel bir seyahat oo ınaytahtlarına 
1;tanelerini gördükleri gibi biribirine " 
')ık olan muhasımlarm harp batı- mes'ut bir avdet diler, en samimi te-

~&nnı taziz etmelerinin ayrılığa de- mennileri~ kabul buyurmalarını ri
~ birliğe hizmet ettiğini görmil§ler- ca ederim.. 
"Q' K. ATATURK .. 
.._~bul bir Türk şehri olduktan
~ bir İngiliz Kralı ilk defa ola.rak 
~Dehri ziyaret ediyor. Bu ziyaret 
~ l1i tekerrür edebilir.,, 

Edvard Vlll 
~l.ondra, 9 (Radyo -Tan) - Kral 
bt "&rd bugün Viyana.da ticaret pa.
bıı-Mıinı ziyaret etmif daha sonra 
in .. lnUtehasSISI ziyaret ederek ku
~ muayene ettirmiştir. MUte
~ Kralm kulaklarmda hiçbir arı 

buıunmadığıu söylemI,tir. 

t\tatürkle Edvard VIII 
arasında 

ot 1tfotabuı, 9 ( A.A.) - Cümhu1Teisi 
~k tıe Jlaje:1te Bekizinoi Ed -
,~ <ıraamda G§ağıdaki telgraflar 

' edilmt§tir: · 
~ Kamil Atatürk 

lstanbul .:;/ya, 7 - Türk topraklarından 
~ "'lcen, 'baM kar~ g~terdikleri 
~ tarzı kabulden 1Je gerek ek
\ Zarı, gerek makamatı re.rnıiye 
'-'l';;,rk milleti tarafından ,,ahMma 

\ lı i.ıhar edilip beni çok mütehas

' ede.a Uinalardan dolayı, ekse14M 
,_, ~k samimi te§ekkürl.erimi 

~ etmek 18terim. 
"ıı iı:k;yede ilk ikametimden pek 

~~hatıra mvlıafaza edeceğim. 
't 9" . Zı1c i/ade"lerim'1 terdA/en at-''Yi temennUerimi aunanm. 
'le ett ~t:nft "emahatZe bana tah 
~ ~ hu..m.9i tr• aaye&inde bü 
~ konfor.~ aey_ahat 6di -

BDWARD 

lrtleefe Edva: vm 
'• Viyana ~VI, Tar~ tOP.TtJklann -

50 milyonluk 
bir kitle 

Belgrad, 9 (Radyo - Tan) - Baş
vekil ve hariciye nazırı Stoyadinoviç 

Bükreşte Romanya Başvekili Tata

reslcu, hariciye nazın Antonesku ve 
diğer nazırlarla küçük itilaf ve Bal

kan antantı sefirleri tarafından kar
şılanmış, başvekil ve sonra hariciye 

nazın tarafından verilen ziyafetlerde 
hazır bulunmuştur. 

Yugoslavya başvekili cumaya ka

dar Bil.kreşte kaldıktan sonra Ro • 
manya hariciye nazın ile birlikte Kü

çük İtilaf Konferansına iştirak et -
mele üzere Bratislavaya gidecektir. 

Romen ga.zeteleri Yugoslav - Ro
manya dostluğundan bahsede'!'l maka 
leler neşrederek, sulhün tehlikeye 
düştüğü şu günlerde Küçük İtilafın 
50 milyonluk bir kütle halinde sul -
hün müdafii olduğunu yazıyorlar. 

Mahkiim
Iardan 
istifade 
edelim 

Fas meselesi 

İtalya şimdi de Fransayı 
tehdit ediyor 

Roma, 9 (Radyo-TAN) - Fas Sul 
tanının Fransa fevkalade komiserine 
hitaben gönderdiği mektupta, Fasın 
Ispanya mmtakasmdaki hukuku hU 
küınranisinin vikayesini istemesi ve 
oradaki tebaasının dahili harbe sü -
rüklenmelerine işaret etmesi Romada 
derin bir alaka uyandırmıştır. Mes -
sagero gazetesi bu münasebetle yaz
dığı bir makalede, Fas Sultanının bu 
beyannameyi Fastaiki Fransız maka
matmm tesiri altında yazmakla nü
fuzunu Ispanya mıntakası ile Tanca 
ya da teşmil ettiğini söylüyor ve di
yor ki: 

"Bu vaziyete göre hangi şekilde 

bir hadise vuku bulursa Fasın Is -
panya mmtakası,. Fransa tarafından 
işgal olunacak ve Fransa ise İspanya 
nın varisi olacak. Fasın müvazene -
yi temin edc.n bugünkü vaziyetini her 
hangi bir suretle başkasının menfa
ati lehinde değiştirecek her hareket 
Italya tarafından mukavemetle kar
r;ılanacaktır. Bu yüzden Akdenizde
ki muvazenenin de tehlikeli bir su
rette bozulacağı şüphe götürmez.,, 

Habeşistan 

Milletler cemiyeti müza
kerelerine giremiyecek 

Paris, 9 (Radyo-TAN) - Millet • 
!er Cemiyeti Genel Sekreteri A venol, 
ltalya Dı§ Bakanı Kont Ciyano ile 
iki defa dostane bir surette temas et 
miştir. Haber alındığına göre, Ha -
beş murahhaslarının Milletler Cemi 
yeti Asamblesine kabul edilmemesi
ni itimat evrakım tetkik eden heyet 
temin edecektir. Bu heyet, Habeş mu 
rahhaslarmın taşıdıkları itimatna -
meleri kabul etmiyecek ve bunun için 
bu itimatnameleri veren Habeş im -
paratorunun hali hazırda hükümdar 
sayılmıyacak vaziyette olduğunu ile 
ri sürecektir. 

Bu suretle Milletler Cemiyeti Ha
beşistanı müstakil bir devlet saymak 
ta devam edecek, fakat Habe§ mu -
rahhaslarını, toplantılara kabul et -
miyecektir. 

Macar kabinesinin uzun 
bir toplanhsı 

Buda.peşte, 9 (A.A.) - Bugün 
bakanlar meclisi büyük bir toplantı 
yapmışbr. Toplantı Uç giliı sUrecek -
tir. Bugünkü celseye bütün bakanlar 
iştirak etmişlerdir . 

Toplantıda. bilhassa iç işleri gö
rüşUimUş ve bundan sonra dış işleri 
bakanmm uzun bir raporu okunmuş
tur. 

l'ürldyede 55 bila. erkek 5 bin 
ka.dm mahkiım var. 

Fransa-Suriye muahe
desi imza edildi Laf atmak! 

Muahede, 1939 senesinden başlı
yarak 25 sene devam edecek 

Bir aralık hen, bizim kelimelerin 
~ işe yaradığını a.ra.,tırmak mera
kına düşmüştüm. Açık sö~Jiye)im: 

Hani yedi sekiz işi birden gören, ye
di sekiz yerden para kazanan işgü. 
zarlar \'ardır ya! lşt.e kelimelerin a
:rasmda da öyleleri gözüme ili~tiydi. 
Bu işgüzar kelimelerin biri de "at
mak" masdan olduğunu şimdi ha
tırlıyorum. 

Paris, 9 (Radyo) - Fransa - Su-,.--------------

riye muahedesi bugUn hariciye neza
retinde imzalanmıştır. Fransa namı

na hariciye müsteşarı, Suriye namı
na murahhas heyet reisi Haşim bey 

muahedeyi imzalamış bulunuyor. 1m 
za esnasında hariciye müsteşarı bir 

nutuk söyliyerek Fra.n.sanm İngiltere 
İrak muahedesinden istifade ettiği
ni, iki muahedenin biribirine benzedi

ğini, aradaki farkın akalliyetlere te
min olunan hukuk olduğunu anlat _ 
mış ve muahede ile alakadar bulunan 
her iki tarafın memnun olduğunu ila 
ve ctmi§tir. Muahedenin müddeti 25 • 
senedir ve bu müddet 1939 senesin _ 
den itibaren başlryacaktrr. 

Sen Sebesfien 
lsoanyol asiiere 

Alman ordusu 
bir nümayişe 
hazırlanıyor 

[Başı ı incide] 

keri tezahürat yapılacak, 20 bin 
a•ker ve zabit, 1900 at, 2200 te
kerlekli r.Ja•ıta, 400 tayyare, pi
yade, top~u, •Ür.Jari bahriye, 
tank, otomobil ve hava kuvvetle
ri bu nümayife İftirak edecektir. 

Rus ordusunun büyük 
manevraları 

Moskova, 9 (A. A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 8 Eylfılde, müdafaa halk 
komiseri Sovyetler birliği Marcşalı 

Voroşilof, beraberinde Sovyetler bir

liği mare§alleri olduğu halde, Sov
yet kıt'alarmm manevra yapmakta 
bulunduk.lan mmtakaya gelmiştir. 

İftira atmaktan tutun da şafak at. 
maya kadar kırka yakın işe kan~ 
bu keJimt>..nJn \"azifeleıi arasında bir 
de (laf atmak) vardı. Hatta Türk. 
lerin en nüktcclan adamlarından biri o 
lan rahmetli Tanburi Etem lafı avu
cuna söylcl ip ta.s atar gibi yaııar ~e 
sorana: 

- Laf attım! derdi. 

Bugün işte bu laf atmaktan balıse
diyorunı. 

Efendim! Kanunda Ja.f atmak bir 
cürümdür. Cürümdür ama dalma de
ğil. lUeselfı ben ~ oJda giderken Mis 
Yalo\·a denilen meşhur kadının ya
nından geçerken: 

- Of, )·anı) orum ! desem, bunu da. 
bir iki kiı,i işitmiş olsa o kadın beni 
mahkemeye süriilde)ip: 

- Bu bana laf attı! diy.e malılrum 

teslim. oldu bareviçin raporunu dinlemiş, kıt'nla- _Aman ('fendim! Ocağınıy.a dU."-

Londra 9 (Radyo Tan) İ rı teftiş etmiş, kırmızı ve mavi tara- tilin. Bunun neresine '. 'BDR''IID. Ben 

Mareşal Voroşilof, Beyaz Rusya 
mıntakası kuvvetleri kumandanı U- ettirebilir. Ben: 

' • - span fm süvari, makineli kıt'alan ·' J 

Yada Son Vazı.yet hakkında g 1 h sıcaktan şikavet edi,·ordum. lsterse-e en a- ile tank ve tayyarelerinin faaliyetini ., J 

herler §U merkezdedir: Sen Sebasti- tetkik eylemiş, askerler ve kuman _ niz o gün o saatte ha\'nnın nCkadar 
yaıım umumi af ilam şartiyle teslimi danlarla görUşmüştür. sıcnk olduğunu rasathaneden sordo-

~ebbüsü bo§a gitmiştir. General Manevralarda bilhassa tayyareler- nınuz... Desem derdimi dinlctemem. 
M 1 f t kl.f. · k b 1 tnı Mahkum olunun. o a a e ı ını a u e emiş, ve le cephe arkasına asker sevki tccrli-
aehn" ;c.gaı ed -· . .. ı ;.,.+· Kanun, kanundur. Di.vecek ''Ok! :ı1 "ti ecegını soy em'-9 .. ır. heleri yaptlmış, cephe arkasına sev- " 
Şehrin dış taraflannm işgal olundu- kedilen askerlerin harekatı tetkik e- - Laf at:tın, cezal1 ~ek! derler. 
gu~ b'ld" · ı· G al M ı Dig-er da\·a,·a bakarlar. ı ırı ıyor. ener o anın dilmiş, tayyarelerin cephe arkasın - " 
şehri havadan bombardıman etmeye daki köprüleri yıkmak ve dUşmanm Lakin, ayni kadın doğru yolda 
hazır olduğu haber verilmektedir. mesnetleriııi bombardıman etmekte- göğsünü batnru açıp beni de göste-

rerek: 
Diğer taraftan hükilmet Veskayı ki yararhklannm derecesi tcsbit o- - Aman allah, bu adam beni yak. 

işgal ettiğini söylüyor. Asiler bu ha- lunmuştur. tı ! diye bağırsa kimse aldırmaz. 
beri tekzip etmemişlerdir. Manevralar bu bakımdan fcvkala- ÇünkU 0 kadındır. Ben de erkeğim. 

Madridin cenubunda Tallavcra da 

şiddetli bir muharebe devam etmek -
tedlr. Hllkfunet kuvvetleri uileri 
durdurduklarını ve kırdıklarını bildi

riyorlar. Fakat asiler de muvaffakı

yet iddiasındadır. 

Hükfımet Toledodaki asilere, tee -
lim oldukları takdirde affolunacakla
nnı bildirmiş, gayriresmi haberlere 
göre bunlar da teslim olmuşlardır. 

General İlana ile Frankonmı Talla -
verada birleşmelerinin beklendiğini 

söylemiştir. 

Acaba diri diri mi gömmütler? 
!nm, 9 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabiri Jean Fantenoy, halkçılar 

cephesi milisleri tarafından idam e
dilmiş rehinelerin toprlktan çıkarıl

masında. hazır bulunmuştur. Bunla

rın arkadaşları büyük bir çukur kaz
mışlar ve ida.m edilenler tabuta ko
nulmaksızın karma karışık bir halde 
bunun içine atılmışlardır. 

Kralist askerler bu çukuru ayık-

lamakta ve gözleri toprakla dolu 
kUI'§un renkli birtakım cesetler ÇI -

karmaktadırlar. 

Asilerin isyanı 
Londra, 9 (Radyo - Tan) - Asi 

kuvvetlerden bir kısmı hüklımet ta -
rafına geçmeye karar vermi§tir. A

siler, zabitlerini hapsetmişlerdir. Sa
hile asker çıkarmak istiyen gemiler, 

hükfunet kuvvetleri tarafından bom
bardmıan edilmiş, 10 kişi ölmtlş, 20 

Bunla.r hapishanede ameli
manda bir hayat geçirirler. 

de ehemmiyeti haizdir. l~te ben laf atmanın bu kısmını da. 

F ranıanm yeni teslihatı ve cezaya tabi tutsunlar i tiyornm. 
lngiltere Neden benim yaptığnn cürilm de, 

Londra, 9 (A. A.) - Bildirildiğine kadının yaptığı cürüm değil?! 
göre, Fransız milli müdafaasının tak Mademki her se) de müsavi olduk .. 
viyesi hakkındaki program Londra- Laf atmadaki bu fark neden! •• 

da gayet iyi ka.:rşılanmıştır. 
· Her renkten siyast mahafil, filha

kika sulhUn. bugUn ancak garp de • 
mokrasilerinde kuvvetli müdafaa sis 

tem1eri ile devam ettirilebileceği ka
naatindedir. 

Muhafazakar mahafil ile hUkfunet 

8. FELEK. 

Fransada büyük 
bir grev daha 

mahafili, Parla hükumetinin, bu me - Bir taraftan da Faşistler 
selede lngilterenin izini takip etmek- harekete hazırlanıyorlar 
te olma.smı görmekten memnuniyet 

Pa.ris, 9 (Radyo - Tan) - Mar-
izhar eylemektedir. 

Sol cenah muhalefet mahafili de silyadaki maden amelesi, otomobil 
fabrikalnn amelesi, mensucat fabri

kalarına mensup 35,000 amele, 3000 
terzi, ve muhtelif şehirlerde daha 

ayni mUiahazalarla, Fransızların si-
18.lılanmasmı tasvip etmektedir. 

balyaya göre •. 
binlerce amele grev yapmışlardır. 

Roma, 9 (A. A.) - Roma matbua- Bunlar ücretlerinin arttırılmasını is
ti, nasyonal sosyalist kongresinin a-
çılması münasebetiyle çok hararetli temektedirler. Fransa faşistlerinin 
makaleler neşretmekte ve İtalyan he lideri Miralay de La Rok, eğer Frnn
yetine yapllan tantanalı kaıbulü bil- sada komUnizm başlıyacak olursa fa. 
hassa kaydetmektedirler. şizmin şiddetten kaçmmıyacağını 

kifi yaralanmıştır. 

Aıilere yardım! 
Londra, 9 (Radyo - Tan) - İs -

panyaya giden seyyar hastanenin 
başında bulunan Vikont Çurçil, ls -
panya tıbbi yardnn komitesi başka
nına bir telgraf çekmiş ve İtalyanlar
la Almanlarm asilere silah vermekte 
olduklarını bildirmiştir. 

• 

-lmrali Adasında mahpusları 
~tmna tecrllbesl, muvaffalo 
yetll netice vennlttlr. Bu mlsalı 
~enl~letmek lbnndır. 

söylemiştir. 

İzmirin 9 Eylülü 

Dün büyükıtezahürat 
ile kutlulandı 

lzmir, 9 (HU8Usi muhabirimiz bil

diriyor) - Bugün lzmirin 14 füıcü 
kurtulU§ yıld-Onümüdür. Şehir bcı§ • 
tan OO§a donanmış ue silslenmi§tir .. 

Bayram gününü ycı§amak il.zere ci

vardan ve diğer komşu uildyetlerden 

gelen halk çok ke&iftir. Büfün ileri 
gelenler, valinin ba§kanlığında top • 
lanmış, heyet Halkapınarclaki şe .. 

hitliğe gitmi§tir. lzmirin ku.rtulu§un 
da §ehit dU§enlerimizin hatıraları 

anıldıktan sonra söylevler 1JCTilmi§, 

bu sırada Halkapınardan ineıra bır as 

kert kıta, şehre merasimle girerek 

hilkftmet binasına bayrak çek"miştir, 

Müteakiben geçit resmi !Japılmıştır. 

Saat 15)0 da k-ı§la bahçesinde top. 
kınan çocuklar ııe gençler, Mustafa 

Enver cad<l&inde dağılmıştır. 
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Bu ricat, çok iyi tertip edilmiş bir 
plana başlangıç teşkil ediyordu 

Fransızların, Kuvayı Milliye tara
fından Urfadan tardedilmeleri; 1b -
rahim Paşazadeler! bir müddet da
ha teenniye sevketmişti. Fakat, 
mağl(ip Fransız kuvvetleri ki.fi de
recede takviye edildikten sonra, 
- 336 haziran aynını iptidalarm -
da - ikinci defa olarak (Urfa) üze
rine yürüdükleri zaman, artık Ibra
him Paşazadeler de harekete geç
mişler; (Siverek) istikametine iler
lemişlerdi. Ve bu ilerleyişte de mu
vaffakıyet göstermişlerdi. 

Vak'a, Ankaraya aksedcr etmez, 
o civarda bulıınan 5 inci Fırka, yine 
o havalideki milli kuvvetlerle takvi
ye edildi. Mütecavizlere karşı gön
derildi. 

lbrahim Paşa zadeler, bu kuvvet 
karşısında derhal ricat ettiler. Fran 
sızlarm işgal ettikleri mıntakaya çe
kildiler. 

Fakat bu çekilmek, bir nedamet e
seri değildi. Bilakis çok iyi tertip e
dilmiş bir plinın tatbikına başlangıç 
tan ibaretti ... Nitekim aradan 34 gün 
geçer geçmez, atlı ve develi süvariier 
le piyadeden mürekkep takriben dört 
bin kişilk bir kuvvet, - bu sefer de -
Vir~ehir istikametine doğru ilerle
di. 

Bir taraftan bu kuvvet ağrr ağır 
Viranşehire yürürken, diğer taraftan 
da lbrahim Paşa zadeler tarafından 
askeri ve milli müfrezeler kumandan 
lanna mektuplar gönderildi. 

[Maksadımız, tecavüz ve taaITUz 
değildir. Ancak, kalplerimizde ha
sıl olan nedameti izhar e~ekten i
baretir. Ankara Hükfunetine deha
let etmiye geliyoruz. Dehaletimiz 
kabul edildiği takdirde, ne askere 
ve ne de Kuvayı iM.lliyeye bir 
tek silih bile istimal etmi -
~eceğiz. Hatta babalanmızm 
yurduna yerleşir yerleşmez; biz de 
Kuvvayi Milliye'ye iltihak edeceğiz. 
Ve müşterek dU!JManlara karşı borç
lu olduğumuz müdafaa vazifesine iş
tirak edeceğiz .. Icap edenlere meri 
veriniz. Kardeş kanı dökülmesinin ö
nüne geçiniz.), 

Denildi . 
Bu mektuplar, samimi telakki e -

dildi. ihtiyatlı bulunularak mUhim 
ve ciddt tedbirler alınmak llzımgelir 
ken. bunlar ihmal olunarak sadece 
Ankaraya: 

(lbrahim Paşa zadeler dehalet v,? 
lstiman etım,lerdir. Haklarında, ne 
euretle muamele icra edelim.) 

Diye telgraflar çeküdi. 
lbra.him Paşa zadeler; askeri ve 

millt kuvvetlerin muhtelif mUfıv.ele 
re ayrılarak dağınık bir hale geldiği 
ni, ve gönderdikleri mektuplarla da 
kumandanlan iğfal ettiklerini - ca
suslan vasıtasile - öğrenmişlerdi ... 
Bu fırsattan istifade ettiler .O mek
tuplan gönderdiklerinin ertesi günü 
derhal şiddetli bir taarruza geçerek 
perakende Tllrk müfrezelerinin üze -
rine yüklendiler. Mühim zayiat verdi 
rerek ricate icbar eylediler. Ondan 
sonra da Viranşehire girdiler. Bütün 
telgraf tellerini kestiler. Kasabada, 

kendi namlarına bir htikfunet idare
si tesis ettiler. 

lbrahim Paşa zadelerin gördükle -
ri bu zafer rüyası, ancak on beş gün 
devam etti... Evveli, mahirane bir 
hile; ve sonra da çok faik bir kuv -
vet karşısında bir hayli telefat vere
erk ricate mecbur olan beşinci fırka, 
o civardaki askeııi kıt'alarla ve BU -
yük Millet Meclisine sadık kalan aşi
retlerle takviye edilerek Viranşehir 

Uzerine gönderildi. Şiddetli bir mü -
sademcye girişldi. Asiler; yapılan fe 
dakfı.rane hücumlara mukavemet e -
demediler. Mühim mikdarda zayiat 
verdiler. Perişan bir surette, - Fran 
sızlann işgali altında bulunan - çö
le firar ettiler. 

:f. 

Bu kanlı vak'a İbrahim Paşa za -
delerin tekrar çöle firar etmelerile 
bitmemişti. Ancak, muvakkat bir sil 
kfın devresine girmişti. Çünkü; Bil -
yük Millet Meclisi hük\imetinin mad 
di ve manevi varlığını ancak ve an
cak kan ve ateşle boğmak isteyen 
(lstanbul fesat şebekesi), lbrahim 
Paşa zadelerin bu muvaffakıyetsizlik 
lerini teli.fi için daha mühim teşeb
büslere girişmişlerdi. 

Bunlar; bir taraftan lbrahim Pa
şa zadeleri takviye edecek esbabı te 
mine çalışırlarken, diğer taraftan 
da şimalde - Ankaraya, nisbeten da
ha yakın olan Sıvas vilayeti dahilin
de - bulunan Kürt aşiretlerini elde 
etmek için büyük mikyasta faaliyete 
geçmişlerdi. 

Bu faaliyet bekledikleri neticeyi 
vermişti. O havalide, derhal birta -
kım eşkiya çeteleri türemişti. Bu çe 
teler yollan kesmişlerdi. Şark ve Ce
nup vilayetleri ile Ankara arasında 
seyahat ve nakliyat, adeta mümkün
süz hale gelmişti. Birkaç yerde, pos
taya pusular tertp edilmiş muhafız 
jandarmalar öldürlildükten sonra, 
posta çantalarının muhteviyatı ele ge 
çirilmişti. Bir defa da, Ankaradan 
cenup mmtakasma geçen Nihat Pa
şa - refakatinde birçok muhafızlar 
bulunmasına rağmen - yolda, bu KUtr 
çeteleri tarafmdan tevkif edilmi~ti. 
Gerek Nihat Paşa, ve gerek m'liha. -
fızları derhal mUsademeye girieerek, 
düştükleri bu pusudan hayatlaniu 
güçlUkle kurtarabilmişlerdi. 

Bu çete hareketleri ttzerinden çok 
geçmeden, (Koçkiri isyanı) baş göa 
termişti. Bu isyan, Anadolu fesat ha 
re~etlerinin en kanlı ve en fecii idi. 
Birçok zabit, asker ve masum halkın 
hayatına mal olan bu isyan, takip et 
tiği safhalar itibarile de çok acı ha
kikatleri ihtiva etmekte idi. 

Fakat; lbrahim Paşa zadelerin çö
le firan ile, bu isyanın başlangıcı a
rasında Ankarada da mühim hidise 
ler başgöatermişti. 

* Bu hadiselerin en mühimmi, BU -
yük Millet Meclisinde de - tıpkı, eski 
Osmanlı Mebusan Meclisinde oldu -
ğu gibi - şahsiyata taallO.k eden bir 
takım münakaşaların zuhur etmesi 
idi. (Arkası var) 

Gece Yarısı 
No. 87 

' - Safder de tam gelecek zamanı 
buldu ... 

Ve planını hemen kurdu, ağır adım 
larla salondan çıktı, vestiyerden şap 
kasını aldı. 

Amca Safder, eğilmiş, lcWin elini 
aıkıyordu: 

- · Allah ömürler versin.. .Sabahle 
yin de tudi etmi§tim • 

Genç kadın, gWUyordu: 
- Sabahleyin, misafirim vardı, si 

zi kabul edemedim, atfedersiniz Saf
der Bey ... Çok üzüldüm ama, mecbu
riyet ! 

lcli.l, Celil Mahirin yaklaştığını 

duymuş, ona işittirmek, onu iğnele -
mek için mahsua llÖylllyordu. 

İhtiyar aktör f&pkasını elinde çe
viriyordu: 

- Ne demek rica ederim, aramız
da teklif mi var? Böyle söylerseniz, 
cla.rılırım, vallahi... Ev hali efendim, 
!leptmlzln başııraa.. İn8anın, misafiri 
~e olur. ziyaretcisi de otur. Değil 

Jlahmvt YEBABI 

mi ya, efendim? •• 
Celil Mahir, şapkasını elinde tuta

rak, hafif bir baş sellmile:.. • 
- Allahammarladık ! Dedi • 
Amca Safder, onu görünce, hemen 

eğildi: 

- Vay Celilciğim .. 
Elini uzattı ve Celil Mahirin el 

vermemesine aldın§ bile etmedi: 

- ~ o, yeni mi geldin! Yoksa 
gidiyorsun galiba?.. Tiyatroda bir 
ifin mi çıktı! Demin tiyotro kapw
nm önünde rastgeldim, hani, o de -
korcu çocuklar vardı, seni onlar bek 
liyorlar. Bezleri altniflar, para vere
cekmipin de, boyalan da alacaklar
mış ... 

Birdenbire aklına gelmiş gibi, elini 
havaya kaldırdı: 

- Ha, aklımda iken aöyliyeyim. .. 
Fakat Icl&le bakarak durdu ve C.,. 

U1 Mahire yakla§tı, elini siper ede -
rek söyledi: 

- Kuvart, bu akşam, seni Karloda 
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••O••k l I e R ı ç 1 Sinema mevsimi başladı 
Oğütlerı ._ _____ _ 

Sporculara yemek 
Spor yapmak, uçok kuvvet sarfet 

mek demek olduğundan, spor yapa • 
cak a.dam en ziyade kuvvet verecek 
şeyler yemeğe dikkat etmelidir. Spor 
culann meseli daha ziya.de fikir iş -
lerile uğra.şanlannkinden ayn bir 
yemek rejimi olur. Fakat yeni spor 
yapmaya başlayanların dikkat etme
leri lazım bir nokta vardır.: t.rzun 
za.mandanberi alışılmış bir rejimi, 
bundan sonra spor yapacağım, diye 
birdenbire değiştinnek fayda yerine 
zarar verir. Onun için sporcu yemek 
rejiminde yapacağı değişmeleri ya -
vaş yav~"'.i yapmalıdır. Bundan başka 
yeni bir yemek rejimine girildiği va 
kit sık sık tartılarak yeni rejimin vU 
cut ağırlığında fazlalık yahut eksik
lik getirip getirmediğini aramayı da 
unutmamalıdır. 

Sporculara en iyi kuvvet verecek 
gıda şekerli yiyeceklerdir. Şekerin 
sporlarda, bayağı yürüyüşlerde bile 
faydası birçok yerlerde tecrübelerle 
sabit olmuştur. Bu mevsimde şeker
li yiyeceklerin en iyi şekli şüphesiz 
meyvelerdir. Meyvelerin bulunamadı 
ğı zamanlarda bal, bayağı şeker on· 
lann yerini tutarlar. 
Şekerden sonra ekmek, unlu yemek 

ler, pastalar, patates kuvvet vere -
cek yemeklerdir. Bunların hepsi ko -
tay hazmedilirler ve kolay temessUl 
olunarak kuvvet verirler. Fakat yeni 
len bir yemek ne kadar elverişli ol· 
sa onun vereceği kuvvet hemen o -
gün için değildir. Koşu yarışlarında, 
insan bir giln önce yediği yemekle 
koşar, derler. Bu söz daima doğru -
dur. insan spor yapacağı gUnü düşii
nerek, gıda bakımından ona önce -
den hazır bulunmalıdır . 
Yağlar, yağlı yemekler de kuvvet 

verirlerse de onların hem hazmi da
ha güçtür, hem de vücutte temsil et 
dilerek kuvvet vermeleri uzun zaman 
silrer. 

Etlere gelince, yakın vakitlere ge
linceye kadar sporculara kuvvet ve 
recek en elverişli yemekler etler sa
nılırdı. Halbuki et hazmolunarak vü 

Briç meıeleıi 
+·A':'R .5 .. 2: 
•Jı2 
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Saray sineması bu akşam(Kahraman 
haydut ) filmi ile açılıyor 

·- D ••:fv ıo . 9 

•Rv. ıo 

+-

Kor.suz oynanıyor. (S) oynar ve 

bütün leveleri yapar. 

Bu meselenin halli 12 Eyl\ıl Cumar 

tesi sayımızda çıkacaktır. 

8 Eylul Salı sayımızda çıkan 
meselenin halli . " 

.A.V.7 ·-+ 8. 7.Eı 

+9.8 
.D.y.10 

• •a 
• 10.9 • •• , +.! 
+ 't \w ~ El 

+D.V "Kahraman Haydut,, filminde frene Dunne ile Richard Di:e 
• ~.6.S 

., 10 

+ A. D._6 

İki gündür haber verdiğimiz 1936 - mi 20 Teşrinievvel Cümhuriyet Baf 
1937 İstanbul sinema mevsimi bu ak- ramı gUn\l "Saray,, sinenıasınd' 

+-
Koz kör. (S) oynar ve bütün leve

leri yapar. 

şam "Saray,, sinemasında gösterile

cek olan "Kahraman haydut,, isimli 

bir macera filmi ile başlıyor. Birma------ cera filmi? Evet. Fakat bu filmde, 
1 - (S) Elinden karo (R) sini oy- Back - Street kahramanı tren 

nayıp yerden bir trefl atar. 2 - Elin

den karo (6) smı oynayıp yerden 

koz (V) si ile keser. 3 - Pik (R) si 

ile el alır. 4- Elinden pik oynayıp 

Dunn'ü göreceğiz. 

Dramatik ve hissi rollerde büyük 

bir kabiliyet gösteren bu artistin he
men her filmi görülebilir. Nerede kal-

yerden koz (A) sı ile keser. 5 - Yer dı ki, onunla beraber, oldukça sevilen 

den koz (7) sini oynayıp kozları dü- ve macera filmlerinde muvaffak o

şürür. lan Richard Dix'te oynuyor. Kahra-
6 ve 7 - Elindeki karo (D) si ve mantıkla haydutluğu bir araya getir

pik (6) sı sağlamdır; zira ikinci leve- diğinden, mevzudan ve artistlerin 
de (E) bir pik atmak mecburiyetin- isimlerinden ,filmin bir Am~rika 

gösterilecektir. 

Floryanın iman 
Floryanm iman için hazırlan-' 

projenin birinci kısmı eylfil sonuııd' 
tamamlanacak ve derhal ikinci JtJI' 
mm tatbikma geçilecektir. Bu arad'ı 
mevcut kabinelerin arka cihetlenod' 
ve iki kabine ortasına yeniden btrt' 
kabine inşa edilecek ve tren hattı:oı' 
arkasındaki araziye sayfiyelik k~ 
ler yaptırılacaktır. 

lzmitte at yarı,lan 
İzmit, (Tan) - Sonbahar at kof" 

lanna bu hafta da devam edilmi 
dedir. filmi olduğunu anladınız. Sinemacı- 1400 metrelik koşuda birinciliği N 

Şayet ikinci levede (E) bir pik at- lığın Yalanında yapılan hemen her 

cut arasında temsil edildikten son - mayıp trefl atarsa (S) yerdeki trefl- film, mevzuu fena dahi olsa, tenkit 
minin Uğuru kazanmıştır. 

2200 metrelik ikinci koşuda b • .1 

elliği Ahmedin Sevimi, ikincilği w 
ra birçok zararlı maddeler bırakır, 
hem de bu zararlı maddeler sporcu
nun en mühim uzuvları olan adaleleri 

lerden birini elinden koz (10) su ile ve oyun bakımlanndan iyidir • 

keser, nfüteakıben pik (R) sini alır "Kahraman haydut,, ta bu clns znnm Aktanı kazanmıştır. 
ve ondan sonra elinden bir küçük pik filmlerdendir. Vak'a geçen asırda ------=---=-=-==-==-' 

arasında toplanırlar. Bununla bera · • 
ber et yemekleri insan vücudilne lU- ?~ayıp yerden (7) kozla keser. Son cereyan etmekte olduğundan, "İrene ıı~~1 ~"MI! J 
zumlu gıdadır. En kuvvetli, en ziya- iki leve, koz (A) sı ve tren (8) lisi Dunne,, u o devrin modası tarzında .,., t • 
de kop.n Jıayvanlarm da et yiyicl ol- ile yapılır. giyinmit göreceğiz. F!aaeen, eski mo- LI ST.ıE ~..,, 
malan, dlklı:at edilmeei llzmı bir mi --===-==--=====-===--=-=-- da tuvaletlerle oynamak ona çok 
saldir. Balıklarla. yumurta da etlere , yakcştığı içindir ki, onu, bu filmin yıl- lla.f1f yemekler - . Şif kebabı, -' 
yakın sayılırlar.. .Tuz spor tçln yal· T A N dızı olarak seçmişlerdir. bak but.ur, teftall kompost.osu._ -• 
nız faydalı değil, lüzumlu bir gıda - • • • Agu- yemekler _ drman ke!Jr": 
dır. Şarlo'nun geçen senedenberi haber uytlnyağlı barbunya fasulyesi, 

Demek oluyor ki sporcunun yemek 1'80NE VE iLAN ŞARTLAR• 
1 

verilen meşhur "Asri zamanlar., fil- tatlısı. 

rejiminin esası şekerli, unlu yemek- ' ===========================-': 
ter olacak, onlara biraz da - gtinde Tilrlrin Ottan 1 :f~llnllllıtnlml•11AW1•1U••••••••••ıı•••Jfl'I 
yUz gram - et ili.ve edilecektir. Kısa -içı-·n_ ~ ! ONÜMÜZDEKi 
bir zamanda büyUk kuvvet sarfettl - ı:s 1 so • ıı aylık , • • : • p E K sineması yeni 

CUMA AKŞAMI 
ren sporlarda et yemekleri daha zi- 3 • • • • • 4 - a -
yade artırılır. Uzun zaman devamlı ~ nı:k · ' • ' ı! ~ ~ : 
bir surete kuvvet sarfettirecek spor . 
larda sebzeler, en ziyade kunı sebze 
ter daha faydalı olur. 

Sporcunun içeceği şeye gelince, 
1 bizim memleketimizde bunun ~ 

hiç tereddüde lüzum yoktur: sade su, 
iyi ve temiz su. Kahve, çay, çikolata, 
az mikdarda olunca kuvveti tenbih 
ederek fayda verirler. 

LOKMAN Hf:KHI 

bekliyecek ..• 
Celil Mahir sinirlenmişti, eliyle 

Saf deri itti: 
- Çok gevezesin, be, amc.a ! 
Ve o hızla apartmıanm kapısını 

açtı, çıktı. 

Y qlı aktör, donup kalmışt: 
- Buna, ne olmuş, böyle? .. Kime 

bu cakası? .. 
lcli.l, bir kahkaha attı: 
- Beyefendi, bugün sinirli! 
Amca Safder, Iclilin arkasından 

ağır ağır yürUrken, kaim, tok sesile 
söyleniyordu: 

- Kime ıiniri, kUçük beyin? .. Ka
bahat, onda değil ki .. 

IcW, Ya§lı aktörün huyunu bilmek 
le beraber, yine ptarak dinlemekten 
kendini alamıyordu. Tanışmalarma 

Celil. aebep olmuıtu; ve apartmıana 
geldiği zaman da, Celil Mahiri ara
yor, görünüyordu; timdi, ne çabuk, 
ağzı ve havayı deği§tirmişti. 

Genç kadın, ihtiyar a.damm, iıısq. 
lan, hadiseleri, hi.diselerhı doğur -
duldan vaziyetleri, havadan kokla -
yıp anlayışına f&fIYOrdU. 

IcWin sinirleri bozulmuştu; dön
dü: 

- Safder Bey, bir iki kadeh icer-

... 

Din lctn Dlııcddı Sirketlerlae arlı 
racaaı edilmelidir. 
KüçWı illnl•r dotradan dotnıJ'• 

daremizc:e .ım.bilir. 
Ktiçillı Dlnlarm 5 utırltl> bit 

ıJefalık 30 lran1etar. 5 Ntırdan faı 
ıaa için aatır baema 5 nn1e alam 
Bir defadan fazlı tein ırekilndar> 
~ ıo lranq indirilir. 
Gl!nft ırecmlı aOshalar !I taraetur 

siniz, değil mi? 
Amca Safderin, gözleri parlayıver

mişti; yutkunarak gtllUmsedi: 
- Eh, bir iki kadeh içerim ..• 
Ve yemek odasından kapıdan girip 

te, hazır sofrayı görünce, dayanama 
dı, samimileşti, teklif sizleşti: 

- Demek, kısmetime gelmişim .. 
Hemen bir iskemleye oturdu, ceke 

tinin yan cebinden çıkardığı mendil
le boynunun, enses~ terlerini ku
ruladı, sonra pantalonunun arka ce
binden çıkardığı kadife parçaaile is
karpinlerini temizledi. 
Oturduğu iskemleye iyice yerleşti, 

uzun bir oh! çektikten sonra: 
- Kızım, dedi. 
Ve Iclalin yUzilne bakarak bqmı 

salladı: 

- Sen benim kızımsın ... Ben, sizin 
ailenizi de çok iyi tanırım .• Eski ki
bar ailedir. Efendim, kabahat Celil
de değil.. Fazla yUz veriyorsunuz. 
Bunlara, o kadar yUz vermeğe gel -
mez .• 

.Genç kadın, bir kadehe rakı dol· 
durarak yaşlı aktöre uzatt!: 

- Buyurun.. Bir tane içer misi -
nlz ? 

Amca Safder, yerinden fırlaınıetı: 

1 sinema mevsimine 
başlıyor. 

----i 
M ARTA EGGER1 1 

I İ 
li 

tarafmdan emsalsiz bir surette yaratılan: 

GÖNÜL DEDiKODULARI --... - eğlenceli şarkılarla süslenmiş nefis bir komedi 
5 Aynca Paramount dünya havadisleri, en son haberler. 
ıtlll IH l l ll l l lll l il l llAlllllllllll!llllDIOflllltl ... _H_mJR 

- Aman, ne zahmet kızım! .. Ben, 
kendim içerim ... 

Rakıyı, bir yudumda içti: 
- Oh! Mükemmel rakı .• 
Bir iki lokma meze aldı, yerine o

turdu: 
- Bu akşam misafiriniz mi var? 
lcl8.l, bir iskemle çekerek, ona yak 

taşmıştı: 

- Benim, isim günüm ... Davet, fi
lan yapmıyorum, arkadaşlar a.rasm
da otunıp eğleneceğiz. Sizin de gel -
diğinis iyi oldu. 

lclal, Amca Sa.fderin, para, hava, 
su, rakı gibi, dedi kodu ile ~indiği
ni de biliyordu. Celil Mahiri, "çatlat 
mak için.. Amca Safderi arada bir 
&let gibi kullanamaz mıydı? 

lcW, yaşlı aktörün elini tuttu: 
- Sizi, çok seviyorum, Safder 

Bey .. 
Amca Safder ,saygı ile önüne bak

makla beraber, göz ucuyla, genç ka
dına kaçamak bakmaktan da geri kal 
mıyordu: 

- TeveccUhünüz .• 
- Çok baba adamamız. 
Amca Safder, göğüs geçirdi: 
- Eh, biz, ne zamanın adamı -

yız! 

Fakat fazla Y.&§lı görünmekteO 
kuvermi§ti: 

- Da.ha kırk seklzindeyim... ol_ 
Altmııma ferah yaklqmıt ~ 

Amca Sa.fderin iddiasını, lcli.l bO"" 
dı; 

- Daha genç görUnUyorsunuY. 
ihtiyar aktör, gevşemişti; 

genç kadının elinden sıyrıldı, a 
kalktı, masaya yaklaştı, k 
doldurup içti. ~ 

lcW onun bu halinden. bu ta 
dan, •'Kaleyi içinden aldığını,• 
mıştı: 

- Safder Bey, sizden bir 
var. 

- Estağfurullah, buyurun· İ 
Genç kadın, oynayacağı ro~d~ 

yade, bu rolün neticesini dUşilJl ',1 
du; Celil Mahire nisbet verırı~ _..I 
"çatlatmak için", kurduğu t1JlP"' 
kendi dil§Uverlrse... • • ...ı ~ 

Icl&lln maksadı, Celil Ma~:,.
kandmnaktı. O, bir kere ~ f 
IIUftl: lcWin, birisini sevmiYO J"I 
le, sevmek, kapılmai Uzere old '#;/, 
inanmıştı. Fakat Celil Mahftl _..,
laskandırmalıydı?. Tiyatroda ~..J' 
da.elardan birinin ytlzibıe ~J 

(~ 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, ıamimi 
olmak, kariin ıa%eteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

j Günün meseleleri 

Balkanlarda faşizm 

:Faşizm yava yava§ Balkanlara 
doğru ya~'llıyor. 

}J\'\'eli l'unanistan(la Metak•aa 
faşizmi iliıı etti. )letak8IUI Alman 
dostudur. Tut:tuğu yol Alman siya. 
seti yolmlur, kurmak istediği rejlm 
Alman ~azı si temine benzlyecektlr. 
Onu Roman~·a takip etti. Romanya 
Krala Karol Alman taraftandır. 

Memlekette AJman si~·asetınin gti
dUlmeslni lıter. Bu hteğlne en bü~iik 
engel eski hariciye nazın Tltulesku 
idi. Onu kabineden ~ıkarttı. Ve fa
ılDne doğru giden yeni bir yol artı. 

HftJer ve Mussollnl ile mtilakattan 
dönen Bulgar kralı da memleketinde 
Çankof vıuutaslyle faşlım yapmıya 

karar vermlıttfr. Çankof Makedonya 
KomitMlnln ileri sürdUğU adamdır. 

Otooenberl Alman 8iy88etine u~·gun 
bir slyuet taraftandır. Bu tara.ftar
b~ı Bul~arlstan<la faşizmi tetıis et
nıek suretiyle ku\'\'etlendlrecektlr. 

* * • 
'.tktisadi amiller 

Balkanlarda Alman ntlfuzu lktısa
di tesirlerle ba~damıştır. 

Almanya muhtaç olduğu ham 
madde Ue gıda maddelerini Balkan
lardan ve orta Avrupa memleketle
rinden temin eder. Aldığı malın pa-
1'8Smı ödiyemez. Karşılık olarak on
lara harp malzemesi satmayı teklif 
eder. Geçende Alman Jlankası Müdl
rı Şahtm seyahati bu hususta Bal
kan de\'letleriyle anlaşmalar tesis 
etmekti. Balkan memleketleri zaten 
harp malzemesini en ucuz ,.e en mü
ult prtlarla ancak Alman~·adan te
darik edeblJirler. Binaenaleyh lktı
...._.ılld tarafın da aa'•ı••kta ..... 
faati \ıınlır. Müşterek menfaat Bal-
kan ,.e orta A v:rupa devlethuini iktı
Gaden Almanyaya bağlamıştır. Bu 
lktısadi alaka şimdi kf'ndl~lnl 8b·asi 
ıahada göstennlye başlamış bulunu
yor. 

• * • 
Kültür propagandası 

Almanya Balkanlan kazanmak i
çin yalmz iktisadi \'e slyıuıi fa&liyet
lerle iktifa etmiyor, Balkanlarda. 

geniş sahada bir de kiiltür propagan

dası yapıyor. Romanyada, Bulgaris
tanda \"e l'unanista.nda Y«'Jti Alman 

kütüJ)haneleri ~ılıyor. Gazete satı

lan kötklerde en ziyade Alman eser

leri görülüyor: Hatti bu memleket
lerde en ~ Alman fllmlerl gösterl
Uyor. 

BUttin bu propaganda 1Upheslz 
tesirsiz kalmıyor. 

Fransa ve S<wyetler Almaıılann 

bo faaJiyetleri k&rflsmda adeta atıl 
\'aaiyettedirler. Ne lktl8adJ, ne slya
ıi, ne de kUltUr sahasında onlann 

Ufak bir faallyetlerlne bUe tesadüf 
edtımlyor. 

İşte bu sebepler Balkanları gün

den .güne fa§lzme süı'Uklüyor. 

• • • 
Balkanlann faşistleşmesi, gündeh 

ttine faşizme kayması bizi pek ya

lundan alakadar eder. 

Çünkü Balkanlarcla f~'fb:mln ha

klın olması hem Küçük Antant, hem 
balkan paktı i~in zararlı olabilir. 

.Bu bakımdan Balkanlardaki siyasi 

\•e iktısadi faaliyetleri yakından taki
be mecburuz. 

Yeni poliı salonunun yanında 
meydan açılacak 

Gal,ta nhtnnında inşası mukarrer 
~olcu salonunun inşasına pek yakın
da başlanacaktır. Alakadar daire -
ler, salonun çok mükemmel bir şekil
de olmasına ve yanında bir meydan
lık yapılmasına karar vermişlerdir. 
liu ıneydanhğa Atatürkün güzel bir 
heykeli dikilc('ek, Marmaradan ve 
~oğazdan gelen gemiler rıhtımda iyi 
lr ınanzara ile karsılasacaklardrr. 

l. A N 6 

Dedikodu 

ömründe mektep 
görmiyen Başvekil 

1 Tarihi 

Bir çilek 
sohbeti 
hikayesi 

Vııkti.rle Hebekte bir biiyük yalı 
\'ardı. .Eski \'aııur bkelc iııiıı tam 
karşısında bulunan bu :ralı, Mahmut 
Adil denin(le Jlekimlıaşı l\lustafa 
JJelıçet :Efendi tarafından inşa etti
tilmiı;ti. Yalı, ıra iyle Abdülhak 
Molla) a, lUütercinı Sa<lrazaın Rüştü 

PaşaJ a, Adliye nazırı Ce\ det ı•aşa
ya, mnbe~·inei ı~aik Ue) e, Ayşe Sul
tana ~eçti \'e nihaJ et yıkılıp \·eya 
J ıktınlıp arsası ııarça parc;a satıla· 
rak mahalle haline girdi. 

• 

lsvanyadG halk mücadelesini idare eden yeni 

Başvekil Kabellero lspanyol işçi ve çiftçisinin 

en bü.qük mümessilidir Uu ~·alının hu u İ) ctlcriııılcn biri 
Şair Abdülhak Hiunidin l.mro•1a doğ
.mu · olma ı \'e Çilek ohbctl hadise
sinin burada geçme idir. 

• spanya son günlerde 
1 kabinesini değiştirdi 

ve iş başına Halk Cephesi
nin mücadelesini idare eden 
adamı getirdi. Bu adam 
Largo Kaballero'dur.Daha 
düne kadar cephede döğü
şen yeni Başvekil, İspanya 
nm bütün milis kuvvetlen 
ni toplayan, hazırlayan ve 
cepheye sevkeden en belli 
başlı şahsiyettir. 

• • • 

Kabelloro, son derece mütevazi 
bir adamdır. Sırtına uzunca 

bir mavi ceket, başına siyah bir 

eapka geçirerek dolaşır ve bu giyi 

nişini değiştirmez. Otedenberi bir 

amele lideridir ve ispanya inşaat 

amelesi sendikasının katibidir. 
Giyinişi çok sade olan bu ada -

mm yüzü, tam bir köylil yüzüdür. 

Gözleri kurşunidir, parlaktır, ve 
uyanık bir adam olduğunu ifade e
der. Ağzı geniş ve kıvrıktır. Bir 

bakışta Fransız ihtilalinin Danto
nunu hatırlatır, yalnız onun gibi 

siyah ve sık saçları yoktur. 

Konuştuğu, yahut söz söylediği 

zaman ellerlle de çok beliğ i§aret -

ler yapar. Sesi alçak, fakat ahenk

lidir. 

lspanyanın yeni Başvekilini kı

saca tarif ebnek için ona "lapan· 

ya ihtilalinin rnürnes.ıili", yahut, 

"lepanya ihtilalinin ta kendil!li'' de 
mek kafidir. Çilnkil !epanyanın iş

çisini de, çiftçisini de bu adam tem 

sil eder. lhtilA.l yapan kuvvetler o 

nun şahsında toplandığı için bu 
kuvvetleri sevk ve idarede muvaf

fak oluyor. 

• • • 

Yeni ll!lpanya Başvekili, bir k6y 
doğramac.ısınm oğludur ve ye 

dl yaşından başlıyarak iş hayatına 
atılmıştır. OmtUnde mektep yüzü 

rörmedi. O da Iapanyanm 12 milyc 

na varan Ummlleri aruında idi. 20 
ya§ma kadar okuma yazma bil -

mezdi. Fakat kendi kendine çalıştı 
ve öğrenmek istediği herıeyi öğ -
rendi. 

Kaballero kırk seneden beri Sos 

yalisttir. Ve Sosyalistlik teşkilatı 
ile meşguldUr. 

Onun yetiştiği sıralarda ispanya 

da anarşistler c:oktu ve mUtcmadi 
yen çoğalıyorlardı. Fakat onların 

dUşUnceleri kafMına uygun gel
mediği için Anarşist olmadı. Ko -

mUnistliğe kartı vaziyeti de ayni 

idi. Kaballero Sosyalist kaldı ve 
Ispanyada sendikalizmin şefi oldu. 

Fakat bu vaziyet te onu hapis

haneleri boylamaktan koruyamadı. 

Bu yUzden Kral Alfonsun zabıtası 

1917 de bu adamı Kartageno hapis 
hanesine attı. Müebbet hapse mah 

kfım etti. 

Kaballero daha sonra affoluna

rak hapishaneden çıkmış, ve bu -

günkü isyanın lideri olan Franko
nun selefi General rrimo dö Rive

ranın devrinde de çalışmalarına 

devam etmi,u . 

• • • 

B in dokuz yUz otuz birde Ispan 
yada cümhuriyetin ilanı ü

zerine Kaballero Meaai ve Nafia 

nazın oldu ve topraksız yaşa~·an 
l~panya çiftçhılne toprak vermek 

için çalıştıysa da muvaffak ola-

madı. 

Bunun üzerine Ispanyanın e!ki 

tarz Sosyalistlerinden Lerroux 

Bağlardan bir milli kabine teşkil et 

miş ve Kaballeroyu hapishaneye 

atmıştı. Fakat Kaballeronun bu se 

fer giydiği hüküm 30 sene idi. 

Kaballero'nun CUmhuriyet dev -

rinde hapsedilmesi, değişmesine ve 

ihtilalci olmal!lma l!lebebiyet verdi. 

Kaballero hapil!lhanede kızıllaşıyor 

ve 1!18.yıları bir buçuk milyonu tu -

Başvekil Kcıbcıllero 

tan adamlarını pe§inden sürüklü -
yordu. 

• • • 

B aş\•ekil Lerroux 1934 de Kabal 
leroyu Asturyos madencile -

rini ihtil8.le teşvik ile itham ed~
rek mahkemeye verdi. Ve rnUddei

umumi bu adamın idamını istedi. 

Fakat mahkeme beraet hUkmUnil 
verdi. 

Kaballeronun mahbuslyeti sıra -
!!lnda karısı vefat ettiği lçln cena-

zede bulunmak Uzere tahliye edil -

rniş, ve gardiyanlarile birlikte ce -

, 

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

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
lzmir 

Manisa paviyonunun önündeyiz 
Mal\isanın itihsalatını seyrediyoruz. 

Paviyonda bulunan iki genç adam 
mıntakaları hakkında büyük bir 
şevkle ve istekle malümat veriyor
lar. lçlerinden bir tanesi geri <;eki -
lerek yuvarlak tenekeden bir kutu 
getiriyor, ve büyük bir gururla te
neke kutunun kapağını açarak bize 
bembeyaz bir renkte bir bal göste· 
riyor: . 
"- Bakınız, diyor, şu balın ren -

gine. Manisanın balı yalnız TUrkiye
de değil, bUtUn dilnyada bir tane -
dir. Ve sergide büyük reklamlarla 
gösterilen Trakya balından çok da
ha nefistir. Yalnız biz bu sene bun
ların propagandasını iyi yapama
dık. Gelecek seneye inşaallah biz de 
onları daha göze çarpar bir şekilde 
ortaya atacağız.... inanınız, bizim 
balımız Trakya balından pek üstUn
diir.,, 
v~ belli ld Manisa. 'l'rakya ball• -

• fuarı ne ışe yarıyor 7 • 
rının 11erglde kazandığı töhrete ha -
set ediyor. 

Maraş pav1yonundıı., gen ç 
bir adam önümüze bir sUrU gUınU§ 
işlemeler yığıyor: 

"- Görilyor musunuz bunları, dl· 
yor, bu ı, TUrkiyenin hiç bir yerin -
de kalmadı. lncecik gUmüş tellerle 
biz, bu koskoca şeker sepetini işle -
riz. Böyle bir şey daha çıkarmak 

için biz, usta ve çırak tam on glln 
çalışırız ... Usta haftada bir buçuk 
Ura alır. Çırak yarım lira .. on lira -
hk da gUmU' gider. Üstü bana ka
lır. On günlük emek bu.. Bir şey 

kazanmayız. Fakat, yaparız on altı 

liraya da satamaz. Hiçbir mıntakada 
bu iş artık kalmamıştır. Oiyarıbe
kir pavlyonunda gördilk, diyenl~r 

var. Gidiniz orasını siz de görilnUz. 
Bizim ~imizin inceliği ile onun ka
balığı hakkında bir fikir ediniret
niz.,. 

Diyarıbekir paviyonunda birisi 
şöyle konuşuyor: 

-;,= Maraşta bu. işler daha in('e 
yapılıyor, diyorlar. Bakınız, şu al -
tın bileziklere, Maraşta eşleri var 
mı? ... Hem bu sene, biz gümiişleri 
az getirdik. Bu bize bir ders oldu. 
Gelecek sene biz de en iyi nilm'Jne· 
leri getirteceğiz. O zaman bizim gU
milş ve altın işlerimizle rekabet ede
cek mıntaka bulunacak mı, göril -
rüz.,, ' 

• 
Serginın hangi paviyonuna gidil

se, ayni .faikiyet ihtirasının ateşlen
miş olduğunu görüyorsunuz. Bu 
panayır her şeyden evvel menılc -
kettjıkl mıntakalar arasında bliyük 
bir rekabet hissi. uyandınyor. 

Ve bence serginin memleket için 
en bUyUk faydalarından biri de 
hiç şüphesiz ki bu faaliyete tf':şvik 
edici tesiri oı Q rıtlctJr. 

Suat DERViŞ 

nazeyi takip etmişti. 60,000 taraf

tarı yol üzerinde sıralanmış ve hep 

si de ses çıkarmadan yumrukları
ıu sallamışlardı. 

• • 

•ispanya hUkt1meti 1D3~ l!lenesi
nin birine\ kanununda Kabel

leroyu tahliye etti. 

Kendisi 67 yaftna varmış ve saç

ları adamakıllı kırlaşmıştı. O za -

man gav.elecilerin biri: 
- Artık dinlenebilirsiniz! 

Demiş, fakat : 

- Hayır, artık çalışacağım! 

Cevabını almıştı. 

ıg36 martında Kaballeronun evi 
kurşuna tutuldu. Fakat kendisi bu 
taarruzdan kurtulmuş ve Halk cep 
hesini kurarak umumt seçimi ka -
zanmıştı. 

Kaballero lspanya sosyalistleri

ni, anarşist ve komilnisllerinl 
elele verip çalıımağa ikna eden ve 
hepsini bir araya getiren ilk gah
siyettir. 

Bu hadise lspanya tarihinde ilk 

defa vuku buluyordu. 

Kaballero Halk Cephesi hUkfı -
metinin haricinde kalmış, o za -

man kendisine bunun sebebini so -
ranlara : 

- Bu hUkiımet, uzun bir zaman 

ya§amayacak, vaziyete ya biz, yn 

ordu hfi.kim olacak! 

Demişti. 

• • • 

BugiinkU CUmhurreisi Azana, 
Başvekilliği ınraemda yarım 

·milyon dönüm toprağı eşraftan a
larak çiftçilere dağıttığı zaman Ka 
ballcro: 

- Apandisite kargı bir aspirin! 

Demişti. Ve çiftçilere dönerek: 

- Meseleniz hallolunmuştur . 
Toprağın verilmesini beklemeyin. 
Derhal alın!. 

Demlr.ıti. 

Dahili harp bıt§ladığı zaman Ka 
ballero hükümcti, amele ile çiftçile
ri silahlandırmağa se\'kebni§ ve 
milis teşk118.tı ile meşgul olmuştu. 

ll!lpanyanın en utı aileleri tara
fından i§gal olunan makam, bugün 
bu adamın elindedir. 

~ 

UC\ riıı niiktcııerda:ılarıııdan Antu
nn l\linas )~frmll, <le\•Jet memuru i<'i. 
l\lcmur olmak itibariyle fırsat dü~
tiikc:c 7.ıtnıancııln bllyllklerinl zl~ art•t 
eder, güzel \ e tatlı ifade IJ le ntikt e
ler al unırdu. l\llııas }~ft>ııcll hir ~iin 
adra1.aına kandil t<'lırfklııl kurdu. 

Sadra1.anı yalısına şatafatlı gitmek 
lilzımgelcllğindt•n YP.nlltö)·den iki ~if
te u·r sandala blne_rek doğru Bebe
ğe, \"ftJmr iskele ine ~:ekti. 

andal ~alının rıhtımına ~·nımsa. 
C'&ğı 7.anıaıı öğle ~emeği \'aktı leli. 
Mliterdm Riiştti Pa a yalısıııın ye. 
mı. oda ı da denize naıır odnlardan 
hlr.1slnde3 dl. l\f hıas }Jfcııdinin ~mo
dalı rıhtıma ~an aşmak iizerc siya ,.. 
derken yalıdnn il.i ağa koşarak gel· 
diler. Minas efendinin kollarına ~i
rerek anılaldnn çıkardılar. l\linas 
eft>ndinin o gilııe kadar ~örııımliği bir 
izwt \'e ikram il<' koltuğuna g<'<'İp 
~·uknrı, llst kafa çıkardılar \ "l' cloğru 
~ f'mek odasına okhılnr. 

l 'emek oıln-;ıncla sahihi hane ola

rak l\liiteroim miştii ı•aıta. mi afir o

larak ta•Şfıra3 ı Jle\ le füılsl Araıı

klrli l'usuf Kanı it ııa~a. Dh anı ah

kamı adli~ e ıın1Jr1 Mithnt ııa"n hulu

ııuyortlu. .Meğer Mit hat ı•aşa 

Minas t'fendlııiıı ~alı~ ıı :\ "na'jtığıııı 
gönnUş, hemen Ahmet nğasıııı kuş
turııp .renwk odasına getirt ınlş •• 

l'l"Jneğln sonunda ofrnJ a çilek 
~eldi. l\Jütnclııı HllştU pu a ihf iJ ar
lık ,.e ranlışlıl\la çileği ekerc hana
cak ye.rde t111.n hahrdı. ı·usuf Kamil 
paşa w l\lithat paşa işin farkına 

\'tmlılar. işi iirt ınck iı;in MUtcrclm 
IWştü pn.,.a: 

.. _ Çilek hız ile de i~ l rf'nlr!w 
l>e<li ve gUJ a kasten tuza batırdı

ğını anlatınalc 1 frcli. 
1'\llsııflr l "usuf Kaıııll ımşa cln eli

nf' hlr ~·llek nlnral< tuza lıatmlı. Ye
dikten mıra: 

"- llakllmt !. .. Çilel< hız ile de iyi 
ıılıı rnıus !.,, df'ıli. 

tit hat p:u;a, .!\linas Efe neliye dön
dll: 
"- ~lhın11 efenıll !ilen ne eler in. Çi,. 

lek hııla ~·enir nıl!.,, 

l\linas rff'nıli d<'rhal ctwaıı \'erdi: 
"- Çi!Pk sofrasıııcta, çilek sohhe

tinıte hiiJ·le olı1111ş, hf'is J ok.., Fakat 
mnntPe.,siif meclisi hassı \'İİk<'ladn 

la I~ hn,vlf' ohırnr. nlrlnizin abın
dırn cıkanı, ~·ilr~tn tuıa hanılmnsı 

katlar mllnasrhrt~ıı olsl\ (la lıf'plnlz 

"e,·et ~fendim'' diye tascllk ('dlyorsu
ııtn~. Hlt• rllf'k hı1.a banılır mı!,. 

Abdurrahman Arlil EREN 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Bir okuyucumuzun mütkülUne 1 yet orta tahsil giirnıU olınaktığıııız, 

cevap memurin kanunu ahkamına göre, 
İstanbul okuyucularımızdan M. Ce- de\ lct memurl~ etinde i tilıdaııııııızı 

mil imzasiyle yazılıyor: nıümklin kılar. 

"- Şimdiye kadar orduda çalış· 
tını. Muayyen hizmetim bitti. Tek
rar kalmıya vaziyeti sıhhiyem müsa
it olmadığı için terhisimi istiyorum. 
Erbaş olarak ayrılmak mecburiyetin 
deyim. Tahsil vaziyetiml bildiğinize 

göre, dııarda ne gibi bir iı tutacağı
mı yazmanızı dilerim.,, 

Ge<llkli erbq olduğunuza göre, 
orta mMlflk tah!llllnla \•ar, dPmektlr. 
Ordudan bu şekilde hfüınU hizmeti 
görülerek tnhls edilen emaıtlara Ma. 
arif nkiletinin yt>ni bir karariyle 
köy muallimlikleri nrilmektf'dir. 
Bunun i9in meslt-k kursunu bitirmek 
lizım<lır. Maarif Vekih>tine miira. 
l'aat ediniz . . Erbaşlartlan emni~·et teş 

kllih da istifade etmektedir. Niha-

* 
Bir cevap 

Dino imzaslle bize mektup gönde
ren okuyucumuza: 

11
- Mektubunuzu okuduk. Tetkik 

ettik. Bahsettiğinizde haklı olup ol
madıklarını bilmiyoruz. Ancak, her
hangi bir lhtillfın gazete siltunlan
na aksettirilmesi doğru olmayacağı 

gibi, bu, ileride melhuz anla§ma im
kanlarını da yok eder. Belki, anlaıır, 
uyuşur ve şimdiki vaziyeti ortadan 
kaldırabilirsiniz. Suallerinizi bir a ile 
demek olan cemiyet azalarına soru
nuz. Alacağınız netice, herhalde bu
gUn ihtiyar ettiğiniz hareketin vere
ceği menfi aksülamelden daha iyi o
lacaktır 
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1
( İngiliz .. , • " hikiyesı Çok garip bir adam J 
~-------_;_.. _______ , ___________ / 

ili 
- Garson, Fred. Sen neye yarar

sın be? .. Bir brandi daha var. Centil
mene de bir tane sun .. 

Bu sefer reddetmedim. Brandiler 
geldi. 

- Bu kör olası memlekette debi
ricik ucuz şey bu .. Ama zehir gibi 
acı imanı yoğun .... 

- Oğlunuz.? ... dedim. 

na bir de araba aldım. Ve daha baş
ka ne gönlü isterse temin ettim . ., 

Cimi'n çok sevildiğini ve hediyele
re boğulduğunu anlıyordum. 

Profesyonel güreşlerde· hakikat anlaşılsın 

Müliy~m, Tekirdağlı ve Dinarlı 
ciddi tutuşmıya razı olurlarsa 

500 lira koymıya hazırız · 

• - Oğlum ... ah oğlum ... 

Lakin Cim ne istediğini bilmiyor
du. Aylak aylak dolaşıyor, hiç bir i§ 
yapmıyordu. Şöyle adam gibi bir kız 
la evlenmek istemiyordu. Tuttum o
nu kendi yazıhaneme getirdim. Belki 
akıllanır, uslanır, durulur .. diye dil· 
şündüm. 

C. Londosun 
tekrar gelmesi 

güçtür 
Geçen ay şehrimize gelen Yunanlı 

Cim Londos eski minder ahbapların
dan Rus pehlivanı Kivaryani ile ser
best gtireş numaraları yaptıktan son 
ra Atinaya döndü. Cim Londos g\ıya 
buraya en iyi Türk pehlivanı ile tu
tuşmak üzer~ gelmişti. 

Türk pehlivanları arasında bir seç
me yapılmasını ileri sürerek seçmele
rin neticeleneceğ-i zamana kadar işle
rini düzeltmek üzere Yunanistana av 
det etıni5ti. Üç Türk pehlivanı ara
sında yapılan ve ismine seçme deni
len güreşler hakkındaki düşünceleri
mizi yazmıştık. Bir kolu çatlak Ka
ra Ali ile Dinarlmm yaptığı güreşi 

de seyretmiştik. Kısa tabiriyle; o 
güreşlerin çok manasız ve lüzWlU!uz 
yapıldığını tekrar edelim. 

Mademki en üstün Türk pehlivanı 
aranıyordu. Dinarlının seçmelerde 
işi neydi? O Dinarlıyı ki, Mülayim 1s 
tanbulda ka.nll'a kanıra yenmiş)zmir 
de de hatıra binaen sırtını yere getir
memişti. Hem Türk pehlivanları a
rasında yapılan seçmeler Yunanlı ile 
güreşecek pehlivanı ayırt etmek için
di. Cim Londos, Mülayimle tutuşma
mıştı. Dinarlıyı ise, Amerikada ve 
son defa Atinada yenmişti. Artık a
ralarında ayırt edilecek bir hesapları 
kalmaması gerekti. Ayrıca, Dinarlı
dan daha üstün olduğunu ispat et -
miş olan Mülayim de eli kolu sağlam 
karşımızda geziyordu. Bu vaziyette 
Dinarlıdan evvel diğer Türk pehlivan 
lannın ayırt olmaları çocukların bile 
farkedecekleri bir hakikat olduğu 
halde nedense, Dinarlıyı da seçmele
re ~oktular. Neticede Cim Londos 
la güreşmek hakkı g\ıya Dinarlıya 

kaldı. Vakıa Cim Londos Dinarlı ile 
bir daha tutuşmayı bir Mülayim.le, 
yahut bir Kara Ali ile tutuşmaktan 
daha hayırlı buluyordu. Çünkü biri
birini iyi ta.nıınış insanlardı o iki 
pehlivan ..• 

Fakat evdeki pazar çarşıya uyına
dı. Cim Londos Türkiyeye dönme
mek için envaı çeşit bahaneler icat 
etıneye b~ladı. 

Bunun da sebebi basitti. Dinarlı

nın Türk seyircileri önünde yenilme
sini biraz güç gören Cim Londos iler
sini düşündü. Yakında Pariste ser
best güreşlere başlıyacaktı. Dinarlı
nın da o güreşlere girmesi ihtimali 
vardı. Kozlarını burada paylaşmak
tansa, Pariste paylaşmayı Yunanlı 

pehlivan daha karma uygun görebi· 
lirdi. Daha kimbilir hangi gizli sebep 
Ierle işi mızıkçılığa döktü. Hoş, gel
seydi de, hayatlarını profesyonel gü
reşlerle kazanmıya alışmış ve 'Av -
rupada, Amerikada bir hayli numa
ralar talim etmiş olan Dinarlı ile 
Cim Londosun kıran kırana güreş 

tutmaları da şüpheliydi: Halbuki kı
ran kırana tutmayınca ahalinin sız
lanması ihtimali de vardı. Velhasıl 

sakal hikayesi gibi şu malfım Cim 
Londos ta sakalını yorganının üstüne 
mi, altına mı koyacağını kestireme· 
diğinden Atinada kalmayı muvafık 

gördü.. 

500 lira lioymıya hazırız 

MffUiyimle Dinarlının evvelce 

t ,. 
" 

yaptıkları güreştens<mra öpüşmeleri 

filanca güreşi kırasıya tutmamış ...• . - .... ·ı 
ı 

· !şte böyle sözlerin, bu kabil dedi -
kodulann önüne geçmek maksadiyle 
500 lirayı garanti ediyoruz. 

l 
1 

Bir zamanlar kazandığı dföıya şam
piyonluğu ünvanını reklam vasıtası 

yapıp şehir şehir dolaşan 

CiM LONDOS 

pehlivanın kıymeti neden meçhul kal 
sm? Eğer Tekirdağlı kendine haki
katen güveniyorsa, kalksın gelsin ve 
er meydanı herkese açıktır. 

Yukarda da bildirdiğimiz gibi 
Türk pehlivanlarrrun seçilmiş olanla
n arasında ciddi güreş tutmak şar
tiyle 500 lira koymaya hazırız. Yal
nız bazı şartlarımız daha var. 

O şartlarımız üç pehlivan arasında 
hakiki bir seçme yapılabilmesini ko
laylaştırmak içindir. Çünkü bu işi 

şartlara bağlamazsak hakikatin mey 
dana çrkması belki gene güçle§ir. 

500 lirayı nasıl taksim edeceğiz.? 
Koyacağımız beş yüz lirayı hak et

mek için birinci şartımız pehlivan -
!arın sırtı yere gelmek üzere yeniş -
meleridir. Bu suretle hükmen galibi
yet gı"bi dedikodulara yol açacak bir 
şüpheyi ortada bırakmak istemiyo '!. 

ruz. 
Biz bu işi profesyonel güreşlere 

karşı yavaş yavaş artan şüpheleri or
tadan kaldırıp profesyonel güreşi de 
yükseltmek için ·yapacağız. Çünkü 
kıran kırana tutulan güreşlere her -
kes rağbet etmektedir. 

Gazetemizin bundan beş para isti
fade etmek niyeti yoktur. 500 lira
lık garantiyi koyduğumuzun sebebi 
pehlivanlara alacakları para hakkın
da tam bir emniyet vermektir. 

Kara Aliyi neden almıyoruz.? 
Türkiye yağlı güreş başpehlivanlı

ğını vaktiyle kazanmış olan Kara A
liyi müsabakamızdan ne sebeple açı
ğa bıraktığımızı da yazalım ki, oku
yucularımızın bu noktadaki tereddüt 
leri halledilsin. 

Kara Ali son güreşinde kolu
nun çatlağını daha fazla sakatladr. 
Bu vaziyette 'bulunan bir adamın cid 
di güreşmesini birkaç ay daha müm
kün görmüyoruz. Bizim maksadımız 

kıran kırana güreştir. Mülayim, Te 
kirdağlı ve Dinarlı aralarında kozla
rını paylaşırlarsa, en üstün çıkacak 

pehlivanla Kara Alinin bir gün iyile
şip tutuşması kabil olur. 

Türk pehlivanlarını tanıyanlara 
da soruyoruz.: 

500 liralık garanti ile yaptırmak 

istediğimiz güreşler hakkında anlı -
yanların bir diyecekleri varsa, gaze
temizin spor muharrirliğine mektup
la müracaat edebilirler. 

Son mühlete kadar pehlivanlar
dan cevap bekleriz 

lstanbulda bir aya kadar fena ha
valar başlıyabilir. Pehlivanlara bize 
cevap vermeleri için bu ayın sonuna 
kadar mühlet veriyoruz. Çünkü on -
dan sonra güreşleri açık havada yap
mak mümkün ola.mryacaktır. Güreş
ler için Teşrinievvelin ilk haftasını 

münasip görüyoruz. Pehlivanlar bu 
ayın sonuna kadar güreşmeye hazır 
olduklarmı bildirirlersce Tcşrinievve
lin ilk pazarı müsabakaları tertip e-
debiliriz. 

Son •Özümüz 
Alaturkacılar arasında bir söz var 

dır, Hodri meydan! derler. Ciddi gü
reş tutmak niyetleri ol&n pehlivanla
rımıza da biz Hodri meydan! diy~ . 
ruz. 
Bakalım, Millayim, Tekirdağlı, ve 

Dinarlı bu meydan okumamıza ne ce
vap verecekler? .. Güreşten anlıyanla 
rın da cevaplarını bekliyoruz. 

İzmirli Vehap tekrar Fransaya 
gitti 

fzmirin ve Türkiyenin en iyi mer
kez muhacimlerinden olan Vahap, 
Fransaya dönmüştür. 

Sesi daha kalınlaşmış ve uzaktan 
geliyor gibiydi: Etli ve terli yüzünde keder yer et· 

mişti. - Jyi bir çocuktur benim oğlum. 
Aşağı yukarı siz yaşta .. - Asıl benim ayaklarım yere değdt. 

Şapa oturan ben oldum. Bir hafta a
rası Liverpula kadar uzanmıştım. Y,a 
zıhaneye dönüşümde Cimi bulama .. 
dım. Evde de yoktu. Sözüm ona a .. 
dam saydığım eşek uşaklarım da bir 

Açık, mahmur gözlerile bana bak-
tı: 

- Kaç yaşındasınız mister? 
Y~ımı söyledim. , 
- O sizden daha genç. Daha ço-

cuk, toy.. Ama, nankör, hayırsız şey bilmiyorlardı... ' 
çıktı. Bir an için hiddetlenen arkadaşım 

yine yatıştı. Sözüne devam etti. Bardağındaki içkiyi çalkaladı ve 
sözüne devam etti: - Bir mektup bırakmıştı. Bütün 

bu hallerden bıktığını, böyle avare 
avare yaşamaya tahammül edemeye 
ceğini yazıyor, ve nasibini başka yer
de aramak azmiyle, posta gemilerin
den birine tayfa yazıldığını, ve ken
disini aramadan bir fayda çıkmaya .. 
cağını söylüyordu. Kanuni çağa ye • 
tişmişti. Binaenaleyh kendi başına 
hareket edebilirdi. Hem esasen tak
ma bir isimle gemiye girdiği muhak· 
kaktı. 

- O her zaman iyi bir çocuktu. 
Oğlunuz bulunmaz bir cevher, bir 
hazinedir, derlerdi etraftan. Mektep
teyken bütün mükafatları kazanırdı. 
Cim'iniz bir definedir, derlerdi ba
na... Biricik çocuğumuzdu. Annesi, 

Mctıhle <t6{Jfl§mck üzere R01nanyaao.ı 
gelen boksör Teodoreskı~ 

onu doğururken ölmüştü. 

Romanyalı 

boksör geldi 

Eskileri hatırlayarak sırıttı. Ooo 
diye başladı. Çocuğu büyütünceye ka 
dar neler çektik. Emzikler, şişeler 

ve saire ve saire.. Çocuk büyütmek 
meğer ne zor şeymiş?. 

Boksör Melihin hasmı 
çetin ve tecrübeli bir 
döğüşçü görünüyor 

İki haftadır Romanyadan geleceği 
haber verilen boksör dün şehrimize 

gelmiştir. Son .zamanlarda Türkiye
nin en iyi ve en istidatlı boksörlerin
den olduğunu ispat eden Melihle dö
ğüşecek olan Teodoreskunun boks 
hayatı çok parlak muvaf fakıyetlerle 
doludur. 

Dün şehrimize gelen Romanyalınm 
şimdiye kadar yaptığı maçlar hakkın 
da bize verdiği malumata ve Roman
ya gazetelerinin bu boksör hakkında 
yazdıklarına bakılırsa, Melihin has
mının çok değerli bir dö~çü oldu
ğunu kabul etmeliyiz. 

Romanya yan orta sıklet şampi

yonluğunun yeg8.ne namzedi olan Te
odoresku bize,, gösterdiği rekoru i
le nekadar çetin bir adam olduğunu 
kağıt üstünde ispat etmiş oldu. He
nüz yirmi dört yaşında olan Roman
yalının şimdiye kadar birinci sınıf 
elli maç yaptığı ve elli maçın yalnız 
ikisinde puan hesabiyle mağlup oldu
ğu Rekorundan anlaşılmaktadri-. 
Avusturya orta siklet şampiyonunu 

üç devrede bayıltarak mağlup eden 
Teodoresku lstanbuld!! yapacağı ma
çı behemehal kazanacağını söylemek 

tedir. 
Kendisi geçen seneki Fransa 

turnesinde Fransız birinci sınıf bok
sörleriyle yaptığı on bir müsabaka

nın onunu kazanmıştır. 
Malumdur ki, Fransa Amerikadan 

sonra dünyanın en çok ve en kıymet
li boksörlerini yetiştiren yegane mem 
lekettir. Romanya ise, 'Avrupa kıt
asında boksun çok ileri gittiği bir 
yerdir. Esasen boksu kuvvetli olan 
Romanya gibi bir memleketin şampi
yon namzedi ve Fransada tecrübe e
dilmiş bir boksör elbette ki, çok tehli 
keli bir boksördür. 

Görünüşte Melih için f ev kala.de 
muhataralı bir manzara gösteren bu 
maçta Türk boksörünün galibiyet ve 
mağlubiyet ihtimallerini cuma günkü 
spor kısmımızda uzunca tahlil edece-
ğiz. 

MUHIM BiR TAVSiYE 

Sesi değişmiş, daha tatlılaşmıştı. 

Bu haliyle daha cana yakın olınuş
tu. 

Büyüyüp te eli ayağı tutunca, bize 
hiç bir eziyeti dokunmadı. Neşeli, iyi 
huylu, zeki bir çocuk olmuştu. 

Not defterini araştırdı. Yanımda 
resmi olacak .. 

Elime bir yığın kağıt tutuşturdu. 
Alay, istihza ve acıma hislerim san
ki dumurlaşmıştı. Not defterimde 
şöyle bir kayıt var: Adlon barı Ber
linde bulunan bütün rindlerin, gam
sızların randevu yeridir. Halbuki biz 
burada aile meselesini konuşuyor, 

esrarının bir köşesini açıyorduk: 
- O zaman küçücüktü. Uç yaşın

dan fazla yoktu ... Ha şu resim de on 
üçüne bastığı zaman alınmış. O sene 
ufak bir seyahate çıkmıştım. Onu da 
Lidoya götürdüm. Tam manasi1P. ya 
şadıktı ... Bu resim bir Midilli atma 
binmiş, büyük ayaklı, gülümseyen 
bir çocuğu gösteriyordu. Çocukluğu
mu hatırladım. 

Bizim Yoldaş yine söyeldi: 
- Bu resim de onu futbol timind9 

gösteriyor. Işte şurada, Esmerdir. 
Tıpkı annesine benziyor. Ama yaman 
bir muhacimdi hani. 

Hiç konuşmadan resme bakıyor -
duk: Boksöre veya müdafie benzi yen 
adeta Arap gibi lakin hoş yüzlü bir 
delikanlının resmi idi bu .. 
Yoldaş fotoğrafları kaldırdı ve de 

vam etti: 
- Çocuk için elimden gelen her· 

şeyi yaptım ... Anlatmaya lüzum yok. 
Ama herşeyi. Dk mektebe koydum, 
ortada okuttum. Hiç bir masrafı esir 
gemedim. Mektepte iken de iyi bir 
çocuktu. Hiç kimse ondan küçücük 
bir şikayette bile bulunmamıştı. Fut 
bol oynuyor, arkadaşlarile iyi geçini 
yordu. Sağlam, sıhhatlı, ve normal 
bir çocuktu o ... Az buçuk resim 
de becerirdi. Bunda da oldukça ma
haret gösterdiğini bana söylerlerdi. 
Ne zararı vardı, değil mi? .. 

Bir cigara buldu. Yavaşça ve biraz 
da güçlükle yaktı. 6 

- Hi ne diyordum .. Evet ona ben 
her kapıyı gösterdim. Mektebi biU -
rince aldım önüme, oğlum Cim de -
dim. Her istediğini yapmakta ser -
bestsin. Dilersen gel benihl ya.zıha • 
nemde çalış. Sana da yer var. Ister
sen Oxford Universitesine git, tahsi
lini tamamla. Para harca. Arkadaş
lar bul. Ben karışacak değilim. Bu 
çocuk için ne yapmak lazım idiyse 
yapardım .. 

Garip adam bunları tam bir sami
miyetle söylüyordu. 

Sustuğu zaman, barda engin bir 
sessizlik hüküm sürdü sanki.. 

Uzun bir sükuttan sonra tekrar. 
söylendi: 

- Bu beni pek sarstı. Tepeden in· 
me gibi birşey oldu. Onu bir daha. 
görmedim. Bu dediğim, altı ay evvel 
olmuştu. Yaşamışım, yaşamamışım .• 
hiçte umurumda değil.Sanki oğlumu 
ebediyen kaybetmişim gibi bir. his 
var bende .. Herhalde o da beni ölmüş 
biliyor. O zamandan beri de ne çalı
şabiliyorum, ne de rahat huzurum 
kaldı .. 

- lçkiden başka birşey almaz mı· 
sınız?. dedim • 

- Gördünüz mü? .. Oğlum, icat e• 
denleri Allah kahredesi bir gemide 
tayfa olmuş.. Bundan size ne. değil 
mi? .. Pekte öyle enteresan mevzu ol 
masa gerek.,, • 
Ayağa kalktı Masadan ellE:rini güg 

lükle ayırabildi. Bu, sizi ilgilendir • 
mez tabil, . dedi. Sordum: 

- Londrada doğdunuz, değil mi?, 
Kimlerdensiniz? .. 

Ses kayıtsızdı .. 
- O kadar sorulacak gibi değilJ 

Balıkçı ailesiyim. Ve .. Yarmouth'ta: 
doğdum. Geceler hayrolsun dellkan
lı .. dedi ve bardan dışarı fırladı. 

Ertesi gün evime döndüm. Daha 
ertesi gün de hava pek yağışlı olmuş, 
benim de başım karışmıştı. Akşama. 
doğru fırtına geçmişti. Yazıhaneden 
ayrılarak yağmurla yıkanmış, gU ,. 
neşli caddede yürümeğe başladım· 
Köşe başlarında asılan ilanlarda şll 

satırları okudum : 
- Tayyare faciası.. On bir ölil 

\•ar ... 
~n daha evvelki gün Berlinden bti 

raya uçmuştum. Hemen bir gazete 
satın aldım. Göz gezdirdim. Okuduğtl 
ma bir tuhaf, adeta rahatsız oluyor· 
dum. Siyah satırlar beni boğuyordı.t 
sanki.. Alman tayyaresi, boğazın or" 
tasında parçalanarak diişmüştü. Yil" 
reğim hop etmedi değil, Zira kendi 
öz tayyaremi merak ediyordıım.Kıı" 
za havadisini bitirince tayyaremc bit 
şey olmadığl!}I anladım. Yavaş ya\1llf 
ölenlerin isimlerini okumaya ba§la "' 
dım. Şu isme gözlerim takıldı kaldı: 
Vilyam Törzbi, sigorta komisyon~U'" 

\ 
su .. Londra .. ,, • 

Biraz daha aşağıda, gazete ontıl' 
hayatını, işini, Berline olan yolculıı• 
ğunu anlatıyor. Cesedinin yanında bıl 
lunan bir fotoğraftan da bahsediyot: 
du ... 

Gazete de, sigortacı da yanılıyor -
!ardı. Bu ölüm evvelce başlanmış <>' 
lan bir hikayeyi tamamlamıştı. Yastık, yorgan ve şiltelerinizi 

kuş tüyünden yapınız. Yatması 
rahat, kışın sıcak, yazın serin
dir. (Kilosu 75 kuruştan başlar) 
Fabrika ve satış deposu Istan -
bul, Çakmakçılarda Kuştüyü 

Fabrikası. Telefon : 23027 

SON - ister orduya. girsin ,ister borsa
ya dalsın. Hiç birşey diyemezdim. O- Çeviren: İbrahim JJorf 
==:::::::::::::::====:=-=:==:======================~~========~~ 

TARSUS AMERiCAH COLLECiE -

Amerikan Erkek Lisesi · Biz profesyonel güreşlerde liakika
tin meydana çıkmasını istiyoruz. Şu 
Dinarlının ne kıratta bir pehlivan 
olduğunu meydana koyac~k ciddi gü
reşleri tertip etmeye hazırız. 

Müsabaka günü pehlivanların ar
kadaşları gişelerde bilet satarlar, e
ğer çıkan para beş yüzden fazla olur
sa, o fazlayı da Uç pehlivan arasında 
taksime hazırız. 

Karilerimiz hatırlarlar, Vahap bun 
dan evvel de Pariste Racing Klü'be 
girmiş, orada yaptığı oyunlarda çok 
takdir kazanmıştı. Ayni klüple bu • 
raya gelen Vahap, memleket hasreti 
ve bazı sebeplerle Fransız klübünü 
terkederek burada kalmıştı. Kendi -
sini son zamanda ayni klüpten iste
mişlerdi. Olimpiyada götUrülmek ü -1 ii••••••••••••• Tedrisat 1 Birinci teşrinde başlar. 

Bir taraftan Tekirdağlı aylardan
beri Dinarlıyı davet ediyordu. Tak
sim güreşlerinde Tekirdağlıya diğer 
pehlivanlar kadar para verilmek is
tenmediği için Tekirdağlmın ba§ka 
güreşlere gi~tiğ! ~leniyordu. !!ir 

Kaçamak yollarını 1ieıme1i 
isteriz 

Bu parayı biz kaçamak yollarını 

kapamak arzusile de koyuyoruz. 
Diyorlar ki, Tekirdağlı parası garan
ti olmadığı için gelmemiş. Yahut, Mü 
l~m daha fazla tıars, cıkarmak ic;in 

midiyle ilk teklifi reddeden bu kıy
metli futbolcümih Berlin kafilesine 
alınmayınca Fransız klübünden gelen 
teklifi kabul etmi§tir. 

TAN Vahabm Fransada yaptığı o
yunlar hakkında sırası geldik~e ma
lfmıat verecdiz. 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 2256R 

T~m ?e~reli lise old~ğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edılmıştır. Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. 
Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradır. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 
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DST N IEl>un 
~ l6 

Yerıl şehri yap~~"1ak,· 

a.1:>lclelerl ke>r'"-1•~"1ak 

İsfanbulun 
• 
ınıarına 

başlanırken 
letanbwJun iman w gii::elkffüil
~ yoZuna., ~ atıtutllarda birçok 
1'1c7cute değer ya.ıtZar Ç'kıyor. Şüp
le yok ki, meaeZe uaatnda çok güç 

dcwadsr. AtlCClk, latanbıılıı" ima
"'6.!eleatni mtJtik bakımdan "' 

1rilde m.ütalea etmek mümkündür: 
Buuelci fi' noktCI tııerintle dura: Daima uıatan'btü güzeldir,, diyo

~. Hakikaten bK ,e1air<M aoMU.ı 
~t W maUGrCI f mıkaJ4deZikleri 
~· Anoak dikkat ediyor muyuz ki, 
"" tehre, ,eJı.ir giuZZiğini 11ermif 
Olot. hemen hemen yalnız Türkler oı 
İlllıttur. Eğer latarabMZun btlgün bak 
~kla doyamadsğtmız aimtJM üzerin
fe atalanmtzın uerleri o:maaayds 
lııırran olduğumuz o ufıık7,a,r mana -
~ 'Ve kcınıkterat. görünmiyecek 
lıti1Jdıt 

"istanbul, kendi sisteminde ve 
eski rengini kaybetmeden 

• 

MÜNAKAŞA KÖŞEMiZ: 

Boş avlardan vergi 
alınmamalı 

lu 1ıalde bugüt1 Aerkeaitl mecl!l
~ıe baMettiği late1nbul atrf 'nil
L. bir uer aayılabilir, w brından da 
~ mühim bir dera çskar: Demek 
°'-ıyor ki biz yann• latat1btduntı ta 

~~rken onun olmıı§ w kemalini 
::.~ birçok umnden "'6 .ıe11kin
fe,. ilham almağt bilJMZiyi::. Ancak 
~ite wktıfZa bakan giSrimUz Aiç 
~ zaman geleceği dikkatte11 kap -
• ..,. bir nazar oımamaZ9'tsr. Yeniliğin ımar edilmelidir,, 

kuwetıi.ri te1ptue bir me1JC'Udiyet 
ermek içüs Aiçbir kere dünden 
lki gllftdeft Aaber.ri: w t§'btz 

mak Wi!lflCUICfa değildir. Bu aöz
a8ylemekten ma1c.tatltm ( moder-
~ aley1ıte1n de':, onun en mü -

ilk imar plinı ne v akıt yapıldı ? 
kıymetini kaybetmez, hem de ıarka tramvay eebekesine terketmek ıehfr.. 
mahaua efaDevt mauarumı mulıa- cillk itibariyle nuan itlbara •lmacak 
fasa eder. bir flldrdir. Umana pllace, muq • 'f-ttarı olmak utfld'lffra' g6atermek 

.., ___ ir. Dikkatle bakılacak olııNa 

:-wrc«e tM'VOKt olanlar ( modt.'Tft) deni
~ üaltlba en yakın bulunanları de· 
~ ~tdirt Bariz bir miaali Boğazi
;_~1ri "'ef"ıtCI ~tdsr. Ufki pence
~~. müata1cim laatlar w çizgi aa
~Hği, fimdiki madeni mimaride oı-

sarı aliKa encümenı azasın ilan Ef daleddin, 
"Şehri Nevyork ve Berfin gibi imara kalkışmak 

- Bu ma.narayı timdi muhafua Y8D mmtablarda maJıtelif Hinan•ar 
etmiYor mu! pek lll yapdabWr. Londrada on ,.. 

- latanbulu birçok eeyler bo~ di liman olduğunu unutmıyalım.. Bltt· 
muttur. Ezcllmle Yedikuleden Saray rirken size IUJlU söylemek isterim. 
burnuna gelen demlryolu, Marmara İstanbul tarihlere ve eski reslmlerl

salJiHnl hiçe indirmlttir. Samatya- ne göre oya gibi itlemnil bir Dehlr
ne mümkün, ne de muvafıktır,~ diyor 

"'C6tı gibi, tamameta me11C1&thr. ile • ı.tanbuıda sayılan mah4ut milın-1 
'e14 gerçekten Tiirk ola a1afa tu birkaç phslyet vardır. Bunlara 
~mi.ıden Aerhangi ,;.. • :ı:; '1.tanbul i§lklan,, demek hiç te mtı
~U bir etüt'le 1t.emen ,:IMft ~ ballğa olmaz. Bugünkü görtltmem, 
'-' C'betota e1nne) den yaptn.'Jk pek ka ı.tanbuı Aeüüarmd~ muallim, mil
~, 1Gt1tnm. Binaenaleyh biz bu ven;uı, uanatika muhafaza enctıme
'-ltıbw modern 1t.Clyahmua benimae- ni azaamdan Bay Efdaleddin ile ol

ltteıc t&aulüııtı btWFIGk, ~ boğul- du. 
~mu çevkriıZiktma 'kijtii bir mu- Sevmek tanımakla olur. Bay Efda-

umanlarda Uıldldar ve Betfkt8lta 
yapılan ttıtiln depolan, dik bir sima dan Adalara cloinı. ollll m anza.t'B., mi§. Bunu meydana getiren kuvvetin 
ile Boğazın ahengini nıw etmiltir. bDhaaa •kfunlın emaabdldlr, her l&l'ktaıı ve garptan akıp gelen aervet 

Melingin (1) resimlerinde ve Uni- taraf batan rtınelle yaJdızla.nm11 bir ment>aıan olduğunda ftlphe ~. 
vers pittoreaque'te (2) görWen Bat.- hilde görllntır. Vaktiyle nnuı dl- Şu hale göre imann ll8l'Vet ve ekono
rik yalısı, Hatioe Sultan sarayı ve filldan, deniz Jaymmdan Yedikuleye mi ile olan mtlnaaebetleri inklt edlle
emsall Boğaziçi yalılan Boğaza en kadar gider bir yol oldutunu btµa me&. Yapacağnm imarm milyonlara 
~e bir ziynet veren binalardı. kitaplarda gördi1k. Şimdi, buradaki balii olac•ğmda f{lphe olamaz. Bu-
Bu binalardan değil, fakat bu devri ı-ı- •••n-
takip eden yalılardan geri kalan bir- Juatinlen urayı gibi, Yedikuledeki nun ~ .1.1.U"k ekonombdntn ytlbel· 

~Zikten klıırllıl"'Uf ve e1yni m- leddin İatanbulu tanıdığı için seviyor 
~yeni bir (Türk modent) a,,ı.ı- du ve sevdiği için tannnışt.I. Kendisi-
"" raratmlf olıcnız. ne btanbul hakkında daha muayyen · 
.. ~miyetle dUckate CÜWMICGk 1Ar bir sual aormıya vakit kalmadan, 1 

~'le de ba•ıertm• modenlu _ mevzuu anlar anluıaz derhal söyle- i 
"'8 Ve kabi.ım) e doğrv y<>l Gldığt meye bqladı: ı 
lıfe. llradt.ı bilmiyonım niçift .ıe1Jki- - latanbul dtlnyuım inciBidir. O
~ 7ldld 0 tiire<U ~e aaplat1 • na bu kıymeti veren ise Boğaziçi ile 
-., dunıyort uanatik~~· Her gUn göre .. göre 

kaç bina - ki Paplimamnda Avni mermer kule gibi, Sinan Pqa kötkU meei niapetinde gerek umum! ve P. 
Pap. yalısı, Tarabyada Fransız sefa- gibi lalmlerl amlan eski eserleri a- rek h118U8i refah ve servet arttıkça 
rethaiıesi, Kandillide Kıbrm1ı yalı- bide halinde tamir edilir, kale enkazı eehirlerimiz de o niçett.e mlllrenvnel 
11 - bu hUIUlta klf1 bir fikir vere- kaldırdJr ve boydan boya gtı.ı bir leteeektJr. 

lt'1- yüzük mJinift fGflM uygunıu- ~ ı~, eski binalar. bızım i
~ bir çer- '" ·11ote1 ttiği çın bilyUk bır manzara teşkil etme· 
~/Clkt.ıtr;:.' ~-,; ~ mektedir. Halbuki bu gibi eserleri, 
~ loucakıadsğt eve t1i.tpeti ayn· H1 beferlyet, ancak asırlarla vtıciıda ge-

• it,, aebepten bahçe w ~;,! tire~. ~eaeli., ~k killllelerin S: iki hir değil birim- bilmediği Piyale camıı ,yalnız ı.taıı-
~ ~eve ,;:,7:iki tabiat, bi- bulda. değil, dünya abideleri arasmda 
~ biribirıeriyle en iyi anlafmlf ve bile bır tanedir. 
~lf iki uer teldkkt edilrMl"1ir. Ustada Piyale camiini bilmyen 
~ en güuı fifçekltır yıni§tirme- "birçok kimseler" arasında fakirin 
tt ~it olduğu hald6 ( parle.rre )Ze- de bµlunduğunu itiraf ederek bu ca
' tGtaaıı renkltırk rialemek kabil t- miin. huauaiyetinin neden ibaret oldu· 
~-· "'<>ayilderden fiatonZar, uttu tunu monium. İzah etti: 
~1cıe oklar yapslmaktCldır. - Piyale camii, diğer camilerden 
~"lerde oldMğM gun bahçelerimiz ayn bir mimari ile yapılmIJtır. Her 
L .• de geriye bir tlCIZOT atarak il- camide bir kubbe vardır. Halbuki Pi-
~ altnaıtd Bu da pabilec 7c yale camllnde altı kubbe vardır. 
'ı....ı "· "" ya c Sonra keııarlarmda müteaddit re-'1 ""'rıar ldztmdır. 
'9; ~ """""'*'man ı.t....,m.gelen di • vaklar var ve bir de, Piyale paşa 
lf...ı.. .bir noktayı ifarri1't aiirimU bi • İtalya alıilleritıden ganimet olarak 
~~m. O da ağGÇlardsr. Bunlar birçok ıranit ve mermer direkler ge
~-~ndG bWalonll da en tabii tirerek onlan, bu camiin tııpmnda 
~ir. Bu 1'akikati Ct'ltıerimiz en kullaıımıttır. 
, .__İf, netelrim aki mimarlan- Tekrar mevzua dönerek devam et-
Sı,."'8clreaeıer, cama. ma/ına çs- ü: 
~ , ~dikerek k4'ndUerinin - Ho,, Piyale camii kıymetinde 
~ bina 1ouf'VCMltl değil, G1Jllİ ___ ....,_ ..... _____ _ 

~ Wr de m.iilcemmel (archi- ı.n, ergıwatllan, fUJhk çanılanns 
~ '8y1figUte JoWvkıanns da u - mii~ yerlere dikerek ,ehri, bü -
~~dir. HC11MJten l3te1n'buZ yfik olmsyan bK mmmetZe> bir kat 
"'lla~ 1&em kolay yri9fen 1t.eM de dal&a güzelleftirmek kabildir. 

'&fr fClrilca olat1 aerWeri,, 9lflar - Jle"lek Ce14l 

bilir. Fakat bunlara benzer birçok nhtım veya bir aet yaplhnla ve 0 ha- S6alerinl bitirmifti.. Aynhrken dtl· 
yalıların muaakkafat vergisinden valideki teneke mahalleler temiz - tlntlyordum: Evet... Her teYln bati 
kurtulmak için yıkıcılara aatJlmJf ol- leııinıe ,eJıre btlyUk bir gl1ze1lik V&- para. .. l'akat daha evvel p1ln. Llldn 
malan bir yürek &C11Jdır. ri1ınit olur • plln dahi para ili delil mi? Bir dal-

latGnbalan iman ~ Ulı plan ş.larin miidalıW oaİ7«fİ ret futd&. 
- latanbulun bir plln dah ilfnde _ Fakat ba takclirde f8brlıı bu- Filıret ABIL 

iman hiç dtltilntllmilt mUdUr? gt1nkt1 kara methali olan Jatuyon ve 
- Evet, Avuaturyalı mimar Fa. ~belit~ lbDan ne olur! (1) 'OCIDCI IWbD •11•111aılıl ıat.wa 

aatl, takriben 1257 senelerinde Aya- Yenlbplda Qekmece gö- plenk Hatice Wta ,.._. 71S1G111 Ro. 
IOfyayı tamir etmletL Retlt Pqa ve n::_ w - -.1~ lladalı 1ıir r11ıual1r. !atmdıala. üt blreok 

eserler, Iatanbulda mebzulen mevcut halefleri zam&mııda, lstanbulun ima- luawıı:ı UI&" antre...,.- lıahul vücuda reaimltri 'ftfdlr, BllCla a.uıttıJd !alsa. 
tur. Şehri kıymetlendiren bu eaer- n için bir plin yapılnlJlb. Pllnda getlrllmek nretlyle clemlryolımun 11p mtseeindecllr • 

... ı.;,,. • • .......... _ 1 
(2) Ylrmlcl• fUla dftH lir ..... ld, 

lerin, ~ ımar Millrken en evvel 111uwbulun amudu fJbrtal olarak ta- ve 18tuJonun f8hlr dahilindeki vazl- 1ıir cilcll bqtu ı.,a htaablJa tillliila .._ 
nazan itıl>ara almmam tabiidir. Bun- Ayuofya - Edirnekapı yolu göeteril- yetini clejiet1rmek ban1iJ6 ihti)'8CIDJ aritdr. 
larm etr.aflan temizlenmeli, ve "pe- mietL Buna muvazi olarak, gerek 
riodique,, ifadeleri olan hiçbir f8Yleri Haliç versanmda, gerek Marmara 
deği§tirilmemek eartiyle tamir edile- versanmda Uç tabaka cadde yapdma
rek etrafında meydanlar vücuda ıe- 11 dtltilntllmütttı. Bu caddeler tehrin 
tirilmelidlr. · topoiraf\k tefekldllltma göre mtlar 

Sofaların iman rnaelm dan ve içtimaı meyah derelerden geç. 
Boğaza geliııce, vaktiyle bUl'&llDJ t&çe, yer yer aedli' bahçeler yapıla

imar edenler, nerelerine yalı, nereıe- caltı. . Bu esu kaneva idi. Sonra. 
rine nhtım yapılacağmı çok gtlse1 tehrin orijinaliteeini bozmamak tı
tanzim etmieler. Keaell Betlkt8lta.n sere bu caddeler &rallllda i1tl8ak 
hareket ed~ bir mil4ıfet yalı yollan yapılacaktL 
arkalarmdaıı gider, ArnavUtköy ve - Bu p1ln ne oldu! 
Bebekte birdenbire eahlll bulunu- - EBldden yapılan birçok pllnlar 
nuz. Böylece Rumelihisanna kadar gibi, o da· kaybolmUI gitmiftlr. 
gider, yalı arkaama girer, Balta llma - .İatanbulu bugün ne· tekilde 1-
nmdan Tarabyaya kadar tekrar sa- mar etmelidir? 
hile kaVUfUl'IUllUZ. Anadolu kmmı da _: İatanbulu Berlin gibi, Nevyork 
böyledir. Şu hal göeterir ki, ...._ • .,...,, gibi ~ eıtınek ve onlara bemer bir 
vaktiyle imar edenler su berine ya- tehir vücuda getirmek ne mtlmJdln 
ldara bir kıymet vermitler. Bmıu da, ne de muvafıktJr. Iatanbul kendi 
bugün p.rla seven Avrupa eeyyahla- si8teıDinde ve·eülllk rengbıl kaybet
" tudik ediyorlar. Kaaleaef, aon memek aunrt.iyle imar ediline hiç 
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l'liardin 
baştan 

şimdi yeni 
kuruluyor 

Şehir civarında elli 
hastane inşasına 

yataklı bir 
başlandı 

Mardinüı mnu mi manzarası 

Mardin, (Hususi muhabirimiz ya
ayor) - Mardin, 1200 rakımındaki 
bir tepenin meyilli sırtında kurulmuş 
tarihi bir 'l'hirdir. Coğrafi vaziyeti
nin imara müsait olmayışı, şehrin 

kıymet ve güzelliğinin kaybolmasın
da da bugün için bir amildir. Pek dar 
sokaklar, haliyle bırakılmış ankaz. 
garip ve biçimsiz çarşı ve geni§ bir 
dağınıklık, şehrin maalesef güzelleş
tirilmesine imkan vermiyecek sebep
ler arasmdadrr. Bununla beraber, 
bu kadar mü.şkUlat ve gayrimilsait 
şartlar altında gehri biraz daha ile
riye görtürmek mevkiinde olantarm 
meşkür mesaisi kayda değecek ka
dar faydalı ve muvaffakıyetlidir. 

Su maelui 
Şehre fenni bir ıu isalesi için de -

"amlı surette çalışılmaktadır. Su, 
Mardinin ezeli bir derdidir. Ravza ta
bir edilen ve şehre iki kilometre mc
aafede bulunan bu yerden başka hiç
bir tarafta iyi su yoktur. Celbi iste
nilen su fazla paraya ihtiyaç göster
dıği için işin hangi tarihte kat'i su
rette başarılabileceği tahmin edile
meı;. 

Belediye İfleri 
Belediye bütçesi 49 bin liradır. 

Bu kadar az ve mahdut bir bütçe ile 
hiçbir iş görülemiyeceği aşikar ol
makla beraber hükumet önünden A
merikan kollejine kadar uzanan cad
de parke ile dö"nmiş, dükkan ke -
penkleri kaldırılarak bütün ticaret-

hanelere asri bir şekil Yerilmiş, ı;ıphir 
lüküslerlc tenvir olunmuştur. Zabıtai 
belediye talimatnamesi değiştirilmiş, 
yeni belediyecilik esasları vazedilmiş
tir. Açık lağımlar kapatılmıştır. Ha
mamlarga göze çarpan bir temizlik 
temin olunmuştur. 

Kurutulan bataltlılılar 
Bütçesi 300 bin liraya yakın olan 

hususi muhasebe, d~ksan kilometre
lik bir şose yaptırmıştır. Yedi batak
lık kurutulmuştur. Yeni mektep bi -
nalan a.stınalınmııs, merkezde 25 bin 
lira ile Atatürk ilkmektebi yaptınl
mııtır. Yenj bir hastane kurulmu§ -
tur. 

Ziraat idaresi, çekirge mücadele -
ıinde muvaffak olmuştur. 40 bin mev 
cutlu bir fidanlık vücuda getirilmiş
tir. Baytar, idaresi, Malkıran deni
len hastalıkla ):aptığı mücadele<lt 
muvaffakıyetli ne+iccler almıştır. 

Yeni kültür lıarelretlerl 
Evvelce okuma yazma bilenin par

makla gösterildiği Mardinde bugün 
oldukça kuvvetli kültür hareketleri 
görülmektedir. lki sene evvel aGılan 
orta mektebe rağbet çok fazladır. Ilk 
mektepler ihtiyacı karşıhyacak ka
dar kafi ve normal bir vaziyettedir. 
Her kaza merkezinde tam teşkilatlı 
birer mektep vardır. Evvelce park 
olarak yapılan fakat şehre uzaklığı 

dolayısiyle fidanlık haline sokulan 
yerde ,elli yataklı yeni bir hastane 
inşa edilmektedir. 

Bafrada Zafer bayramı tezahüratı 

~ 
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Dünkü sayımızda ilan ettiğimiz ve Amerika 

Nümune fidanlığı 

Bartın da yeniden beş nü
mune bahçesi kurulacak 

Bartın, (Tan) - Vilayet nümune 
fidanlığında üç sene<lenberi itina ile 
yetiştirilen aşılı, muhtelif cins meyva 
fidanlarından bu sene kazamız için 
mühim bir miktar ayrılacaktır. Ka
za merkeziyle iki köyde ve Amasra 
nahiye merkezinde onar dönümlük 
beş nümune bahçesi kurulacaktır. 
Bu bahçelerden biri 7.eytinlik, üçü 
mu'htelif meyva bahçesi, biri de bağ 
olacaktır. Şimdiden hazırlıklara bag
lanmıştır. 

Bef yıllık lıöy yolları proıramı 
Bartın, (Tan) - Beş yıllık köy 

· programında en yüklü kıRmı, köy 
yolları teşkil etmektedir. Bu progra
ma göre, beş yıl içinde yapılması ka-

1 rarla.ıştmlmış olan köy yollan şun
lardır: Bartın - Dört.kol ana yolunun 
Karakoç köyüne kadar olan 35 kilo
metrelik kısmı. Amasra - Kuruca 
Şile yolunun 25 kilometrelik parça. 
sı, Bartın - Filyos yolunun Şalına i
çinden geçen sahil yolu, Bartın • A
rıt yolunun Kurucaşile nahiye mer -
kezine ulaşacak kısmı. 

Doınuz sanmış! 
Bir değirmenci yanlış
lıkla arkadaşını vurdu 
Edremit, (Tan) - Dereli köyünde 

domuz zanniyle bir adam öldürülmü!J 
tür. Vaka şöyle olmuştur: Değirmen-

Reisicumhuru tarafından ileri atılan bir 
fikir üzerine, Amerikanın en meş-

• hur altı polis romanı müell~fi 

tarafından yazılmış oldu-

Bu hikayenin hU&usiyet \"e el\em
mlyetlni huJiaa.olarak tekrar bildire
lim: 

Amerika Reisicumhuru, bir gün, 
polis romanlannın hemen dalma es
rarengiz bir cinayetle başladığını ve 
dalma bir pollH hafiyesinin orta)'a 
~ıkarak hiç kimsenin ümit etmedlfl 
bir p.hslyetin hu cinayet: nuıl yap
tığını ispat dtlğlnl aöylemiş, bu ~·ek
neR&kbkta.n tlklyet f!6mlttl. Bu söz
lere ve tlki.yet.e muhatap olan pollı 

ğunu bildirdiğimiz 

"Esr~rengiz Polis 
hikayesi,, ne bugün 

başlıyoruz 

romancılanndan Ji'ulton Dursler, Re
isicumhura nasıl bir polis romanı ta
saV\·ur ettiğini sormuş, o da söyle
miş, hunun üzerine F. Dursler reisi

cumhurdan doğrudan doğnıya neza

reti altmda \'e kendisi de dahli olmak 

Ur.ere S. H. Adams, Anthony Abbot, 

Madam Rlta Velman, S. S. Van Dine 

ve John Erskine'den mürekkep aiti 

kitJllik bir heyetin sıraslyle bu mev
zuu yazmaJanna mu\·afakat etmesi-

IEsraırengDz 
Poıns Romano 

Yazan: A. C. R. Rooıvelt 
kiz yaşında iken girmiş idi ve şimdi 
yirmi altı Y{l-Şında idi. Aradaki fark 
büyük değil miydi? Hem evli idi. Il
ka, para gözlü bir kadındı. Ondan 
kurtulmak iç'in, milyonlarından birço 
ğunu feda etmek icap edecekti. Hoş, 
Blak buna razı idi. Lakin llka öyle 
birkaç milyonla iktifa edecek soyun 
dan değildi. 

Bir bafka adana 

~ 
ni istemiştir • .Reislciimhur Roo_.ıl la 
te huna mm·afakat edince, aıııajlılf ~ 
okuya<·a~ınız hikaye meydana ~ 
nıı~tır. . 'dı. 

halik lazılarla dizilmiş olan IO' 

sımlar, hikayenin kimler t.arafındl' ~ 
~-a~ıldığmı izah eden kısımlardır. ~· ... '&o. 
leli.de düz, metin '.\'azılariyle olan ld' L.. k • • "l>U 
sımlar ise doğrudan doğnı~·a hlkA ' l.a.ı 
~·edir. nu şekilde okumanız için blJ k 
zahatı \'ermeyi faydalı gönllik. 

' 
~ 

kan kokuyordu. Uzun koridorlard \. 
mütemadiyen, tekerlekli arabalar~ . 
yüzleri, kolları, bacakları, vücutl ~' 
sarılı. paket haline getirilmiş i~ be 
lar taşıyorlardı. Az kalsın geri dO ~ gc; 
necekti. Fakat bir kapı açıldı ve o~ ~ 
raWr onu görünce, güler yüzle jJel" ._,_, 

ledi, gayet zevkle döşennıW 
zarif bir odaya götürdü. Burası, o~ ~ 
tahsis edilmiş olan oda idi. DoktD ' 
run güler yüzü. ve f:ı.rtınalı bir ge" 
de böyle rahat bir oda, Blak'ı kaç' 9' 
mak niyetinden vaz geçirmeye 1ıtl 'la 
geldi, ve kaldı. Gi 

Romanın kahramanı, Our,<Jber 
tara/tndan bulundu. ismi Cim 
Bkık ola.oaktı .. 43 Yaf1nd4, amı
kat, namıulu bir adam idi. Çok 
ç4lı.şırdı ue çalı§ması sayesinde 
mm1kiini cdinmi.~ti. Cim Blak'ın 
çalışarak kazandığı ve birçok 
mii .. <ıait bor.<~a oyunları ile ar -
tırdığı 20 milyon dolar bir ser
veti vardı. Romantn kahramanı 
bu suretle tcsl>it edildikten son-

Hususi bir müessesenin delile 
ile, Blak daha evvel Kanadalı e 

11 bir banker olan Fransis Karter ~ 
temasa geçmişti. Bu eski banke 

Cim Blak uzun uzun düşündükten bedeni teşekkülü, Blakınkine uyt"' 
sonra ismini, ve daha emin olsun di- geliyordu. 

ra, meşhur poli.<1 romanı muhar
riri S. H . .Adam,'I kalemi eline 
al.dı ue Rei.<ticiimhur Roseooltlc ye cismini de değiştirmeye karar ver Karter hasta idi. Kalbi artık Yo 

di. Bunu yapabilirdi. Eski müşteri- rulmuştu ve gu .. nleri sayılı idi. ı~e miişavercden ue yazacağı .'lalır- _.., 
Zar hakkında onun muuaf akatini terinden muhtelif şekillerde karnın - çok fena gitmiş, hemen hemen IJ1V 

l._,, dan konuşan, hokkabaz bir varyete volmuş olan eski banker, küçük aldıktan ·•ottra şöyle baş uuı: 
, artisti ona sesini değiştirmek usulü- kasabaya çekilmiş, orada, biten 

Cim Blak kimdir? nü öğretmişti. Cim Blak.. bunda o ka mum gibi, sönüp gidiyordu. Yeg 
Büyük bir sporcu ve iyi bir yü- dar muvaffak oluyordu ki, bir gün, arzusu, bugün artık kıymeti kal 

zücti olan Cim Blak bundan bir kaç 1Ikaya ,sesini Erl Marşalınkine bec.- mış olan ve vaktile yüz bin dolar 
sene evvel, tıka isimli Rus muhacir- zeterek telefon etti, ona, çok samimi dar eden birtakım eshamı, milnt 
!erinden genç ve •izel bir kadınla k ·k· • k d ·· ı b'l 

ci Halil, vakadan birkaç gün evvel -
tarlada bir domuz öldürmüştür. Ge
çen gece de, yatsıdan sonra tarlada 
bir hışırtT işiten Halil. silahını ala -
rak koşmuş ve karanlıkta. gördüğü 

bir gölgeye ateş etmiştir. Çıkan kur
şunlar. orada namaz kılmakta olan 
Kaptan isminde bir zavallının kolunu 
parçalamış, adamcağız kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür. 

5' anca ı ı aşı arasın a soy ene ı e • olduğu kadar yüksek bir fiatle n 
tanışmış, onu sevmişti. Cim Bla.k k ·· ı ·· 1 d. B t "'be · ce soz er soy e ı. u ecru sı mu- de tahvil ederek, eskiden ıu.ı~"ltı 
ile İlka evlenmekte gecikmediler. A- · 1 · · 

Bergamaya yerleştiri
lecek göçmenler 

Bergama, (Tan) - Hükumetimi
zin çizdiği programa göre, kasaba
mıza da 250 hanelik bir göçmen ka
filesi yerleştirilecektir. 250 ailenin 
bir kısmı, Dikili kazasında, diğer bir 
kısmı da Çandarlı nahiyesinde ve 
Bergamada iskan edileceklerdir. 

Göçmenlere her zaman şefkat el
lerini uzatan Kızılay, yakında gele -
cek olan bu kafileye ne yolda yar
dımda bulunabileceği etrafında mer
kezi umumiden emir beklemektedir. 

I 

Bir ıoyıuncu çetesi 
Ceyhan, (Tan) - Aylardanberi 

Adana ve Ceyhan köylerinde soygun 
culuk ve hırsızlık yapan 12 kişilik 

bir çete, nihayet yakalanmıştır. Ça
lınan bütün eşya meydana çrkarılmış 
tır. Çetenin içinde kadınlar da var
dır. Çete efradı 11uçlannı itiraf etmiş 
!erdir. Hepsi adliyeye verilmişlerdir. 

Bartında cezaevi 
Bartın, (Tan) - Kazada 100 kişi-

lik bir cezaevinin kurulması karar -
laştırılmıştır. Adliye veki.leti, içine 
ilerde yapılacak adliye binasını da al 
mak üzere 3200 metro murabbalık 

bir arsanın bulunarak krokisinin 
gönderilmesini i11temiştir. 

vaffakşyetıe nctıcc ennuı;tı. olan servetinin bu bakiyesini, 
radan bir kaç sene sonra, karı-.mı ~ 
daima sevmekte devam eden Cim Böylece Blak, kansının, yal • ve ihtiyar kız kardeşine ·bırakab" 

nız . Erl'in metresi olduğunu knt'i mek 'ıdı". • Blak ondan şüphe etmeğe başladı . 
Yaşı kırk \iç olduğu için, bu şüphe- surette anlamakla kalmadı, üstelik, Cim Blak, son günlerini gelip O 
ler onu fevkalade muztarip t-diyor, iki aşıkın, aleyhinde bir tuzak kur • maha'daki bu hususi hastanede ~ 
kendisini çalışmağa vermesine rağ- duklarını, ilk fırsatta onu öldürme- çirmek ve öldükten sonra da şaııslt ~ 
men, iş bile onu işgal edemiyor, ve ye ve milyonlarına konmaya karar tini kendisine bırakmak şartile, ~ ~ .. 
yanına sekiz sene evvel daktilo ola- verdiklerini de öğrendi. nun elindeki eshamı, eski fiatile ~ ~ 
rak giren, bugün, husu!li katibi va- Bunu haber alır almaz, Cim Blak maya hazır olduğunu bildirIJ110 ,"'g 

ziyetine yükselen Miss Şarlot ın ismini ve cismini değiştirmek ka- Karter bu teklifi sevinçle kabul et, 
Hop'un onu avutmak için yaptığı ıc 

rarı büsbütün kat'ileşti. Servetinden mişti. Karter hastanede, Cim Blll..,. ~ 
fedakarlıklar dahi derdini bir an ol- .,.. 

d on beş milyon doları esham ve tahvi- bir model olacaktı. Doktor da, .- ~-sun unutmasına sebep olamıyor u. " ..._ 
Cim Blak, fakir, fakat genç bir lat olarak topladı, kamından konu- modele bakarak. Cim Blak'ın bur!' 

sporcu olan Erl Marf&lı himayesi a.l- şan hokkabazd'an satın aldığı gizli nu. ağzını, eşkalini ona benzete~ · 
tına almıftı. gözlü bir bavula yerleştirdi. Serve - bir kelime ile, Blak'i Kart.erin bit 

Hatti, ona maddi yardımlarda. da tindin geri kalan beş milyon dDlan kin~i nlishası haline getire~:_kti. , ~ll 
bulunuyordu. Fakat onun bu iyiliği, karısının ismine bankaya bıraktı. Cım Blak hastaneye geldıği -;., e· 
nankörlükle kar,ılanmı,tı. Zira., Diğer taraftan da, Cim Blak, gü- man, Ceymis Burton ismi ile ve 

1 
~ ~ 

genç ve gilzel kan11iyle, onun gibi zellik ameliyatları yapan bir opera - te bir hüviyet varakasile kaydcdi I ::"lttı 
genç ve güzel olan Eri Martal ara- törle görüşmüş, yüzünün şeklini ta- mişti. O geldikten ve ameliylltl ıı... 
sında gizli bir münuebet peyda ol- mamen değiştirecek ameliyatlar ya- yapıldıktan birkaç gün sonra ~ ~~ 1 

mu,tu. pılmasına karar vermişti. Fakat Cim sis Karter öldü ve Ceymis Burton ~il ~ 
Bir ••nn, avukat Blak, kansının •• tt ·· ~ F tıl"". ,... Blak'ın daha evvel, katı sure e og- mile defnedildi. Blak artık r3 '..I 

vakitli vakitsiz ve Erl ile beralıer ö- r, 
Ut · renmek istediği bir §CY vardı. Husu- Karterin bütiln evrakına sahipti, 

1 teye, beriye gidişinden m eessır o- al• 
larak, kanama ıöylenm~i. si katibi Mis Şarlot Hop'un kendi nız bu karada değil, onun eşk ıı '-

Dka onunla alay etmiş, hatti ko- hakkında düşündüklerini, hislerini de tamamen almıştı. ve dünyada l 
caaına hakarette bulunmuştu. Büyük öğrenmek istiyordu. Şarlot ile bu hu kimse. bu değişikliğin farkında 0 

bir hiddete kapılan avukat eline ge- susta görüştü. Çok dürüst ve namus mazdı. 
/ 

\ 
çirdifi bir tabanca ile, evveli yarı lu bir kız olan Şarlot, patronunun Fakat aradan on beş gün geçtıl..., 
kör olan ihtiyar ve sadık köpeği Tin tekliflerini ve telmihlerini yanlış an den, birdenbire Şarlot Hop haetV~ -..... 
kayı sonra da kendini öldüreceğini lıyarak, ona, karısı llkanm güzelli • ye geldi. Esrarengiz bir şekilde tc 
söyliyerek kansını tehdit etmişti. ğinden bahsetmiş, bu kadar güzel bolan sevgili patronunun yaz~ha11~,. bt 
Fakat kansı: bir karJsı olan insanın, kendisi gibi · b. ·· ·· d b h t nın lloı· nın ır gozun e, u as ane t/f -..... 

- Intiha.r edersen, demişti, aptal- bir kıza fena nazarla bakmasının sini bulmuş, patronunun burada ıJ ' 
lık olur. Hususi leitibin Şarlot sonra doğru olarnıyacağım söylemişti. Bu lunabileceğini dilşünerek koşmuşttcf' 
apk!ıuı ne yapar? sözlerden Cim Blak, Şarlot tarafın: Onu bizzat Blak kabul etti. P'B - \l 

Berıama Halkevinin ıeziıi Cim Blak bu aözlere hay_ret ede . dan bir ümit olmadığını anladı ve ı- Karterin e§kili altında, Şarlat ~ 
aqama, (Tan) - Halkevi köy- Nk, larlotua ladeoe bir lıadm oldu· çbıde bllttln serveti olan bavulu eli- biG taıııyamaDUttı. Vakıa, ball 

clUUk tubeai azalan, içlerinde bir de tunu bile .--. ptiniıedijl, OM ne alarak, ~ıınl aıııellyatı yapan reketlerl, Şarlota, kartısmdakl 
doktor bulundufu halde bir btl1e böyle bir Duarla babladJlqal .a1ı. doktorun hımı.l h~ellnln bulun-ı damm patronu olmak hlulnt 
halkıde Kozak nahiye ve köylerin' yince, bu eefer Dka: dufu ldlçUk Ama.ha phrlne gl~tl. idile de, ~ dikkatle 
gitnıiflerdir. Köylerdeki b\ltiln hM- - O JWO., 4'mitti, Uü mll1i ap. Nevyorlr.tan ~e btltUn mazl1tndea Şarlot, bu •damı hayatmda Dk 
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- Yazan : KacHroo" Kaflı -

Recep Reisin kadirgası, yelke~Ierini şişirip 
küreklerinin hepsini çekerek uzaklaşıyordu 

~ula bera:ber Dertli Hasan san
' içinde doğnılmadı. lpi bıçaği-

keati ve boşta kalan sandalı da 
~erin gittikleri yoldan uzağa 
~ek için kürek çekıneY.e baş-

~i bi1Y.ük bir h~a çarpı-

. ~ çarpmtmm sevinçten mi, yok
~' !orkudan mı olduğunu anlamak 

, ~değildi. • 
~ten o gimdi böyle bol §eY.leri 

il yordu. 
llecep Reisin k:adirgul yelkenle -

..., §iflrmig olduğu halde kürekle
~ hepsini çekerek uzaklaşıyor -

~ pmDer de birer birer geç-

• 'llert.ıi Hasan birer karaltı halin -
~ ı...~örillen Iz]anda kıyilarma doğnı 
~ kuvvetile klirek çekiyordu. O-
h. varmak için acele ediyordu. 

tı1 ~ San KD onu bekliyordu; ~
, '"'tonu baıtuma vereceklerdi. 

et' ~ denizi ardına almı§tı. Sert 
• lloğ\ık bir rüzgir altında tek ba

ç --., ~ küçUk bir sandalın içinde eş
bir maceraya atılıyordu. 

Qtttiği yerlerde San Kmian baş -
hiçbir tanıdığı yoktu. O da her 

Dertli Basanı gillerek ve sevi
karplıyacak değildi. Hatt.8. 
Ba81'DI cezala.ndırmMI için 

bile qlmtabillrdi. Türk de-
.......... __ sevmiyen bu kız, onu bir 

değil, bir konan, bir gardiY,:&.D 
tanıyordu.. 

~ bqka, gittiği adada otu -
dillerini de bilmiyordu. Sa-

Ô!n.erden yahut forsalardan duya-
1.klmda kalan birkaç ingilizce 
!leye yarardı! Zaten kıyafetini 

görmez, Tllrkleri evvelce gör-
oJınlar onun da Türk olduğunu 

anlıyacaklardı. 
() ••-ne :tadar hiçbir Türk le -

· • böyle ~ !IDU!l!N;'a atJlma
§Üphe yoktu. Dertli H8.S3nm 

.-~ll'el!wı... tutuşan aşk onun aklını 
. dan alını§ ve bu lola sürükle-

I 

klandantn ,t mal 8ahilleri 

bir damla su yokta. Sonra kendisini avuttu:-
Girintili çıkmWı kıyılardan ge- - Adanın iç tarafları hep dağlık. 

çerken engine de, karaya da dikkat- Bu dağların üstünde de karlar ve 
le bakıyordu. Oralarda kimseler buzlar ve uzakta da dereler ve bu de 
göriinmUyordu. relerin de sulan bol olsa gerek .. 

- Buralarda hiç dere Y.Ok mu a- Sandalı bırakarak karadan gitme-
ca:ba ?. • yi doğru bulmadı. Çünkü denizde o-

Yeni bir girintiye girince dipte nu görmüş olsalar bile biraz açılınca 
kısacık söğüt ağaçlan gördü. Bunlar hiç birşey yapamazlardı. Zaten de -
iki sıra üzerinde iyerilere doğru u- nizlerde uzun zaman yaşamış ve bu 
zanıyorlardı. hayata alı~§ olan bir adam için 

- Jgte_. Orada su var. karada yllrilınek daha zordur. 
Dedi ve sandalı o tarafa çevirdi. Burad kıyıla 1,.ft 1 rd 
Yamlmamı tı. a r a ~ıyo u. 

Orada bir f cre vardı. Bem de ber- Dertli Hasan derenin ağzından çık 
rak ve bol SUY,U olan büY,ilcek bir de- tıktan son~ çıplak ve uzunca bir bn 
re_ nmu dolanmak 18.mn geldi. Ucuna 

Ktıreklere hızlı hızlı amlarak iler- yakla§bğı sırada yassı tepeciklerin 
led.i. Dereye girince durdu ve 88.Jlda- ardından birkaç çığlık, birkaç küfür 
im kenarından suya eğildi. Oradan duyuldu. 
buz gibi sulan avuç avuç alarak bü- Durdu ve dinledi. 
yük bir iştaha ile içti. 

Susuzluğunu giderince birkaç sa • Yanılmıyordu. Orada kavga vardı. 
at sonra tekrar susayacağmı hatır - Acaba kimlerdi? 
ladı: Gelen gürültünün çoğu çocuk, ka-

- v • ....,._~ a.ı.)l'Chm tıimıli i9i - dm ...ıerlY.dL 
me yarardı!. [Arkası varı 

Yalovada • 
ımar •. 

İskele karş~ısındaki dükkanlar 
yıktırıldı, yerine bir park yapıldı 

:Yalova, '(Tan) - Yalovanm mil

kmnınel bir su §ehri olmaııı için ge
celi gündüzlü çalıfmaktadır. Bütun 

köyler, merkeze geni§ ve muntuam 

§oselerle bağlanmıştır. İskele kargı • 

smdaki kadim. köhne dükkanlar yık-

tınlD'lJlbr. Bu araziye, ortasında bft
yük bir havuzu bulunan gtlzel bir 
park yaptınl!DI§tır. Yeniden 17 kifi
lik bir bando heyeti teşkil edilmi§tir. 
Bando, haftada Uç gün yeni parkta 
muhtelif parçalar çalarak halkm mil 
zik ihtiyacını temin etmektedir. 

Elektrik işleri 
etüt· idaresi 

faaliyete geçiyor 

Vekiller heyetince kabul 
edilen talimatnamenin 

esaslan 
Ankara, 9 (Husust muhabirimiz 

yazıyor) - Geçen yıl bir kanunla 
Ankarada kurulan elektrik işleri etüt 
idaresinin dahili talimatnamesi ha
zırlanmış ve Vekiller Heyetince de 
kabul edilmiştir Talimatnamede, ida 
renin çalışma mevzu ve gayesi teba
rüz ettirilmekte ve takip edeceği yol
lar tesbit olunmaktadır. 

Elektrik işleri etUt ida.resinin faa
liyet mevzuu memleketin her tarafı
na bol, ucuz elektrik vermeyi temin 
için etütler yapmak, ve projeler ha
zırlamaktır. 

Mühim ve aalı mevzular 
İdarenin göreceği işlerin başlıcala

rı şunlardır: 

a) Memlekette mevcut olup elek -
trik kudreti istihsaline elverişli su 
kuvvetleriyle maden kömürü ve lin
yit gibi sair enerji menbala.n ilzerin
de etUtler yaparak bunlardan elek -
trik istihsal etmiye en müsait olan
ları tesbit etmek .• 

b) Memleketin elektriklenmesini 
temin için Ii.zım olan büyük denizle
rin mevkilerini tayin suretiyle şehir
lere kasabalara, f a'brikalara., maden
lere, demiryollarma, çiftliklere llznn 
olan elektrik enerjisiniJ en ekonomik 
bir şekilde temin suretiıİi aramak ... 

c) Müstakbel sanayi programla.n
nm elektriklendirme kısımlarını ha -
zırlamak ve bu programlar mucibin
ce tesis edilecek fabrikaların enerji 
bakımından yerlerinin tesbiti hakkın 
da mUtalea beyan etmek .. 

d) Elektriğin temin ettiği faydala
n memleketin her tarafına yayabil -
mek için memlekete lilzumlu olan e -
lektrik mUhendislerile fen memurla
rmm ve ustaların yetiştirilmesi hu
susunda tayin edilecek usul ile yapı
lacak tedrisat programları hakkmda 
mütalealar hazırlamak. 

e) Memlekette mevcut olup, bele
diyelere, imtiyazlı şirketlere veya hu 
auai f8,hıalara ait aantral ve tevzi te
bekelerinin bugünkü vaziyetlerini tes 
bit ile istatistiklerini yapmak .. 

Elektrik santralleri 
f) Elektrik santrallarının maliyet 

ve satış hesaplarını tetkik etmek, 
bunlarm rasyonel ve verimli çalışıp 

çalı§madıklarnu kontrol eylemek, ile
ri memleketlerdeki bu gibi kurumla
rın verimlilikleriyle mukayese etmek 
ve santrallanmızm verimini arttır -
mak için hükumetçe alınacak çare -
leri araştırmak ••• 

g) Elektrik enerjisi Uzerine konul
muş vergiler hakkında etütler yap -
mak .. 

h) Elektrik makine, ali.t, edevat 
ve malzemesine ait gümrUk tarife 
kanunu maddelerinde yapılacak de -
ğiş.iklikler hakkında etütler yapmak .. 

i) Elektrik tarifelerini sanayi ve 
halkın ihtiyaç ve menfaatlerine da
ha uygun bir §ekle koyabilmek için 
memleketteki elektrik ücret tarifele
ri hakkında etütler yapmak ..• 

Bütün miieaaelere •iir' atle 
cevap oerilecek 

Elektrik işleri etüt idaresi, memle
kette elektriklenme itin için bllyü.k 
hizmetler görecek bir müessese hali
ne getirilmiye çalrfllmI§tır. Bu iti -
barla.dır ki, idare kendialne mllraca
atta bulunan belediyelere ve smat 
müesseselere en kısa bir zamanda ce 
vap vermekle mükellef tutulmll§tur. 

BiltUn muamelelerinde ticari usul
lere göre idare olunan ve tam mana
siyle bir devlet müessesesi sayılnu
yan idarenin mallan, ilerde geniş 
bir te§kila.t halini alacak llboratuvar 
lan ve getirtilecek modem elektrik 
clhazlariyle vücuda gelecek olan mu
azzam tesisatın hUımU muhafazası i
çin giddetli müeyyideler konmuştur. 
Bunları çalanlar, ihtllAs edenler, zim 
metine geçirenler veya her ne suret
le olursa olsun . suiistimal edenler 
hakkında, devlet mallarına kar§I i§le 
nen bu çeşit suçlara ait ceza ta:klbat 
yapdacaktır. 

İdarenin umumt heyeti Ba§vekllet 
ten intihap edilecek Uç murahhU 
ile Büyük Millet Meclisinin bütçe, ik
tisat ve Divanı muhuebat encümen
leri azalarmm toplantıamdan vilcu • 
da gelir. Umumt heyet Bafveklletten 
gönderip Kamutay tarafından hava
le edilen elektrik işleri etüt idaresi -
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Başta hassa askerleri, arkada 
Kralın süslü arabası geliyordu 

Kraliçenin hal ve tavrı tamamile 
deği§mişti. O zamana kadar gürül
tü ve patırtı seven, eğlenmek için 
can atan kadın, şimdi sükfınetten ve 
yalnızlıktan ho§laruyordu. Tiyatro
lara, balolara, eğlencelere karışını -
yordu. Yalnız çocuklarının yanında 

yüzü gülüyor ve eğleniyordu. Ço -
cuklann saf ve temiz havalı odasına 
ancak ya vrularınm gen kahkahası 

doluyor, siyasetin müfsit havası o -
raya kadar giremiyordu. Anneliğini 

hissedince kraliçelik gailelerini unu
tuyordu. 

Sonra bu kadının hayatında yeni 
bir safha başlamıştır. Pek geç ola
rak kalbinin bir sırrını keşfeylemiş
ti: Bir erkek onu teshir etmi§ti. O
nun dostluk ve şefkati kalbini mıt -
mıştı. Ruhunu anlıyan ve kendisini 
seven bir insan bulmu3tu. Fakat, ne 
yazık ki buna pek geç kavuşmuştu. 

Kadınlık hayatının fırtınalan ar
tık durulmuştu. Fakat kraliçeliğinin 
etrafnda şimşekler ve gökgürUltUle
ri vardı. 

Tam kabahat ve kusurlarını anlı
yordu, tam bunları tashih etmeye 
başlamak istediği zamanda gaddar 
bir kuvvet karşısına çıktı. Güzel ka
dma tarihin en korkunç saatlerini 
yap.ttı. 

- On Sekizinci Bap -
Kat'i kararlar veriliyor 

En güç zamanlarda maliyeyi ıs -
lalı için iktidar mevkime çağırılan 
Necker fırtınaya göğüs verdi. Ya -
rım tedbirlerin işe yaramıyacağmı 
anlıyarak kat'i ve radikal işler gör
meye başladı. Hiç kimsenin artık 

Nersay'a itimadı kafmamıftı. Halk, 
kralın verdiği sözleri tutmadığına 
kaildi. Artık ona .da inanmıyordu. 
Bunu anlıyan kral, halkın yeniden 
itimadını kazanmak için yeni bir ça
re düşündü: Millet meclisini içtima
a d&Net etmek ... Vanlacak kararla
rın mes'uliyetl bu sayede kral için 
hafifliyecek ve milletin de teveccühü 
geriye gelecekti. 

Fakat millet başka fikirde idi. 
Kralların milletlere yaranmak ihti -
yacını hissetmeleri, halkça daima 
bir zif telakki edilir. Millet mecli
sinin içtimaını da kral korkusundan 
yapıyor diye dUşUnüldü. Bununla 
beraber halk, meb'us intihabı için 
yapılan' hazırhklan sevi'!çle karşı -
ladı. Sokaklarda heyecan ve teli.§ 
hissediliyordu. 

5 Mayıs 1789 tarihinde meclis iç

tima için hazırlanmıştı. Bütün şe -
birde bir bayram hali vardı. Saray 
dört bin kişiden mürekkepti. 'Meb'us
larm miktan iki bin kişiydi. Bun -
dan başka bütün Paris civarından 
gelen binlerce meraklı insan sokak -
ları dolduruyordu. Alayı seyretmek 
için bir pencere bir kese altm muka
bilinde kiralanıyordu. Şehre misafir 
gelen halk oda, hatta yatak bulmak
ta müşkülat çekiyordu. Daha gece 
yansından halk heyecan ile merasi
me hazırlanıyordu. Yiyecek fiyatla
rı Uç dört miall artmıştı. O kadar 
izdiham vardı ki adeta etraf kor -
kunç bir hal almıştı. 

Balkm heyecanı dehtetli idi. Ar
tık kimMınln iki hlkim kuvveti din
lemefe takati kalmamıgtı: Ya kral, 
ya millet meclisi.. Bunlardan birisi 
ortadan muhakkak ki kalkacaktı. 
içtima, halkla kralı birlegtirecek 
yerde bUııbütUn bir ayrılık aebebi o
lacaktı. Sokaklarda binlerce insan 
görülüyordu. Hiç kimae bu mUhim 
hldiaeyl kaçırmak istemiyordu. Ver
say arayı kendisine hu biltUn deb
debe ve ihtipmmı g&lteriyordu. Bu 
suretle yeglne hlkim kuvvetin ken
diai olduğunu anlatmak istiyordu. 

Saat onda merasim bqladı. Batta 
birçok haua askerleri gidiyordu. 
Arkada kralın !Usltl arabası geliyor
du. Kralın sağında büyük kardeşi 
vardı. Küçük kardeşleri de arabanın 
ön iskemlelerinde otunıyorlardı. Bu 

Din yıllık billnçOBu ile raporunu, mu 
rakabe heyetinin yıllık raporunu ve 
İktIB&t Veklletinin bunlar hakkında
ki mUtaleasmı tetkik ve bunlan ka-, 
bul veya .reddetmek ııali.hiyetine ma
liktir. 

arabayı halk (Yap.sın kral) sedala• 
rile kat'§ıladı. ikinci arabada krali
çe ve prensesler vardı. Bu araba ge
çerken hiç kimsenin sesi çıkmadı. 
Bilakis halk, hain gözlerle kraliçeye 
baktı. Efkarı umumiye hükmünü 
vermiş, kralla kraliçeyi biribirinden 
ayırmıştı. Arkada kralın akrab:ılan 
ve saray erkanı vardı. Hep!'-i sırayla 
kilise kapısına kadar geldiler. 

Orada kral ve kraliçe hiç bekleme• 
dikleri bir manzara karşısında kal .. 
dılar: Süslü ve yaldızlı elbiselerile 
asılzadeler, koyu renk elbiselerile 
papazlar kendilerini bekliyordu. Fa
kat bunlardan maada hepsi eş elbi· 
seler giymiş ve beyaz kravat takmıfl 
iki bin kişilik bir kütle vardı. Bun
lar biribirlerine sokulmuş bir halde 
duruyorlardı. Küstah bakışlarla kı· 
rala bakıyorlardı. Bunlar meb'us • 
lardı. Vaziyetlerinde kralı tenkit e
den ve ona meydan okuyan oir hal 
vardı. Kral ile müttefik değil, ona 
dü§man görünüyorlardı. Bunlar mil 
Jetin selameti için çalışacak millet 
vekilleri olduklarını duyurnı~k im
yorlardı. 

Kral geçtiği yerden (Yaşasın 
Kral) sedalarile karşılanıyordu. Fa
kat kraliçe her defasında başka bir 
tahkire uğruyor, 'hiç kimse (yaşasın 
kraliçe) demiyordu. Bu sükut onu 
yaralıyordu. Millet meclisinin açılışı 
üç saat sürem, kraliçe yerinden kı
mıldanmadı, fakat hiç kimsenin ne 
bir selamına ve ne bir iltifatına ma
ruz kaldı. Necker'in uzun nutku bit· 
tikten sonra kral ile beraber salonu 
terkederken halk arasından birisi 
haline acıyarak (Yaşasın kraliçe) 
diye bağırdı. Fakat ba§ka sesler 
bunu takip etmedi. Mari Antuanet 
başile bu yegane taraftarına selam 
vererek teşekkür etti. Eskiden ken· 
disini karşılıyan ate§li ve sürekli al
kışlarla bu def aki sönük ses arasın· 
da nekadar bilyUk farklar vardı! 

Parisi ilk ziyaret ettiği zaman o
nu çok sevmi§lerdi. Artık halkın gön 
tünden sildiğini ve onlara bir daha 
kendini hiç sevdirnıiyeceğini anlıyor 
ve müteessir oluyordu. Herkes Krali· 
çenin yüzündeki mahzunluğu ve te
essürlil hali görüyordu. Her zaman 
§Uh ve şakrak konuşan Mari Antu .. 
anet o gün çok sakin ve sessiz idi. 
Bu kederine bir sebep daha vardı: 
Halka kendini gösterip alkış bekler -
ken sarayda altı yaşındaki küçük oğ 
lu yatağında ıztırap içinde kıvranı • 
yordu. lki sene evvel dört çocuğun -
dan birisi, Prenses Sofiyi on bir aylık 
kaybetmişti. Şimdi ikinci çocuğunun 
da ölUm döşeğinde q_lduğunu düşün
mek kadını harap ediyordu. Artık ü
midi yoktu. Yakında bu oğlu da öle 
cekti. Herşeyden kuvvetli olan annEı· 
lik hisleri yüzünden son derecede 
tessür duyuyordu . 

O kadar halsiz ve kuvvetsiz idi ki 

hiç birşey ile uğraşacak, hiç bir siya 
st mesele dUşilnecek hali yoktu. 

Vukuat bir sel çoşkunluğu ile ilerli 
yordu. Her geçen gün, Krallık nüfu

zunu biraz daha zayıflatıyordu. Ya
vaş yavaş herkes kralın aleyhindeki 
tarafa geçiyordu. 

Zabitler, a a 'k e r l e r, şe-

hir erklnı, memurlar hepsi isyan ha 

linde idi. Palais Royal aaraymda Duc 
d'Orlea.ns'm ri~ti altında binlerce 
insan toplanıyor, bağırıyor, çağın .. 
yordu. 

Kral her gün biraz daha kaybet • 
tiği nllfuzunu kullanmak emeline düş 
ttı. Temmuzun on birinci günil birteY. 
yapmıt olmak için halkın en sevdiği 
ve beğendiği Nazır Necker'i uletti. 
Fakat btçare bir adam olduğu için 
yaptığı hareketin mahiyetini anlaya 
mıyordu. Hlt.Jra defterine bu mUhim 
hldiaeyl ili tekilde kaydetti: (11 Tem 
muz, hiç bir vaka yok. Necker azle • 
dildi). 

14 Temmuz Fransa tarihinin en 
mtlhim günlerinden biridir. Bastille 
bugün zaptedilmi§, Kralın nüfuzu sı
fıra inmişti. O gün Kral defterinde 
(hiç vukuat yoktur) diye yazılıdır. 

ÇünkU Kral için hldise teşkil edecek 
bi~y olmamı§, bir av hayvanile ge
zinti yapılmamıştır. 
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EKONOMi 
ihraç mallarımız 
için beyanname 

Hangi mallara kaç 
beyanname verilecek? 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz
den) - lktısat Vekaleti, menşe şa. 
hadetnameleri hakkında son çıkan 
kararnamenin tatbik suretini gös -
teren bir talimatname hazırlamış -
tır. Bu talimatnameye göre : 
Menşe şahadetnamesi almadan 

yapılmış olan sevkiyat için bir defa
ya mahsus olmak üzere sonradan 
menşe şahadetnamesi verilmesin -
deki maksat karşı taraf memlekeii -
ne ithal edilmiş mallar için Merkez 
Bankasma girmiş olan havalelerin 
tediyesini ve o memlekete menşe ş~ 
hadetnamesi almamasından dolayı 
ithal edilemiyen malların ithalini 
mümkün kılmaktır • 

SevkeJilecek mallar 
Bu esasa göre verilecek menşe 

,ahadetnamelerinde şu hususlara 
riayet olunacaktır : 

Sevkedilen mal tek bir memleke -
te kat'iyyetle ithal edilmişse o mem
leketle mün 'akit anla.şmaya b~lr 
nümunesine uygun bir tek menşe 

şalıadetnamesi tanzim edilecek ve 
malın karşı taraf memleketine ithal 
edilnüş olduğunu mübeyyin vesika 
ile birlikte Merkez Bankasına yol -
lanaca.ktır. 

Sevkedilen malm bir kısmı kat'ly
yetle ithal edilmiş, diğer kısmı güm
rük antrepolarında bekliyorsa iki 
kısım için ayrı ayrı menşe şahadet -
namesi verilecek ve antrepolarda 
bekliyen kısım verilen şahadetna -
me A ve B kısımlan ihtiva ede -
cektir. 

MüteaJclit antrepolardaki 
mallar 

Menşe şahadetnamesi verilen ve 
bir parti halinde sevkedilen ayru 
mal memleketin mtiteaddit mahalle
rindeki antrepolarında parça po.rça 
beklemekte ise müteaddit meşne şa
ha.detnameleri verilecektir . 

Parti, bir transit merkezinde kı
mınlara aynlıruş ve her kısım baş -
ka bir memlekete kat'iyyetle ithal 
edilmişse her memleket için ayrı bir 
menşe şahadetnamesi tanzim edile
cektir. 
Kısmen ithal edilmiş, kısmen an

trepolarda bekliyen mallar için de 
gene ayrı şıahadetna.meler verile -
cektir • 

Fındık içi 
Fransaya ve Rusyaya 

sevkiyat yapılıyor 
Son iki hafta içinde Fransa.ya tom

bul fındık içi gönderilmiştir. T0mbul 
fındık içi rağbet gönnektedir. Fran-

9 EYLUL ÇARŞAMBA 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
İsviçre fr. 
Florin 
Avusturya oilin 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Leva 
Yen 
tsvec kuronu 
Altın 

Banknot 

Çekler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 

• 

İsveç kuronu 
İspanya pezcta 

Esham 
11 Bankaıı Mil 

., ,. N 

A Iıı 

630,-
123,-
84,-
80,-
21.-
13,-
49,-

164,-
165,-
816,-
82,-
22,-
28,-
21,-
22,-
22,-
32,-
31,-

951,-
243.-

" ,. Hamı1ine 
Anadolu% 60 

.. % 100 
Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Sark Merkez Eczanesi 

l•tikrazlar 
Türk Borcu I 

,. " II 
.. " m 

Ercani A. B. C. 
İstikran Dahili 
Sivas - Erzurum ı 

• D 

Mı•ır tahvilleri 
1886 I 
1903 II 
1911 m 

Talıvilliı 

Rıhtım 

101,-
95,-

Anadolu I Ye II 

• m .. Mümessı1 

Satı ı 

635,
!26,-
88,-
83,-
23.-
16,-
53,-

167,-
170,-
820,-
85,-
24,-
30,-
23,-
24,-
25,-
34,-
33,-

952,-
244,-

1538,-
12.06 

9,79,25 
10,0967 
4,69,60 
2,43,61 

63,83,88 
1,17 

19.21 
4,19,60 
1,97,36 
3,05,12 
6,92,20 

85,-
10.-
10.-
25,0S 
41,50 
16,-
17,50 

9,25 
12,50 
12,90 
80,50 
27,50 

3.50 

23,65 

22,-
22.20 
97,50 
96.75 
Ç9.25 
99.25 

10%,-
96,-

to,25 
45,05 
46,50 
46,-

sada Marsilyaya teslim edilmek tl
zere 100 kilosuna 710 franklık talep 
vardır. 

Fakat tUccarla.r bu fiatı da dü
şük bulmaktadır. Fiatlar kilosu 47 
kuruştan 58 e fırlamıştır. Daha yük
seleceği ümit edilmektedir. 

Geçen hafta. zarfında Rusyaya 10 
bin kilo fındık içi sevkedilmiştir 
Daha talep vardır. 

Hiç kazayCI: uğramadan 
tayyareci olmak •• · 

TAN 10 - 9 - 936 

Radyo 
Günün Program özü 

Prai, saat 22: Serenadlar. Viyana, 
23,10: Hafif musiki. Roma, 21,45: Lc
onkavallo'nun (Palyaço) operası. 

Prai, 20,10: Emmerich Kalman'm 
(Graefin Maritza) opereti Varşova, 
22,25: Mozart Kuarteti. Budapeşte, 
22,40: Çift piyano. 
Varıova, 23,15: Dans. 
Münib, 23,20: Dans. _J 

Budiıpcşte, 23,30: Dans. 

-----~ 
Bugünkü program 

htanbul 

\~~~~-•_s_ta_n_b~u_l_V~a_k_ıf_ı_a_r_D~ir_e_k_t_ö_r_ıu_·ğ~ü __ ıı_i_n_ıa_r_ı~~--~~ 
Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve sokağı Nr: sı Cinsi Muha~ 

kirası 
Lira ı 

~ 

Tavukpazarında Hüseyin ağa camii ıs 
50 
s 
4 
3 

Çelebi oğlu Alaaddin. Yenicami avlusunda 18 Depo ve üç oda. 
Çarşıda. · Kesecilerde. 5 Dükkan. 
Eyüp, Kızılmescit. Debbağhane. 4 7 Dükkan 
Fatih, Çarşamba. Koğacı dede 143-141 Arsa ve baraka oda 
Bahçekapı, Şeyh Şapçı hanında 9 Oda ve odabaşılık 
Mehmet Geylani ve kahve mahalli. ıs 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya~ 
rileceğinden istekliler 16 Eylül 9 3 6 çarşamba günü saat 15 e kadar muhammen kirl 
sının seneliğinin o/o 7 buçuğu nispetinde pey akçelerile beraber Çenberlitaşta 1sta1 

Öile neıriyatr: 12•30 -
12

•
50 

Plikla bul vakıflar başmüdürlüğün de Akarat kalemine gelmeleri. ( 113 6) 
Türk musikisi. 12,50 - 13,05 Havadis, ~ 

13.05 - 13•25 Plakla hafif müzik ı3.z5 - Camilerıiçin lüzumu olan 5800 ampul açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Ve! 
14 Muhtelif plllı: neıriyatı fiil 
Akşam neıriyau: 1s,30 - 19,30 Çay aa- mek arzu edenler şartnameyi görmek üzere hergün öğleden sonra İstanbul vakı 

ati - dans musikisi 19,30 - 20 Spor müaa Direktörlüğü heyeti fenniye sine ve eksiltmeye girmek için de 120 liralık muva~ 
habeleri (Eıref Şefik tarafından) 20 - • • b İ b 1 V k fl D" k l" ~ "h 1 k . ' 
20,lO Rifat ve arkadaşları tarafından Türk kat temınatlan ıle bera er Stan U a I ar ıre tör lİ gii 1 a e omısyonuna 
musikisi 20,30 - 21 Safiye ve arkadatlan Eylül 936 pazartesi günü sa at 14 te bulunmaları. ( 1039) 
tarafmdiın Türk musikisi ve halk ıarkılan 
21 - 21,30 Pli.kla keman solo: (Yahudi 

_.. iSTANBUL VE TRAKYA,. 
BASKÜL 

Menahem tarafından çalmmııtır.) La Cap
ricoza Plikla piyano solo: (Lcopold Gu -
dofski tarafından çalmmrıtır.) Liebcstram 
Plikla ıan: Şalyapin tarafından söylenmiı 
tir. Don Kişotun ölümü. 21,0 - 22,30 "Seca,, Marka Alman Baskülle-
StUdyo orkestrası: 1 • Strauss: Geschich ri gelmi§tir. Son derece hassas Şeker Fabrikaları 
ten ausden Vienenvald (Valzcr) 2 - Deli- ve Ölçüler kanununa uygundur. 

Türk Anonim Şirketi bes: Silvis (Solo violi avec orch) 3 - Gra Kantarcılar: t<ıo. 64: 
nados: Dansa Especnole 4 - Bizet: Suite AHMET HAMDI 

Arleisenne 2,5 - Lehar: Oh madchcn, oh ··------------madchcn 6 - Lehar: Ela111er • Kind 7 -
Verdenfelser - Landler 22,30 - 23 Aııado- -------------
lu ajansı haberleri. • r Istanbul Y,edinci icra memurluğun 

Tasfiye Heyetinden: 
Şirketin umum hissedarlar heyetinin 2 Eylül 1936 tarihinde wkU1"" 

lan toplantısında birinci ve ikinci tertip hisse senetlerine mukabil O' 

nar ve üçüncU tertip hisse senetlerine mukabil beger lira tediyesi ff 

tediyata 10 Eylül 1936 tarihinden itibaren ba§lanması karar aıtJll' 
almmı3 olduğundan hissedarlarm tarihi mezkflrdan itibaren AJJ'J'' 
ra • Yenişehir, Dörtyolda Kutlu apartıman birinci kattaki daire1' 

veya Istanbulda Bahçekapıda Taş handa üçüncü katta 42 numara.1' 
müracaatla hAmil oldukları hisse senetlerini ibraz ve tasfiye heyeti' 

ne tevdi ile karar dairesinde bedellerini almaları lüzumu ilan olutl~· • 

dan: 
Kahire Cevriyeye birinci derecede ipotek-
19.30: Bor•. 20: Abdülgani U1 Seyid ta ti olup Habip, Arif, Haydar ve Yaku 
ltrrnı. 20,30: Konferana. 21: Kuran. 21,55: pun uhdei tasarrufunda bulunan Sa 
Piyes nakli. matyada. Hacıkadm mahallesinin 
Prag Hacıkadm caddesinde eski 45 yeni 

19 OS: Almanca konulft1lllar, habcdcr 73, 81/1 numaralarla murakkam maa 
20,15: Emmerich Kalmanın eseri.erinden mügetmilat bostanın altı hisse itiba
(Grafın Maritza) opereti, 21,40: Konuşma rile 4: hissesi deynin ademi tesviyesi 
lar. 22: Aktam muıilı:isi (Piyano - Keman 
viyolonsel). 23: Haberler. 23,lS: Plak, 23, besabile açık arttırmaY.a vazedilmiş-
30: Gece musikisi. tir. 

Bttkreş Hududu: Tapu kaydma nazaran ~~ 

6,30: Sabah neşriyatı, 13,41>: • 15: Pllk sağ tarafı Ömer ve hissedarları ha
•e haber ıervisleri. 19,03: Milli Rumen mam bahçesi ve Omer ve hissedarla 1 ----------------------~ --------------------__,~ 
musikiıi, 19,55: Aktüalite, 20: Konserin de n bostanı ve sahibi senedin diğer lST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI ~ 
vam.r, 20,20: Konferans, 20,40: Dünün ve 
bucünün danslarından. 21,40: Konuşmalar, bahçesi arkası Hamamiye oğlu hane ~ 
21,25: Radyo orkestrası, 22,30: Haberler .• ve bahçesi ve pulcu Agop veresesi Miktan Cinsi Bir kiloaumıtl ~ 
22,45: Orkestra nakli. bostanı solu Tosun halle bahçesi ~ lıammaı Jn1ıyn;_ Badapefte 9100 Demet Maydanoz " 

Safiye arsası ve Mehmet Şahap ar • 22970 Kilo İspanak 4 
18,30: Çiıran muaı"kisi. !9,30: Tiyatro sası önii Hacıkadm caddesile mah -

bahıi, 20: Piyano refakatile şarkıları 20,40 · duttur. / 20470 ,. Piraaa 4 
Rad,.o pi)'ai, 22,20: Haberler, 22,40: Pi· 6750 ., Kereviz 4 
yano konseri, 23,30: ln&iliı dana musikisi, Tamamının miktan ziral 9716 met 25900 " Ayfe kadın faıulyesi 13 
24: Konuımalar. ro murabbaıdır. Yeminli üç ehlivu • l3500 ,. Kabak 6 
Belgrat kuf tarafmdan tamamına (5000) li- 14230 ,. Bakla 5 

19,30: Hallı: prJntan 20! J.rıllt neorl • 
711t. 21 : Senfonik konaeı:. 2l: Haberler. 23, 
20: Konser nakli. 

Vlıl'IOft 

ra kıymet takdir ve tahmin edilmiş- 8135 ,. Bamye 11 
tir. 2150 ,, Bezelye 12 
Evsafı: Içinde ahşap bir ahır "f'e 200 Demet Nane 1 

motörlü bir bostan kuyusu ve ya • 7800 Kilo Havuç 3 
nmda kirgı"r motör dairesi ve klr - 16419 D t 4 

18: Soliıt konseri, 111,50: ıtona,malar 1 '' oma es 
21: Rad,.o piyesi. 21,30: Konuşmalar, zi: gir bir ahır ve tonoz bir hawz 0 up 85200 Tane Patlican 3 
Leh şarkılan, 22,25: Mozartm eserlerinden tahminen 55 kadar budur ağaç ve 16200 ,, Limon 3 
kuartet konıeri, 23= Haberler, 23•15: biraz da meVV11ıııtz ağaç vardır. 14530 Kı"lo Barbunwe fasulyesi 12 
Dans ve hafif musiki, 24: Dans pllklan. J • - J 

Satış peşindir. Artırmaya iştirak 320 ,, Biber 1 

SU GEÇMEZ 

"Güze 11 i k,, pudrasmı 
Tecrübe ediniz 

edeceklerin hisseye musip muham - 22400 Tane Karnabahar 9 
men kıymetin yil7.de yedibuçuk nis - 17970 Kilo Lahana 4 
betinde pey akçesini veya milli bir 7030 ,. Semiz otu 4 
bankanın teminat mektubunu himil 100 ,, Kuru sanm..ıi 40 
olmaları icap eder. 6130 ,, Çalı fasulyesi 12 

12-10-936 tarihine milsadif Pazar 500 ,, Kestane kabağı S 
test gilntl saat 14 ten 16 ya kadar 23620 Tane Enginar 6 
dairede birinci artırması icra edile • l l 500 ,, · Yetil salata 1 

6130 Kilo Pancar 3 
cektir. Artırma bedeli kıymeti mu- 2840 Tane Manıl t 
hammenenin % 75 ni bulduğu tak - 2020 Kilo Dolmalık biber "l 
dinle müşterisi U7.erinde bırakılacak 200 ,, Taze yaprak 9 
t?r. Aksi takdirde en 80l1 artıranın 1340 Tane Salatalık 2 
taahhüdü baki kalmak Uzere artır. 100 Kilo Smk domatesi 7,S 

1 te d" 75 Demet Taze aarımaak t,S 
'ma 15 gtin müddet e m ıt edilerek 450 Dereotu ı 
27-10-936 tarihine milsadif Salı gU- 4800 : Taze Sovan t' 
nü saat 14: ten 16 ya kadar keza dai- 500 Kilo Lahana yaprağı 2.S 
remizde yapılacak ikinci açık artır - 200 ,, Ebegümeci 1 O • ~ 
masmda artırma bedeli kıymeti mu- Belediye hastaneler ve "diğer müe11eaat için yukarda do~ 
hammenenin % 75 ni bulmadığı tak miktarları ve muhammen kıymetleri yazılı olan Y &f Sebze ka~ 
dirde satış 2280 No. lu kanun ahk! zarfla eksiltmeye konulmu,tur. Eksiltme 15 Eylul 936 ~~~ .. mef 

yapınız. saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. lstiyenler ~:il 
Tokalon pudrası, terkibindeki imti- mma tevfikan geri bırakılır. Satı§ parasız olarak Levazım Müdürlüğünden alabilirler· lıtek!:J 

yazlı yeni (çifte köpük) cevheri sa- peşindir. Artırmaya iştirak etmek is 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 1574 liralrk ilk teoı•-...J 
: yesinde cildin parlaklığına nihayet tiyenlerin kıymeti muhammenenin makbuz veya mektubile beraber Teklifi havi kapalı zarflsı;J; 

veriyor. Bu basit prova ile bizzat % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi encümene yetıı' 
1 te<:rübesini yapınız. milli bir bankanın teminat mektubu dirler. (B.) ''867,, _,,/ 

IMCmı tehlikesiz tayyareci yapa" yeni Sôat 

ayyareciliği, kazaya uğramadan muyor. Bu talim tayyareeinin diğer 
-ve bir tehlikeyle ka.r§ıla§IDadan öğ- tayyarelerden farla budur. Bu tay
retmenin çaresi aranıyordu. Mister yare üze.rinde bUtün tayyarecilik 
Kennel ruı.mmda bir İngiliz muhterii dersleri almıyor, dersler öğrenildik
bu çareyi temin etti. Onun icat etti- ten ve tatbikat yaptldrktan sonra tay 
gi makine yer Uz.erinde saatte kırk yareci uçan tayyarelere geçiyor ve 
mil silra.tle hareket ediyor. fakat uc- bunları emniyetle ~ıllanıvor. 

Parmaklarmızdan birini ''Fini nu hamil bulunmaları liznndır. Hak 
Mat., yeni Tokalon pudrasına bulaş- lan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo- Ketif bedeli 908 lira 68 kul'Uf olan Beyoğlu 11 inci nıektebJ: 
tmnız da su bardağına batırınız tekli alacaklar da diğer ali.kadara - tamiri açık eksiltemeye konulmuf ihale gününde giren bulunııı"• ~I 
Parmağınızı bardaktan çekince ne nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ğmdan eksilteme 10/ 9/936 Pertembe gününe uzatılmı,tır. . ;_, 
ıslanmış ne de parlamış olmayıp ku- baklanın ve hususile faiz ve masari- evrakı ve prtnamesi levazım müdürlüğünde görülür. steklı !' (e' 

ru ve "mat,, olduğunu göreceksiniz fe dair olan iddialarını evrakı müs- lar Bayındırlık Direktörlüğünden 500 liralık it yaptığına da•t ~ 
Pudrada (çifte köpük) olduğu için biteleri ile birlikte ilan tarihinden i- sika ve 69 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber -~" 
rütubete mukavemet eder. Bunun tibaren nihayet 20 gUn zarfında bir karda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bulunJP' 
içindir ki, Tokalon pudrası 8 saat likte dairemize bildirmeleri 1izmı • dır. "1,, (1083 ~ 
sabit kalır ve böylece bütün suvare- dır. J&si taktirde haklan tapu sicil- ~ 

de sıcak salonda dans edebilirsiniz li ile sabit olmıyanlar satış bedelinin Hususi İdareden aylık alan emekli ve öksüzleriın Eyhil 9~~ 
Teniniz, ilk girdiğiniz taze ve ner • paylaşmasından hariç kalırlar. Müte aylıkları 8 Eylul 936 Salı gününden itibaren Zira.at Banka!111 

0 )11' 
min şeklini muhafaza eder. Yeni "Fi rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden verileuktir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracu.tleri iliJl 
ni Mat,, Tokalon pudrası ne yağmur mütevellit belediye rüsumu ve vakıf nur. "B,, (1079) /.~ıC 
dan ve 74~ .. ~-ı.... ne de terlemeden icaresi bedeli müzayededen tenzil o-.. ~ ..... vou ııı , 
müteessir olur. Bumun parlaklığına lunur. Yirmi senelik vakıf icaresi ta ta~ihinden itibaren herkesin görebil No. lu dosyaya müracaatla ııeee~ 
nihayet verildiği garanti edilmekte- viz bedeli müşteriye aittir. Daha faz mesi için dairede açık bulundurula- dosyada mevcut vesaiki öreb 
dir. la malfunat almak istiyenler 19-9-936 cak artırma şartnamesi ile 935/1795 }prf ilA.n olunur. (25514) 

' 
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Deniz Yolları 
t Ş L E T .. M ~·~ .. s 1 

Türkiye Cumhuriyeti Me_rk~z 
· 5 EY L U L 1936 vazıyetı 

Bankası 
Acenteleri: Karakoy Koprubaşı 
Tel. 42362 _ Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel. 22740 

Bu haftaki Mersin 
hattı postaları 

AKTiF J 
Kasa : 

ALTIN: Safi kilogram 17 .082.296'Lira. 24.027 .616,2 'l 

Lira PASiF. 

Sermaye . . • • • 
İhtiyat Akçeıi . . . • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

15.000.000,-

1.551.182,53 

• • • 

Yalnız bu haftaya mahsus ol -
mak üzere 1stanbuldan 8 Eylfıl Sa 
lı ve 10 Eylül Perşembe günlerı 
kalkması lazımgelen Mersin hattı 
postalan birer gün techhürle kal· 
kacak.lardır. Buna nazaran 9 Ey
lul Çarşamba saat onda kalkacak 
postayı ERZURUM vapuru ll 
Eylül Cuma saat onda kalkacak 
postayı da GÜNEYSU v~puru ya
pacakbr. (1075) 

BANKNOT • • • • • • • • ~ ,, 11.991.858.:-j. 
UFAKLIK. • • • •••• 'L-" _____ 9_01_.8_4_0,_13J 36.921.314,40 

• • 

Dahildeki Muhabirler : ~ 
888.{27. 4 7 i 888.427,47 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-

158. 7 48.563,-

Türk Lirası • • • • • • • Lira 
-------~----~--

ne tevfikan hazine tarafından 

Hariçteki Muhabirler : 
\'a.ki tediya t • • • • • • • " 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.244'Lira 
Altına tahvili kabil Serbest dö-

6.186.482,801 Dcruhde edl. evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

,, 
12.064.611,-

146.683.952,-

vizlcr • • • • • . • • • 427.500,73 Karşılığı tamamen altın olarak 1 

16.000.000._J 
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Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • •--.:":.__ ___ 9 ___ .a_5ı6_._45_o_,9_0ıı 15.970.\34,02 

ilaveten tcda\ıü1e vazedilen 1Lira . ._ ______ ~_ ............ __ _ 
Türk Lirası Mevduatı • 

Döviz Taahhudatı : 

162.683.952,-

15.8l!9.798,61 

Hazine Tahvilleri : 

lstanbul Harici Askeri 
Kltaatı llcinları 

Beher tanesine biçilen e
der altı kuruş olan muhtelif 
renk ve Numara da iki mil
yon makaraya ihale günü is
tekli çıkmadığından yenı
den kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 12 
Eylül 936 Cumartesi gunu 
saat 12 dedir. Şartnamesi 
üç liraya M. M. V. ST. AL. 
KO. dan alınır. İlk teminat 
ı7 2 5 O liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat 
. ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
belğelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel 
'.Ankarada M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermele
ri. ( 12 2) ( 4 2 5 3 ) 

Deruhde edi.evrakı nakdiye kar-
~ılığı • • • • • • • • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 

Lira 158.748.563, 4.703.265,05 

ring bakiyeleri. • • • • • " 27.000.813~.2R 

Altına tahvili kabil dövizler . · ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı kli· 

---------:--- 31.704.133,Sl 

58.148.608,4 7 vaki tediyat • • • • • • •:.____" ____ 12_._06_4_.6_ı_ı,_ 146.683.952,- Muhtelif •• • • • • • • • • 
Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLAR! • 
a'İCARI SENEDAT • • 

• • • !'L~ ira 
• • • u 

'~~-------------~-
18.506.271,l ı 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen evrakı nak

A- ( diyenin k~ıhğı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Lira 34.081.633,05 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • 
Tahvilat üzerine • • • 

Hi11edarlar • • 
Muhtelif •• • 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

Gecel - Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılap) 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 

.. 

• 
• 

• • 
• • 

4.173.234,18 

1 
88.693,11, 

16.988.707,06 

YekUn 

38.254.867 ,23 

17 .077 .400,17 

4.500.000,-
6.185.008,46 

284.987.674,92 

Kapau Zarf Usulile 
~Eksiltme · ilanı 

Kayıt 

başka 

Kuranı ve Dırcktöl'ü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

JP.Ua,nıe çşjpa ~anmı~tır. Cumartesi v 
hergUn 10 - 17 arasında okula müracaat 

!stiyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanık saraylar· Telefon : 20019 

P~araan ı 

edilebilir. 1 Sümer Bank 
1271 

Tarih ve Cografya Oğıetmeni aranıyor 1 

Tarsus Amerikan Koleji 
Direktörlüğünden: 

Tam devreli lise derecesinde olan kolejimize Tarih ve Coğrafya öğ
retmeni lazımdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej idaresine, yahut 
Fincancılar yokuşunda. Amerikan 'Rord Heyetine müracaat ede-
bilirler. 1 ~09 1 

Yüksek öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden 

1 - Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat, Tarih, Coğ
rafya, Fizik - Kimya, Riyaziye ve Tabiiye bölümlerine 
bu yıl dahi yatılı ve parasız talebe alınacaktır. 

2 - Okula girmek' istiyenlerin yaşı yirmi beşten yu
karı olmamalıdır. 

3 - Talip olanlar, girecekleri bölümü gösterir bir 
dilek 1'ağıdı, sağlık ve çiçek aşısı raporları, altı tane 4 - 6 
büyü~ünde fotoğraf, hüviyet cüz~an.ı .ve .Lis~ ~lg~.n
luk dıplomalarının asılları veya ı!seyı bıtırdıklerını gos- · 
teren bir tasdikname ile Okul İdaresine başvurmalıdır
lar. 

4 - Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 14 ten 
·ıs e kadar kayıt yapılır. 

5 - Kayıt süresi 29/ Eyllll/ 936 Salı günü akşamına 
kadardır. 

6 - Bütün talipler, talip oldukları bölüm derslerin
den, Lise derecesinde yapılacak seçme sınavlarına gire
ceklerdir. 

7 - Seçme sınavforı aşağıdaki günlerde yapılacaktır. 
Yazılı sınavlar 

30 Eyllll 936 Çarşamba Riyaziye, Fizik - Kimya Saat 9 
1 B. Teşrin 936 Perşembe Edebiyat, Tabiiye saat 9 
2 B ,., Cuma Tarih, Coğrafya saat 9 

Sözlü sınavlar 
3 B Teşrin 936 Cumartesi Riyaziye Fizik-Kimya saatl 4 
S. B. Teşrin 936 Pazartesi Tarih, Coğrafya saat 9 
S. B. Teşrin 936 Pazartesi Edebiyat, Tabiiye saat 14 

8 - Sınavlara gireceklerin, sıahvlardan yarım saat 
~\1vel okulda bulunmaları ve sınavlara gırme fişlerini 
ldareden almaları lazımdır. u ı 085" 

J385 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada kurulacak Bez Fabrikası idare bina

ları ile meınur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. İn~aatın tahmin olun.ın brcleli, 
vahidi fiat esasiyle yapılacak kısmı 2063 7 ,36 ve go
türü esasiyle yapılacak kısmı da 130566,92 olmak 
üzere cem'an 151,204.28 liradır,. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır· 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname ve zeyli 
D - U n1umi şartlar ve ölçü usulleri 
E - Vahid~ kıyasi fiat ve keşif cetvelleri 
F - '- Projeler 
İstekliler bu evrakı 1 O lira mukabilinde Ankarada 

Sümer Bank Muamelat Şubesi Müdürlüğünden satın 
alabilirler. · 

3 - Eksiltme 17 Eylül 1936 Perşembe günü saat 16 
da Ankarada Zi.raat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin "8811,, liralık muvakkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 
en az üç gün evveline kadar bu işi başarabileceklerine 
dair olan vesaiki 2 5 kuruş pulla birlikte bankaya tev
di edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmaları ve bu 
vesikaya tekiif mektuplarına leffetmeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saat -
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürl üğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
leden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması lazımdır. (842) 

1199 

Siirt Halkavi Başkanlığından 
Halkevi Sineması için sessiz film sipariş etmek istiyo

ruz. Taliplerin şartlarını Siirt Halkevi Başkanlığı ad-
resine bildirmeleri. ( 1O4 9) 1386 

KiNOPRiN kaıeleri tiERYeRoEri~uRuş 
BA .oi .R01'1ATIZH.A .. ~AILARİLE.l.R

0

IP VE NE.HEYE KAR 1 si icır< İL.AÇTIR . 

, 

YekUn 2S4.QS7.674.92 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi 'fo 5 % Altın üzerine avans <f'o 4 V2 

ı ,-Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAYAT OKULU 
Tedrisat 28 Eylülde _ başlar. 

Tam devrer orta d~reGe olduğu Külttir BşkapJJğ,mca tasdik edilmiş
tir. Türkçe, Ingilizce, Fransızca. okunur. Ev idaresi Ticaret dcrskri 
vardır. 

Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. 
Fazla malümat için Direktörlüğe müracaat. ----

1347 

Istanbul Telefon 
Direktörlüğünden 

250/ 350 ton Marinlave kömürü ile 35 ton yerli koK 
kön1ürii kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Marinla
venin tonunun muhammen bedeli 14,50 ve kokun ise 19 
liradır. Muvakkat teminat 431 liradır. Şartname bergün 
Malzeme dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 14-9-
1936 PazartP.si saat 15 te Direktörlük binasında yapıla
caktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mübayaa komisyo
nuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. ( 765) 
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GiŞE:LEQiMiZD(;'N MALUMAT AL 1N1 Z 
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l:f ASA 
KUVVET 
ŞURUBU 
Zafı umumt, kansız
lik ve kemik hasta 
hklarına şifat tesir
leri ~oktur. (iocuk
lar, GenCjler, GenCj 
k•zlar ve ihtiyarlar 
her yaşta istimal 

edebilirler. 

HASAN ECZA 
DEPOSU 

dif 1
11111 

~ 
'llJJJıııı 1111ıli 

DIK'TüDAR 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

\ 

Her eczanede arayınız. 

Yatı 1 Şişli Terakki Lisesi@~dü~ 
ArtA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE iÇlN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
KlL:4: TI vardır. Mevcu~ ~RANSIZCA, ALMANCA, lNGiLlZCE kurslarına dokuz yaşın
dan ıtıbare~ her talebe ıştırak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kayıt iş
- lenne CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 

lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Sebzenin 
cınsı 

Yeşil barbunya 
Kırmızı ,, 
Çalı f asulyası 
]?rasa 
Lahna 
d:spanak. 

Miktarı 
Kilo 

6000 
6000 
1500 

30500 
18500 
26000 
44000 
29500 

Muhammen Teminatı Eksiltme Gün Saat 
Bedeli şekli 
L. K. L. K. 

.. 

Norveçyanı.n 
1936 - 1937 b~ mahsulü 

MORiNA. 
BAt·IK 

v 

Y A·GI 
Halis morina balığının 
ciğerlerinden çıkarıl
mıştır. içmesi kolay ve 
nefistir. Gayet temiz 
ve muakkam ve yeni 
Hasan markalı şişe
lerde satıhr. Taklitle

M•:J.:r.rn 

VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 
iSTİYORSANIZ DAiMA 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrast 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 

Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 

Kullanınız. 

Venüs müstahzaratr en saf, en teınit 

ve gayri muzir maddelerden yapıldı• 

ğmdan size ebedl gençlik temin eder• 

Deposu: NUREDDİN EVLİYA z.A .. 
DE TİCARETHANESİ İstanbul 

rinden sakınınız 14 litre ----------------------
40, % litrelik 100 ku
ruştur. 

HASAN deposu 
Ankara, lstanbul, 

Beyoğ1u 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLERi 

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

4 şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz ic;in beyaz renkli 
3 - Krem Balsam.in acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem
lerdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Devlet Demiryolları ve · Limanları iıletmo 

Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 550 lira olan 500 M. Muzayyak alet 
leri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum 17-9-
19 3 6 perşembe günü saat 1 O da Haydarpaşa da gar bina
sı dahilindeki 1 ine! işletme komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin 41 lira 25 kuruş muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 845. 

1203 

~--- Sinlrll ve ci§erleri zayif olanlar ---• 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek i~ 

c A. .M. Losyonunu 
kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacmm bütün şifai tesirlerini haizdir. 

Çam losyonile banyo yapmız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 
eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahhk ve neşe uyandırır. 

Şltesi 60 kuruştur. BUyük eczanelerde bulunur. .................... ___ .. ___ .. _ ......... 
1210 

Türkiye Ziraat Banl<asından: . 
Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif yazıma 

kinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
ye iştirak şartları: 

1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilme'" 
lidir.,, 

2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek ma"' 
kinelerden bir adet. 

3 - Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4 - o/o 7 ,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayn ayn fiat listesi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 1 S Eylül 936 akşam saat on dörde 

kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1034) 

Kırkağaç kavunu 
Tekirdağ karpuzu 
Marul 8000 Adet 

8300 Demet 
6000 

16-9-936 
Çarşamba 15 te ....... s.ey•o•ğl•u•-•'•st•a•nb•u•ı ...... -------------------------------------------13_4 __ 4 

:Taze soğan 
Yeşil sala ta 
Kırmızı turp 8500 8178 613.36 Kapalı zarf 

1 -Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedelleri
le ilk teminat ve eksiltme gün ve saati yazılı yaş sebze kapalı zarf suretile eksilt -
meye konmuştur . • 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalarından başka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edi -
len saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: 
İlk teminatlarını belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsa -
liye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları; 

3 - İsteklilerin şartnameyi görüp okumaları için komisyon sekreterliğine müra -
caatları ilan olunur. ( 839) ı201 

Mübaligalı sözler ve ra

kamlar hoş görünebilir. 

Ancak mukayese terazisini 

elden bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O 

şöhretine daima sadık kal -

mış ve iyi bir kremden 

beklenen fevaide daima 

müspet cevap vermiştir. 

Maden Kömiirü münakasası 
İlk teminat: 162 ton: 120 maden kömürü 

Yüksek ticaret mektebi Müdür
lüğünden: 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi için lüzumu oları 
kriple maden kömürünün 4 Eylül 1936 tarihinde ihalesi 
icra olunmak üzere açık eksiltmeye konmuş idi. Mezkur 
günde zuhur eden talipler tarafından verilen fiy~ar pa
halı olduğundan 14 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 14 te 
ihalesi icra olunmak üzere temdit edilmiştir. Taliplerin 
Cağaloğlunda Cümhuriyet Matbaası karşısında yüksek 
mektepler muhasebeciliğindeki komisyona müracaatlart· 

Taksimde 

YARINAKSAM~~~~~~ı~-~--------------------· _<1_0_87~) 
PANORAMA Bahçesinde Satıllk Piyano Gümrük muhafaza Genel komu-

Mükemmeı bir halde Kaps mar- t 1 "" f t b J S . 

Su;z,AN 
kabirpiyanosatıııktır.Hergün anıgı san U atınalmaKomıs-

Bayan saat 2-4 arasında Pangaltıda 
Belvü apartımanının 3 numerolu y Q n Undan: 

San'at yıldönümü kutlulanacaktır. Tel. 41065 dairesinde görülebilir. 
Gümrük Muhafaza örgütü için 150 tane dürbünü~ 

KOÇUK iLANLAR 25-9-1936 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltnıesı 
" A M B A S A D O R " j ZAY! - Sirkeci gümrüğünden al- yapılacaktır. . 

rl 
VARYETELI lokanta, kibarların eğlence yeri açılmıştır. H~e!!!!r!!!!a!!!!k!!!!şa!i.iim~' ınış olduğum, 93 tahakkuk numero- Muhasibe ihtiyacı olanlara 2 - Tasınlanan tutarı 7500 liradır. 

ıu ve 3427/ 3423 numaralı emtiaya Uzun seneler ticari müessese ve 3 Ş .1. AVRUPANIN tanınmıa art· tı · t f d b "" ··k - artname ve evsafı komı'syondadır. Go'"ru"lebı ır. ~ ıs erı ara m an UY,U ait, 21 haziran 1931 tarihli ve 233_618 fabrikaların muhasebelerini ve usu-

v A R Y E T E . lü muzaafa üzerine idare etmiş bi _ 4 - İstekliler 562 lira 50 kuruşluk ilk teminatları ve 
numerolu vezne makpuzunu zayı et- . . k " b e 

Her gün saat 18 den 21 e kadar MATINE, çaylı danslarda rı;ıy, . . . . ~ . . . lançoya bıhakkin vakıf tecrübeli bir anunı elgelerile birlikte teklif mektuplarını saat 14 t 
~ tım. Yenısını alacagımdan eskısının h · · ktad Ih · k · 1 · ( ) ı ·'.I kahve, gazoz 30 kuruş. Tabldot 75 kuruş. .. .. mu asıp ış arama ır. tıyacı o- omısyona verme erı. 1 13 O 

hukmu yoktur. lanlarm Yeni Postane arkasında Basi ======================~ 
Cumartesi • Pazar günleri saat 17 de: O. Fegara, Beyoğlu, IstiklA.l ret hanında odabaaı Bay Sadıka M. • • 11\t 

VARYETELI MATIN 
'Y Sahibi: Ahmet Emin f'ALMA.N-Umumi Neşriyatı idare Eden: S. s~-

~~!!!• E...ıı!!!i.!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ caddesi Mısır apt. No. 16 D. rümuzile müracaatları. Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Liınitet Şirketi-BasıldığJ yer TAN matbaa.Si 


