
PAZARTESi v 

14 
EYLÜL 
1936 

TAN EVi 
!stanbal Ankara caddcsl 

TELEFON : 24318, 24319, 24310. 
TELGRAF : TAN, İSTANBUL 

İKİNCİ YIL - No. 506 

5 KURUŞ 

v 
SPOR 

Beykoz İ~anbulyüzme 
şampiyonu oldu 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
[TAFSiLAT SPOR SAYFAMIZDA] 

Hitler: Almanya Harbe hazır, dedi 
Dünkü nutkunu şöyle bitirdi : Bugün Almanyadc. tezahürat 1 s et harbı•ye komı•se ııe nünıayi§ler haftasının 8~ o vy -

Yahudiliği ve Bolse
vikliği mahvedeceğiz 

günikiür. Nasyorıal Sosyalıst • v •ı f d• k • 
kotı~~esi münasebetiyle ay~n rı oroşı o ıyor ı: 
yedısınde başlayan bu nUmaY1§-

1:r:Cı::~~~ı":ws~i:~~;:~ KIZIL ORDU 
mı§t1r. Bugün de Alman ordusu 
biiyük tezahürat yapacaktır. 

Burada Alman ordusunun son 
mancvralamıa ait bir objektif 
intibaına şahit oluyoruz. 

Düşmanı, düşman toprağında 
ezmek için her zaman hazırdır 

. 
--=-

~ıman devlet rei3i Hitler lnıgWı son 
nutkunu söyliye<;ek 

Bükreş 
Elçimizim 
görüşmeleri 
Roman} a. 'Rasvekili 

ile uzunca l>ir 
mülakat yaptı 

Bükreş, 13 (Hususi) - Türkiye 
~çisi H. Suphi Tannöver dün Ba.şve
kU Tatareskoyu ziyaret etti. Elçi ile 
batvekil arasındaki konuşma tpey 
devam etti. Bu görüşme siyasi mah
feUerde bariz bir ehemmiyetle telılk· 
ki ec!ilmektedir. 

Küçük İtilaf 
ne karar 
vereck? 

Beneşin yanında üç 
liariciye Nazın günün 
ltıeselelerini görüştüler 
b l>rag, 13 (A.A.) - Stoyadinoviç 
e Romanya Hariciye Nazın Anto

ııeeko ve Çekoslovakya Başvekili 
~fta dünkü günün büyük bir kıs
~ı Çekoslovak Cümhurreisi To
~lcia.nkide geçirmişlerdir. Bcnes 
endUerini öğle yemeğine alaJkoymuş 

\>e sonra kendilerilc A vrupanm u -
~Uınt siyaseti ~e bilhassa Küçük İti
;tın Almanya, Lehistan, Sovyet 
t ~tıaraya karşı takip etmekte oldu-
~ 81Yaset hakkında görüşmüştür. Bu 

toı-ı:a . . t d tmiştir" · ~ ... rne iki saa evam e . 
~ l{uçUk İtilif ın daimi konseyi ya -
~ nıesaisine başlayacaktır. Kense
~ :Programı, üç devletin yakında 
li~Ilacak beynelmilel mtizakereler -
te i lll.Uşterek siyasetlerinin tayini 
) bu üç memleketin i.ktısadi ve si
"'-lıd. ~Unasebetlerinin sıkl8.§tırılma -

&ıoı nıaddeleri ihtiva etmektedir. 
l> .Roınanyanm vaziyeti 

'il' a~s. 13 (Radyo • Tan) - Burada 
t'i ,'81 lll.ahafil, Küçük ltil9.f devletle
" ~nıdaki görüşmelerin neticeleri
~ enırniyetle bekliyorlar. Roman
~ llt kritik vaziyeti bilhassa siyasi 
ılı.-. !kttra.k uyandırınif bulunmakta-

BUGÜN DE SÖYLIYECEK 

Fransız Başvekili de 
Hitlere cevap verecek 

Berlin, 13 (Radyo - TAN) - Bugün Nüremb;rgd~ 
Nasyonal - Sosyalist kongresi münasebetile Hıtlercı 
hilcum kıt'aları .devlet reisi Hitlerin önünde 150.000 
kişilik büyük bir geçit resmi yaptılar. Geçit res~in
den sonra devlet reisi Hitler çok sert bir nutuk soyle
di ve açıkça: "Almanyanın hrabe ve herşeye hazır!,, 
olduğunu bildirdi. . . . 

Hitler bilhassa şöyle dedi: "- Yahudi zıhnıyetı • 
nin bayrağını taşımakta olan Bolşevizmi ezmeğe ka
rar verdik. Yahudiliği ve Bolşevizmi Almanyada yok 
ettik ve bundan sonra da mahvetmeğe muktediriz. 
Alman milleti günün birinde benden aldığı ~şareti, 
beni görmeden takip etti. Bu millet bugün de alacağı 
emirleri her halde yerine getirecektir. Almanya da 
bir harbe her zaman hazırdır, bu harbi zafere götüre
cek kadar kuvvetlidir.,, 

Devlet reisi Hitler- bun -
dan sonra nutkuna şöyle d~ 
vam etti: "- Bununla be -
raber Almanya, kendisine 
tecavüz edilmediği takdirde 
dünya sulbü için çalışmıya 
azmetmıştır • Çünkü Al
man milleti sulh ve müsale
lemeti çok sever. Biz harp 
otmesini çok iyi bilen bir 
milletiz Fakat sulh ve mü -
salemet. uğrunda Cla çalış -
maktan, uğraşmaktan vaz
geçmiş değiliz. Bizim on -

Bitlere cevap vereceği söylenen 
Fran~ Başvekili Blum 

I(ö y ler imizin ka~kın-
ma için Dahiliye Veki 
leti faaliyete başladı 
Yeni tetkikler: 

ı skandinavya 
Bulgaristan 
ve Amerika 

Buralardaki köy kanun
ları tetkik edili yor 

Moskova, 13 (A.A.) - Beyaz Rus
ya askeri mmtakasındaki kıtaabn ku 
mandam Orgeneral Uboreviç Fran -
sız, Çek, !ngiliz askeri heyetleri şere
f"me bir ziyafet vermiştir Bu ziyafette 
Müdafaa Komiseri Mareşal Voroşilof 
Mareşal Egoref ve Budenni, Beyaz 
Rusya Halk Komiserleri Reisi Gulo
det ve ordunun yüksek kumanda he
yeti erkanı hazır bulunmuştur. 

Orgeneral Uboroviç nutkunda de • 
miştir ki: 

"-Ordumuz sulh ordusudur. Mcm 
Jeketimizin müdafaası ordusudur. Te 
cavüz fikri ona tamamile yabancıdır. 
Bütün milletlerin müsavatına müste
nit yeni bir devlet kuran hükümetiml 
zm tek bir gayesi vardır: Sovyetler 
Eırliği milletlerine mesut ve iyi bf r 
hayat temin etmek için icap eden şart 
Jan yaratmak. 

Hükumetin, partinin ve mcmleke • 
tin şefi olan Stalinin 'ga,Tetleri say~ 
sinde, ekonomi ve ktiltür eserinin bU 
tün şubelerinde azim muvaffakıyet
ler kazandık. Bu muvaffakıyetleri 
hiç kimse inkar edemez. Maamafih 
bazı ınemleketicrd_e bütün. milleUeri 
emsalsiz felaketlere sUrilkleyecek ye
ni bir harp tehlikesi yaratan kuvvet
ler inkişaf bulmaya başlamıştır. Çok 
şükür ekser memleketler inkişaf bul
maya başlamış ve harbin önüne geç
mek için tedbirler alıyorlar. Buraya 
gelişinizden çok memnun olduk. D~ 
vamlı bir sulh ~yaseti takip eden 
memleketleri temsil ediyorsunuz. Bu 
siyasete her vasıta ile müzaheret edi
yoruz. Biz harp istemiyoruz. Fakat 
her an müdafaa komiserimiz Mal"eşal 
Voroşilofun idaresi altında memleke 
timizi müdafaa hazır, kuvvetli bir or 
duya sahip bulunmak mecburiyetin -
deyiz. 

Çekoslovak heyeti reisi general Lu 
za, bu nutka cevabında demistir ki: 

larla, Bolşeviklerle hiçbir 
alış verişimiz yoktur.· Biz 
kardeşin kardeşi tanıma -
ması, kardeşlerin birbirine 
düşman olması ve vatan 
sevgısının yok edilmesi 
prensiplerini kabul edeme -
yiz." 

la~·an devlet rellıl mtıer, sözlerin1 şu Ankara, 13 ·cHususi Muhabirimiz· 

"- Kızılordunun yüksek askeri va 
sıflarma ve kudretlerine bir kere da
ha kanaat getirdik. Her an çok mUş
kUl harp şeraiti içinde yorulmadan 
çalışan mütehammil muhariplerinizl 
ve bUyUk bir teknik ve tabiye olgun
luğu gösteren kumandanlarınızı gör
dük. Büyilk bir meharetlc manevra 
yapan ve btitUn ateş imkanlannı mU 
kemmel bir tarzda kullanan pivadl'le 

Hücum kıt'alan önündeki nutlm -
na: "Ya.5ayın &damlanın!,, diye baş-

cUmlelerle bitirdi: den) - Dahiliye Vekaleti, köy kal -
"- Almanya her zaman, her saat, kmma programı etrafındaki çalışma

her §P.ye hazırdır. Bütün dünya bilme lanna devam etmektedir. Iskandinav
lidir ki hiz sulh \"e müsalemet içinde ya, Bulgaristan, Amerika ve Cenubi 

[ Arkası 3 üncü sayfada ] Amerika hükumetlerinin köy kanun-
ları getirtilmiştir. Tetkik olunmakta-
dır. ' 

Modern bir inki§afa kavuşnıak 

il.zere olan Türk köylUsü • [ Arkası 3 üncü sayfada ] 

ı_,_ı_sv_A_N...,,.._v_E_IH_r_ı_LA_" L_ı_sP_A,_N_Y_A_·s_ı _-___.] M~alliMarekr ~um Mü~~. r,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,~ 
köy kalkınma programı üzerinde R A 

Fransa - bpanya hududundaki Henday Fransız §ehrinde on beş dakika 
için bir frank vererek lspBllya toprağındaki kanlı boğul>DlJlyı seyreden 
merakWar. 

f l•DWJ.YJI_ harbine ait en Yeni haberl~r üçüncü •ay/aJa] 

Bursadan başlamak üzere Marmara s o o L ı 
kıyılanndaki vilayetlerle Trakya vi -
!ayetlerinde iki aylık bir tetkik seya-

hatine çıkrnıştır. Alacağı neticeler M u K A-F A T 
köy kalkınma programının esaslarını 
teşkil edecektir. 

Dahiliye Vekaleti, yakında bir köy 

anketi yapacaktır. Bu ankete köylü- VERi. YORUZ 
nUn ekonomik ve kültürel vaziyeti ve 

köylüye ait bütün hususlar tesbit 
edilecektir. Anketi köy muallimleri 

ve jandarma karakol kumandanlan 
yapacaklar ve sırasile nahiye direk· 
törlerinin kaymakam ve valilerin tet
kikine arzedeceklerdir. 

Verilen malflmata göre, Vekalet, 
vilayet merkezlerinde birer köycülük 
bürosu açılmasına karar vermiştir. 
Bu sene açılacak olan bürolar, husu
si idarelere bağlı olmak üzere vila • 
yetlerin muhtelif daire kadroların • 
dan verilecek memurlarla idare olu. 
nacaktır. Gelecek sene vilayet köy 
bUrolarmm kadroları tesbit edilmek 
.siıretile Kamutaydan tahsisat istene-
cektir. • .. 

Cim L'oncloı güreşi birçok cleclikodulara sebep oldu· Şike 
yapıldığı ileri sürüldü. yalnız para ve kazanç düşüncesinin 
bu güreşlerde hô.kım olduğu ıöylendi. Halbuki biz proletı
yonel güreşçilerin de ciddi güref yapacaklarını iddia ecli 
yoruz. Bu sebeple böylt> bir güref için 500 lira müka/at 
koyduk. Dinarlı Mehmet, Mülayim ve T ekirclağlı Hüseyin 
pehiivanların böyle bir iddialı gürefte mindere çıkacakltı
rınr umuyor ve sanıyoruz. Bunu ilk ilan ettiğimiz zaman 
ilk önce Mülayim Pehlivan bize müıpet cevap verdi. Şimdi 
•ıra Dinarlı Mehmet ile T ekirclağlı Hüıeyindedir. Bunlar

dan da hemen ceaJap bekliyoruz. Cim Londosla güreşmek 
için göğüı kabartan ve pazı göıteren bu pehlivanlarımız 
muvafakat cevabı verdikleri takdirde müsabakaların pro· 
gramını derhal çizeceğiz. Şunu ela ıöyliyelimki bu müıaba 
ka tefebbüsümüz yalnız Dinarlı, Tekirdağlı veya Mülayime 
munhcuır değildir. Kendilerine güvenen bütün prolayo11el 
gürefçiler buna dahil olabilirler. 
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BUkreş mektubu 

Alman - Avusturya 
iltihadından sonra ••• 

Bratislavada küçük antanbn yüksek 
menfaatleri incelenecek 

B ükreş, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Yeni 
Rumen kabinesine Titüleskonun alınmaması 

'dolayu~iyle, hariçte Küçük An tan tın sarsıldığına dair şa
yialar dolaşırken Stoyadinoviç'in buraya gelmesi siyasi 
mahafilde çok iyi bir tesir yapmıştır • 

Orta tedrisat 
kadroları 
hazırlandı 

Maarif Vekili Ankaı:ada 
tasdik edecek 

Bir müddetten beri fehrimizde bu· 
lunan Maarif Vekili Saffet Ankan, 
kalemi mahsus m\ld\lril ve hususi 
mektepler umum direktl:Sril Nihat A· 

1ki başvekil arasında Yugosla.vya bildirmektedir. dille beraber dün akfUD Ankaraya 
ve Romanyayı ali.kadar eden ekono- Ezcümle Univennıl ıazetesi diyor gitmiftir. 
mi işleri üzerinde vaki olan görilf· ki: Maarif Vekili, ilk tedrisat prog· 
~eler ~.er iki ant8:°~ dahil devletle- "- Göç eden TUrklerin yerine ramlarmda yapılacak değişiklikleri 
r~ munase~tl~~~ arttırmış . ve kimleri koyacağız! Muti ve namus- gör\lşmekte olan komisyonun içtima 
m~ş~erek ış bırligını kuvvetlendir- - lu olan Türklerin sayesindeDobricede larmda bulunmuş, mektep kltaplan-
ınıştir. ka.t'1 bir .Uk\ın ve iyi bir aaayif mev- nm vaktinde yetlştirilme1i lçın all-

Küpjk Antant Kofl6Teaİ cuttur. Türkler gittikten sonra, bu kadarlara direktifler verma.tir. Ve • 
hudutlar açık kalıyor demektir. Ro- kil, Ankaraya gidince, hazırlanmış oK Uçük Antant Kongresinde bu- men Hükumeti, hudut boylarında lan orta tedrisat muallimleri kadro· 

lunmak üz.ere buradan ayn • ~ık kalan yerlerin iaklm için hiç- ıunu tetkik ve tudlk edecektir. Kad 
lan Yugoslav Bafvekili ile Antonea- bir tedbir almıt delildir. TUrk bal- ro, ayın 20 Bine kadar allka~arlara 
ko bu sabah Bratialavaya vanDiflar· kı, araziyi eski Romanyadan gelen bildlrilmif olacaktır. Orta mektt-p ve 
dır. Kongrede, Alman • Avusturya zenginlere 1&tarak göç ediyor. Bu, lilelerle muallim ve aan'at mekteple
ittihenf. admtlda~. sonrUdafa Küçük eselAn~t boş ve hlli kalan araziye Vlahiya ve r.ıııde yeni kadrolarla 1 Tetrlni_,vvel-

. m aa ennm m aaaı m eaı tıf vilıı. tl · d tiril 200 u .. .. uı ktir ov aye erın en ge en - de derelere ba.tlanacaktır. Bugün • 
gonış . ece . • 300 Romen muhaciri yerleftiril.mlt nıvenltede bir toplantı yapılaca.le ve 

Tetkik edilecek meseleler ar~ın: olsa bile .UldUıetln tama.mm temin Hukuk FakUltealnin of 88neye çıkarıl· 
da Merkezi Avrupanm son vazıye? edilebileceği ftlphelidlr. muı iti üzerinde görllftılecektir. 

Büyük Dil 
hazırlıklarına 

bayramı 
başlandı 

Bayram 26 Eylülde memleketin 
her tarafında hararetle kutlanacak 

26 Eylw, Dil Bayramıdır. Bu kültür bayramım bu 
aene de kutlayacağız. Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
kutlaıiıa tör~ çok parlak olmuı için icap eclm 
tedbirleri almaktadır. Cemiyet Genel Sekreterliiin • 
den ıu tebliii aldık: . 

ve Yugoslav - Sovyet mtlnaaebetlen- Sonbahar yaklqmaktadır. Yeni 
llİl1 ehemmiyeti de vardır. vazifelerdıi llyıkile bqarmakta o- G d Uçilnciı Da Kunıltaysndan yak&ft bir hatıra 

Kabine tebeddillUnden sonra Ro- lan Makedonyalı Romenler bu hlli alata mey &• Türk Dil Kurumu Genel Sekreıer-------------
manyanm Küçük Antant devletleri- kalan araziye yerlettirilmeli ve ce- • • liğinden: 
le .it bir~ğind~ . b.ulunmakta dev~ nup hudutlan örillmelidlr .. " nJnJD prOJeSJ ı _ llk Tllrk Dil Kurulta 
edip etmiyecegı bır kere daha belli .. r olacaktır. Rumen gazeteleri, Küçük ~•ien manevra lktusat Veklleti Ba.tmtlf&vlri Fon- ~plandığl 26 ~lfild~ •. b~dan nce-
htant kongresinin açılıtı ve Stoya- ... amifvar eyaletinde Romanya; der Porten mezuniyetini bitirmif ve ki yıll~a oldugu gıbı, ~ bayramı, 
dinoviçin Bükret seyahati münase • 1 da büyük ukerl bir manevra Almanyadan ,ehrimlze gelmi.ıtr. Baş ı:urk Dil Kurumu Uyelen, ~kevle: 
betile yazdıklan yazılarda Küçük yapılacaktır. Bu manevra, tetriniev- mtlf&vir, Liman umum mUdUrtı Rau- n, gazeteler ve yurdun dilseverlerı 
Antant devletleri arasındaki dostlu- velin yedisinde bqlıyacak ve 14: Un- fiden kendisi Almanyada iken yapı- arumda kutlanacaktır. . . 
ğun hiçbir vakit sarsılamıyacağını, de bitecektir. Asker eevkiyatma ey- lan ifler hakkında izahat alllllftir. 2 - 26/EyUil/ l 936 cumartesı gU- ı, Kanununun laülıiimle-
bili.kis son temaslardan sonra daha llllün yirmisinde baflanacaktır. IJman umum mUdUrl\lğtlnUn ha • nü aaat 18 ~e An~a ve ls_tanbul rintlen lıurtulmalı maiaa· 

Türk işçisini 
zarara sokanlar 
ceza görecek 

ziya.de kuvvetlendigini ve aleyhte çı- Kral Karol, yanında Hariciye Na- zn-ladığı müstakbel Galata meydanı radyolan b~le,tirilece~ ve Kurum dile İf~erine yol veren 
karılan .. yı·aıarm tamamen uıWz A t k l'aht ld - projesi Vilayet tarafından tetkik o - adına bir söylev verilecektir. Bu labn'ka ••e mu··eaae ·-hı'p-

r- zın n ones o ve ve ı o ugu • . . ·· ı bütün Halk ı rind d t '"' -olduğunu kaydetmektedirler. · · · lunmuş ve ıade edilmiştir. Proje, Şe- soy ev eve e ra yo • feri halılnrulalri tetlıilıat bır 
• halde te,nnıevvelm 27 sinde Pragı bir mtltehauw Proata da gösterile- le dinlenecektir. 

Malbaat ne tlıyor ziyaret edeceırtm. Karol, Çekoslo - cektir. 3 - Halkevleri, söylev saatinden günlerde bitirilecelıtir. Ne-tice ,yalnntla l lıtuat V e•a-

14:-1.988 

Siyaset atemi 
Malta adaaı 

lmlyan • lqilis uiilw 

Malta adw ........... iM-.. 
deki en mölllm bllll, • ,..hn a. 
....... Bl'ltmva .............. 
mıwualatııllm•mMbbn......,._ 
üablrl4lr.lapıtAınldUdbııllllil1Rı .. 
dada fta.lyM pro,........ pttıik• 
"' Uerledlitae bakarü .. talml ted
birler almak lht.ı,Mlllll b• 1 •it ve 
llOll stınJenle ... Wlllılerl Wblb 
bqluqtır. Ba Whlrl..tn 1*lllelal 
~ leDe evvel aJmm11 ve lılaltaDm 
kaaunu eeuisl tadil ohmmatf;a. 

Jlaltada dllllly~ ... fDb ~ 
dlr. Ba fırka ıeillerllllll t1•1r1ı' .. e 
&in llaltaldar D'k ve dl .......... 
ltalyaya memupturlar. da• iP 
Maltaldum ltalyaa .. .......-.ıe 
w.n s6ımeleıtnl ......... ......... 
lkblCl bir fob ........ .. ........ 
meaalye tanftardn1u'. Bu fob, ..ı 
Malta dllbd ve ud Malta ldUttll'lbltl 
yaf81tmek mataıledlr •• ..,,. '* 
...... fll'llMI da ~ .... 
kaadmı...,...,.fnb ...... 
dlr. ll'abt İtalJa taraftan ...,... 
penerler 1911 ........... .........,. 
ba• .... lar, w 1ta1Jaaea11 ,..,_ • 
ya ~. t.sDten hlk ....... 
banabrp ................ ,.. ... 

jıttıiı Pbl w bam elUIJl WB 
etti. 

Maltatla ltlfİsın 
LoDdn .... h..... nh' ,, •• 

sin, ...... ..,... ~ 

tl4detl .... fatl9t1er fullJ.te .... ............................ 
............ J'lrtmllt. ....... 
.... ....... tanımda illi' ..... 

ttalyu ajalllan da luıtfoh911iiiWr• 
Bun• MtlMJ91 olanık ........ .... 

ldbnetl llaltwa ......... ...... 
cloltuya ele .....,. ........... .. 

Maltadald v.u.lae tam ....,.. 

verdi. 

R 
.µmen matbuatı Romanya ~ i9tikl6Mlıln ... yıl.AöDlbldl.....,._.,. ~ .ou sUM QdK ~e ıe· önce veya sonra kendi bö)aelerinde- Le! L.!U.!..!I~-._ 1..-..1• 

im .lıı 'U---~ il•~' J'Urklerinip muhacereti me- liklerinde haıır bulunacak ve Titü • lecek ve Galata meydanının Merkez ki klna gare, ail hakktiıda iionfe- menfaatleri için Türk İfçİ-
aelesine de temas ederek Bulgar hu- leskonun hilkfımetten uzaklaşması Rıhtım Hanmm önüne yapllmasmm ialiSlar vermek, fiirler okutmak ve anin •elaletine yol açmaya dasmm öml'tld _..._ bqka 
duduna yakın eyaletlerde Türk hal- münasebetile Küçük ttilifa karşı doğru olup olamıyacağmı tayin ede.: türlü taahürlerde bulunmak ıNreti- yeltenenler ha•lnntla hnır bir ite yanmadı.,, 
kmm göç etmesi dolayısile buradaki Romen liyuetinde hiçbir değifiklik. cektir. le, dil bayramım kutlJyaeaklardır. nan aarila laiilıümleri tlerltal laglltere • ltaip aU-an Malta 
nüfusun çok azaldığını ve bunların olmıyacatı hakkında Çekoslovak Halkevlerinde verilen konferanalar tatbilr etlUeeelıtir, adMI lçla4e blrblrDe çarp11tıpaı p.. 
araziyi işlemeye kifi gelmiyeceğiui hükfımetine teminat verecektir. lflaA slar ve okunan filrlerin birer kopyesi ,__-··---------....1. terea 1'a llMIM, berhalde cll»V. .... 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreterli- !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!! jer. 

Türk nıuallimJeri Sovyet Rusyada Bir senede 32 iflas 
hükme iktiran etti 

ğine aGnderilecektir. ile inki.r kabul etmez bir tekilde or-
4: - TUrkiye guetelerl 26/Eylfil/ taya çıktığı. Süuen Kanalı 

1938 ayılarm.da dil bayrammı kut- 6 - Hallta hitap eden aöylev, kon Si._n dllalı Jmmpu,,_, Jamal 
layacaklar ve TUrkiyede dil çalıfllıa- ferans ve türlerde elet-- 5eldlği k•· bn!Q-..mı matmak ~ dalma pil· 

Bu senebqmdan beri memleketi • lan Uııerine yazılar yuacaldardır. 111'· Kan• lmtlJul ı• ..... ele, 
mizde kaç iflia ve kaç konkurdato Bu yuılarm da birer kop:y.l Tllrk dar herkesin anlıyabileceil açık, u.- Jani ota Ud HD8 80lll'a nlh&Jet bll-
olduğu tesbit edilmiştir. Hazırlanan Dil Kurumu Genel Sekreterugbıe de, düzg:Un, pYı11z8\ls ve gt1r.el bir lacak ve o ...... bllal ..ı iül1ll 
bir cetvele göre iflb htlldlmlerinden cönderllecektir. tii&J..çe kull•mmı.ya çaJı9ılecaktır. olu ._... alt olatıaldır. 
evvel bütün memlekette talep edilen 5 _ ~ ı.tı.m= .._ tela Urler Seltreterlii biiroea Kanal ladiyMmı matmM lcıJa ... 
konkurdato Uç tanedir. Bunların borç de fU noktalarm tebarüz ettirilmeli- TUrk Dil Kurumu Genel Sekreter- 111' ll.~e'blr llayll eulp ... 
yekftnu 822,2U lira tutmaktadır. acaktır Wdlf edDdltl halde llmır lallkl d'1 
Hükme iktiran eden ifllslar, 32 dir. ne çalıfll : liğinden: kanala u.hlp olmak ve h=.., ftllo 
Bunlann on biri lzmlrde, mUteb&kl A) Ulu önder Atatürkün yUc~ Üçüncü Türk Dil Kurultayı lflerl datmdu, dolndu dcJltU)• ~ 
beti de lstanbuldadır. himaye ve irp.dı altında T\\rk dili için 16 Haziran 1936 danberi Dol- etmek 1g1a ba tekUtlerl recldettL 

üzerindeki çalıpnalarm herglln da- rnabahçe Sarayında çalıtmakta olan Son lhlercle ba p.ylalar 'Dmeltır 
ha çok ıenifliyen yup.k bir faali • Türk Dil Kurumu Genel Sekreterlik mit ve llıllna bir 1at:1kru mukabllla
yet aldığr, Bürosu, Kurultay itlerinin arkaaı a- de kanün lmtlymı ...tmak -Çemberlitaş 

tk 
B) Ana dilimizin pnlt varlıkları- lmması tızere Ankaraya dönmilftUr. mttrakerelere prlttljl aöyienmlttL 

Komisyon~ te ikine m bulmak Uzere yapılan arattırma- Bundan sonra Kuruma yamlacak ya MllD' Maiye NMD'I JIMMm O• 

göre tehlıke yoktur ıarm, yaJnD türkçeyi değil, bütün lılar AnIWada TUrk oo Kunımu ~: = .:.~ ...... W.: 
8ovyM Balya Maarif KomlHrl tarafllldu vaki olu davet tbDerble Çemberlltqm vaziyetini tetkike- dünya dillerini ve genel dil bilgisini Genel Sekreterliğine gönderilmelidir. mak .....,,e o14aPau tellnr _., 

1ovyet lllDI dolapnalQa. olan muallim (erimiz, 2 Eylfilde M011kV-ya var- den heyet, raporunu hanrlamlf ve ilgilendiren yWuıek bir buluşa vardı
IDlllardu'. şlmcll tetldlderbıe devam etmektedirler .. Ba resim. M"oskova 18- belediyeye vermiştir. Bu rapora gö • ğı, Kurumun fCfelılıiirü ol4u. O. R. IJOt:llV1' 
tuyoam vardddan ....ıa alnuD'tbr. re, Çemberlltqm vulyelinde ya.km C) Yeni Tllrk dil tezinin Oçüncll BtltUn Kurultay çıbtmalan sıra· -----------~ 
-======= ================= bir tehlike yoktur. Belediye, bu tarı- Türk Dil Kurultayına iştira.k eden amda lstanbul Valiliii ile Belediye • - - - - - - - - -

ht tqm etrafmı bugünkü çirkin ha- yerli ve yabancı dil bilginleri tarafm ıinin, lıfilll Saraylar Direktörlllğtl • JRLW -OIB 1 RZLKSASÇW 
Nuri Paşa Garip kız! !inden kurtal'&Clıktır. Bu hususta bir dan da iyi karlılanmak ıuretile bir ntın h\lk.Qmet dairelerinin ve ı.tan-

proje hazırlanmıfbr. Çemberlitafm kat daha kuvvetlendiği, bul ' tb tmm """-+a-ı.IM Jaymet11 SA l JRLA 
Irak Hariciye Nazın 
Cenevreye aidiyor 

Erkek bir kıza ölüm 
tehdidinde bulunmuş 

uıl vaziyeti tehr1n mu.takbel pllnı· D) TUrk kUlttlrtlııtın en eül kUl- ma; ua ..... ..___. 
na bıraJrılınit olmak.la beraber, tqm tür kayııaiı olduğu glbl Türk dWııin mbaheretten dolayı Kurum. bu mll
kaideei etrafı genif bir bahçe haline de btltun kültür dlllerlne ana kay- HHHlere alenen tete1*tlr lltmejl 
getirilecektir. na.k oldujunun ''Gilnet • Dil" teoNl tatlı bir borg bilir. 

Irak Hariciye Nazın Nuri Sait Geçen aene erkek kıyafetine gire-
Pata bugün Cenevreye ptmek Uzere rek Remziye adındaki bir kızla ni • -----------------~------------------
tehrimizden ayrılacak ve burada te- pnl,.nmak isteyen Melekzadın dava
davi edilmekte olan oğlu Sabah Beye BI neticelenmiş ve beraet etmişti. Bu 
mUWd olmak üzere Birlncitefriıılu 
bqlarmda yine tehrimize gelecektir. davadan IOnr& Remziye ile Mel.ekzat 
Cuma stıntı- Sabah Beye opera· tekrar barıfınJf1ar ve amtmt bır ha· 
tör K. Kemal tarafmdan apandilit yat y&flmaya b&fl&Dliflardu'. Fakat 

evvelki akf&lll Remziye, yine Maçka 1 l 11 1 R .. 1~ ff BULUTLU ameliyatı yapılmıf, ameliyatın aka • karakoluna müracaat etmlt ve Me • ~~!r:..ı .,ugun&u ava : 
binde Bqvekl1 General lamet lnöntl - • 
De O,. Bakan Tevfik RüftD Araa ~ekza~, bqka erkekl~~- ~onuttu- Bqünldi bua, 111retl amamiFecle bal11t· 
Sabah Bey mhhati hakkında id gunu one sürerek kendiailli öldilrmek lachır. Hararet dereceli milbim t• ·utift• 

urda bulU:mUf)ardır. Sabah Be~ 1atediğiııi aöylem)ftir. Adnan ismini ~:::~~~:;::r:_: 
9Ihhl vaziyeti çok 

1
..1.-1. ta.,ıyall KeleU&t bunu inklr etmlt ve nlabet itibarile bayii clelitlldlk 'ffl'ıhr. 3....... k.endiainden ~ lira alae•.ı;. olduğu TaQlkte ,arGl~. taluamillt nonnaldlr. 

1 V ki 
• aaa Rusdr, timal ıatibmetinclen eeec:ektir. 

kbaat e li Bursacla ~bu iftir&yt hanrladıjmı bildir - Dünkü han 
lktıaat Vekili Celll Bayar, dtın ,eh mlftir .. lf, yine mahkemeye intikal Din laan. balatla pemiftir. Hararet 
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SC>~· ~ı-ı ··~~E~ 'lzmir panayirini görmi-
ye gelenler anlatıyor 

ispanya asileri San ıngiıterede si~asi 
• ) •1 buhran mı . 

Sebastiyanı ışga ettı er Müfrit sağcılar Başve-
Surigeli iki seyyah, birçok 
r:zoksanlardan şikô.yel ediyor 

Sel ve kum 
Ne saman birini yerinden oynat.. 

salar, ne zaman bir yere yenilik 
yapmak balıaneslle yeni iş ekipleri 
getlneler eskiler veya yerinden oy • 
nıyaıılar boyonlan bliküp l~lertni ~e
kerler ve: 

Alkazarda günlerdenberi muhasara 
alhnda sıkışan asiler imdat bekliyor 

kile hücuma geçiyor 
Londra, 13 (A.A.) - Star gazete

sine göre müfrit muhaf azakirlar baş 
vekil Baldvine kargı ıtiddetli bir hU -
cum hazırlamakta ve mumaileyhin 
kralın taç giyme merasiminden evvel 
istifa etmesini istemektedirler. 

Dikkatle okunacak bir mülakat 
İzmir Fuarını ziyaret edenlere, 

demiryollarmda hakikaten takdir e
dilecek bir fedakarlıkla, büyUk ko -
!aylıklar gösterilmiştir ve Türkiye
ye gelecek olanların on iki buçuk li
ra gibi bir meblağla, on beş gün 
müddetle bütün Türk hatlarından is
tifadeleri temin edilmiştir. Bundan 
gayrı, fuar münasebetile gelecekler
den, vize ücreti alınmaması için bü
tün Tül k konsolosluklarına emirler 
verilr:llştir. 

kaldık. Geceyi orada geçirdik. Tek
rar Fevzipaşaya döndük. Jlµncl 
mUşkUl gene orada oldu. Bilet me
muru yabancı dil bilmiyordu. Biz de 
fransızca, arapça, ingilizce dillerin -
den başka bilmiyorduk. Bir türlU 
anlaşamazken, biraz fransızca bilen 
lokomotif makinisti imdadnnıza ye -
tişti. Meseleyi hallettik. Trene bin
dik. Fakat çok kalabalık olduğumuz 
için kompartmanda müthiş sıkışıyor 
duk. İçimizde kadınlar da olduğun
dan, vaziyet milşkUlleşmişti ve git
tikçe artıyordu. Zira, her istasiyon
dan yeni yolcular biniyordu. Afyon
karahisarma geldik. Gece yarıaı ak
tarma ettirdiler ve sabaha kadat", 

- Allah büyüktür, sel gider kum 
kala .. derler. 

''.l'ufandanberi blllnen bu hakikat 

acaba giden sele mi, yoksa kalan 
kuma mı yaramıştırf Bunu pek ince 
eleyen yoktur. Madrit kabinesinde ihtillif mı var ? 

Dün, İzmir Fuarı mUnasebetile 
Suriyeden Türkiyeye gelmiş olnn 
birkaç kişi ile .görüştük. Bunlardan 
ressam Madam S. D. bize dedi ki: 

Bir yabancının anlattıklan çoluk, çocuk soğuk bir istaıdyonda 

ötedenberf dikkat ettim. Bu sözü 
"kum" lar söyler, seller söylemez. 
Ve gfiya bununla da müteselli olur
lar. Ne gaflet! 

Sorarun size hangi sel önünde 
kum yerinde kalmıştır ve hangi kum 
selin Çizdiği yoldan dışarı ç.ıkabll .. 
mlştir. 

Ben artık bu kaldınmC2 f elsefesl .. 
nln telkin etmek istediği hakikatten 
yüz revinllm. 
Şüphe yok ki, hayat bir akıntıdır. 

JIADRİT C1V ARINI GÖSTEREN HARl'I'A 

Umumi intihabatın bu tarihten ev
vel icrası derpi' edilmekte olup mu
hafazakarlar partisinin intihap ajan
larına mücadele için §imdiden hazır
lanmaları hwıusunda emirler veril -
miş olduğu rivayet edilmektedir. Ay
ni gazete müfrit muhafazakarlann 
yeniden sili.hlanma siyasetinde engel 
olduğu iddiasında bulunduklan Ram
say Macdonaldı istifaya mecbur et
mek arzusunda olduklan söylenmek
tedir. Star gazetesine göre mlifrit 
muhafazakarlar Carltoİı Club'da top
lanarak şefler üzerinde tazyik icra 
etmekten ibaret olan eski usule mü
racaat edecektir. 

- İzmir Fuarı mUnasebetile Tür- donduk. Nihayet, her istasiyonun -
kiyeye gelmek üzere birçok kolay - da saatlerce dura dura lzmire geldik, 
hklar gösterildiğini haber ulmca, birer taksiye binerek otel aramaya 
hem buradaki akrabalarımı görmek, çıktık. Ben, kendi hesabıma, tak:11 

hem de biraz dinlenmek niyetile ben ile dört saat dolaştım ve "Merkez 
de gelmeye karar verdim. Bu seya- Oteli" denilen bir otele geldim. Bana, 
hatin on beş gün sUrebileceğini söy- ild oda arasına sıkışmış, penceresi 
lediler. Bunu kafi gördüm. f4'akat olmıyan, fakat içine iki yatak seıil
bu on beş günUn altı gününü yollıır- miş olan bir odada yatağın birini 
da, hem de silrllnerek geçireceğimi verdiler. ÖIU gibi yorgun olduğum 
hiç te tasavvur etmiyordum. için kendimi yatağa attım. Ve crte

Klmislnln1d sakin, durgun ve dtlzgUn 
akar. Çok zamanda az yürür. Klmi
slnlnld coşkun, azgoı ve taşkın &kar. 
Az zamanda çok gider. Hayat akın
tısının selleri önünde kum olmaktan, 
c;-alal olmaktansa sel olup akmak ve 
b"§kalanm sürüklemek evladır; bat· 
kaJanmn önüne katılıp stlriiklenmek
ten~ 

Londra, 13 (Radyo - Tan) - fs
pe.nyada isyan harbi bütün şiddeti
le devam ediyor. En son vaziyet şöy 
ledir: 

Asi kuvvetler, dün gece yarısı 
San Sebutiyene girmişlerdir. Oç 
gU.ndenberl Talevera cephesinde de 
'iddetli muharebeler olmaktadır. 
San Sebutiyenin Aııiler tarafından 

lfgalinden sonra askeri harekatın 
merkezi 11kleti olan Bilbaoya intikal 
etmiştir. Hükfunet kuvvetleri bura
yı müdafaa için çok gayret sarfedi
yorlar. Asilerin reisi General Fran
ko Mat.en gueteai muhabirine vaki 
beyanatmda milli hareketin, komu -
niatlljln pençesinde ölmek istemlyen 
bir milletin ayaklanmuı olduğunu 

ıöylemi§tir. 

M ili•lerin zayiatı 
M1lla kıtaatı Taleyrada vukua ge

'- muharebede 360 ölU, 300 tüfek, 
3 ınl.kineli ve bir tol> bırakiriışlar -

____________ .._.____________ 
Haberler arasından 

seçtiklerimiz 
P ariıin meıhur Opera tiyatrosun& 

esrarengiz bir yangın çılı:m~ •. ~Ön· 
dilrillmü3tür. Yalnız binanm dahılınde 
bir kısım yanmıı, onun da tamı
rine ba15lanmıştır. 

• 
F ran11z Komünist Partisi Genel Sek 

reteri Toreı anıızın Varşovaya bir 
seyahat yapmıtır. 
• • 
1 tabada devlet memurlarının ücret

leri y{l:r;de ıelı:iz arturılmıştr. Ma-
aşlardan yapılan yüzde 12 tenzillit ta 
Jı:aldrılmıtır. 

• 
F ransa faşistleri diin Pariste gürut. 

tüsüz bir nümayiı yapm11lardır. 
Kavga ve tevlı:ifat olmamııtır. 

"' 
B eynelmilel ormanchlı: lroncreai Peı 

tede büyülı: merasimle aı;ılmştır. 
Konıreye 37 millete mensup 510 mu
rahhas iıtirak etmiştir. 

Dobrica Türkleri 
geliyor 

Romanya hükumetile 
bir anlaşma imzaladık 
Bükreş, 13 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Hüldimetimizle Romanya hilldime

ti arasında Dobrice Türklerinin göç
mesi hakkında cereyan eden müza -
kereler bitmiş ve mukavele hükume
timiz namına Bilkre, Elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Ro
manya hükflmeti namına Maliye Na
zın Kançikof tarafından imzalan -

Bakntiz nastl oldu.. 30 ağustos sa· si sabah gözlerimi açtım. Fuara gi
bahı Halepten trene bindim. Öğle il- dip pasaportlarımızı vi7.e ettirdik, o
zeri Fevzipaşaya geldik ve ayni ak- tele döndüm. Orada, bir gece evvel 
şam saat 4 te Adanaya geldik. Bu- yattığım yatağın başkası tarafın
rada, gece kalmak mecburiyeti ol· dan işgal edildiğini söylediler ve ~a
du. Tren yokmuş. Bilmecburiye o pı dışarı attılar. 
geceyi orada geçirdik. Ertesi gUn Otel aranıyor 
saat 7 de trene bindik. Bize bu se -
yahatin ekspresle yaptlacağını söy- Bütün gUnilmü tekrar otel ara -
!emişlerdi. Ekspresten vazgeçtik. makla geçirdim ve daha inşası ta

mamlanmamış "Ankara Palas" otedoğru dUrllst bir tren bulamadık. O 
kadar kalabalıktlk ki, dört ki§ılik linde boyası o gün vunılmuş, lakin 

daha pencereleri takılmamış !ki ki -bir kompartımana sekiz, on ki~i do-
mı§tlr. luyordu. Koridordan geçmek ihti _ şilik bir odanın bir tek karyolasını 

Onun için sa.km "sel gider kum 
kalır" felsefesine yakanızı kaptır

mayın f Sel giden kum da gider ve 
kum kendi istediği yerde değil, selin 
bıraktığı yerde kalır .. 

Daha geçetıkl yağmurlarda, Babı· 
lif kaldınmlanum kumlannı Emlnö.. 
nündeki aralıklara dolduruyorlardı. 
Buna sel gider kum kalır, denir mi!! 

Hüner, ya sele kapılmamak, ya 
bizzat sel olmaktır. 

B Fff.~K 

lJ.ı't ]er.· Alman- Romanya gazeteleri her iki mem- mali yoktu. Ne ise, o gece saat 1 de 250 kuruşa işgal ettim. Arkadaşlarn 4 l~ leketin siyasetine tamamile muvıt.- ~-geldik. "Aktar- dan bir kısmı kendilerine namı yer 
tık olan bu mukaveleden dolayı mem ma olacaksınız." dediler. Yüz kişi _ bulrnu,ıardı, bilmiyordum. Fakat :d~ :::r!ı~eaı:-~ 1!Ja harbe hazır, 

Sovyet harbiye 
komiseri Voro
şilof diyor ki: 

tin günden güne vahamçt kesbetti- • 
nuniyetlerini gösterir makaleler neş- den fazlaydık. Müthiş bir ayaz var- bana lanet ediyorlardı. Bizimle ge- [BCl§l 1 incide] 
retmişlerdir. Bu makalelerde Türk dı. Suriyeden, hafif elbiselerle gel- !enlerden bir kısmı, lzmirde bir ge- rinizi, fevkalade seri ve becerikli ba
ahalinin her nevi menfaatlerinin bu eliğim.iz için titremiye başladık. Tren ceyi bahçelerdeki sıralarda sabahla- reket eden ve muvaffakıyeti lnkifaf 
mukavele ile tamamen mahfuz tutul- yoktu. Beş saat orada titredik. Ni- mak suretile geçirmişler. O gUu ls- hususunda hiç bir fırsatı kaçırnuyan 

ii haber verilmektedir. Sevil radyo - dedı 
aunun ne,rtyatma göre, hUkflınete a
lt 7 tayyare dUşUrUlmUştUr. 

'Halftm nokta Ja uilerin elinde 
A&.ıc:.. .,.~u .. tu çarpışmalar sonun-

da hUldllnet ınıvveu~~ isgaU a.1-
tmda bulunan bUtUn harp muı.wa
lllD& hik.im Santa Barbera mevküriı 
ric'at etmektedirler. Ric'atin istika
:ıtıeüni tayin etmek imkansızdır. Asi 
de ele geçirmişlerdir. Hükfunetçiler 
tayyareleri, şehir ilstUnden mahalle
leri bombardıman ediyorlar. Vali, 
lehrl tahliye emrini vermiştir. Şe -
bir, panik manzarası vermeden bo
Daltılıyor. Sivil halk, araba, kamyon 
:\'e hayvanlarla Bilbaya doğru göç 
ediyorlar. Bilbaya giden yol, San 
Sebastiyenden çıkan halkı taşımak -
ta ol&n a r a b a l a r l a doludur. 
lıöyter ajansmm bildirdiğine göre, 
lJkuarda mahsur kalmış olan asile
l'lu hUkdmet teklifini reddetmeleri, 
hlmıda imdat alacakları ümidinden 
te\reUllt etmektedir. 

[ Başı ı incide] duğuna ayrıca işaret edilmektedir. hayet bir tren geldi. Bindik. tzmire, tanbula gelmeye karar verdik ve sUvarinizin hareketlerini seyrettik. 
yqamak lsttyonız.,, o gece, 9 da geldik. Nihayet bir o- trene binerek Bandırmaya geldik. Piyadeyi, süvariyi, topçuları her an 

lı hd•t tel bularak, yıkanmak, Uç gıı .. ün Bizden evvel, Uç tren yolcu gelmiş himaye eden ve bize çok güzel idare Devlet reisi mtıer, motörlU lat'a- Tu··rk ma arına ta 1 u• b;--ı..+ı v tek .k . al 
yorgunluğunu almak nasip olacak ve iskeledeki vapura ~?.... a - ve nı mıs leri veren topçunu • 

ıar önünde söylediği nutukta da de- koyan memleketler diye sevinirken, bu sefer, otel ara- pur yolcu almıyordu. !çeriye, zorla zun atışlarına ,ahit olduk.,, 
mlştır ld: mak belası ortaya çıktı. BiZ seyyah- bindik dersem, Yanlıt söylemi§ ol- Fransız heyeti reisi olan Fransız eı-

"-Ben §İmt'ny~ kadar Alman or- Ankara, ı3 (Hususi muhabirimiz - lar, grup grup, tamamen yabancısı mam. Fakat birinci mevki biletleri- klnı harbiye reisi muavini General 
dusunu hiçbir nUmaylse ~rmam. den) - TUrk mallarma tahdit koyan olduğumuz bu şehirde otel ara.maya miz olduğu halde, güverteden başka Şva~gut demiştir ki: 
Fakat eğer mecbur olursam bir tek ~omıeketlere karşı alınacak tedbirle: başladık. Bir taraftan da hamallar, oturacak yer yQktu. Bavullanmızm "- Ordunuz bilhassa tayyarecilik 
nümayişe davet edeceğim. 0 zaman re müteallik bir kararname Heyetı eşyalarımızı kapışıyorlar, itişip du _ üzerine yerleştik ve bir gecede böy - pa~UtçillUk ve tankçılık sahaJann• 
m11-.,·onlar<-a insanın, beşeriyetin ezeli Vekilece kabul edilmiştir. Bu karar- ruyorlardı. Nihayet, kadındır diye lece denizde geçirip burada istiraha- da azim teknik muvaffakıyetler elde 

" •• Tü' k" ihra t all bir otelde acıdılar, bir tavanarnsmda. te kavuftuk.'' etmiştir. Bu muvaffakıyetler size, mu dll.c•manına ka""'ı ~n'hlandığı görüle- nameye gore, r ıye ca m a-
:7 "ili S""'' t bir hizmetçi odası verdiler. Ertesi Ziyaref~ere lrolaylılı azzam Sovyet topraklarma bilhassa cektir •. o dilıınna.n, kendlslnl magwlOp rına karşı fiyat kontrolü vazeden e- l eri ı· J b 1 h ll l 

y- deli gün lzmiri ziyaretten vazge~erek Haber aldığımıza göre Suriyeden e v f ı o an u yen arp usu erin ettiğim" iz halde el'an aramızda tah- ya bu mallarm ithalatını müteka m k 11 k imkl 1 ed" 
kendimi lstanbula dar attım. Şım- kendilerine vize verilen İzmir Fua· u anma n armr vermekt ır. 

rlkit yapıyor. Fakat Almanya bol - müsaadeye bağlayan veya tahdit ~ - di, Pasaportumu vize ettirmek için n ziyaretçilerinin sayısı dört binden Bu usuller coğrafya itibarile başka 
şevlzml mahvetmek gayesine mntla- den memleketlere karşı ayrı tedb r- tekrar· oraya dönmek mecburiyetin- fazladır. Bu yolcuların sayısını öğ - şartlar içinde bulunan memleketler 
ka erecektir. lcri veya muadili görlllecek tedbirle- ta f d d ı.n • 

de olduğumu ve tekrar ayni yolu tıı.- renmek, bu işi tertip eden Fuar Ko- ra m an a :uuyUk bır itina ile tet .. Hıtı (b .... n ... ) Alın ha ri almaya tktısat Vekaleti mezun kı- kik l ı d H" bi k u 
er yann ul!tuu an va, im tır kip lüzumunu düşünüyorum da, cc- mitesi için kolay değil miydi? Ve bu o unma ı rr. ıç r as en gay .. 

deniz ve kara kuvvetleri karşısında mış · saretim krılıyor. kadar kalabalık geleceğini demiryol- ret biltUn milletin iştirakine istinat 
en mühim nutkunu sliyllyeoektir. Bu B ))9 k Şunu da ilave edeyim ki, hakikaten lan idaresine evvelden haber ver- etmezse semereli olamaz. Genc;lifin 
nutka pek bliyUk bir ehemmiyet ve- u sene mua ım Çl an- şayanı takdir derecede ucuz olan bi- mek, iki telgrafla kabil olamu mıy. beden terbiye'5i ve orduya alınmadan 
rDmektedlr. Jann tayinleri let ücretine, aktarmalar esnasında - dı? Daha sonra, ziyaretçi davet et .. evvel ukeri talimleri için ittihaz et.. 

ki hamal paralarını ve Adanadaki tik, ne diye onlan karfdamayız? Ne tiğiniz tedbirlerin neticelerini ordu • 
MoJritte lntlıli FRANSIZ BAŞVEKİLİ Ankara, 13 (Tan) - Maarif Veka .mecburi otel ücretini ilave edersek, diye otel lflni halletmeylz? nuzda g6rdUk. 

lrladrit halla, yumurta, BUt, et, te- is leti, bu eene muallim mekteplerinde seyahat, bana, alelade zamanlardaki Şuram muhakkaktır ki, memleke- Bu ıuretle orduya. UZUD ve seri !'Yal ve teker alabilmek için dükkan Londra, ıs (Radyo· Tan) -Par bir paraya mal oldu. ttmfzin tabi! ... n .... nı ... 1er1, buraya -.. yUrUyllf lnah to-...,arda k,...•-k 
,_..:._ · te 1 h be 1 F ız mezun olanlann tayin kararnamesi- e~ e~ f"&aa& ----..rnı önünde saatlerce beklenmekte- n 

8 
man a r er ran.s lenlerin, gelebilmek için çektikleri ilerliyen ve azami derecede kma bir dirıer Şehirde §iddetll bir kıtlık his- Başvekili Leon Blumun, şu gUnlerde ni hazırlamıştır. Yakmda alakadarla- Müıkiilat nereden lxıflıyor zahmetleri unutturamaz. zamanda siperler yapan kur'a efradı 

-....,, · i b" k 1 ra bildirilecektir. Ress d d ,, Ri 
-v\IWYor. çok mUhim sıyas ır nutu söy eme- am ma anı an sonra, .-. - almaya muvaffak oluyorsunuz. Keza 

San S.bastiyen yanıyor si ihtimalinin kuvvetli olduğunu bil- yaz isimli, Suriyenin tanmmıf §air- F • mükemmel bir topçu v· mükemmel 
l>un Sen Sebutiyene diriyor. Mevsuk olarak bildirildiğine Kontenjan lerinden bir genç ile görüştüm. Bir- ransa grevı bir BUvarl, cesur tankc:ılar ve tayya-

geceyarmı, ö Le Bl b tk d Fran çok seyahatler yapmıf ve f"Berlerf recller ve btlhusa hafızamızda ebe-ltl'eıı asiler, bt-k evleri ate§e ver- g re, on um, u nu un a, :Ankara, 13 (Husust muhabirlmlz-
" 1"' u d tinin ılın H ti V kil . Mısırda basılmı§, Ispanyol, Portekiz Bacvekil •İmdi bu işle diyen kalacak olan emsalalz para.,Ut-~tr. Her tarafta yangın bom- sanm m dafaa ku re sars az den) - eye e ece konten]an Y ,, çUlerinizi gördük.,, 

~sesleri l§itilmiş, bUyUk bina olduğunu bildirecek ve Hitlerln son hakkında kabul edilen bir karama- lisanlarma tercllme edilıni~ olan bu uğraşıyor Moskova, 3 (A.A.) - DUn Mlnskl-
~ al 1 ·...ı-d dığı görillmn.. nutuklanna cevap verecektir. Hifü'!r meye göre 412 A 2, 412 B 2, pozisyon zat dedi ki: Pans· , ıs (Radyo _ T• .. ) _ Ba' • de Beyaz Rusya askerl mmtakumm 

ev er l-ru e yan '4V tarafnıdan Nürembergde söylenen nu la~a giren e,ya K l listesine ilive - Bu sene, Iraktan bir avukat ~ M şal v U f ts u d 

18.. Honda)'ııda ban fUphell ..ııu toklar Fransada bariz bir heyecana edilnti\I 412 B 1 pozisyonuna giren dostum ile, l.!ısırdaıı bir başka doe- ~·~:::: :ıum, ~uğu :~~: :~:bir :ıt rea='~p:ı:. ~o~ l>oııaııı muhafuumda Mıııır elçlllğl· eebep olmu.ıur. efya lktı.at Vekileti llateoine, 412 Al tum beni, refikalarile beraber ziya • Y "".l"" ro,Dof aakerlere sllylediğl •ntukta, 
:. 116ttırWıııllftUr. ElçlJlkte musade.. Diğer taraftan Alınanyadald oon pozisyonuna giren .,ya da K J liat .. rete K•lmitlerdi. İzmir Fuan mnna- le gibnl§tlr. Lilde grevci altı bin Sovyet mlllethıe temüı et.tlğl n ... ıı 
ltıar, obnue ve bir polis yaralanmıştır. nümayişlere imllı Fransada da gay- sinden tktuıat Vekileti listesine nak- sebetile TUrkiyeye seyahat kolay- mensucat ifçiai bir miting yapmıştır. ve mesut hayattan ve dUşın&nı dUf· 
~~slahatgUzan Madritten ay - rire8ml olarak bazı nümayifler ya_ lolunmuttur. lıklarmı duyunca, onlan böyle bir Miting, Btlkfuıetle geçmiftir. Verilen man topraklarmda daima tepelemeye 

pıJması ihtlma.lfaden balısedlllyor. seyahate davet ettlın. Konsolosluk- karar üzerine amele fabrikalara dön· hazır bulunan yenilmez Kml ordu .. 
'1odriı • Brır•oa miitarekai 

,.!ertlen malbıata gere, MadriUe 
.... ~ arumd& yakında ı5 gilnlUJr 

~ IDtltareb akdedileceğt hakkmda-
la1laJar tekzip olunmU§tur. 

ı.,,,,,._alıi Alman lıolonui 
--~yol hududunda bulunan Al -

4mJr.ali .Bölm'.dmı. D1en malfama 

Ankara Halkevı· tan vizelerimizi derhal yapWar. Fa- mllf, batti bazı fabrikalarda kapı • nun kuvvetinden bahse~. 
kat Fevzipap.ya gelince, ilk mU,kU - lar grevciler gelmeden evvel açı1 .. 

ta göre, 
26 Ağuatoa}a ıo Eyıru ara • heyeti lzmirde llt bq gösterdi. Bilet almamız için mıftır. Grevin 110D& ermJt olmum-

ımda 384 Alınan vapuru ı950 yaban. ikişer fotoğraf Jimnm11. Evvelce da en bUyilk amil Batvekilln tava&- Maliye mektebi 
er nakletmi§tlr. Alınan vapurlan - İzmir, 13 (A.A.) - Ankara Halk- tnalflınatmuz olmadığı, Fevzipaşada sutudur. Ankara, 13 (Tan) _ Maliye VeH-
nm, kanşıklığm başındanberi naklet- evi heyeti İzmirdeld tetkik gezilerine da fotoğrafçı bulunmadığı için, na .. Marailyadan ~ ~flınata ıö- leti bu eene villyetlerden Maliye mes 
tiği Alman adedi 4927 kişidir. Şim - devam etmektedirler. Halkevlerinde çar, alelade bir biletle Adanaya gel- re, maden! s&nayı grevı ,diğer buı 
diye kadar hpanyadan götttrUlenler Kızılay Kurumu menfaatine dU.n ak- ~k. Fotoğraf çıkardık. Fakat geri mlleueselere de sirayet etmiftir. Bu lek mektebine almacak talebeler bak 
bu rakamla beraber 11637 ld§lyi bul- oam tzıntr Halkevl tarafından bir dönmek için tren olmadığından erte- giln bir anlqmaya vanlablleceği pek kında Defterdarlıklara bir tam1nı gön 
lJla~cbt:. ' _!iyatet yerilmlg~ si ırtlnii beklemek mecbwiyetinde muhtemel &'örUlmektdir_, derm1'tlr. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her,eyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak, briin ıazeteıi olmaya 

çahtmaktll'. 

( Dünya gazeteleri 

Sovyetler Birliğinde 
nüfus sayımı 

So\'yetler Birliğinde 8 üncü defa 
olarak yapılacak olan nüfus sayımı
nın tarihi, 6 Kiııunusanl 1987 olarak 
tesblt edil~ bulunmaktadır. 

Bu lı7ln azametini tebarüz ettir -
mek için9 sayım i~inde 1 milyon 200 
bin sayıcı ile 120 bin müfettişin kul
lanılacağmı, 30 lisanda basılacak sa
ynn kağrtlan için bin ton kiğrt sar
f edileceğini kaydetmek kafi olsa ge
rektir. 

Der sahada bu büyük işin 1~1 bir 
ıurette bitirilmesi için lstihzarata 
elmdiden başlannu~tır. Hesap maki· 
neleri imal edilmekte bulunmu.ı; n 
muhtelif Cümhuriyetlerde, mıntaka
larda ve şehirlerde hususi bürolar a
çılarak çalışmaya ba§lanıruştır. 

Kışın gidilmesi !;Ok zor olan bazı 
ıtrnaJ rnmta.kalannda sayım 11lmdi
den bitirilmiştir. Bu mmtakalarda bi
ni göçebe olmak üzere 40 bin nüfus 
sayılmıştır. Sayım için memurlar bir
çok defa çok uzun mesafeler katet
mek Dl'Uretlnde kaJnuşJardır. Blr-
90k mmtakala.rda ihzari mesai esna
smda yeni yeni meskô.n köyeükler 
ketf edilmiştir. 

Bu ~lm 90nunda şimal mmtakala 
rmda ahalinin ~ok artmış olduğu tes
blt olumU§tur. Meseli Kareli'de Pet
rozavodsk §ehrlnln ahalisi son on yıl 
içinde iki misline ~ıkarak 60 hini 
bulmuştur. Saratov mıntakasmda bu 
müddet zarfında 50 köy, kasaba ha
lini almış ve Dnlepro~k mmta
kMmda ise yeni yeni endüstri kasa
baları \1icut bulmuştur. 

Moskova - V olga kanalı 
128 kllometroluk muau.am Mosko

~ .. • Volp kıüıalmm inp:ata artık 
bitmek Uzenıdlr. 

Bu kanal üzerinde 450 büyük inşa
at bulunacakttr. Bunlann arasında 
11 kapaklı set, 5 mnazzam tulumba 
latuyonu, 7 topraktan \'e S betondan 
baraj mevcuttur. Şimdiki halde bu 
'-"~•tta.n 200 tanesi tamamen bit
miştir. ötektJer u. .. -' ... ıle de büyük 
bir faaliyetle çalışılmaktadır. 

Yaln,z topnLk tMvlye.si l!;in 125 
bıllyon metre mikabı toprak attınl
nuştır. Aynca 2,5 milyon metre mi
klbı da beton n beton arme konul ~ 
muştur. 

Bugün kanalın kıyılarının düzeltil· 

inesi, ağ~Jar dikilmesi \'e inşaatın 

bediUeftirllmesl Ue uğl'B§ıJmaktadır. 
Bu yeni su yolunun işletilmesine lü • 
zumlu binalar da yapılmaktadır. Ka
palı bentlerin makineleri tamamen 
konulmuııtur. Bu kapalı bentler va
ııtasile, bu kanalda işleyecek olan 
gfllllller münhat araziden yüksek a
taziye çıkanlacak \'e yahut yüksek 
araziden al~ aratiye indirilecek
tir, 

Mosko\'a cinrmda vücude getiri
len sun'i büyük hir göl üzerinde yol -
eu n eşya i~ln iki bü~1ik limanın ln
taAı hitml~tlr. Ayrıca )'olcular için 
bir de gar inşa edilmiştir. 

Sovyet mllli ekonomisinde mühim 
bir rol oynayacak olan hu 3·eni su 
tolunun açılışı yalanda yapdacak. 
t.P. 

l'. AN 

e Bağdatta çıkan Elkanun mecmuası 
muharr:rlerinden ve lrakın tanınmış 

gazetecilerinden Hulleli Bay Abbas 
Hilmi birkaç günden beri şehrimizdeClir. 
e Bay Abbas Hilmi "TAN,, a komşu-

muz Irak devletinin istiklal devrinde 
başardığı işler hakkında bu değerli 
yazıyı yazmıştır. 

8 Yazıyı Arapçadan Türkçeye çevi
rerek okuyucularımıza sunuyoruz. 

• 
lralıtn utikl&li 

1 932 yılınm 3 Birinciteşrin günü Milletler Cemi
yeti konseyi lngilt~renin Irak üzerindeki man-

dasını ilga ederek müstakil Irak devletini Cemiyet 
azalığına kabule karar vermit ve bu ıuretle Irak dev
leti tam istiklaline kavuşmuştu. 

Bu karar, Irak milletinin hürriyet ve İstiklal uğ .. 
rundaki açtığı milli savatm semeresi idi. Merhum Kral 
F eysal ile Irak hük\ımeti, dirayet ve basiret dairesin
de hareket eden Irak muhalefeti bu karar ile büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıt oluyordu. 

.. 

J 

Irak devletinin istiklaline kavuşmasından sonra, 
Irak ricalinin meziyet ve ehliyetleri tebarüz etmiş, 
reform hareketi milli hayatın her cephesine şamil ol
mu§tur. Aziz Türk okuyucularına bu kalkınma hare
ketini vuzuh ile gösterebilmek için en eıaslı unsurları
na göre taksim ediyorum: 

~&~~~GJt~J~YjC/.Ct 

1. Aıkeri ıalha 

Kral Feysalm 1921 
yılında Irak dev

letinin başına geçmesi ü
zerine Irak siyasileri 
Türk Harp Akademisin
de yetişen ve büyük harp 
sırasında tecrübe gören 
lrkalı zabitlerin liyakat -
!erinden istifadeyi ve kül
türlerini yükseltmeyi dü
şünerek Bağdatta bir 
Harbiye Mektebi açtılar 
ve Irak milletinin kendini 
müdafaa şerefini ihraz e-
deceği güne hazırlanmış 
olmak için İngiltereye as
keri heyetler gönder -
meğe başladıalr. 

Bundan başka ilk ön -
ce küçük <\lan, fakat ma
nc~yat bakımından kuv
vetli olan bir milli ordu 
vücuda getirildi. 

Bu ordu Asurilerin i~
yanmı, bütün yabancıla
rın takdirini kazanan bir 
şekilde bastırmış, daha 
sonra mevzii bir takım is
yanların kökünü kırmış
tır. 

1935 de milli müdafaa 
kanununun tatbiki halk 
taraf mdan sevinçle kar
şılanmış ve Irak ordusu 
sürekli bir tekamülü ta
kip etmiştir. 

Ordunun teçhizatı, di
ğer medeni orduların tec
hiza tı seviyesindedir. !ra
kın zabitleri İngilterede 
tahsil gören bir hava kuv
veti bulunduğu gibi Bağ
dat'ta bir tayyarecilik 

~~ j~r~_;;Vf,;,,ıp~ 

ırak Kralı Ga.ztyülcvvct 

iSTiKLLL 
DEVRiNDE 

mektebi ile tayyare ma -
kinistliği mektebi vardır . 

Ve bunlar memlekete 
muktedir tayyareciler ye
tiştirmektedirler. Muhte-

, 

Bu ma1..-aktıitı muharriri Bay 
Abbas Hilmi 

lif askeri mevzular üze
rinde açılan kurslara de
vam eden Irak zabitleri 
daimi bir tahsil hayatı 
içinde sayılırlar. Iraklı
ların bugün en çok iftihar 
ettikleri kuvvet, cesur ve 
azız ordularıdır. 

1 rak hükümetinln ziraat işleri
ne verdiği ehemmiyet çok bü

yüktür. Çiftçilere yardım ve kre
di temini için müteaddit kanunlar 
yapıldığı gibi iki kanun ile devlete 

ait araziyi istismar edenlere bu 

arazi verilmiş, lraka yeni ziraat 

mahsulleri sokulmuş, ve yeni bir 
çeşit buğday yetiştirilmesi müm
ktih olmuştur. Rüstemiye çiftliğin
de yetiştirildiği için ''Rüstmn pa
muğu,, adı verilen yeni pamuk çe-
9idi de bu yeni mahsuller arasında
dır. Memleketin birçok yerlerinde 
yeni su yolları açıldıktan başka 

Dicle ile Fıratı bitiştirmek için bü
yük bir sulama projesi hazırlanmış 
ve bu suretle geniş arazinin sulan
ması ve istismar edilmesi imkanı 
hazırlanmıştır. Sulama projelerinin 
biri de Gergili{ livasında tatbik edi
lecektir. Biri Felluca civannda tat
bik edilmiştir. Habbaniye projesi 
ile diğer projeler de beş senelik 
imar programına dahildir ve beş 
sene içinde başarılacaktır. 

hale getirmiştir. Yüksek bir sala
hiyeti ilmiye sahibi olan Adliye Na 
zırı Seyit Reşit Ali Kiloganın riya
seti altında teşekkUI eden bir heyet 
medeni kanunu tadil ile meşgul ol-
maktadır. Büyük hukuk üstatların 
dan olan :Milli .Meclis Reisi Seyit 
Mehmet Zeki, Hukuk medresesi dE' 
kanı Dr. Senhuri, Tedvini kavanin 
dairesi reisi Seyit Nuri Elfazi, he
yet azası arasındadır. Heyet bütün 
modern medeni kanunları ve 
Türk kanunu medenisini tetkik et
miş, bu kanunun bir kısmını da 
zırlamış, ceza kanunu layihası ile 
ceza muhakemeleri usulü kanun ll 
yihasını tamamlamış bulunuyor. 
Diğer bir heyet, en yeni kanunları 
nazarı itibara alarak yeni bir tica
ret kanunu hazırlamaktadır. Irak
ta kapitülasyonlar ilga edilmiştir. 
Ve lrak adliyesi, umumi hürmet ve 
takdiri kazanmıştır. lrak devleti, 
Milletler Cemiyetinin kabul ettiği 
ahlaki ve sıhhi nizamat ve kavani
ni kabul etmiştir. 

Kültür hareketi 

1 rak htik(ımeti teessUsUnden 
beri Amerika, lngiltere, Al

manya ve Mısır ile diğer memle
ketlerde tahsil görmek için talebe 
göndermiştir. Irakta bir hukuk 
medresesi, bir yüksek muallim mek 
tebi, bir .... tihendis mektebi vardır. 

Irak mecburi tahsili tatbik için sür 
atle adım atmaktadır. Memlekette 

Ummilikle mücadele eden bir cemi

yet teşekkül etmiştir. Kız mektep· 
leri günden güne artmaktadır. HU 
kfımet her köyde bir mektep ve bir 
dispanser açmak siyasetini takip 
ediyor. Irak üniversitesinin tesisi 
için lazım olan temeller atılmış bu-
1 un uyor. Bu Üniversite bUtün Arap 
memleketlerinden talebe toplaya
caktır. 

Siycui vaziyet 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Irak hükümeti, milli sanayii teş
vik eden bir kanun çıkarmış bulu

nuyor. Bugün Bağdatta ve Musul

daki mensucat, deri ve dokuma fab 
rikalan A vrupanın en ileri fabri

kalarından geri kalmıyacak bir va
ziyettedir. Sanayi ve ziraate yar
dım için bir sanayi ve ziraat ban
kası tesis olunmuştur. lktısat Ve
kaletinde nebati sanayi ile meşgul 
ol~ bUytik bir daire bulunmakta
dır. Irak hükumeti, bir petrol tas
fi;pehanesi yaptırmağa karar ver
mıştir. lrak maliyesi, sürekli bir in
kişaf içindedir. Memlekette yetişen 
hurmalann sıhhi şerait dairesinde 
ambalaj edilmesi için tedbirler alın 
mıştır. Bugün Bağdı:ı.tta Irak siga
raları imal eden yedi fabrika var
dır. Hükümet tütün tohumlarını 1s 
laha ehemmiyet veriyor. Irakta, A
vustralya ve Cenubi Afrikada ta
kip edilen usul dairesinde ağnamın 
derisini yüzmek ve yünlerini temiz 
lemek için hususi yerler yapılmış
tır. 

1 rakta siyasi istikrar vardır. 
Irak siyasileri· arasında saygı 

ve sevgi hisleri hüküm sürmekte
dir. Bugünkü hükumet reisi Seyit 
Yıuıin HB.şimi Paşa, manda devrin
de muhalefetin reisi idi. Kendisi 
lrakın en güzide ve en yüksek ka
biliyetli şahsiyetlerinden biridir. 

•.a.u.J,tJ~4i ,UJUCi \.1. .&•uth!l t:.ı':: 

"- hdncl mektubunuzu aldık. 
Gö.terdiğinlz alaka ve bağlılığa te
hkktlr ederiz. Şahsi ~ika~·etinizln 
l&anuni mercileri hakkmda göstmlen 
l'oıu takip ediniz. Haklı !fikiyetl, her 
bıakam dinlemeye mecburdur. Bu • 
llunıa beraber, hareketinizle hala bu 
'41aınq cür'etkirbğma mahal ve lm
lclıı Verdlfinlz anlaşılıyor. Yapaaa.ğı
~ iş, evveli &likayı kat'i surette 
'*nele, sonra alanğmın kanunun 
~ön nıaddelerlnden istifade ederek 

sil etmektir.,, 

• 
'1ı 8eyoğlunda M. On~ hnzuDe bir 

Ytıcu yazıyor: 

. . . 
ği yüzünden küçük iken damdan düş
müşüm. Bu düşmeden sonra bM'Ak. 
lanmm sinirleri ~ekilmiş \'e boyu kı
salmıştır. Yedi senedenherl tedavi 
ettirlyonım. İ)1leşlr diyorlar. Son . · ~ 
defa hır hastaneye gittim. s.-nln ba-
caklann iyi olmaz diye beni geri 
gönderdiler. 22 yaşmdayrm. Bacak • 
Jarmun a(ılmMr miimkün müdUr!,. 

lstanbulda kıymetli operatör -
ler vardır. Henüz gençsiniz. Bacak -
lanın açılmıyor diye yasa kapılma
yınız. ;Maddi bir imkansızlık yoksa 
iyileşmeniz kolaydır. Üzülmeyiniz. 

• 
Pehll\·anköyden Mustafa yazıyor: 

- '-·'~.; ... 1.l..1,a~ _.1. cıtu\4Ar.Aınv.,,u.ne 

ch·ar kaza)arımızdan birinin futbol 
takımı geldi ,.e köy futbol sahasmda 
maç yapıldı. Mi"aflr futbokular, t~·i 

bir o,yun ı:iisteremediler \'e hatta kı
zarak köyün takımında çalışan ro -
cuklan hırpaladılar. Bu müsabaka 
mıdır! 

Biz, bö~·Je sporculuk istemiyoruz 
denıeye hakkımız yok mu'!,, 

Haklısınız. Spor bu demek değil

dir. Sporun en büyük prensibi, ar -
kadaşça ve kardeşçe yarışmak, ruh
taki mücadele enerjisini en mP,şru bir 
yolda sarf ederek kafayı, bedeni işlet
mektir. Hakkınız var. Sille, tokat ve 
kUfUrle spor olmaz. 

Hukuki ı•lahat 

1 rak devleti eski kanunlannm 
ç'oğunu tadil ve tebdil ederek 

bugünkü vaziyetine mutabık bir 

Yıuıin Paşanın kabinesi !rakın 

bUtUn büyük şahsiyetlerini ihtiva 

etmektedir. Dahiliye ve Adliye Na

zın Reşit Ali Gey1ani, beynelmilel 

diplomasi dünyasının en tanınmış 

simalanndan olan Nuri Sait Pa.şa, 
!rakın en yüksek şahsiyetlerinden 

olan Müdafaa Nazın Cafer Askeri 
Paşa, Maarü Nazın Sadık Bassan 
bunlar arasındadır. p ::tün kabine 
azası memlekete yüksek hizmetler 
ifa eden zevat arasındadır. Hepsi. 
!rakın sevgili Kralı Birinci Gazinin 
irşadile tam bir tesanüt ve anlaş
ma dairesinde memleketi yükselt
mek için çalışmaktadırlar. 

Abbcu Hilmi 
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Sadaret odasın
da borazanlık 

eden ..sadrazam 
Giritli Mustafa Naili Paşa sadra· 

:ıam<lı. :Fakat okuması yazma.-.ı yok
tu. Tanzimat de\'rinde bir veziraza • 
mın okuyup yazına bilmernt>Si şaya
nı hayrettir. :Fakat. bir ,·ikıadır. 

Giritli Mustafa Naili Pasa sadare
tinde Afif Bey nmetçi bulunuyordu. 
Ametçi bey, Meclisi Hassı \'ükelada. 
zabta çıkar, verilen kararlan kaleme 
alırdı. 

Her meclis sonunda Giritli ~lusta
fa Naili ı•aşa sadaret ocla ına çeki -
lir, koltuğuna oturur, lıirnz istira
hatten sonra aınctçl be~ l dıı\'et ede
rek: 

"- Ametçi Beyefendi. Zabıtları 

yazdınız mı?,, Sualini irat ederdl. 
Afif Bey: 

"- Yazdık elendim.,, ce\'abını ve
rirdJ. 

Aradan bir müddet g~tikten son
ra Mustafa Naili Paşa ~ine Afif Be)i 
çağtnr \'e kendisine has şh·e ,.e 
lehçe.<;ile: 

"- Ame~I Beyefemli .. Yerdiğimiz 
kararlan beğendiniz mi?,, diye so
ardı. 

"- Allah ömlirleı· ,·ersin. Ayni i
sabet, a~-ııi k.-ramet efendim.,, 

Cenbı tas\'ip, Giritli Mustafa Na
m Paşanın ho)' tına gfder, koltuklan 

kabanrdı. Bazan, oturduğu sandal. 
yanın bir cihangiri de\'let ,·ezlrazam 

sanclalyası olduğunu unutacak kadar 
neş'elenlr, sağ elinin başpanna~le 

şehadet parmağını açıp ağzına yakın 

tutarak borozan gibi öttürme:re baş
lardı. 

Sadrazam Giritli l\lustafa Nalll 
Paşa Kavalah Mehmet Alinin arka. 

daşı idi. Orduya neferllklf> girmiı; 

idi. Borozanba.şı olmuş idi. lptld1'sı 

teı4}etteki itiyadını ka~·betmemiş idi. 

AbJurrahman Aclil EREN 

Adanada bir 
otomobil kazası 

Adana, (Tan} - Şoför Ömer oğ. 

lu Mchmedin idaresinde bulunnn 47 

numaralı otomobil evvelki gece saat 
22,5 da asfalttan giderken, Ahmet 

oğlu Nuri ismindeki adamın ıdare • 

sinde bulunan 17 numaralı arah::ı ile 
çarpışmı§tır. 

Araba parçalanmış ve hayvanlar 
da sakatlanmıştır. 

Zabıta şoförü yakalamıştu. 

Adanada hava vaziyeti 
Adana, (Tan) - Son hafta içinde 

bölgede hava bazı günler bulutlu ve 

kapalı - evvelki gün ve geceki ha

fif yağmur - geçmekle beraber şa
yanı şUkran bir durumdadır. 

Sıcakların şiddeti geçen haftaya 
nisbetle çok dUşmUştür. 

Bu haftaki hararet vasati 30 s:ın
tigrat dereceden yukarı çıkmamıt • 
tır. 

Pamuk mahsu!Umüzün devşirme 
devresi olan bu zamanlarda yağa -

cak yağmurlar mahsulün kalitesine 

tesirle mahsulün parlaklığını kay .. 

bettireceği gibi mUstahsile her cl • 
betten zarar kapısı açabilir. 

Bunun için şu sın: .... öa Çu!curo , 

vada yağmur hiç te ıemenni ed!le • 
cek bir eey değildir. 

Pamuk mıntakamızın her kıs .. 

mında iane pamuklannı toplamak 
ameliyesi gittikçe çoğalmaktadır. 

İzmirde üzüm ve incir 
piyasası hararetti 

lzmir, 13 (A.A.) - Bu hafta için-.,, 
de borsada beş kuruş otuz paradan 

yirmi bir buçuk kuruşa kadar 26727 
çuval üzüm ve 6 kuruş on paradan 

14 kuruşa tadar 22192 çuval incir 
satılmıştır. 

Bunlarla beraber piyasanın açıJdı -
ğı günden bugüne kadar borsada sa

tılan miktar 87256 çuval üzüm ve 

58809 çuval incirdir. Piyasa harare
tini muhafaza etmektedir. 



c===== 6 ==!:::==ıa:=m11=----=-=================--============= T -A N 

Kiryak-o, Romanyaı T eodor ko
dan fena al e dayak yedi 

Boksör Kiryako büyük tahammül ,gösterdi, fakat 
sonunda hastaneye kaldınlnıaktan kurtUlamadı 

ltomanyadan Galatuarayh bot -
i&r )leJlbJe clölUlmet bse f8hrl -
mise pJea Romanya ;yan orta lllklet 
p.mpiyonluiuna naımet Teodorea
b ilk lllf.ÇıDJ dtln Tablxn Stadında 
)'aptı. Romanyabya çdwıJan Dk 
1ıumı ı.tanbubm blrbıcl l1Dlf bok -
ll&rlerhıden mr,ako idi. Jlaçm taf .. 
llDltmı bllcUnbi&ill en9l IUDU b7· 
dedeyim: 

Roman,ali ile Klryakmun dbkll 
""'"hlhel hamlamrbn ltoaout -
)'almm flltdil *" dtlrfbclM -
devrelik .. Klryakmun na olıi-
mam JU111tı. Çlmkll Rommıyalmm 
nete.ı ful& oJdutu rekonmdaD beDI 
olUJWdu. Oçer ••Jdlradan •im 
defteHk Dl8AJ JaP"M"' JDryakoya 
tawlye ettitlm halde kendisi -
devrede w eW. Aa ve garip bir • .,... ...,.. .-JerWeta bir ......,... 

tMadM!e cllDldl maom KlrJako lçlD renin 90nunu lpret ec1ea çan lmda
en .p ADlJ8)lıri •ldzbıcl devreden da 1etlfU. 
llOIU'a batl•dl. Nlteldm dolnmmcu F • .JI __ _ 

detıede ıtoman,.ımm l8lt JUllll'Uk- ecı atWnl 

lan altmc1a Od ll8i'e ,.. dtlfm Kir- Son clevreye JÜlafbll vakit 'Ro • 
,uo w cle9rmlu baflutg1clD • manyalı hummı behemellal Jrallam. 
da aldrlı 111t11ı1t.e mırın. Ud ır.. ~ ,ekPde ,.. ~ lclD 
re daha dllftl. 'O'çlacl ten tam - merbametmce VU111f11J01111; Ya
banm bJr halde ,_. dOftltl vakit nm dalrlka pçmeclen Klryako bir..__ 
balrem aymaya '"flwhlr mada 1&- ha yere clttfttl. Kalktı. Tekrar dtlft1L 
lltl tutan Mbm, IDr)'üoınJm ~ Bir tlçtlncfl kere kendtnl tamameh 
tul& ~ tmJrlıı Plnn1Je • b,wmlt vaziyette yere. mandıfı 
nk maça - ...... maçm lılttl ftklt bakemln maçı tattı etmeelid bek 
ı. lpnt eden paı talc1ı. Jeym IUtte m.emv hak .. pnı ~ 

....... ..,_ dL 

Sporculanmız ( ..,_ ı NANKOR _ ) 
bugün Rusyaya ____ ..... _""-~----------" 

gidiyorlar Y cmrn: Loaü tle RolHm 
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TAN OB JEKTiFiNDE 

Uatte: Scwyet Rusy~d<ı Ktzıl orduda çal~an 
genç kız 1'e erkekler 

•••••••••••••••••••••••• 
411.ltta sağda: Sovyet Rusyada genç kızlardan mürekkep 

Bir kürekçi ekipi. Bu ekip son bir mitsabakada 
birinciliği kazanmt§tır .. ,-····-················ Da1ta altta: Alman spor te§kiUitına mensup genç 

.Almatı kızları çember sporuna çalı-§ıyorlar 

,,.. 

lo14o: R..,,.,.. gençlik bayramına i§tıra'IC Men 600 bVI gençtet1 bir fl'Wfl• 
Bağda: Uzbek devlettiyatr08Undan bir görünü.§ 

7 - -
.ıılZmGnyadG Nüremberg kongreaf münaaebetiyle ' 

Alman İfÇİ te.rlrilôtın• keçit rumi 
•••••••••••••••••••••••• 

Altta: Ştı ~· AhnclnJIO w P'rataaada ai~ 
bir aeyahat )'ClfJG'I •A:ıi /"9'1't· ~· LoW 

•••••••••••••••••••••••• 
Corcun AlmanJIGdtı llüra~ al""'"' en yeni bir reami • 

Onun altında:: SOVJlfl' Ruayodo ıayyofecüikt~ 

rekorlar braR ~ '14Mf bzO 
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Tefennide 

40 senedenberi hiç 
görülmiyen bolluk var 

Denizler birdenbire200 
metre alçalırsa ! .. 

Tefenni (Tan) - Bu sene mah-, 
f·ındık alım ve 
satımı işleri 

Antep civarındaki 
tarihi are1;ştırmalar 

Son hafriyat, yeniden birçok 
kıymetli eserleri mey·dana çıkardı 

sul çok boldur. Halk ve köylU se-
vinç içindedir. 40 senedenberi gö
riilmiyen bir bereket vardır. Müs -
tahsil, piyasada iyi fiyat bulmuştur. 
Bu yüzden borçtan da kurtulmuş -
tur. 

Baltık ve Şimal denizleri kara halini alacak, 
Avrupa şeklini baştanbaşa değiştirecektir 

Bundan sonra şehir 
dışında satış 
yapılmıyacak 

Giresun, {TAN) - Fındık alım 
6atım i§leri, memleketin coğrafi va. 
ziyeti itibarile dağınık bir haldedir. 
Bu saha Gedikkaya suyundan baş- · 
lar, Çıtlak kaleye kadar uzar. 

Bu sene, Gölhisar civarında tecrü
be edilen pirinç ekimi de çok iyi ne
ticeler vermiştir. Mahsul nisbeti bi
re kırktır. Önümüzdeki sene, ır..er'i
yat daha geniş mikyasta yapılacak
tır. Bazı mıntakalarda yapılan pa
muk ekiminin müspet neticeler ve -
receği ümit olunuyor. 

• L ltmlErıA.'> 
• STOtll'.!fOlH 

Şehir içindeki bu dağınıklık henüz 
derlenmemiş iken alıcılar, şehir ha
ricinde kurdukları kulübeler içinde 

1 
alım satıma başlamışlardır. 

Esnafın şikayetini mucip olan nok 
talar nazan itibara alınmış ve şehir İ 
haricinde fındık alım ve satımı me-1 

1 
nedilmiştir. 1 

Silifkede 
1 

I ~~· 1 K k .... d 
· . :~: ·: ~::: ;- 1 urna oyun e 

.. : ~J / ·~ 1 s· d .. · · k ·· ı ·· . ·.,.._,;, ... ~ ı ır egırmencı oy uye 
""J.- 1 
=; 1 • ayda 30 kuruşa 

~~- l elektrik veriyor 
\ 

Harap bir değirmenin 
ihyası isteniyor 

il Burdur, (Tan) - Burdura s~z 
kilometre uzıı klıkta ve Burdur - An
talya şosesi üzerinde bulunan Kurna 
köyünde imtisale şayan bir hadise 
olmuş, Hasan adında bir köylü de
ğirmenini işletmek için getirttiği 

elektrik dinamosunu çalıştırarak kö 

Su'lar iki yüz metre alçalırsa Avro pa kıt'asının ala.cağı manzara budw. 

Silifke, (TAN) - Göksu ırmağı 

boşu boşuna akmaktadır. Irmaktan 
istifade edilmeyişi, halkın ununu ö
ğütmek için civar köy değirmenleri
ne gitmesini icap ettirmektedir. Si
lifke köprüsünün yanındaki köprü 
üzerinde bulunan ve vaktile üç taş 

döndüren bir değirmen bugün hara
be halindedir. 

Belediye, herhalde işletecek bir 
sermayedar bularak değirmeni ihya 
etmelidir. Bu vaziyet, halkı sevindi
recek ve bUyük bir sıkıntıdan kurta
racaktır. 

Mücadele teşkilatı 
Barlından Safranboluya 
kadar tarama yapılıyor 

Bartın, (Tan) - Düzce mmtaka -
ııındll zührevi hastıılıklarla mücadele 
etmekte olan teşkilat, oradaki işini 
bitirmiş ve bir ay önce buraya gel -
miştir. Teşkilatın merkezi Bartın ol
mak üzere mUcadele, Safranboluya 
kadar teşmil edilmiştir. lki koldan 
taramaya başlanmıştır. Pek yakın -
da bu ameliye nihayet bulacak ve 
tesbit edilen hastaların tedavisi için 
tedbirler alınacaktır. Taranan köy -
lerde hasta miktarı, teşkilatın fasıla
sız çalışmasını icap ettirecek bir had
dedir. 

Burdurda elektrik 
Burdur, (Tan) - Makinesi bun

dan altı ay evvel geldiği halde bazı 
sebeplerden dolayı işletilemiyen elek 
trik fabrikası, tekrar çalışmaya 

bRJ}lamıştır. Pek yakında yeni cere
yan verilecektir. Bu defa getirtilen 
makine, bütün tenvir ihtiyaçlnrmı 
karşılıyacak kadar kuvvetlidir. Yeni 
cereyanın kilovat fiyatı 20 - 25 ku
ruş arasında olacaktır. 

Bir cinayet tahkikatı 
Giresun, (TAN) - Savaştepe na

hiyesine bağlı Çamurlu köyünden E

m.in oğlu Mehmet, Karakeçili köyün 
den dönerken hüviyetleri meçhul bir 

kaç kişi taraf mdan tabanca ile vu

rulmu§, ağır yaralanmıştır. 

Mehmet, memleket hastanesinde 

lSlmüştür. Müddeiumumilik bazı 

kimseleri tevkif etmiştir. Tahkikat • derinleştiriliyor. 

Akhisar tütün mahsulü 

Kralııı saray knpısuıdak i aslanlardaıı biri 

Antep, (Hususi muhabirimiz ya
zıyor) - Çok eski devirlerdenberi 
Türk kalmış bir şehrimiz olmak iti
barile Antep ve havalisi, değerli 

'i'ürk eserlerile doludur. Zaman za
man yapılan hafriyat ve araştırma

lar, bu topraklarda gömülü bulunan 
kıymetli eserlerden bir çoğunun mey 
dana çıkmasını temin etmiştir. 

Amerikalı proleıörün notları 

Antep çok eski bir tarihe malik
tir. Bu eskilik, Liverpol üniversitesi 
asarı atika profesörü John Garstong 
taraf mdan yazılan bir eserle 1906 da 
Antepte vefat eden Amerikalı Şa~l 
Satzers'in vücude getirdiği notlarla 
da tahakkuk etmiştir. Bu notlarında 
daha ziyade Etilere temas eden 
profesörUn buraya gcli§i eu sebeple 
olmuştur: 

Kendisi bir gün Berlinde Vordera
sist müzesini gezerken Kralın aslan 
avı adlı, üç kısımden ibaret bir Eti 
eserini görmüş, bunun Antebe 5 ki
lometre nıesafede ve Sakçagöz köy 
muhtarının evinden alınarak, 35 se
ne önce oraya getirildiğini öğrenmiş 
tir. Bu taş eserlerden Sakçagöz ci
varında bir saray bulunduğunu se

zen profesörr hemen yola çıkarak 

Antebe gelmiş ve bu köye pek yakm 
olan Caba Höyükte hafriyata başla-

Saray duvarlarının dış 

tarafındaki ilô.h 

eski ta§ ocağından başka 
değildir. 

Dülüğe yakın olan Sam 

bir şey 

köyünde 

elan mukaddes sayılan etrafı duvar-

!arla muhat bir havuz vardır. Bu ha

vuz içerisindeki balıklara halk tara

fından dokunulmaz. Havuzun yanın-

t Filh k.k p f ·· b t tki da bir abide vardır. Bu abidenin JU-
mış ır. a ı a ro esor, u e -. . . . . _ 

k t d d ~ e 1 1• bul bıter Oolıehenus e aıt oldugu anla-a sonun a um ugu es r er -
mu§tur. Ancak, l911 de buraya ge- §ılmıştır. Dülük Jübiteri ilahmm 

heykel ve yazılar, o vakitler Roma len Garstang isminde bir alim, bu 
ordusunda çalışmış olan Suriye ve 

taşlan nakletmek imkanını bulamı-

yarak yalnız fotoğraflarını çekmi§ 

ve Liverpole avdetinde Hitit !mpara 
torluğu adıyla bir kitap neşretmiş

tir. 

·Hafriyat ıahaıında tetkikler 
Hafriyat yeriniie üstleri örtülmüş 

bir halde bırakılan eserlerin mevcu
diyeti haber alınınca yeni tetkiklere 
girişilmiştir. Bu eserlerin çıkarıldığı 
Dültik ve Caba Höyük, eskiden Eti
lerce hükumet merkezi yapılmıştır. 
Fakat, sonralan, her ikisi de ehem
miyetlerini kaybetmişlerdir. Bugün, 
Dülük, bUyUk bir Höyük He bir kaç 

Yalova köylüsü 
tohumluk istiyor 

Bu ay sonuna kadar 
tevzia ta başlanmalı 

Anadolulu askerler tarafından Avru 
paya götilrülmüştür. Bugün bu eser 
!erden 84 kadarı Avrupa müzelerin
de bulunmalstadır. 

Son neticeler 
Şimdiye kadar yapılmış olan haf

riyatın verdiği neticeye göre, Etiler 
gelmeden evvel burada bir medeni
yet mevcut olduğu tesbit edilmiştir. 
Nitekim, Caba Höyükte meydana 
çıkarılan 120 metre uzunluğundaki 

kale de bunu ispat etmi§tir. Yuka
rıda sözü geçen Kralın aslan avına 

ait taşların buradan alınmış olması 
da muhtemeldir. 

Merzif onda kira 
fiatleri arttı 

Yiyecek ve içecekte de 
yükselme var 

yü el-ektrikle tenvir etmiştir. Köyde 
herbir aile ayda 30 kuruşluk petrol 
yaktığı için Hasan da ~ir aylık ten
vir bedeli olarak 30 kuruş almakta-

! dır. Köylüler, Hasanın bu .hizmetin-
den çok memnundurlar. 

Avrupayı çevreliyen denizler bir -
denbire "200" metre alçalırsa yahut 
Avrupa 200 metre yükselirse ortaya 
çıkacak manzara insanı hayrete sü -
riikler?! .. A•TUpa haritası da, resim
de görüldüğü şekilde bambaşka bir 
şey olur. 

Baltık Denizi ile Şimal Denizi kara 
halini alırlar. lngiltere, İrlanda, 
Skandinavya öteki kara parçalarile 
birleşirler.. Londra, Hamburg ve 

DomUZ zannile.. Amsterdam şehirleri Berlin, Paris 
gibi birer iç şehir halmi alarak sahil-

Mısır tarlasında dolaşan 
bir adamı vurdu 

lerden uzaklaşırlar. Karadeniz, Ha.! 
zer Denizi gibi bir iç deniz kılığına 

girer Marmara Denizi ve Boğazlar 

geniş arazi halinde kurur kalırlar. 

Bursa, 13 (Hususi muhabirlmjz. 

den) - Evvelki gece Setbaşmda o-

Bu hudutları dosdoğru tayin ede
rek çizmek, hiç te zor bir mesele 
değildir. Avrupayı çevreleyen de -

nuncu daire bekçisi Nasuh, mmta - nizlerin sahillerden itibaren derinlik-
kası dahilinde dolaşırken hüviyetin- terini de gösteren bir harita Ustünde 
den şüphe ettiği bir şahsı yakala. - yapılacak etüd işi hallediverir. Ve 
mış, polis karakoluna getirmiştir. Bu Avrupanm etrafında.ki denizlerin kı-
adam, Kızık köyünden Hamittir. Ha yılardan itibaren 200 metre derinlik 
mide, gece yarısı niçin sokak arala- gösteren bir yatak üstünde oldukları 

hayretle görülür. Avrupa sahillerin
nnda dolaştığı sorulunca, mısır tar- den itibaren 200 metrelik uzaklara 
tasında bir yabandomuzu zannile bir kadar, denizin derinliğine de müsavi 
karaltıya silah attığını, fakat sila - olarak 200 metrelik bir hat üstünde 
hm patlamasından sonra bir insanın Avrupayı çevreler. 
acı feryadını işittiğini söylemiştir. İşte bu hat A vnıpanın hakiki hu-

Polis, hadiseyi tetkik etmie ve ha- dudur. Elimizdeki haritaların göster
kikaten domuz zannile vurulan ada- dikleri Avrupa muazzam kara par

çasının pek az bir kısmıdır. 
mm Müftü oğullarından İzzet adın • 
da birisi olduğunu anlamıştır. An - Avrupa kıt'tUının fekli 

k' d 1~ 1 d - Şimdi bir iddia serdedilebilir: Ne-
cak va a a kast o up oma ıgı a- • 

' . . den 200 metre uzaklara kadar olan 
raştırılmaktadır. Hamıt, Jandarma- d .nl.kl A h k"ki h d d en ı er vnıpanın a ı u u u 
ya teslim edilmiştir. 

1 
. A 

500 
tre d 

o uyor da m e s e 1 a me e-

İzmitte su derdi 
İzmit, (Tan) - Evvelki gün İz

mit Şehir Meclisi, f evkaliı.de bir top

lantı yaparak Paşa suyunun kifa • 
yet.sizliği üzerinde göriişmüş, Bala
ban suyunun şehre isalesi için bele
diyeler bankasından 250 bin lira 
borç para alınması işini konuşmuş
tur. Yapılan teklif meclis Uırafından 
muvafık görülmüştür. 

Kayı11 ihracı için 
Suı;ıehri, (TAN) - Sıvasın zengin 

meyva köşesi, kazamızdır. Suşehrin
de çok güzel ve nefis kayısı yetiş· 

mektedir. Şimdiye kadar Sıvasa bile 
bir türlü sevkedilemiyen kayısılann 
çürümelerine mani olmak için Ma
latyadan bir usta celbedilmiştir. Bu 
usta, kayısıların kurutularak san
dıklara koymak suretile harice gön
derilmesi için çalışmalarına başla
mıştır. !Ik hazırlanan 50 ger kilo
luk 100 sandık kayısı, piyasaya sev 
kedilmi§tir. 

rinliklerde yatan kara parçalan hu -

dut sayılıyor? lş hayali olduktan 

sonra, 500 metreyi de A vrupanm ha
kiki bünyesinden sayabiliriz ve de -

nizler 500 metre alçalırsa Avrupa ıu 

şekli alır, diyebiliriz. 
Evet, bu iddia muvafık ama, doğ 

ru değil! Çünkü bu 200 metrelik hat 

fevkalade hususiyeti olan bir hattır. 

Denizin sahillerden uzaklaşmaya 

başladığı noktalardan itibaren bu 
200 metrelik hat tedricen alçalır. Me
sela bu 200 metrelik hattın bünyesi 
üstünde bulunan Şimal Denizi o ka
dar sathidir ki, sahillerden itibaren 
20 ila 50 kilometre uzaklarda azami 
derinlik 20 metre olarak ölçülmüg -
tür. Bu denizde gemiler, şamandıra -
larla işaretlenmiş derin su yatakları 
üstünde seyahat ederler. 

• Fakat 200 metrelik hattın hemen 
bittiği noktada denizler birdenbire 
"2000" metrelik derinliklere inerler. 
Kar~h'i adı verilen ve 200 metrenin 
bitim noktası olan yerden itibaren 
başlayan 2000 metrelik derinlikler 

bazı yerlerde derin deniz uçurumlan1 

menfezler yaparak uzarlar. 

A•ya da feklini değiftiriyor 
Ayni mesele Asya için de varittir. 

Hatta denizlerin 200 metre alçalma• 
un Asya A vrupadan daha bUytik de
ğişiklikler gösterir. Sunda adaları, , 
karalan ve Şarki Asya adalarile bir· 
leşirler. Bugün Büyük Okyanusla 
temas halinde bulunan Japon Denizi 
bir iç deniz olur. Fakat bu işten A· 
merikaya pay çıkmaz. Amerika sa• 
hillerinde deniz hemen hemen kıyr• 
!ardan başlayarak bqdöndürücü de• 
rinlikler yaptığından Amerika hart • 
tası bozulmaz. 

Bütün bu saydığımızı tetkik ede • 
rek dünyanın hakiki haritasını çize • 
bilsek fuzuli bir iş yapmış sayılma. • 
yız. Karalarla denizler bmbirlerile 
ebedi bir mücadele halindedirler. BU· 
yük tuğyanlar zamanında sular al • 
tında kalmış olan karalar tedricen 
sulardan kurtulmaya ve genişlemeye 
başladılar. Milyonlarca sene evvel 
Avrupa sular altında kaldı: sular çe-
kildi, ortalık çöl oldu. deniz tekrar 
saldırdı ve tekrar geri gitti. 
Şimal Denizi havalisi yakın sayıla· 

bilecek bir devre kadar kara halinde 
iken suların altında kaldı, bugün ya· 
pılan sondajlarda bu gehirde vasatf 
derinlikten qağı au,en derin oyuk • 
lara rastlanıyor ki, bunlar eski nehir 
yatakları olduğu 1anılıyor. Dagger
baner'de fil .ve gergdan kemiklerine 
rastlanıyor. 

A vrupa ıu baıkınına uğrıyacali 
A vrupanm bundan sonra bir •U 

baskınına uğrayacağı da muhakkak 
gibidir. Deniz mütemadiyen karalara 
doğru sokulmaktadır. Gealageanrı 
yaptıkları derin tetkiklere nazaran, 
Avrupa, yer tarihinin son faelından 
bugüne kadar da. oldukça alçalmlf 
ve bu kıt' anın milyonlarca kilometre 
murabbamı bulan kara parçalaruıJ 

su almıştır. 
Bu batış bugün dahi devam etmek• 

tedir. İnsanların denizin bu salgmı• 
nı ancak akla durgunluk veren muaı
.zam tesisatla kar§ılayabilirler. Ta" 
rihte bile, denizin altı bir saldırıııl• 
kilometrelerce kara parçasını istill 
ettiği mukayyettir. 1271 de denizitı 
55 köyü birden istila etmesi yüzün• 
den Alman şimal sahillerindeki Dol• 
la.rt meydana geldi. Yadebusen bU" 
gUnkü halini 1218 deki bir su istiJASf 
neticesinde aldı. Zuidersee de batmıl 
bir memlekettir yahut daha doğrusllı 
batmış bir memleketti. Çünkil bU ' 
gü Zuidersee muazzam bir setle de• 
nizden aynlmı3tır ve gitgide mahsul• 
dar bir kara halini alacaktır. 

J\.khlsar, (Tan) - Evvelki sene
lere nazaran çok nefis olan tiitün 
mahsulUnUn % 90 m toplanmıştır. 

Kumpanya ajanları, hararetli talep
lerde bulunmaktadırlar. Yakında a
!ıılacak olan piyasa, müstahsil tara
fından ümit ve itimatla bekleniyor. 

.Yalova, (TAN) - Bu sene Yalo
vaya yağan fazla yağmur, meyve ve 

ekinler üzerine mahsus derecede bir 

tesir yapmıştır. Bazı köyle~de ekin 
rekoltesi geçen senelere nisbetle az 
olmuştur. Köylüler, yiyecek ve to
humluk buğday tedarik etmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. Bu ihtiya
cın kapatılması yolunda kaymakam-

:Merzifon, {TAN) - Son günler 
içinde Merzifon çok kesif bir hal al
mı3, yerli ve yabancı nüfusun heye
ti umumiyesi fazlalaşmıştır. Bu 

yüzden kasaba dahilinde ev buhranı 
görülmektedir. !carlar, diğer senele
re nazaran, iki üç misli artmı~tır. 

Eskiden beş liraya müşteri bulamı
yan evler, şimdi iki üç misli icar be
deline zor tutulmaktadır . 

Daha birçok su istiliı.lanndan balı• 
sedilebilir. Şurasını unutmıyalırrı ıctı 
deniz mütemadiyen karaya ıa.IdJt; 

• •••••.._ maktadır. GünUn birinde mUnb't 
BEYOOLU !STİKLAL CADDESİ ' yerler su altında kalacaktır. Fal<• 

~~çü~ Ha~:i:~= 
* Susurluk, (TAN) - Büyük A

._türk anıtı merasimle açılmıştır. 

* Bursa, (TAN) - Alman haber
llJfe göre, Eylfılün 15 inde şehrimize 

Fransız seyyah kafilesi gelecek
"'· Bu kafile arasında tanınmış kim
ieler vardır. Kafile, 400 kişiliktir. 

lığa bir milracaat yapılmıştır. Bu 
müracaatta, sıkıntılı vaziyetin se-
bepleri izah olunmuş, ve nihayet 
Teşrinievvele kadar tohumluk veril· 
mezse köylünün çok müşkül bir mev 
kide kalacağı bildirilmi§tir. 

Pahalılık yalnız kira ücretlerinde 
değil, yiyecek ve içecek fiatlerinde 
de hissedilmiştir. Bu bakımdan yerli 

BiÇKi VE DiKiŞ OKULU 
Beyoğlu Ağacamii köşesinde 1 numaralı apartımanın ikinci ka

tında NOEM! ASADURYAN ve SIDIKA EVCThi tarafından Kül
tür Bakanlığının nıhsatnamesile açılmış olan biçki ve dikiş yurdunda 

en son ve kolay Fransız metodu ile az bir zamanda dikiş ve biçki
ye müteallik herşey öğrtir ve devir sonunda Maarifçe tasdikli şe-

hadetname verilir. Derslere Eirinciteşrinde başlanacağından müsa
it şeraitte talebe kaydına başlanmı§tır. İsteyenlerin Perşembe ve 
Salı günleri saat 10 dan 16 ya ve Cumartesi günleri 9 dan 1 e ka
dar müracaat eylemeleri. 

olmıyan memur ve muallimlerin ge- •••••••••••••• 
çimleri biraz gUçleşmi§tir. 

Okul DirektörlU§U ---1 

bu iş binlerce seneye bağlı old~~: 
dan eimdilik bir tehlike yok! dıyeb 
liriz. 

Zilhre'f! ve cilt hastalıkları mUtehassst' 

or. Hayri Ömer 
Olleden ıonra Beyofhı AfacauıH 
karşıımda 133 No Td. 435815 #' 
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No. 45 - Yazan : Kadircan Ka/lı -

''Sizi bu kıyafetle orada görürlerse Türk olduğunuzu 
anlıyacaklardır. Kızın adını bileydiniz biz gider, 

arar ve her halde bulurduk,, 
Bunları söylerken ayni zamanda 

küçUk salonun bir kenarındaki kendi 
km Kristine bakmıgt:ı. 

Bu ku ancak on beş yaşında gö
rllrıüyordu. Kaim iki örgülü san saç 
lannı ba§mın etrafına sarmştI. Sır
tında dar bir yelek, belinden agağı
ıında geniş ve kıvrımlı bir eteklik, 
tinUnde de ~lemeli beyaz bir önlUk 
vardı. Ayaklarına tabanları tahta -
dan pabuçlar giymigti. Açık mavi 
gözlerinde hayranlık ve sevgi oku -
rıuyor, Dertli Hasana. bakıyordu. 

Fakat Dertli Hasan oralarda de • 
fildi. 

Ha.kona cevap verdi: 
- Hele Bessastadire gideyim de 

onu bulurum ben.· .. Kim bilir, belki 
aranıula da kalırım. Eğer böyle olur 
ise sizi tekrar gelir, görilrUm. 

-Tekrar görUgmemizi candan di
lerim. Fakat ben korkuyorum. Ba
na kalırsa siz buradan hiç gitmeme-
1.ieiniz. 

- Niçin'! 
- Sizi bu kıyafetle orada görUr-

Jerae Tilrk olduğunuzu anlayacaklar 
\'e yakalıyacaklardır. Eğer kızın a
Cbru ve kimin kızı olduğunu bileydi
lıiz pek iyi olacaktı. Biz gider arar
dık ve her halde bulurduk. 

Estrld de Dertli Hasanr eevmlg o
laydı ve onun nerede olduğunu öğ -
tenlnce geleceğine gUvenseydi ken -
dilli gltmiyebilirdi. Halbuki ig böyle 
değildi. Şimdilik genç km yine ka • 
~rmaktan baeka çare yoktu. 

Bununla beraber Hakonun dedik
leri de yerindeydL 

- Bana sizinki gibi bir elbise ve
tfrseniz bunun da önü alınını§ olur. 

Dedi. 
ller neye mal olursa olsun gitmek 

fstedifl anlapbyordu. Hakon artık 
bu bahis tızertn.de hiç aurmadı. 

Dertli Basanın odasını, yatağını 

hep Kristin hazırlamıştı. 
Hasan odaya girerek soyunacağı 

8Jrada yine genç ku görUnmil§tü. 
Şamdandaki mumun soluk ve titrek 
l§ıklarmda bu uzunca ve beyaz yU -
tUn, ay ışığından i§lenmiş gibi bir 
hali vardı. Hele mavi gözlerinin se
\'imli bakışlan bir yaz sabahındaki 
Üurgun denizi andırıyordu. 

Genç kız: 
- Ba§ka bir arzunuz var mıdır? 
Diye sordu. 
Dertli Hasan bu yüzde ve bu ses

te bile Estridi hatırlamış, onun ha
nu1e bir an önce başbaşa kalmak 
l8temiştf. 

- Yoktur. 
Demek için baı;mı kaldırdı. 

. ~istin geni§ etekliğini yanların· 
i!an parmaklarmm u~larile tutarak 
1taıdınrken dizlerini kırdı ve reve -
~yaptı: 

- iyi geceler!o4 
. l>tyerek çıktı. 

lt>ertıı Huan kapıyı sürgüledi. 
l>encereyl kapadr. 
Soyunmak istemiyordu. Oylece u

"rıacaktı. Fakat kenardaki iskem • 
~ tlstUnde kendisi için hazırlan
~ olan Danimarka elbisesini gör
C!tı: 

- Bakalım nasıl gelecek bana? 
l>edı. 
SoYllnup onları giydi. 
~ena değildL 
ba.r bir ceket, bir kemer, Oizlerin 

'1tına kadar inen kısa ve uçları bUz
~eli dar bir pantalon... Pantalonun 
~hıe kadar yükselen çoraplar, toka-
~e topuklu iskarpinler.-

~ lakernıentn arkasında ve duvarda 
'lt .. ~ 18.pka asılıydı. Rengi siyahtı ve 
nıarıan yukarıya doğru kalkarak 
~ lı:cseeıı bir biçim almıgtı. 

~bertıı Hasan elbiseleri giyince 
,
1 

diaini bir cendereye girmiş gibi 
g kıntıda buldu. Türklerin hafif ve 
ci~lll· kıyafetlerinin rahatlığını oim-

Pek iyi anlıyordu. 
l!iŞaPkayı eline aldı. Evirdi ,çevirdi. 

l' tUtıu ba§ma koyamıyordu. 

..... 

Bugun1en ızıanaa manzaralarından : 

- Bir mUslUman eğer haşına §8p· 
ka giyerse gdvur olur. 

Demi§lerdi. 
Halbuki Recep Reis kaç defa ne

relerde gemiler bulunduğunu anla
mak için leventlerden bir veya ikisinı 
yerlilerin kıyafetlerine sokarak İs
panya, İngiltere ve İrlanda limanla
rına gönderml§ti. O da §apkayı keyif 
için giyecek değildi ya ... 
Yatağa uzandı. 
Hulyaya daldı. 
Gözlerinin önUne hep sarı kız ge-

liyordu. Kalbinde ve dudaklarının 
ucunda hep onun şarkısı vardı: 
Çıktım denizlere gözlerin deyu; 
Dlnlcdbn yelleri sözlerin deyu; 
Baktım sadeflere ellerin deyu; 
Andırır seni her ynnnn San kız ... 

Bu hulyalarla dolu olarak uyudu. 
Rüyasında san kızı buluyor, onun 

da Haaanı -vdlğint görerek eevtnt
yor, ikisi birlikte Cezayire dönüyor
lar, orada düğün yapılıyor ve zifaf 
olacak ... 

Tam gelinin duvağım açacağı sıra 
da bir dildük Jtüyor. 

Bu, leventleri gemiye ve silah ba
şma çağıran bir kumandadır. 

- Gemiye! ... Gemiye!... Düşman 
baskın verdi .. .. 

Diye bağıranlar var. 
Dertli Hasnn sevgilisinden ayrıl

mak istemiyor. 
Birdenbire uyanıyor ve sabahın 

ilk horoz sesleri duyuluyor. 
Bir odada yapyalnızdır. 
Bir anda her şeyi hatırlıyor ve rü

yada bile olsa yeniden sarı ktzı gö-

, 

Çok tipfk bir lzland.a çiftliği 

rebilmek için gözlerini kapatıyor. 
Liikin boşuna yoruluyor. 
Çünkü artık onu göremiyor. 
- O halde hemen yola çıkmalı. 
Zaten diln akgam böyle karar ve-

rilmişti. 

Kalktı. Sabahın alaca karanlığın
da pencereden giren silik aydınlıkta 

çabucak giyindi. 
Bu SJra.da kapı wruldu ve Hako-

n,un sesi duyuldu: 
- Vakit geldi kalkınız. 
- Kalktım, hazırım. 
Hasan kapıyı açtı ve ev sahibile 

k a.rşıl aştı. 
Sokak kapısmm önUnde iki at var 

dı. Bunlar kısa boylu tıknaz hayvan-
lardı. SarI§m ve ince bir delikanlı 

onları tutuyordu: 
Hakon tanıttı: 
- Katibim Autbert... Yolları dn 

Bessastadiri'de pek iyi bilir. Diledi-
ğiniz kadar oralada kalacak ve size 
lazım gelen yardımı yapacak. Onun 
arkada§lığından çok fayda görece
ğinize eminim. Biraz İngilizce bildiği 
için onunla konuşmak mUmkUndür. 

- Bana orayı biraz gezdirsin. Kal 
masına lüzum yok ... 

Delikanlı iki sıra beyaz dişlerini 

göstererek gülümsedi ve elini Dertli 
Hasana uzattı. 

Hakon onu dün ak§nm çiftliğe a
dam göndererek çağırtmı§ ve geç va· 
kit gelebilmiş ... 

Hakon'un karısı, kızı, çocukları ve 
Dertli Basanın gideceğini bilen kom· 
şular da üçer beşer toplanmışlardı. 

(Arkası \.ıtr) 

Yunanistanın • 
yenı 
•• • ekonomik reJımı 

Metaksas hükumeti yeni rejim hakkındaki 
prensiplerini bilairiyor 

A.tina, 13 (A.A.) Atina ajansı bil- lunması keyfiyetine dayanmaktadır. 
diriyor: Elen Baş'bakam muavini ve Yunanistanın ekonomik kurtuluşu· 
Finans Bakanı B. Zavitsianos dUn na emniyet ve imanımızın başka ve 
ak§8JD saat 21 de radyo ile neşreQi- en mUhim mesnedi de kuvvetli ckono 
len bUyük bir nutuk söylemiştir. miler rejimidir. Ekonomiden bahset· 

B. Zavitsianos bu nutkunda ezcüın tiğimiz zaman, bundan katiyen sefa-
le demiştir ki: let manası çıkanlmrunalıdır. Bfahn 
"- Hükiimet, Yunanistanm ekono ekonomiden anladığımız mana, gerek 

mfk kurtuluşuna büyük bir imanla i- devlet olarak, gerek fert olarak her 
nanmaktadır, bu imanın mesnetleri türlU israflardan vazgeçmektir.,, 
§Unlardır: Zavitsianos, bundan sonra evvelki 

bütçelerdeki israf dan bahsederek de· 
miştfr ki: 

"--1 Mecburi surette drahminin is

tikrarı terkedildikten sonra vergileı 
2,500 milyon drahmi nisbetinde artı· 
rılmış, fakat bununla beraber, mem· 
leketin müdafaası ve iaşesi için hic 
bir şey yapılmamıştır. ÇiinkU siyasi 
pıı.rtilerln bllhassa tuttuklan ve ilti· 
mas ettikleri kendilerine mahsus mUş 
terilerl mevcuttu. Vaziyeti anlatmab 

Bir sarhoşun 
yaptığı marifet 

Mızıka çalarken sahne
deki kadınla dansetmek 

istedi 
Ev'Velk gece ErenköyUnde Çmardi

bi tiyatrosunda. bir tulfıat kumpanya
sı feci bir dram oynarken Mahmut 
lbrahim isminde birisi muzikacılara 

iki lira vererek bir dans havası çal
dırmıştır. Sarhoş olan adam, muzika 
başlayınca hemen sahneye fırlamış, 
oyunda anne rolünil yapan kadına sa 
rılarak onunla dansetmek istemiştir. 
Bu srrada seyirciler arasında karışık
lık başlamıştır. Sahnede oynayanlar 
Mahmut lbrahimi aşağı indirmişler
dir. Suçlu, halkın rahatını bozduğu 

iddiasile polise verilmiştir. 

Kazma ile yaraladı 
Sanyerde Şilkrü ve Hasan adında 

iki işçi çalışırken yevmiyelerini tak
sim etmek istemişler, fakat bu sıra

da kavgaya tutuşmuşlardır. Bunlar
dan Şükrü, yanında duran kazmayı 
kaptığı gibi Hnsanm başına wrmuş 
ve zavallıyı ağır surette yere sermiş
tir. ŞUkril yakalanmış, yaralı hasta
neye kaldırılmıştır. 

Kandırılan kız 
Kasımpaşada Pişmaniye mahalle -

sinde oturan 15 yaşmdn Hatice, zabı
taya müracaat ederek Uç ay evvel 
Şaban isminde birisi tarafından izdi
vaç vadile kandırıldığını, iki aylık ge 
be olduğu halde kapı dışarı edildiğini 

söylemiştir. Şaban yakalanmıştır. 

Motosiklet çarptı 
Diln gece Edirnekaprya gitmekte o

lan 170 numaralı motosiklet, belediye 

temizlik işleri müfettişlerinden Emi· 
ne çarpmıştır. Emin yara.lanmıştır. 

Motosikleti kullanan Ston yakalan -
mıştır. 

Ayağı kırıldı 
Denizyollan id&.resine ait Anafarta 

vapurunda mavnalara mısır taşıyan 

amele Fehminin ayağı kazaen sapa· 
na takrlmı~ ~ düşerek kınlmıştrr. 

Fehmi, Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Marifetli hasta 
Haseki hastanesinde tedavi edil • 

dikten sonra taburcu çıkan Mahmut 
bey nahiyesinde sakin Fatma, ayrılır 
ken hastanenin çarşaf, yasdık yüzil, 
gömlek ve terliklerini bohçasına koy 
muş, kapıdan çıkarken yakalanmış -
tır. 

Kumar oynarken 
Galatada Demirciler sokağında 24 

numaralı pansiyonda oturan Dimitrl 
kızı SilrUzya, Şaba, Adil, Manol zar
la kumar oynarlarken yakalanmışlar
dır. 

Otomobil altında kaldı 
Kalyoncukulluğunda GünlU çıkma

zında oturan Marika, Galata.sarayda 
caddenin karşı tarafına geçerken 
2560 numaralı otomobilin altında ka 

larak göğsUnden yaralanmıştır. 

Alacağım istedi diye 
Beyoğlunda Kumbaracı yokuşun • 

d:ı 3 numaralı evde oturan Fatma. 
kiracısı Hürremden alacağını iste
m iş, kiracı da eline geçirdiği sopa ile 

Fatmayı başından yaralamıştır. Suç
lu yakalanmıştır. 

Çalarken yakayı ele verdi 
Sabıkalılardan Sıçan Salahaddin 

evvelki gece saat "22 de Galatasaray
da tramvay bekleyen doktor Eminin 
arka cebindeki cüzdanı çalarken ya
kalanmıştır. 

Kalfa ile çırağın yaptıkları 
Kantarcılarda terazici Mehmet Ce

milin dükk!nına evvelki gece hırsız 

~irmiş, yedi el terazislle dört kiloluk 
ılirhem ve içi para dolu bir kumbara 
~almıştır. Tahkikat neticesinde hır
cıızlann 15 gUn evvel dükkandan çı
karılan 13 yaşında Sabri ile kalfa 
\!ehmet olduğu anlaşılmış, her ikisi 
1e yakalanmısbr. 

~l ._ Şiındilik orada dursun. L8.znn 
~lllıca giyeriz. Ne yapalım, baga ge

l>tÇeltilir. 

Yunanistanm ekonomik ve finan
sal realitelerinin derin surette tahlil 
edilmiş bulunması, birçok kıymetli 
iş membalarını korutan ve işçilerle iş 
vericilerin arasını açan komünist ha
reketinin nihayetıenml§ olması, Elen 
milletinin kanaatkar bulunması, mil
letin ekonomi ve teşebbüs hasletleri
ne malik olması, ahval ve §eraite 
pek çabuk uyabilmesi, Blitun bunlar 
dan başka emniyetimiz, tarihin ver· 
diği muazzam manevi kuvvete, bu· 
gUnkü hükumetin teşekkill tarzına 
ve memleketimizin ekonomik, siyasal 
ve moral hayatını yıpratan ve zehir
lllyen siyasi partilerin kaldmlmış bu-

için yalnız şurasm~ söylemekliğim ---==-=====:ı:::c=====

ıı· Yordu. 
1?çokları ona~ 

kiifidir ki, 4 Ağustosta idareyi elimi· 
ıe aldığımız zaman yeniden 300 mil· 
yon drahmilik israf yapılmasını isti! 
zam eden ve tatbik edilebileceği ka-

naati ile tasvip edilmiş bulunan yeni 
kanun projeleri karşısında bulunduk. 
BUtUn bu kanun projelerini mUzake· 
re ve mUnaknşasız derhal iptal ettik. 
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Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. B. YALMAN. 

Fersen : '' Ben kararımı verdim, 
evlenmiyeceğim. Çünkü .. ,, diyordu 
Ayrılacağını söylediği zaman sa

rayda kaldığı son günlerde kraliçe 
yüzüne baktıkça gözleri yaşlarla do-
1 uyordu. Fakat her ikisi de günah 
işlemeden biribirlerlnden ayrıldılar. 
Ve muhabbetleri saf ve temiz kaldı. 

1779 senesine kadar Fersen ile kra
liçe arasındaki münasebet bu şekilde 
kaldı. Fakat ondan sonraki seneler 
daha tehlikeli ve ateşli geçmiştir.Bu 
aşk f acinsmın ikinci perdesi de böy
le kapandı. 

Uçlincü perde: tersen tekrar 
Fransaya döndü. Dört sene Amerl
kada kalmıştı. Bu zaman zarfında. 

kraliçe ile mektuplaşmı§lardı. Fran
sa toprağına ayak basar basmaz he
men saraya koştu. Artık biribirle -
rlnden hiç ayrılmamak, hep beraber 
yaşamak istiyorlardı. Fersen krali
~nin arzu ve emirleri üzerine Fran
sa ordusuna zabit yazıldı. Fersenin 
babası bir tUrlU bunun manasını an
hyamıyordu. Oğlu niçin muhakkak 
Fransada kalmak istiyor, Jsveçe dön 
müyordu? Iyl bir aileye, yüksek bir 
tahsile ve pek ho§ bir yUze malikti. 
Bu halde Isveçte mUkemmel bir iz
divaç yapabilirdi. Halbuki en zen
gin ve güzel kızlan bile reddediyor
du. Babasına yazdığı mektuplarda 
şöyle diyordu: 

- Ben kararımı verdim. Evlenmi
yeceğim. Buna imkln yok. Yegane 
evlenmek istediğim 'kadınla da bunu 
yapmak kabil değil. Mademki beni 
cidden seven kadırua yaşıyamıyo

nım. Hiç kimseyle yaşamak iste
mem. 

Bu eabrlardan kaedettiği kadmm 
Kraliçe olduğu anlaşılıyordu. Baba
sına yazdığı ba§ka mektuplarda da 
Fransada kalmasının bir çok sebep
leri olduğunu söylüyordu. Fakat bu 

kalı§m tek sebebi Kraliçeye olan aşkı 
ve ondan ayrılmak istemeyifi idL E
sasen Fransız ordusuna yazılmak ar

zusunu gösterdiği zaman da derhal 
bu işle bizzat Mari Antuanet meşgul 

olmu§tu. O zamana kadar hiç bir ta

yin ile alakadar olmadığı halde bu 
mesele ile bizzat uğraşmıştır. 

İşte Kraliçe ile Fersen'in arasında
ki mtinasebetin ilerlemesi bu seneler 
zarfmdadır. İki sene hiç istemiye
rek sırf vazife olarak İsveç Kralına 

yaverlik etmi15 ve Fransadan ayrıl

mıya mecbur kalmıştır. 
Mari Antunnet te bu aşkı sayesinde 

tamamile deği§mlştir. Kendisini zevk 
ve sefahat muhitinden çekmiş. Bir 
sürU zUppe arkadaşlar ve kıymetsi2 

insanlarla arkadaşlık etmekten vaz. 
geçmiş ve bir tek dost ile görü§mlll$· 
tUr. O da Fersen ... 

Gerdanlık meselesinden sonra u
mumi bir kin karşısında kalınca bi

risi tarafından sevilmek himaye edil 

mek ihtiyacı daha ziyadelegmi§tir. 
Esasen kendisi de daha olgun bır 

kadm haline gelmiş ve herkesin iltı· 
fatlarma aldırmaz olmuştu. Bir tek 
insan tarafından ciddiyetle ve den:ı 
bir §ekilde sevilmeyi herşeye tercih 
etmi§tir. Fersen de sevdiği kadm 
herkes tarafından tahkir edilip kirle
tlldikçe hücuma uğradıkça onu daha 
fazla sevmiştir. Etrafında binlercu 
8.§ık dolaşırken ondan kaçıyordu. 
Şimdi Jıerkes onu terkedince o mey
dana çıkmış himayesiz ve yalnız ka
lan sevgilisini teselli etmigtir. 

Mari Antuanet bedbaht ve metruk 
oldukça ona biltün bunları unuttur
mak ve aşkı ile onu avutmak istiyor
du. 

Feci bir şekilde ihtilôl büyUdilkçe 
Kraliçe tehdit altında kaldıkça ikisı 

biribirine daha ziyade yakl&§ryor da 
ha birleıiyordu. Bir çok şeyler kay
bettikten taç ve tahtı elinden alındık
tan sonra bile büyük 8.§kı ile Fersen 
bUtün bunları unutturabllml§ ve Ma· 
ri Antuanet'in son zamanlarını mes'
ut etmiştir. 

Eskiden daha zayıf bir his olan bu 
agk f ela.ketle kuvvet bulmuş ve de
rinleşmiştir. Herkesin gözUnden bu-

dı. Trianon'a gideceği zaman bin tür• 
1U hileye müracaat ediyor ve Kraliç~ 
nin şüphe altında kalmasını istemi .. 
yordu. Fersen hiç bir zaman Polig
nac'larm eğlencesine iştirak etmemif 
sarayda verilen balolara gelmeml§
tir. Kraliçe yine mutat zevat ile gün .. 
düzleri eğlcniyon gündüzkU hayat,.. 
tan başka bir de gece hayatı var. 

İşte Fersen o zaman ya§ıyor. Bu 
beş sene zarfında Kraliçe ile yakinen 
görüşüyorlar, buluşuyorlar. Fakat 
bu ancak çalmmı§ saatlerdir. Marl 
Aantuanet çok cesur olduğu halde 
yine Fersen ile gizli buluşnuya çeki· 
niyor. Etrafmdnkileriıı hiç birisine 
itimadı yok. Ancak geceleri bir iki 
saat görU§ebiliyorlar. O da bin mü§
killat ile .. Sırlarına vakıf olan Saint 
Prlest §Öyle anlatıyordu: 

Fersen atma binerek Trlanon'un 
bahçesine giderdi. Kraliçe de bahçe
de dolaşırken ona tesadilf eder ve ko
nuşurlardı. Bu mülakatlar haftada 
üç dört defa oluyordu. Fakat buna 
rağmen herkesin nazarı dikkatini 
celbediyor ve dedikoduyu mucip o • 
luyordu. 

Beş sene bu §ekilde felekten birkaç 
saat çalarak göril§tüler. HattA bazt 
günler ba.şbaşa bile kalamıyorlardı. 

Mari Antuanet çok aşık ve çok cesur. 
olmasına rağmen yine korkuyordu. 
1790 senesinde ayrılmazdan evvel 
Fersen bütün bir gün sevgilisile be
raber kalmı§ olduğunu hatıra defte.. 
rine kaydetml§tir. 
Facianın son perdesi ihtil8.l içinde 

kan ve ateş içinde geçmiştir. Burada 
felaket keder ayrılık ve ölUm sahne
leri vardrr. 

Asıl tehlike zamanında herkesler 
kaçarken mes'ut zamanlarda uzak 
duran hakiki dost ortaya çıkmıgt:ır~ 
Kraliçe için canını vermeye hazır o
lan bu mert delikanlı ihtil8.lin karan· 
!ık günlerinde Mari Antuanet'in hep 
yanında kalmı§tır. Sevgilisi tehlikede 
oldukça o daha kuvvetli oluyor ve 
onun bir prenses, bir Fransız Krali
çesi olduğunu unutarak onun yanm• 
da bir hayat arkadaşı gjbi bulunuyor 
du. Hergün saraya geliyor. BütUn 

yapılacak işlere nezaret ediyor yazı• 
lacak mektuplar onun elinden geçi
yor, en tehlikeli vaziyetlerde Kraliçe 
ondan akıl danışıyor. BiltUn endişe

lerini korkularını Umit ve heyecanla .. 
rmı ona söylüyor. Iztırap içinde dök· 
tüğü göz yaşlarını Fersen görilyor. 
Herşeyi kaybederken btitiln dünya 
ondan uzaklaşırken bütün hayatında 
aradığı şeyi, kuvvetli namuslu ve ha
kiki bir dostu bulmuştu. 

( Ar1tas1 var) 
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EKONOMi 
Mali ve iktısadi hafta 
Dünya petrol piyasalarında daima 

artan bir canlılık var 
Dünyanın her tarafından gelen ha- Fakat frankm düşüşündeki asıl se -

berter, hemen müttehiden, hafta - bep, iktısadi faaliyet ve emniyetirı 
Jurdanberi bu sütunlarda kaydettiği- Fransadan ziyade Jiğer memleketler
miz bir hadiseyi teyit ediyorlar: DUn d<) olmasıdır. Bu yüzden Fransız ser
ys.da iktısadi kalkınma artı'· bir em- mayesi hicret etmektedir. Bilhassa 
rivakidir. Hiç şüphesiz 1929 - 1930 se Amerika ve lngiltereye ... 
nelerinin kara günleri tamamen unu- Diğer taraftan Fransada frankı yUz 
tt.:lmuş değildir. Fakat her memle- de 20 • 30 nisbetinde düşürmek iste
kette ve her faaliyet sahasında, mah· yenlerin mikdan da çoğalmaktadır. 
ı;us bir iktısadi iyilik vardır. Avru- Herhalde frank piyasasında yakmda 
pnda, Amerikada, Afrikada ve Asya· bazı hadiselere şahit olmamız ~ok 
da... muhtemeldir. 

Ticarette te·akki Pamuk piyasasında terellü 
Milletler Cemiyetinin son neşretti- Haftanın mühim diğer bir bii.dise-

ği dünya ticareti mecmuasında dün· si de pamuk piyasasındaki tereffü. 
yanın iktısadi gidişi hakkında çok e· dür. Amerika Ziraat Vekaletinin son 
hemmiyetli ve ümit bahiş maliimat 8 Eylül raporu, pamuk mahsulünün 
münderiçtir. Dünva ticaretinin hac- 11,120 milyon balye olduğunu göster 
mini (ihracıtt, ithalat) 1929 de 100 he 'llektedir. Halbuki bir ay evvelki tah 
sap eden bu mecmua, müteakip se- min 12,481 milyon balye idi. Fiyat • 
nelerin faaliyetini, nisbet itibarile 1rır bunun Uzerine 12 sentten 12.70 
ltideki rakamlara irca etmektedir: sente fırlamıştır. Mahsul, 1931-32 d,• 

1929 da 100. 1932 de 74.5. 1933 de 17 milyon, 1935 - 36 da 10,750 mil-
75.5, 1934 de 78.5, 1935 de 82. yon balye idi. Fakat pamuk sarfiya-

Görülüyor ki, hacim itibarile umu- tının artması, dünyada pamuk stoku 
mi dünya ticaretinde mahsus bir te- nun 13 milyon balyeden 6 milyon bal 
rakki vardır. yeye inmesi. fiyatların daha ziyade 

tşlerin her tarafta iyi gittiğine en fırlamasını intaç edebilecektir. 
clıemmiyetli delillerden biri de petrol Fiyatlann tereffüü bizi de çok ya· 
sarfiyatının artması ve bunun bir ne- kından aHikadar eder. Bidayette Ada· 
tiresi olarak petrol şirketleri eshamı nada 218 bin balye hesap edilen re
nn~ borsalardaki büvUk terakkisidir kolte, kurtlann ve biraz da yağmur-

!• hınn tahribatı neticesi olarak 140 -
Petrol piyasasındaki laa ıyet 
Financil News namındaki İngiliz 150 bin balye hesap edilmektedir Ma 

amafih fiyatların tereffüil, bu nok
mali gazetesine göre petrol piyasasın 

.. . sanı telfıfi edecektir. 
df~ki faaliyet, on B:!nedenberi bugun 
kil radde"i bulmRmT~tı. Avrupa vP lngiliz • Türk ticaret anlaşması 
Asyanm bazı memleketlerinde sarfi Bu anlaşmanın imzası, geçen haf· 
yat geçen seneye nazaran yüzde 10 - hnın en mes'ut hadiselerinden biri-
20 rıisbetinde artmıştır. dir. lngiltcrenin ilk defa olarak unıu-

Petrol şirketleri eshamında da bu mi bir klirlng anlaşmasına mu?ah
senenin başındanberi yüzde 40 - 70 kati cidden ehemmiyetlidir. Bundan 
şe varan bir tereffü vardır. Senenin sonra lngiltere ile olan iktısaji mU
bidavetinde 29 şilin olıuı Rovnl Dntch nıısebetlerimiz muhakRa'k çoğaıs:catt
hisseleri geçen 4 Eyllllde 39 şiline br. On milyon Türk ira.sını geçen 

Türk - Ingı·uz umumi ticareti, haki
fırlamıstır. katen daha fazla inkişaf edebilir. In-

Dünya petrol aarliyah ~iliz mali ve iktısadi mahafilinln de 
Bir petrol şirketi reisi olan Sir Türkiyeye daha fazla ehemmiyet \'P.r 

John Cildiman, bir hafta evvel bir meğe başlayacakları muhakkaktır. 
kongre mUnasebetile bulunduğu Nev Turkiyede madenlerin, bilhassa krom 
yorkta su beyanatta bulunmuştur: m:.deninin inkişafı buna çuk yardr.n 

"- Fikrime göre, dünyadaki pet- edecektir. İngiliz piyasasr.ıda şimdi· 
rol membalan, her gtin artan ihtiva- ye kadar en ziyade sattığımız Uzüm, 
ca daha ancak yirmi sene tekabül e- incir ve bilhassa )·umurtat\ır. lngilte-
deceklerdir. Şimdiden, başka çareler 7 770 ·ı t ·ı· ı· renin senede , mı yor ngı ız ı-

BORSA 
lZ EYLtJL CUMARTESİ 

Paralar 

Ah• Satı ı 

Sterlin 634,- 634,-
1 Dolar 124,- 126,-
20 Çek kuronu 84,- 88,-
20 Belçika fr. 80,- 83.-
20 Drahmi 21.- 23.-
20 Ley \3,- ıs.-
20 Dinar 48,- 52,-
Fransız fr. 162,- 162,-
Liret 165,- 170,-
lsviçre fr. 816,- 820,-
Florin 82,- 84,-
Avusturya ıilin 22,50,- 24,-
Mark 28,- 30.-
Zloti 21,- 23,-
Pengo 22.- 24.-
Leva 22,- 25,-
Yen 32.- S4.-
lsvec kurona 31.- 33.-
Altın 951.- 952.-
Banknot 243,- 244.·-

Çekler 
Londra üzerine 637.25 
Pariis iızerine 12,05,50 
Nevyork 
Liret 

0,79.22,50 
10,09.20 

Belga 4 70 
Cenevre 2,43,75 
Sofia 63,81.25 
Florin 1,17,03 
Çekoslovak 19,20,25 
Avusturya 4,19.Su 
Mark 1,97.49 
Isveç kuronu 3,04.50 
ispanya pczeta 7,21,86 

Eıham 

İl Bankası Mil 85.-

• • N ıo.-

" .. Hamiline ıo.-
Anadolu % 60 25.-.. % 100 41.SO 
Şirketi Hayriye 16.-
Tramvay 17.-
Bomonti Nektar 9,30 
Terkos 12.'iO 
Aslan Çimento 12.80 
Merkez Bankası 81.-
Osmanlı Bankası 27.50 
Sarlr Merkez Eczanesi 3.50 

M r ı r r tahvilleri 
1886 I 
1903 Ti ıoı.so.- 102.50.-
19tt TTJ 95.- 96.-

Saatte 205 
kilometre 

Birkaç gün önce lngilterede en 
sür'atli trenin tecrübeleri yapılmış, 
tren Londra - Niv Kaspel arasında 
saatte 205 kilometre sUr'atle hare • 
ket etmiştir. Treni sürükliyen lo • 
komotife "Gümüş Tilki" adı veril -
miştir. Lokomotif 270 ton ağırlı -
ğındadır. Resimde bu yıldırım sür -
atli treni görüyorsunuz. 

a11lmak mecburiveti vardır. Bilhassıı rbSı, yani elli milyon liraya yah.-ın yu
kömUrden 8.zami mikdarda istifade murta ithal etmesi, bu piyasanın e
temin etmeğe ve bundan petrole ya- hemmiyetini gösterir. Devlet banka
km bir mavi elde etmeifo çalışmalı· smda bloke olan bir milyon İngiliz I 
yız. Diğer taraftan da dilnyanm her lirasının TUrk mallarının satın alın
kösesinde veni petrol memh~lan a ~ nıasına hasredilc:ecğine artık şüphe' 
rarken elde mevcut petrolün isra. yoktur. Yeni piyasalar ... Yf'nl ve ny
edilmemesi de lazımdır.,, n ihracat maddt!lcrl .. Yaş Uzüm, ta-

işte Deisel motörünUn yaptığı ha- ze sebze, ve meyve.. TUı·k tüccarları' 
rikalar ... Otomobil, tanklar, vapur · için yeni faaliyet şubeleri bunlar ol
lar, zırhlılar, tayyareler ve fabrika- Ulahdır. Bu sene ilk defa olarak But
lar ... Yani dünyanın bütUn faaliyeti gar,lstan ve Londra piyasasına kn.· ı 
bugün petrole ve tabii kömüre daya- ''un. Hafız Ali üzUmU, domates sev-ı 
nıyor. Çok şükür bizde ikisi de var.. kedilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. 
Belki, hatta çok büyük bir ihtimalle Dahili piyasamıztn canlı olmnsı için, 
yakında memleketimizde petrolü de l:Ar~çte yeni mfişterile:- bulmak, sa • 
bulacağız. lrak, Kafkasya ve Iran a lıı.:lanmızm mikd:m~.l. cinsini arttır-
rasındayız. Uçünde de petrol var. mak mecburiyettndc~'lı 

Amerikada vcuiyet Mali piya.a 
Bilhassa Amerikanın iktısadi ve r:ecen hafta mali pi;a.-m esham ve 

mali vaziyetindeki salah. dev adımla· t~lıvHat r:vatlanru muhafaza etmiş
rile devam ediyor. Amerika hükflme· l<>rıiiı. Anaılolu bono ve obliga~y~n
tinin 9 Eylulde ahaliye arzedilen yilz· lan birer lira tereffü ederek 45 ve 46 
d,.. 2 3/4 faizli 400 milyon dolarlık liraya tereffü etıru.jl~roi. UnitUrk 2:i, 
!stikrazı dokuz defa kaydedilmiştir 60 iiradadır. 
Demir sanayiini idare edenler, sene
nin sonundan evvel fabrikalann ka
biliyetlerinin yüzde seksenine teka
bül eden bir netice alınacağını beyan 
etmişlPrdir. 

lngiltere ve Franıa'd~ 

Raif N. Met.o 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

TOrldye Dııan 
için için 

Bır aylık , • • 1 1 50 
s • • • • • .. -

Beni öpmeyiniz! 

Madam Schnek 

Ingilterede de her türlü faali
~et ziyadeleşmektedir • 1936 
ı; en e si içinde 1 n g i 1 tere
nir: milli geliri Uç milyar sekiz yU1 
milyon İngiliz lirasını geçeceği tah· 
min edilmektedir. Fransada salah niı: 
beten daha yavaştır. Fransa ayni za. 
manda yen= bir frank buhranı karşT· 

smdadrr. FNl"k bir lngiliz lirasınR 
mukabil 76.85 franka düşmtiştür. 

On beş gtin evvel bir İngiliz lirası 75 
75 franktı. Fransı2: ve Jngiliz matbu· 
Atı bunu Fransanın geçirdiği psiko 
Jojik buhrana, sonra da yeni Fransız 
askeri sarfiyatına at!etmektedirlcr. 

Viyanah Madam Valeri Schnek 
son günlerde "beni öpmeyiniz" adı

nın tctn fllncıJ~ Sırketlertae mf• I m taşıyan bir klüp vücuda getirmiş-
111caaı edilmelidir tir. Hedef , kadınların biribirlerile 

6 .. • • • • 7 50 
1 Fdhk •••• 14 - ·-14 -

28 -

KUctılı ıllnlar dofnu!an dotnıJ> 
daremızce almabitlr. öpüşmelerine, yahut akrabaları ta -
KOctılı llinlarm 5 atırht> bh rafından öpülmelerine mani olmak 

defalık !O kurııstar 5 uırrdan fa> 
tası lcfn utu basma 5 turııe •lmrı ve öpülme yUzUnden sirayeti muhte-
Bir defadan fazla için rekflndar mel olan hastalıklara karşı gelmek-
% ıo kurue indirilir. K1 h üz ·• · W• h ı 
GünO ırecmts n6sh:.tar 1 hrastuT t tir. Üp, en teessus ettıgı a • 

,... ___________ ,,,.... de 5.274 aza kazanmıatır. 

Sa Majesta Kral Edvard fstanbula 
geldiği zaman bir akşamını Park O
telde geçirdi. Orada bulunan ve onun 
geldiğini haber alıp hemen oraya ko· 
şan bir çok genç kızlar ve kadınlar, 
İngiltere Kralının nazarı dikkatim 
celbederek kend.isile dansetmek ihtı
mali hayaliyle bir hayli halecanlı dn· 
kikalar yaşadılar. Fakat o, hiç kim· 
se ile dansetmedi. 

Biz, Sa Majeste Kral Edvard he
nüz Gal Prensi iken dansettiği meş· 
bur bir sinema yıldızı tanıyoruz. Bu, 
Madeleine Caroll'dür. Aslen İngiliz o
lan bu müstesna artist, Gal Prensle
rinin ikametlerine tahsis edilmiş olan 
Saint - James Palasta bir akşam 
yemeğine davet edilmiş ve orada Gal 
Prensi ve kardeşi Kent dükası ile 
dansetmiştir. 

Madeleine Caroll diyor ki: 
- Sa Majeste Kral Edvard Viya .. 

na valsleri ile tango lan f evkallide iy~ 
oynuyor. Fakat kardeşi Kent dlikasıı 
Jorj, emsalsiz ve çok yüksek, hatt\ 
Fred Astaire'den daha yüksek bir 
dansördür. 

Sinemanın istikbali 
Marlene Dietrih bir müddettir Pa

riste istirahat etmektedir. Kendisi 
Londraya oradan Holivuta dönecek
tir. Paristen ayrılmadan evvel, bir 
Fransız gazetecisine yaptığı beyanat 
ta, Marlen demiştir ki: 

- Sinemanın istikbali renkli film
dedir. Amerikada herkes bu işle 

meşgul. Stüdyoların fenni kısımlan 

hep bununla uğraşıyorlar. Renkli 
film bugün tahakkuk etmiştir. Fakat 
onu elde etmek için icap eden usulle
ri ticarileştirmek ile meşgul olunu· 
yor. Bu işle uğraşanların başında bil· 
yük ressanuar da var. İşin içine renk 
meselesi girince, onları çağırdılar. 

Pek yakında, Lubitch ve Sternberg 
gibi rejisörleri, nası bir ressam tab
losunun başında onu boyayarak çalı 
şırsa, renkli filmleri, tıpkı o ressam
lar gibi yaparken. göreceğiz. 

Frances Day mahkum 
oldu 

Zavallı Frances Day! Mukavele 

~, 

tr 

Sinema yıldızı Madclcinc Caroll 

denilen bir kağıt parçasile iki imza-ı - Görilyorsunuz ki huzunıııuza. 
dan mürekkep ve bir takım da şart- bile makiyaj ile geliyorum. Evet, 
!ardan ibaret bir bağ ile bağlı oldu- kendilerile senede 500,000 franklık 
ğu büyük İngiliz şirketi Gaumont . bir mukavelem var. Fakat beni o ka.
British tarafından mahkfun ettiril - dar çalıştınyorlar ki, uyurken bile 
di. makiyaj ile uyumak mecburiyetinde 

Davacı şirket vekili, mahkemede kalıyorum. Adeta bir esir gibiyim. 
şöyle demişti: Bu mukavelenin feshini isterim. 

- Yıldızımız, stüdyoya daima geç Hfiltlm, mukaveleyi tetkik etmiş, 
gelir, bazı günler oynamaz, bazan da fakat esarete benzer bir kayıt göre• 
ağzından bir tek kelime almak kabil mediği için güzel artisti 120,000 
olmaz. Bu itibarla bizi mühim zarar frank zarar ve ziyana mahkfun et-
lara sokmuştur. Tazminat isteriz. miştir. 

Mahkemeye stüdyo makiyajı ile Zavallı Frances Day, gönUl nzasi• 
gelmiş olan ~ances Day cevaben le esarete mukavele denildiğini bil• 
dedi ki: miyor galiba! 

Spordan Sinemava dönüs 

Artistik bir şekilde buz Uzerinde kayma dllnya şa.mp\yonu NorveÇli 
Sonya Hcnie'nin Amerıkaya ı:ldt-tek orada sinema yıldızı olmağa katlll' 
verdiğini bundan bir hay'i evvel bJldinniştik. 

Sonya §ımdi, Hollywood'da bir hazırlanma devresi geçirmekte, mesıeğiJJ 
sırlarını öğrenmektedir. Pek yakmda ilk tecrübe olarak bir iılm çevireceıc· 
tir. Bunda muvaffak olursa artık onu büyük ve baş rollerde görebiJece" 
ğiz. 

Yukardaki resmi Norveçli sporcu kızın Hollywood'da stUdyoda çık~ 
mış ilk resimlerinde.n biridir. 
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ADAPAZARI 

TURK · TiCARE;T ·BANKASI 

Siirt Halkevi Başkanlığından Sahibi:Alımet Emin l'ALMAN -

Umumi Neşriyatı idare Eden: 
Halkevi Sineması için sessiz film sipariş etmek istiyo- s. SALDı 

ruz. Taliplerin şartlarını Siirt Halkevi Başkanlığı ad- Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
re,,ine bildirmeleri. ( ı 049) 1386 Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

KUM BARA Yarın KASA, Bugünkü 
öbürgün BANKA Olur. 

Türk Anonim Elektrik Şırketinin ll 
Anadolu Ciheti Abonelerine ilan 

Şirketimizin Kadıköyünde .Muvakkithane Caddesin 
de 8 3 numaradaki Kadıköy Şu besinin 14 Ey llıl 19 3 f 

tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy Kay 

makamlığı karşısında ''ELEKTRİK VE GAZ EVİ-
NE,, nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

DİREKTÖRLÜK 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

'1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
tüldüğünden 35400 metre kaputluk, 19200 metre kışlık 
elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Metresi 280 kuruş tahmin edilen kaputluğun ilk 
teminatı 6206 lira, sartname bedeli 490 kuruş olup pa
ıarlığı 21/9/936 pa"°zartesi günü saat 11 de ve metresine 
265 kuruş baha biçilen kışlık elbiseliğin ilk teminatı 3794 
lira, şartname bedeli 255 kuruş olup pazarlığı ayni gün 
saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamı"'ler Komisyondan alınabilir. Pazarlıkla
tına girmek istiyenlcrin belli günde şartnamede yazılı 
belge ve ilk teminat makbuz ve banka mektupları ile bel
li gün ve saatte Komisyona baş vurmaları 6 9 2 ( 8 81 ) 

1297 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif yazı ma 

kinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
~e iştirak şartlan: 

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

. 2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek ma-
,kınelerden bir adet. 

3 - Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
'5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
~nkarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmeJidir. 

lt '11:ksiltme müddeti 15 Eylül 936 akşam saat on dörde 
adardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. ( 1034} 

DuNYANIN 

m 

TARSUS AMERiCAH COLLECiE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Birınciteırinde hatlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradır. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19 un -
cu mektebin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdiirlüğünde görülür. İs

tekli olanlar (İhaleden sekiz gün evvel Nafıa direktörlü-
ğünden vesika almak) kanunun tayin ettiği vesika ve 
44 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
25 .. 9 - 936 cuma günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdır .. (!) ( 1183) 

Gaziantep Şehri içme suyu tesi 
sat ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye V ekiıelinden: 
Gaziantep şehrine 12,5 kilometro mesafeden su isalesi 

ve şehir dahilindeki şebeke için icabeden malzemelerin te
dariki ve boru ferşiyatımn icrası ile sair müteferri imala
tın yaoıiması ve şehir dahilinde iki depo inşası, su saat
leri ve.diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

on iki buçuk lira mukabilinde dahiliye vekaleti belediye
ler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 İlk Teşrin 1936 tarihine rastlıyan 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka
leti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

· A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 13 7 4 5 lira 2 8 kuruşluk muvakkat teminat, 

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

girmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesika

sı, 

5 -Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar mak 
buz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenleFin beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(773) (1090) 

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

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve Dırcktöıii: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan 
ba,ka hergün 10 - 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

f stiyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 

1271 
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Paslanmaz HAS T raş Bıçağı 
AMERiKA, iNGiLiZ, FRANSIZLAR 

bile taklid edememişlerdir. Kaf iyyen paslanmaz, yüz defa tıraş eder. Alameti farika ve 
ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş makinesi ile HASAN tıraş fırçası, HASAN 
tıraş pudra, kolonyaları HASAN tıraş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada ve zevk içinde 

y_apılmasını temin eder. Mutlaka HASA~ markasını israr ile arayınız. 

HASAN Deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu 
-- Bu akşam -W 

p AN o RAM A bahçesinde 

Kemençe S Q T İ R İ nin 

33 üncü san'at gecesinin yıldönümü kutlulana
caktır. Telefon: 41065 

Gümrük muhafaza Genel komu
tanlığı lstanbul Satınalma Komis
yonundan: 

Gümrük Muhafaza örgütü için 150 tane dürbünün 
25-9-1936 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 7 500 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler 562 lira 50 kuruşluk ilk teminatları ve 

kanuni belgelerile birlikte teklif mektuplarını ~at 14 te 
komisyona vermeleri. ( 113 O) 

Yarım Asırlık Türk Resim 
ve Heykel Sergisinden: 
Görülen yüksek rağbet üzerine serginin 24 - 9 _ 936 

perşembe günü akşamına kadar açık bulundurulacağı 
ilan olunur. (1250) 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usarelerile hazırlanmış-

tır. Hazmı kolayla§tırır. lnkı -
bazı -izale eder. Kanı temizliye

rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

İNGİLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertevin faikiyetini 
size anlatabilir. Çünkü; 
Krem Pertev: Herhangi 
bir tesadüfün veya mahi
yeti meçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışılmış ve çok tecrü
belerden sonra kibar lİlaha
file takdim edilmiş yega
ne Krem olup başlıca feva
idi: Ciltteki mesamatı yu
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu · mesama tı harici 
tesirattan muhafaza ede
rek cildin pürüzlerini def
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 

Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar, ki, 
yazm sıcağın, kışın soğu

ğun tahribatına mani olur. 

~ ~--~----------------------
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KIZ ve ERKEK TALEBE tÇtN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
KlLA TI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGiLlZCE kurslarına dokuz yaşın
-lan itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kayıt iş

lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 

l(UÇUK iLANLAR 1 

Muhaıibe ihtiyacı olanlara 
Uzun seneler ticari müessese ve 

fabrikaların muhasebelerini ve usu
lü muzaafa üzerine idare etmiş bi -
JjrnÇoya bihakkin vakıf tecrübeli bir 
muhasip iş aramaktadır. ihtiyacı o
lanların Yeni Postane arkasında Basi 
ret hanında odabaşı Bay Sadıka. M. 
D. rümuzile müracaatları. 

Motorlü vasıtalar 
Glandokratın Adnan Halet Ta9pınar 

Ademi iktidara, zafiyeti u
mumiyeye ve asabi buhranlara 
karşı, meşhur Prof. Brown 
Sequard ve Şteinahın keşfidir. 
Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

Otomobil kullananlara ve şoför
lere, motör işlerinde çalışanlara la
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara
yınız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat Ki-
.. _________ • tabevl, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

Muğ'a Şehir içme Suyu tesisat 

VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 
İS ı lYORSANIZ DAiMA 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Alhğı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 

Kullanınız. 

Venüs müstahzaratı en saf, en temiz 

ve gayri muzir maddelerden yapıldı· 

ğmdan sıze ebem gençlik temin eder. 

Deposu: NUREDDİN E~A ZA• 

DE TiCARETHANESİ İstanbul 

ve inşaat Eksiltmesi Gümrük muhafaza Genel Ko-
Dahi:iye Vekiletinden: muta_nlığı lstanbul Satmalma 

.... . r d . 1 . h. Komısyonundan: Mugla şehnne 783 metro mesa e en su ısa esı ve şe ır 

dahilindeki şebeke için icabeden malzemenin tedariki ve 1 - Gümrük Muhafaza örğütü için 542 tane battani-~ 
boru ferşiyatmın icrası ile sair buna müteferri imalatın yenin 15-9-1936 Salı günü saat 14 te ve 316 tane Hay -
yapılması ve iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve van velensesinin de 15-9-1936 Salı günü saat 15 te açık 
edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. eksiltmeleri yapılacaktır. 

1 - İşin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 2 - Tasınlanan tutarları battaniyenin 4065 lira, hay 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı van velensesinin de 3792 liradır. ı 

üç lira mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler .imar he 3 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
yeti fen sefliğinden alabilirler. 4 - İstekliler iJk teminat olarak battaniyeler için 305 

3 - Eksiltme 24 Birinciteşrin 936 tarihine rastlıyan ve hayvan velenseleri için de 285 liralık vezne makbuzu 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka~ veya banka mektuplariyle muayyen vakitte komisyona 
leti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince ya - gelmeled. ( 7 9 5 ) ll 79 

pılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 

yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğ"ine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uygun 4249 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

Kadıköy Havagazı 
Şirketi Aboneleri.-e Hin 

girnıeyc bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
5Ylll llllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll~ D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası = Tu··rk Hava Kurumu eu··y··k = Teklif mektupları ihale gtinü saat ona kadar makbuz 

Şirke4:imizin Kadıköyünde Muvakkithane Caddesin 

de 83 numaradaki Kadıköy Şubesinin 14 Eylfıl 1936 
tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy Kay 

makamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EVİ-

=- u =- mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile = -= a = gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olma-
5 (WD o w & ~ @ @ ~ l!JJ 5 sı ve nihayet bu saate kadar ko~isyona gelmiş bulunma-
==- rAı ==:: A sı lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenle-
- rin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etme -5 .Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir 5 leri. (774) (1089) 
5E 8 el ketlde 11 ·Birinci te~in · 938dadı~ 5 ~~----~~~~~------~~~~~~~--~-
§_ BÜ y Ü k i k r a mi ye =-= lktısat Vekaleti, lç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

_ Tasfiye halinde bulunan Memaliki Şarkiye Fransız Bankası latan-

-==-- 200.000 Lı· rad 1 r =-~ bul Şubesinin tasfiye işini Emil Hrisopulos ve Alphonse Delaprison 
_ tarafından yapılacağı hakkında 8/7 /1935 tarihinde tanzim edilen · ilan - = gazetelerle neşredilmişti. Bunlardan Emil Hrisopulos 30/ 6/ 1935 tariS Aynca : 30.000, 20.000, 15,000, 12,000, i hinde mezkur Bankadan çekildiği bildirilmiştir. 24 • 5 • 1935 tarihin

- 1 O 000 li hk kr ;::: de Paris'te yapılan vekaletnamede mumaileyhimin müştereken veya 
5 · ra İ amiyeler le (50.000) liralık iki= münforiden tasfiye işini yapacakları yazılı bulunduğundan Banka. 
5 adet mükafat vardır... 5 ile alakası olanların Istanbul'da Galata'da Bahtiyar hanında No. 

;;ifllllllllllflllllllllllllllllffllllllllflllllllllllllllllllllll llllllllllllll llll'İi 68 - 69 da Alphonse Delaprison'a ve icabında !ktısat Vekaletine mü-
racaat etmeleri ilan olunur. -

NE,, nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

DİREKTÖRLÜK 

Ereğli Kömür Havzası Sağlık 
Teşkilatı Başl<anlrğından: 

1 - Havza sağlık teşkilatının ilaç ihtiyacı "4999,, 
lira "98., kuruş muhammen bedel üzerinden 14 - 9 _ 936 
tarihinden 30 - 9 -936 tarihine kadar .J. 5 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. , 

2 - İsteklilerin ilaç listelerini ve şartnamelerini !s
tanbulda 4 üncü hanında 3 üncü katta İktısat Ve
kaleti Maden Memurluğuna, Zonguldakta Sağlık teş
kilatı başkanlığına müracaat ederek almaları lazımdır. 

Dr. REŞiD SAMl BERKER iSTAftBUL'un SESi _ __ _ 
İdrar yollan hastalıkları mütehassısı ~ 3 - Eksiltme 30 - 9 - 936 çarşamba günü Zongul., 

dakta Yayla hastanesinde yapılacaktır • 
Beyoğlu, lstiklil Cad. Mis Sokak Gökçek Ap. Kat: 2 L---•B•ü•yU•. k-m•uh•a•rr•ir-lerin yazılarile 15 eylWde çıkıyor. 

okuyunuz. ------ ----

4 - Eksiltme (Açık arttırma) usuliyle yapılacaktır· 
5 _:_Muvakkat teminat ( 3 7 5) liradır. < 12.31) 


