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çarpışması ! sol Avrupada· 
v 

sag -
• 

FRANSA, BELÇiKA, PORTEKiZDE 
, 

Bu iic memlekette 
s ·ıahlar patladı 

Fransada kan döküldü 

~;R Sağlarla solcular silihlı 
bir kavga yaptı, Belçika = s,,_uyuk şefin ye-

tiştiği, Atatürkü 

rraM<Jda yeni aosycilistlerin (faşist
lerin) lideri Miralay dö La Rok 

.(Solda) bir f<l§ist töreninde 

Bizdeki neşriyat 
ve fer-cüm~ 
işleri 
Bizdeki neşriyat 

G eçen gün, Dil Kurultayına 
gelen Rua ilimlerile ko

bUfuyorduk· 
Türkiye ile Sovyetler arasın

C!a kültür münasebetleri tesis 
etmek arzusunu gösterdiler. Bu 
maksatla bir mecmua çıkarma
yı dütündüklerini söylediler. 
Alimlerimizden ve münevver
J.erimizden yardım istediler. 

Bu münasebetle bizlere telif ve 

faşistleri harekete geçti -:::~~ş~~:;; H~~: 
Avrupada sağ - sol mü

cadelesi günden güne in -
kişaf etmektedir. Dün İs
panyaya münhasır gibi gö 
rünen bu mücadele, bugün 
birkaç Avrupa memleke -
tinde birdenbire kendini 
göstermiş bulunuyor. Bu 
memleketler biri birine 
komşudur. Bir ucunda 
Belçika, bir ucunda Por -
tekiz görünüyor. Ve ara
da bir de Fransa ile İs -
panyada muhtelif şe -
kil ve derecelerde tezahür 
va·-~•• . .t~7•, ">U 

tün dünyadaki sağ ve sol 
kuvvetler mücadelesinin 
bir minyatürüne sahne 
teşkil ediyor. Şimdi şu sü
tunlarda Avrupada pat -
lak veren sağ - sol müca -
delelerinin kanlı şekilleri
ne ait haberleri okumak -
tayız: .. 

FRANSADA 

ltalyamn 
siyasi bır 
manavrası 

l 

Küçük itilafı kendi
sine çekmek istiyor 

Londra, 16 (Radyo - Tan) -
Şu dakikada Romada bulunan 
Avusturya Hariciye Nezareti 
müsteşarı Ue MussoliDl &rUID· 
da~ eN8Nll•i!~:ve mİÜlim ,;e.,~,.,~ 
IU!fllN'ler yapıla.ıgı öfrenlftyor. 
Bir müddet sonra da A Vbstur
ya Başvekili Şu~nigin .Römaya 
giderek Mussolinl Ue yeni bir 
anlaşma imzalaması kUV\l'etle 
muhtemel görülüyor. İtalya De 
Avusturya al'88mdakl bu sıkı 

görüşmeler sebepsiz değildir. 

Tahmin edildiğine göre 1taıya, 
Küçük ltU&f devletlerini kendi 
tarafma çekmek ~in o devletle
rin daha önce Avusturya De an
laşmasını kolaylaştırmak dil· 

Londra, 1~ <.Radyo~ T.~n.~ - Fran §Öncesindedir. Bunun için en 
sada umumı bır grevın onu alınmış. kestirme çare olarak blr Avos-
tı:. Marsilyada 15,000 işçi işlerine turya - Çekoslovakya ~ 

biye mektebi .... -

donmUştür. Daha başka yerlerde de 1 ;;~'lmı lüzumlu görmektedir 
Şelin okuJuğu Erkanı hcırbiye 

İstanbul yüz senelik "Harbiye ,, 
sinden ayrılıyor, uzak kalıyor 

ANKARA YA KAVUŞURKEN ... 

Atatürkün yetiştiği as -
ker ocağindan hah ralar 

Harbiye ~ktebi, alay Komutanı yarba_y Salihad -
dinin odasındayım. Mektepte, her şey yerli yerinde Vı! 
herkes, dakikası dakikasına işinin başında!.. Kendi 
kendime: 

- Acaba, bu yakınlarda Ankaraya göç yok mu? 
Diyorum. 
Komutanın odasında rastladığım bir sübay, bana bu 

telaşsızlığ1n sırrını kısaca anlatıyor: [Arkası 8 incide] 

rr----------------~------.. 
" TAN ,, ın. Büyük 
Röportajları tercüme eserler hakkında yaptıklan 

tetkiklerin neticesini bildirdiler. 
- Sizde, dediler, kitap çıkmıyor 

değil, fakat sistemsiz ve metodsuz 
bir neşriyat var. Kitap n~ri müellif 
l'e mütercimlerin şahsi arzu ve he
\reslerine bırakılmış. Tam ihtiyaç ne· 
dir, bu ihtiyaca cevap verecek eser
ler hangileridir? Bunlar seçilip me • 
todik bir şekilde telif ve tercüme e
dilse daha çok randıman alırsınız. 

[Arkası 3 üncüde] L..:: · 
üçüncü sınıl 1 TA rt ma.«ia b:ışmda ~ıkanlan bir gazete oıııiak istemiyor. Vak'a· 

lann ve hayatın içine girmek, hidlselerin kaynağına sokulmak, beı 
şeyi olduğu gibi görüp bildirmek istiyor. Bu maksatla moharrlrle 
rini sağa sola göndermiş, mahalli tetkikler yapbnaış, ,.e blrtok yt> 
nl reportajlar ha.zırlamışt.ır. 

Rusyadan Almanyaya 
şiddetli bir cevap daha ltal9aya 

Habeşisfanda 
karşı 

isyanlar Rus i.limleri bilhassa tercüme eser 
!er üzerine dikkatimizi çek.tiler. Fena 
bir tercüme yalnız eseri bozm'akla 
kalmaz, okuyana kitabm vermek iste 
diği kanaatin tamamen zıddı 'bir ka· 
llaat telkin edebilir. 

VOROŞiLOF SÖYLÜYOR: 

.... 
Kızılordu sosyalist 

müdafaa etmek için 
vatanını 

hazır! •• 
:fercüme işi Moskova ,16 (A.A.) - Kief askeri 
~ L z A 1 M 1 S ·- 1 mıntakasırun tab.iye ~etklkat sahasın· 

Filhakika bizde neşriyat işi çok ..::. ·- _ da mildafaa komısen Mareşal Voroşi-
başı bozuk bir haldedir. . · lof da hazır bulunduğu halde tımumf 

Üniversiteye bağlı muhtelif fakül- "bir münakaga olmug ve bunun hita· 
telercle muhtelif neştiyat vardır. Fa- mında Vorogilof büyük bir nutuk 
kat bu eserler niçin ve ne maksada söyliyerek tabiye tetkikat teşkilitı-
hizmet ettiği düşünülerek neşredili - nın mükemmeliyetini ehemmiyetle 
l"or, burası mallım değil. Ekonomi kaydetmig ve Kızıl orduya yaptıktan 
la.hasında çıkan kitapları tetkik edi - yardımlardan dolayı Ukrayna kolhoz 
iliz. Hocalann kimisi liberal, kimisi işçilerine minnettarlığını beyan et • 
devletçi, kimisi sosyalist olduğu için nıiştir. 
tıkan eserler de karma kanşık. Bunu müteakıp Voroşilof tetkikata 

'l'ercUme işi daha feci vaziyette. niz iştirak eden askerleri tefti§ etmiş, 
~tUn dünya fikir, edebiyat ve san'at ı bundan sonra da askeri ve kuınandan-
b laiklerini dilimize çevirmeye mec- lan tebrik ederek demiştir ki: 
Uruz. Biz bütün dünya, fikir ve 1 "- Harp için bir olgunluk ve ta-

lan' at hareketlerini bize nakledecek lim imtihanı geçirdiniz ve sosyalist 
~lere muhtacız. Bu mühim iht~!aç , vatanmm icabında nasıl müdafaa 
~ızı karşılayacak eserler tercume j edeceğinizi gösterdiplz. Burada bulu-
~:~. ecek yerde, herkes kendi beğen- nan kml ordu askerlerine tunu da 
ıgı eser tercüme ederek çıkanveri - • söylemek isterim ki, kumandanları· 
~r. [Arka!!I 8 incide J nın emirlerini kuvvetlerini esirge-

• fEski Yunan Cümhurreisi Zaimiı Viya-
M. Zekenytı nada öltlü. Tafsilit üçüncli sayfada.] [Arka.!ı 3 üncüde] 

Kurşuna dizme siyaseti 
Habeşleri yıl d ı rmıyor 
~ndra, 16 (Radyo -Tan) - Man

ch~ster Guardian gazetesinin diplo
mat muhabiri yazıyor: İtalyanlar 
Habeşistanı istimlak etmenin büyük 
mali vesaite muhtaç olduğunu ve bu 
yolda atılacak adımların çok ağır ola 
cağını anlamaya b8.§lamışlardır. Ha
beşistanda kurulan yeni İtalyan ida
resi, ltaıyanlan halaskar olarak kar
tılıyan yerlerde bile halkın muannida 
ne mukavemetiyle karşılanmaktadır. 

Halk bilhassa İtalyan parasına iti
mat etmemekte ve Habegistanda öte
denberi kullanılan Avusturya gümüş 
Paralarını toplamaktadır. Bilhassa 
İtalyanın gösterdiği şiddet, halk üze. 
rinde en fena tesiri yapıyor. Fakat 
"asi" namı altında yakalananların 
sık sık kUl'luna dizilmeleri halkı yıl
dırmıyor. Habe§ harbinin İtalya üze.. 
rindeki tesirleri kendini göstermekte
dir:. İ§Çiler arasındaki memnuniyet. 
J!izlik günden güne a.rtlyor, ÇunkU ka 
Anılan zafer İtalya ya hiÇbir istifa
de temin etmemi§tir. Pahalılık müte
madiyen arttığı halde ücretler ye-

[ Arkası 3 üncüde] 

Belgrattan röportajlar: 

B~muhanirimiz Ahmet Emin Yalman iki 'haftadaıı 
beri Yııgoslaı.yayı dolaşıyor. Yugoslavya harpten sarı 
ra garplıla:;m~ bir Orta Avrupa daha doğrusu bir Baı· 

kan memleketidir. Burada bizim için örnek olacak biı 

çok faaliyet ~ahalan vardır. Bapı.uharririmiz 'blı te. 
rakkiyi yakından tetkik ediyor ve röportaı1annı ha=ır-

lıyor. Bu rtiportailan yaruıdan itibaren T AN'ın beşinci say/asmdt. 
bulacaksınz. 

Anadolud~ röportajlar : 

Arkada§ttnı.ı Mümtaz Faik Cenubi Anado'lııula büyiıl 

bir tetkik seyahatine çıkmıştır. Arkad~mız bütü.ı 

cenup mıntalı'asını §ehir §ehir, köy köy, d<ilafarak 
görd!lklerini ve duyduklannı yazacaktır. Okuyucular 
bu mektuplarda her §ehrin, · her mıntakanın ku't.1Vetl 
bir manzara-.Ytnı görecekler ve arkad,a§ımızla berabc-. 

yurdun en ·ücra 1'öşclcrino varıncıya kadar aokulacaklar, uzakta yu
şıyan vatan~lann adetltnini, an'anelerini, zevklerini, eğlencelerinı, 
çalı§malarını, hayatlannı öğreneceklerdir. Bu röportaı1ar bir i J.i 
güne kadar ba§lıyacaktır. 

lzmirden röportajlar : 

Arkadcıfmız Suat Denli§ lzmi1' §ehtr ve civcınna o>, 
~ gitnlük bir tetkik aeyahati yaptı. O havalinin bü 
tün müeaseselerini, mekteplerini, iktl8adi faaliyetlerim 
tetkik etti. lzmirin mllnevverlerile, i§çilerile. her m
nıfta,. hal1'-ıyla görilştll. Bergama, Nazt1li, Menemetw 
kadar ·uzandı. Bu tetkik röportajları, bize lzmirin fçi1ıi 

ve dışını gösterecek, hayatını anlatacaktır. 
lzmirden röportaıl.art yanndan Uibaren yedinci aayfamızda tak"i7. 

r.diniz. \. ______________________________ , __ --'~ 



z 1 
Bratislava mektubu 

Küçük antant toplanb
sında konuşulan işler 

Avusturyanın küçük antant 
devletleri ile münasebetleri 

T. A l'.J 

lngiltere ile 
ticaretimiz 

Birçok tacirler temaslara 
giriştiler 

Üniversite yaban
cı diller mektebi 
kaldırılacak mı? 

Bir kaçakçılık 
muhakemesi 

İstinye şirketi al ey hin
deki dav~ya bakılıyor 

Bir komisyon, talebenin 
Türk - İngiliz ticaret aıılaşması Bundan bir müddet evvel lstiny B ratislava, (Hususi muhabiri-! hakmm resmen tanınması yolundaki dolayısile bazı ihracat tacirlerimiz şikayetlerini tetkik Dok Şirketi tarafından yapılan güm 

e 

mi.z yazıyor) - Burada Çe- İtalya.n isteğini de tetkik etmişlerdir. İngiliz ithalatçıları ile temaslara g:i- ediyor rük kaçakçılığının muhakemesine 
koslovakya Hariciye Nazın Krofta- Bu sebeple konferans, müspet bir rişmişlerdir. Hububat, kuş yenü, ke-

1 

uncu ihtisas mahkemesinde dün de 

-
9 

nın riya.set.inde toplanan Küçük An- sahada Milletler Cemiyetinin ıslahı pek ve buğday gibi maddeler de dahil üniv~rsit~ye bağlı ~aban_cı diller vam edilmiştir. , 
tant devletleri son içtimaı müteakip meselesile meşgul olmuştur. Kongre- olduğu halde bir çok cinsler i'lzerin- mektebı talimatnamesı mucıbince bu İddianemeye göre, şirket, gümrü 

-

§U resmi tebliği neşretmişlerdir: de gene, KilçUk Antant devletlerinin de şimdiden mutabık kalınmıştır. Ta mektebe deva.m etmek mecburiyetin- resimlerini vermeden bir hava vincı 
''M:'-Ak lerd tk Fransa ile olan iktısadi rnünasebatı- d 1 tal b 1 ld ki ~ ere e te ik edilen Kil- . cirler alakadarlara müracaat ederek e o an e e er, mensup o u arı d-'·· b. 

k . 
· l ti1 i k l tmI ve ile 300 amper kudretin ~ı ır dina ÇUk Anta.ntm vaziyeti, mayıs ayında nın genış e mes arar~ mış anl h kkmd alt\ t · temiş- fakültelerdeki bütün derslerden mu- -
. .. d t k"k dil aşma a a m l.lma lS b' M b. l t 

Belgrad toplantısında olduğu gibi R~sya. ile munasebatı a et 1 e •. }erdir. Yeni anlaşma hem klering ve vaffak olsalar bile, ecnebi lisanından moyu ır acara ve ır pu anya e z-

tesbit edilmiştir. Her Uç devlet, umu- mıştir. hem de takas yoluyla ihracata im- dönerlerse fakültelerde de sınıflarını gilu ile 150 metre boyunda bir te 
mi sulhün ve kendilerinin emin bir Avuaturyamn Küçük Antantla kin vermektedir. Tacirler fazla ihra- değiştiremezler. Sekiz on dersten mu halatı ve fabrikanın elektrik raerke 

1 

-
u vaziyette olmaları taraftan kalmış- mÜna6ebetleri cattan dolayı paralarının klering usu vaffak ·olmuş bir gencin bir tek ders ~e ait büyük bir elektrik dinamos 

!ardır. 1Ierde de sulh yolundaki iş Kongrede, Avusturyanrn Sen liyle güç tahsil edildiğini görürlerse için bütün bir sene tekrar ayni sı- nu Kalkavan Zadelerin Adal~t vapu -
birliği fikrine bağlı kalacaklardır. Jermen muahedesinin a.ske- takas usulüne baş vura.bileceklerdir. nıfta kalması birçok gençlerin talı- runa ve (İstinye Dok) isminde b 
Gene her üç devlet, Milletler Cemi- ri .hükümlerini kaldırdıktan sonra Anlaşmanın bir maddesine giire sil heveslerini kırmaktadır. Bundan 

ir 

yeti prensiplerine sadık bulunacak- Küçük Antantla olan milnasebatı ve de, anlaşmaya bağlı olmıyan madde- başka yabancı diller mektebinde 
lardır. diğer mağlup devletlerin de Avus- ler için de her iki htiktlmetin muvafa- derslere saat 18 de başlanılmaktadır, 

KUçUk Antantm 1921 senesinden- turyayı ta "p ederek sulh muahede- kati alındığı takdirde takas usuliylo Halbuki sabahtan on.seki1.e kadar bu 

Lehiatanın yeni vaiyeti 

beri tavsiye ettiği mmtaka.vi misak- !erine halel getirdikleri ,takdirde alı- iş yapılabilecektir. lunduklan fakültede muhtelif ders -
nac&k tedbirler görUşULmüşttir. l lerle yorulmuş olan talebe .samimi o-lar, aulhün en mühim bir elemanını sveçle ticaretimiz 

Her Ur de· vlet, biribirlerinin iç siya- larak bu mektebin derslerine de de-
teşkil etmektedir. Lokarno misakı ve " Türk 1sve~ anl~masmm 2 numa-

1 Setıen.ne kan•mıyacakla.rmı karar- vam etmeyi arzu etse er bile yorgun-onun yeniden tanzimi meselesi, kon- .., ralı listesinde bazı değişiklikler ya- d 
il U Kil 1 .. ..+ırmı•la.rdrr. . . luktan dolayı verilen erslerden la-fera:nsta bilhassa götilşUlm şt r. - ~~ !i pılmış, kontenjan fazlası olduğu ıçın 

d d Bu"tiln KUrilk Antant devletle~nin .. . 1 d 0 . yıkiyle istifade edememişlerdir. çilk İtilaf, kalan devletlerle e os- .. •• gumnik er e bekliyen 200 kılo sar- b 
ed k · ekonomı"k milnase'\.Atlen"ne gelecek gıl k" v d . . . Esasen bir kısım tale e de Boğaz, ta.ne bir mUnasebat takip ece tır.,. ut: ı agı m ithaline mı.i.saade edılrnış 

a.y Bükreşte bakılacaktır. tir. Bundan başka cilalı mukavva Kadıköy, Bakırköy gibi şehrin uzak 
yerlerinden Üniversiteye gelmekte 

romorkörü de Davut Kaptan ismin -
de birisine satmıştır. 

Geçen celsede sorguya çekilen şir -
ketin müdürü umumisi Şarl Şadvar 

dan sonra dün de şirketin fabrikasın 

da. çalışan elektrikçi Leon, Panayo 

Zaharopulos ve Pavul Lokaçiko v 

kaynakçı Ziya, Azmi ile avukat Na 
ci şahit olarak dinlenmişlerdir. Ş 

bitlerin ekserisi şirketin listede 

malları mezkı1r şahıslara sattığı 

-
-

t , 

e 

-
a-
ki 

nı 

•• 
O ğrendiğime göre, Küçük An-

tantın bu kongresinde her 
şeyden evvel Çekoslovakya ile Le
histan arasındaki mUnaseba.tı ince
lenmiştir. Kongre, Lehistanm politi
kasında. son zamanlarda mühim bir 
tebeddül vukua geldiğini ve Lehiı;ta
nm an'anevf Fransız d°"Uuğuna 
döndüğünü memnuniyetle kaydede
rek, bu vesile ile Lehistanla. Çekos
lovakya münuebatmm da salah bu
lacağı Umidini izhar etmiştir. Küt;ük 
:Antant hariciye nazırları, Ha.beş il-

KUçilk Antantm gelecek kongresi için de 15482 kilo kontenjan verilmi!j olduklarından yabancı diller dersleri-
Cenevrede toplanacaktır. Romen Ha- ve 3000 kiloluk lastik kontenjan kal- ne bütün kış mevsiminde devam e- söylemişlerdir. 
riciye nazırı. geçen akşam memleke- dırılarak bunun yerine 5000 ldloluk dememek zaruretinde kalmaktadır~ Muhakeme, gelmiyen şahitlerde 
tine dönmüştür. Yugoslavya Başve- oyun topu kontenjana konulmuştur. Salahattin, İbrahim ve Harri nam 
kili Stoyadinoviç te, Çekoslovakyada lar. , 

n 

ın 

T k b 
Bütün bu sebeplerden dolayı ya- da bir Almanın dinlenmesi için bıı Prag. Pilzen gıoi bazı şehirleri ziya- • t f • 

ret ederek birkaç giln içinde Yugos- ıcare me e 1 bancı diller mektebi kurulduğu gün- ka güne bırakılmıştır. 
ş-

ıavyaya dönecektir. denberi beklenilen randımanı vere-

Kongrede hazır bulunan Çekoslo- Profesör Ali Fuad memiş ve devam eden talebenin müte 
vakya. hariciye nezaretinin matbuat d l d" madi surette §ikayetlerini mucip ol-
mu .. dilrlüguv .. •efi Ha.ven, Kürük An- mÜ Ür Ügw e tayin edil ı l 

s .ı " muştur. Bilhassa geçen tedris yı ı so-
tant kongresinin hitllll1 bulması do- İktısat VekaleUne bağlı yüksek nunda bu mektebe devam eden tale-
layııiyle yerli ve yabancı gazeteciler iktısat ve ticaret fakülte ve mektc- beden yüzde yetmişi yukarda saydı-
•erefine bir ziyafet vermiştir. v b ı d d 1 · t·h 1 
v bi müdürlüğüne kıymetli profesörle- gımız se ep er en o ayı ım ı an a-

Cinayet tahkikab Tüfekle oynarken 
rimizden Ali Fuat tayin edilmiş ve bu 
tvrin tasdika iktiran etm.i&tir. 

Dünden itibaren yeni vazifesine 
başlıyan Ali Fuat, Fransada ulumu 

siya.siye ve hukuk tahsili yapmış, 

memleketimize döner dönmez Anka

ra hukukuna. profesör tayin edilmiş, 

üniversite tesis edildiği zaman İstan

bul Hukuk Fakültesi Hukuku Esasi
ye Profesörlüğüne tayin olunmuş

tur. O tarihtenberi hukukta Esasi
ye profesörlüğü ve Mülkiye mekte
binde gene Hukuku Esasiye ve Hu· 
kuku amme pröfesörlüğü yapmakta 
olan Ali Fuat bundan sonra ilaveten 
bu mektebin müdürlüğünü de yapa
caktır. 

rı kazanamamışlardır. Maarif veka
letine başvurarak şikayette bulunan 
talebe, yabancr diller mektebi tali
matnamesi değiştirilmediği takdirde 
çok zarar göreceklerini bildirmiş
lerdir. Bu vaziyetkarşısmda tetkikat 
yapmak üzere üniversite Rektörü
nün başkanlığı altında Üniversitede 
bir komisyon kurulmuş ve dün ilk iç
timaını yapmıştır. Komisyon ay ba..,ı
na. kadar tetkiklerini bitirerek rapo
runu veka.Iete gönderecektir. Tetki -
kat neticesinde bu mektebin ya büs
bütün lağvına karar verilecek, yahut 
ta mektepte talebenin istifade edebi
leceği şekilde ıslahat yapılacaktJT. 

Tabancayı saklıyanlar 
da tevkif edildiler 

KUçUkpazarda Haydar isminde bi

rinin ölümü ile neticelenen katil v.1k' 
&BI hakkında tahkikat& devam edıl

mektedir. Katil ileti olarak kullanı

lan ~bancanm Behlw ve Hüseyin is

minde iki kişi taraf mdan San Hüsı>

yinin kardeşine verildiği anl:ışılmış

tır. Behl1ll ve Hils?yin, yakalanmı!J, 

haklarında tahkikata ba§lanmıştır. 

Kalem ve ıaat hırıızı 

Tramva.yda Sami isminde birisinin 

kalem ve sa.atini a.şrtıp satan Mu.sa 

dün adliyeye teslim edilmi§tir. 

Silah ateş aldı, bir 
çocuk yaralandı 

Emirginda oturan İbrahimin o~
lu 7 yaşında Mehmet, a.v tüfeği ile 
oynarken tüfek kazara patlamış, saç 
ma.Iar sağ bacağını parçalamıştır. 

Yaralı çocuk hastaneye kaldırılmış

tır. 

Bıçakla yaralandı 

Galatada kunduracı Apostol dük
kA.nınd& çalışırken elindeki kundu

racı bıçağı kazaen bacağına saplan

mif, kendisi hastaneye kaldmlmış

tır. 

O ç yüz lira çalmıt ! 
Osman isminde birinin cebinden 

Uç yüz lirasını a.şıran Zonguldak!! 

Süleyman oğlu Musa, dün birinci 

sulh ceza mahkemesi kararile tevkif 

edilmittir. 

Bir kızın ayakları kırıldı 
Yedikulede tramvay caddesinden 

1 geçen Anastasın kızı altı yaşnıda So
f ulaya şoför Alinin otobüsü çarp

mıştır. Kızın ayakları kırılmış, has

taneye kaldırılmıştır. Şoför yakalan-

Havagazinden zehirlenme 
Şişlide yeraltrndaki hava.gazi tesi

sa.tmdan gaz intişar etmiş ve bundan 

o civarda oturan Nuri oğlu Ş('fik mü 

teessir olarak tesemmüm alaimi gös
termiştir. 

Adli tabip Haşim Şefiği muayene 
ederek hastaneye kaldırtmıştır. 

Kadıköy iskelesi 

Yeni iskele 15 Teşrinde 
yerine konulacak 

' ~kay idaresinin köprüye Kadıköy 
vapurları için yeni bir iskele yaptrr

makt& olduğu malumdur. Bu iskele 

15 Teşrinievvelde yerine konacak \'e 

bu ameliye iki gün sürecektir. 
Akay idaresi bu mUddet zarfında 

Kadıköy ve Haydarpaşa yolcularının 
Üsküdar iskelesine çıkartılmasını 

düşünmüş, fakat belediye seyrisefer 
noktasından bunu mahzurlu görmfig 
tilr. 

mıştır. 

Alacak yüzünden 
Tahta.kalede bir handa. oturan 

Hakkı ve :Mustafa arasında a.hcak 

yüzünden kavga çıkmış, Mustafa, bı

~a.kla Hakkıyı muhtelif yerforinden 
ağırca yaralamıştır. 

Mustafa yakalanmış, Hakh."t has

taneye kaldırılmıştır. 

Vapur 
acentaları 

Navlun ücretlerinde 
ye~i tenzilat bekleniyor 

Ali Fuat, dün derhal mektebin teş
kilatını, programlarını ve umumi va
ziyetini tetkike başlamıştır. Yeni mü
dür bu tetkiklerini ay sonuna kadar 
ikmal edecek ve raporunu vekalete 
verecektir. ÖnümUzdeki tedris yılın
da bu mektepte bazı ıslahat yapıl -
ması mevzuubahstır. 

Adliyede dünkü toplantı 
Adliye müsteşan Hasan Safiyyüd

dinin riyasetindeki komisyon dün ıle 
İstanbul adliye dairesinde toplanmı.,. 
tır. Komisyon dünkü içtimamda tn('Ş 
hut cürümler kanununun tatbikatı

na ait talimatnameyi hazırlamıya. -devam etmiştir. .. 

Başvekil lımet lnöniı 
Başvekil İsmet İnönü, dün, refaka

tinde İstanbul valisi .:Muhittin Üstün
dağ bulunduğu halde öğle yemeğini 
Park Otelinde yemişlerdir. 

E!ektrik şirketi 

Hükumetin şirketi salın 
alacağı söyleniyor 

Elektrik Şirketinin' hesaplarını tet 
kik etmek üzere şehrimize gelen ye
di kişilik heyet, çalışmalarına de
vam etmektedir. Tetkikatın Teşrini
cvvelin haftasına kadar sürmesi 
muhtemeldir. 

Alakadar mchafilde söylendiğine 
göre, Nafia Vekaleti Elektrik Şirke
tini satın almak düşüncesindedir. An 
cak, kat'i karar bu heyet tetkiklerini 
bitirdikten sonra verilecektir. 

Kaybolan motör 
Dört gün evvel Alçı yoliyle Gem

likten Kartala gelirken kaybolduğ·ı
nu yazdığımız Muzaffer motöründen 
dün akşama kadar bütün Marmara 
limartlarına çekilen telgraflara rağ
men bir haber alınamamıştır. 

1 
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PERŞEMBE Bugünkü Hava: AÇIK 
Hava dün akşamdan itibaren biru dü

zelmiştir. Bugün de iyi geçmesi muhte -
meldir. Ancak barometro yükııelmekte ol
duğundan bu gece veya yarın fırtına ihti
mali mevcuttur. 

Memlekette de kısmen bulutlu reçecek-

9 uncu ay Gün: 261 Hzır: 135 

1355 HICRI 1352 RUMİ 
Cemaziyelihır: 30 4 Eylill 

Güneş: 5,42 - Ofle: 12,09 
ikindi: 15,38 - Akşam: 18,16 
Yatsı: 19,50 - Imsik: 4,1 _,_...,._ .. ___ , __ ,._ ____ _ 

Soğuk hava 
antrepoları 

Heyet, tetkikat için 
Sapancaya gitti 

Tilrlr;ıro";..., \..:-~H"\1, ,,oT""l.o .... ;_..:ı_ -~ 

ar ğuk hava. tertibatını havi antrepol 
hakkında tetkikatta bulunmakta ola 

Türkofis müşavirlerinden Zeki Do 

ğan Edirneden şehrimize dönmüş 

tür. Trakya mıntakasında üzü 

kavun ve karpuz ambalajları üzeri 

·n 

-
. 

m, 

n-
de tetkikler yapmıştır. 

Zeki Doğan, Müşküle namı ve 

len üzüm einsinin Avrupa piyasal 

rmda tanınmasını temin için dün ı 

kişilik bir heyetle Sapancaya gitm 

ri-

a-

'ki 

t~-

tir. 

Bir kadın kayıp 
Mehmet paşa yokuşunda otur 

Göreleli Osmanm karısı oğustos 
29 uncu cumartesi günü evinden ç 
mış, bir daha ortada görünmemiş 
Osman, kansının gitmesi muhtem 
yerlere başvurmuş, hatti. Görele 
de telgraf çekmiş, menfi cevap alm 
trr. Osman İstanbul zabıtasına. 
müraca;ı.t etmiştir. Kadın aranın 

an 
un 
ık-

tir. 
el 

ye 
IŞ-

da 
ak-

tadır. 

er 
i -

Maden reıimlerinde tenzilat 
Maden kömürü ve diğer maden! 

ihracatımı ait resimlerde tenzilat 
çin kararnamede bazı değişiklik ler 

u-

raç 
yapılmıştır. Buna göre, evvelce m 

ayyen nisbette maden kömürü ih 

eden müesseselerden bir ton 18.ve 

krible kömürü için 125 ve tavöna 

mürü için de 96 kuruş olarak alın 

olan resimler geri iade edilecekt 

ve 

kö-

mıe 

ir. 

8 7 
1 

8 9 1C 11 12 

Galata rıhtnnma bir duba bağlana 
ra.k Kadıköy vapurla.rmm bu duba
ya yanaştmlınalan şekli tetkik edil
mektediı. 

Ecnebi vapurlar acentalan ihra
cat maddelerimize karşı tatbik ettik

leri navlun tarifesini Türkofisin te • 

şebbüsü üzerine ucuzlatmışlardır. Yal 

nız birkaç maddenin navlun fiatların

da tenzilat yapılmasına imkan gö

rülememiştir, acentalar bu maddeler 
hakkında hariçteki merkezlerinden 

malumat istemişlerdir. Gelen cevap

lan bugün Türkofise bildireceklerdir. 

tir. Şimali Anadolu yaiışhdır. Rüzclrlar 
umumiy~tle ~imal iıtikametine her yerde 
kuvvetli esecektir. 

Dünkü hava 
miıtir. Hava tazyiki 770, rütubet 50 dir. 
Umumiyetle hava kapalı reçmiıtir. 

113 14 15ı 1f -· 18 19 

'2021 1222~ :.4,26128 

Bu cevapların müsbet olacağı kuv - Dün biraz yıfmur yaimıştır. Hararet en 
çok 19, en ar 11,5 derece idi. Güneşte 52,5 

\'etle ümit edilmektedir. kaydedilmiştir. Rüzgi!:_§lmalişarkiden es-

· Geçen ıene bugün 
Hararet en çok 26,5, en az 14, rütubet 

90 olarak kaydedilmiıtir. 

27128.293( 
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Siyaset aleini 
Avrupa sulhu 

B eşler konleransı: 

Almanyanm Ren nehri üzerindeki 
yriaskeri sahayı l~gal ve tahkim ga 

e tın~l üzerine Lokanıo misakını ye
emek lazımgelmi~ti. Çünkü Alman 

anın bu hareketi garbi Avrupada 
ulh ve emniyetin temeli olan misaka 

t'i bir darbe indirmişti. Almanya. 

nil 
y 
s 
ka 
nın Ren ı;ıahasmı işgal etm~indenbe· 

Lokarnoyu yenilemek için bir~ok 
plantılar yapıldı. Bu toplantıların 
kısnmıa Almanya iştirak etmiş, 

kısmına i~tirak etmemişti. En ni· 
yet Almanya \'e İtalyanın i~tira
•Je bir Beşler konfera.nsmın top

ri, 
to 
bir 
bir 
ha 
ki~ 
l 
fe 
anma..:ıı kararlaştınlmış ve bn kon

ransm te~rinie,·el içinde veya son· 
nnda t.oplanması için hazırlıklara 
rişilmlşti. Almanya, Fransa, Belçi· 

la 
gl 
ka , İngiltere ve İtalya bu konferans .. 

yeni bir Lokarno ile garbi A vnı .. 
ada sulh ve emniyeti sağlamlı)·a.. 
k, ayni zamanda bu konferans, 
tün A\Tupamn sulh ve emniyeti 

ta 
p 
ca 
bü 
He meşgul olacak daha büyük bir 

nferansa başlangıç teşkil edecekti. ko 

Al manya ile ltalyanın cevabı: 

le 
lJO 

Beşler Konferansını t.opl&mak l'iy• 
meşgul olan İn~ltere hükfımeti 
n günJerde Almanya ile İtalyanın 
plantı davetine aldığı cevaplardan, 
nferaosm teşrinlavelde içtima et.. 
e.sine bnkin bulunmadığım anla-

to 
ko 
m 
mı ştır. İki devlet te konferansın ça... 

abilmesi için diplomatik müzaker~ 
le zemini hazırlamak li.zmıgeldiğl 
şUncesindedlrler. 

lış 

ler 
dil 

to 
Bu suretle Beşler Konf eransmm 
plantısı gecikmiş ve konforansm 
planrp toplanmıyacağı şüpheli bir 
ahiyet almıştır. 

to 
m 

Bununla. beraber konferansı topla
mak için ba.şlıyan siya.si teşebbüsler 

vam edecektir. de 

mi 
Konferansm toplanamamasma a.. 
1 olan sebeplerin en mühimmi Al

anya ile Sovyet Rusya arasındaki 

ıa.,amamazlıktır. Beşler Konferan· 

m 

an 

ın, daha büyük bir konferansa mu· 
k 
l U 

addeme ~kil ettiği kin Rusya Ue 
JUd.UJ"UllU uu UUJ UA h.Uıut:ııaıısca 

te 
H 

tu 

şriki mesai etmeleri kap ediyordu. 
albuki Almanya ricalinln son nu· 
klan buna imkan bırakmamı§tır. 

Anupanın sulbü mevzunbahs oldu· 
~ 

k 
bi 

ğ 

gu sırada Sovyet Rusyanın hariçte 

alması sulhu aksatmaktan başka 

r şeye yaramıyacağı aşikar oldu· 
undan Be~ler Konferansının A\'l'U• 

paya \'Sa.dettiği sulh ve emniyet, ta,. 

a.kkuk edememektedlr. h 
Teşebbüslerin devam edeceği ha-

si 
d 
k 
d 

her verildiğinden ümitlerin henüz ke .. 
lmediği anlaşılıyor. Netekim Lon· 
ra gazeteleri İngiltere hükfımetinin 
onferansta görüşülecek meselelere 
air düşündüklerini bildiren bir mnh• 

l 
d 
1 

tırayı hazırlryarak alakadar devlet
ere sunacağını bildirmekle önümüz· 
eki günlerde diplomatik konuşma• 
ann devam edec~ğini anlatmış olu• 
or. y 

ô. R. DOCRUt 

Ankara hukuku da 4 ıeneye 
çıkarılıyor 

o 
d 
r 
r 
t 

Hukuk ve Mülkiye mekteplerinde 
lduğu gibi Ankara Hukukunun da. 
ört seneye çıkarılmasına karar ve· 
ilmiştir. Bu hususta hazırlanan ta" 
ımatname ve layiha Vekiller Heye .. 
ine verilmiştir. Kararın bugünler • 

dE: tasdik edileceği anlaşılmaktadıt• 
tatbikata bu yıl geçilecektir. -~ . ...._.._. ..... _ .... 

BİRKAÇ 
SAlIRLA 

Y aş meyve ve sebzeler iizerind~ 
tetkiklerde bulunan iç Ticare 

Umum Müdürü Mümta:r: dun akşa~ 
Ankaraya citmiştir. Mümtaz tetkikler 
hakkında bir rapor hazırlayarak Vek • 
lete verecektir. 

~ 

D ün lngili:r: bandıralı Arondor~ 
vapuriyle limanımza 400 ıeYY'\. 

celmi'.Ştir. Seyyahlar bu akşam ~ehr 
miııden ayrılacaklardır. 

* . 
Ş irketi Hayriyenin sonbahar tarı; 

fesi bir Teşrinievvelden itibart 
tatbik edilecektir. 

:{o 

l sviçreye istirahate gitmiş ola~. tJ• 
niveraitc profesörlerinden Not• 

mark dıin ,ehrimize dönmüıtür. 
:{o 

•"1' 

Ş ehrimiıde evvelki gece iki, d~ç 
aaat 10 da bir olmak üzere 

zelzele olmuştur. ~ 

~~ 
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F asta lspanyol asilerine 
karşı isyan ·var 

~lmanlar Şarkta, İspanyollar Garpta 
bolşevizmi ezmek istiyorlarmış 

r Londra, 16 (Radyo • Tan} - Bu
giln İspanyada.ki harekata dair çok 
az haber gelmiştir. Hükbıet, ya.ban
cı lejyonların Futa Asilere karşı kı
yam ettiklerini haber veriyor. Diğer 
taraftan Bilbaodaki hilknmet kuvvet 
leri Asilere iltihak etmek istemişlerse 
de liderleri kUI'§un& dizilmişlerdir. 

Asilerin hükiımet komitesi reisi olan 
General Kabanellas Alman Ajansı 
mümessilini kabul ederek §U sözleri 
söylemiştir: 

"- Alman milletine deyiniz ki: 
Burgosda bulunan İspanya milli mü
dafaa komitesi reisi general Kaıbenel 
las, ileride her ne olursa olsun, ko
münistliğin ve anarşistliğin mütef~ 
8ih zihniyetine k&r§I yaptığımız mü
cadelede Almanyanın gösterdiği dost 
Juğu ve manev! mUzalıereti lspa~-

mmdan sizin şarktaki vazifenizden 
da.h& az mtihim değildir. 

Malagada 
Londra, 16 (A.A) - Dally Tele· 

graph, Malaga'da Halk çephesi hükü
metinin tamamen dağılma halinde ol
duğunu yazıyor. Bunun sebebi milis 
sosyalist, komt.\n:lst ve anarşist grup
ları arasmdaki anlaşma.zlıklardır. 

Bu gazeteye göre, anarşistlerle ko 
münistler, vali Veganın itidal haklan 
daki tavsiyelerine kulak asmıyorlar 

ve Malaganın şimdi hilr bir şehir ol· 
duğunu ve kimsenin Madridin emir
lerini dinlemeye mecbur olmadığını 

bildiriyorlar. Bunlar hergUn muha.
smıla.rm tevkif ve idamına devam et
mektedirler. 

N afi.z komünistlerin ortadan kay -
-L-.l...a-1-1-..-... ...._._,._.........___ .&rltS-.-.... a 1va VA 

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

D oıt Yugoslavya Ikinei Piyerin 
dolum yıldönümü münaaebctile 

Atatürk ile dost ve müttefik devletin 
Kral naibi Prenı Pol arasında tebrik 
ve te§ekkiir telgrafları teati edilmi~ti.r. 

• :fo 

s ovyet Hariciye Komiseri Litvinof 
Asamble toplantısında bulun 

mak üzere dün Moskovadan Ccnevreye 
hareket etmiııtir. 

• 
K udüıteıı bilidiriliyor: Hükılmet, 

Arap grev komiteıinin ıreve de
vam edip etmemek husuıunda bir kar.ır 
vermek üzere peroembe günü yapıl. 
m.aııma karar verdiii toplantJyı yuak 
etmiotir. · 

A iman Propaganda. Num. Göbbelı 
şu günlerde Atmayı zıyaret e· 

decektir. - ________ _, 

.Avrupada sağ-
1 sol çarpışması 

[Başı 1 incide] 
işçilerin işlerine döndükleri görülü
yor. Fa.kat şimaldeki Lil şehrinde 

sollar ve sağlar arasında bugün kav
galar olmU§tur. Eııkiden Ateşli Haç 
ad.mı taşıyan, bugUn Yeni Sosyalist 
diye tanılan ve gene Miralay Dö la 
Rok'un liderliği altında bulunan fır
kanm. içtimamda.n sonra Lil şehrinde 
sağlar ile sollar arasında silahlı bir 
kavga olmuş, otuz kişi yaralanmıştır. 
Liyon §ehrinde de buna benzer .kan
lı bir kavg~ olmuştur. Yaralananlar 
vardır. 

BELÇIKADA 
Brüksel, 16 (Radyo - Tan) - Bel

çikanm yan faşist fırkası olan Reks 
partisi ile sosyalistler arasında bu
gün bir hadise vukubulmU§tur. Reks 
fırkası lideri Degrel lsviçrede bulu
nuyordu. Kendisine fırkasının içtimaı 
yasak edildiği haberi verilmiş ve Deg 

1 YUGOSLAVYA NOTLAR! 1 i.lfıf'i.fK 
Hadiselerin yakından 
ve uzaktan görünüşü 
Hırvatlık davasının Zagrepteki 

manzarası 

Belgradda Türk Sefareti btn.a81. 

Da"lmaçya sahilleri, ıı Eylul 
Belgradda.n ayrılmazdan evvel ken

di sefaretimizde hususi bir akşam 

yemeğinde buluştuk. Sefaret heyeti
mizle vatandaşça görüştük ve tenev
vür ettik. 

çiftçi fırkasını temsil eden elli me -
bus Iskopçina meclisine gitmiyc,.r, 
devamlı bir objeksiyon halinde bulu 
nuyor. 
Şimdi işin yakından görünüşüne 

bakalım: 

Belgrad Sefirimiz Bay Haydar, se- Bir kısım Hırvatların kalbinde bir 
kiz sene fasılasız surette şimdiki va
zifesinde bulunmuştur. Balkan lisaa
larmı bilmesi, zekası, olana bitene 
karşı uyanık bir alaka göstermesi 
sayesinde hem Yugoslav hayahna 
nüfuz etmiş, hem de burada kendisi
ne sevgiye dayanır bir mevki yap-

Sen! 
Ben, "sen" Iifmı sennem. Sevmem 

ama söyledim. Çünkü bu söze muha.
tap olmıya alışmış olanlar vardır ki 
onlara. "siz!" derseniz yadırgar ve te
dirgin olurlar. Bununla beraber ben 
"sen!" demesini sevmem. Onun l!:in
dir ki hiç iyi bllmediğim halde lngi
lizceyi severim. Zira - haşa huzur
dan .- adama küfrederken bile: 

1 - Sizin ... diye hitap eder bir dildJr • 
Bu dJlde sen, yalnız Allalıa hitaben 
söylenir. 

Bu böyle oladursun! Galata tilne
linin içinde ve dehlizln tam ağzında 
bir kömür ilanı gördüm. Tıpkı Surei 
l.Uusa.'da hitabı izzet vaki oluyormuş 
gibi: "Kışın ü~ümek istemiyorsan 
kömüriinil yazdan al.,, 

Diye adama bir emrediyor ki; b!&
sında bir "ya kulum!" hitabı eksik. 
Ve o kadar dürüşt ki; adam soğuk
tan don~a kömür abıuyacağı geliyor. 
Bu JaübaJi ilanın bende yaptığı bu 
teıııir belki bir kıymet ifade etmez ,·e: 

- Senin hoşuna gltmiyebiUr! di
yebilirsiniz .. Lakin türk~eyi terbi~·eJi 
konuşmayı gazeteden, ilandan, sen
den, benden öğrenen ve herkesten 
fazla öğrenmeye muhtaç olan bir ta
baka vardır ki i~te o kalabalık taba
kanın terbiyesi üzerine bunun 15.iiba
li bir tesiri olacağına şüphe yoktur. 
İşte ben onlan dlişündüm. 6erçi 
kimse karşısındakine, "sen'' demekle 
büyümez; muhatabı da kü~ülmez. 
Lakin terbiyeden ziyan edilmiş olur. 
An Paşaya. atfen anlatırlar: Paşa. 
tavla meraklısıymış. Meşhur tavla. 
ustalanndan Nesim isminde bir Ya
h udi ile oynarken muttasıl: 

- Düb~ efendimiz, hepyek efen
dimiz. 

Diye oynarmış. Yalanlarından bE· 
ri sormuş: 

- Paşa. efendi! Bu Yahudiye mut
tasıl "efendimlz" diye hitap ediyor
sunuz. Değer mi ya?! 

Pa§a da şu cevabı vermi~: 
- Değer mi değmez mi bilmem. 

Fakat başka türlü ~örUşürsem dilim 
fena eörü meve alışır. YahndJyle ı:ö-
•. 9 • ~ • "' ' 
riişeceğim diye lisannnı hürmetsiz 

riyor. 
Almanya bizzat kendi tarihi vazl

f esini müdrik olarak daha bidayette 
komünist ve Marksist tecavUzline 
karşı sarfettiğimiz gayretlerin ma
nasını anlamıştır. Milletiniz ve şefi

iliz şarkta nöbet bekliyorlar. Biz de 
bunu garpde yapmak istiyoruz. Bi
zim vazüeıniz Avrupanın atisi bakı-

oradan da Barselona geçml§ olmala - ı 
rmm muhtemel bulunduğu söylen
mektedir. 

mıştır. Iki müttefik memleket ara
sında Bay Haydarın canlı bir dostluk 
köprüsü hizmetini gördüğünü söyle • 
mek mübalağa olmaz. Müsteşar Ba.i 
Şefkati ve sefaretimizin diğe~ erkanı 
da memleket hayatına: karışmışl:t.r 
ve keruıuenııı çok sevdirmişlerdir. 

Yemekten sonra sefaretimizde bü
yük bir süvare vardı. Yugoslav na
zırları, lskopçina reisi, gazeteciler' 
çok samimi bir hava içinde toplan· 

takım siyasi emeller bulunmasın -
dan tabii bir şey tasavvur edilemez. 
Hırvatlar asırlarca yabancı tazyike 
karşı kendilerini müdafaa etmiş in· 
sanlardır Bu müdafaayı çok parlak 
surette, çok muvaffakiyetle yapmış
lardır Bu sebepten benlik hisleri kuv 
vetJenmi.ş, başka bir tesir altına fdilş 
mek, benlikten bir şeyler kaybetmek 
korkusu hastalık halini almıştır. Yu 
goslav camiası içindeki benzerlik ve 
yakınlık hislerinin Sırplık, Hrrvatlık 
gibt ay'rıhk• medUillerm· gölgede 'bı
rakmam ve tam bfio birlik ve ahenk 
husule gelmesi ister istemez bir za
man meselesidir. 

IAflara alı~bra.mam. Bir miişteriye 
satıcının her zaman saygı gösterme. 
si kendi menfaati icabr olduğu şöyle 
dursun, halkın görüşme diline de do
kunmamak için bari şu bir tek nümn
nesini söylecliğim senli benli ilan ve 
propaganda çesidinden artık l'RZj;'eç· 

Rek blribirimizle "siz" diye konuş. 
sal<! 

Zaimis öldü -
Dost Yunanistana büyük 

hizmetler yapmışhr 
'.Atına, 16 (Hususi) - Eski Yunan 

Cumhur Reisi Zaiınis Viyana.da vefat 
etmigtır. Gazeteler kendisinin çok 
eski ve özden siyasi hayatı hakkında 
hararetli yazılar negrediyorlar, Yuna· 
llistana ve Yunan milletine yaptığı 
~ksek hizmetleri minnetle ka:ydedi • 
~orlar. 
Başbakan Metaksae, Viya.nadaki 

l!'unaıı Elçiliğine bir telgraf çekerek, 
rerek kendi ve gerek htlkfunet adın&, 
Za.imisin kansına derin teeuürlerinin 
btıdirilmesini rica etmi§tir. Ölüm ha
beri, Korfuda bulunan Krala da bil· 
dirilmiştir. 

Zaimisin cenuesf Atinada masrafı 
iıevlete alt olmak üzere kaldınlacak 
•e kendisine Başbakan meraaiml ya -
a>ııacaktır. 

Habeşisfanda 
İfalyaya karşı 

isyanlar 
" [Bqr 1 incldeJ 

KurfUD& dizildiler 
Roma, 16 {Radyo - Tan) - İspan

ya Cümhurreisi Azana ile Başvekil 

ve Harbiye Nazın Kabarello'ya karşı 
suikast yapmakla maznun dokuz ki -
§iden yedisi kurşuna dizilmişlerdir. 

Hitlerinin 
sözleri 

ve /talya 
Roma, 16 (A.A) - Nasyonal sos

yaliet kongresi, Roma matbuatında 

mühim bir akis bulmaktadır. Hitlerin 
kapanış nutkunun siyMal mahiyeti 
bilhassa kaydediliyor. 

Tribuna gazetesi, bu nutku, Avru
pa medeniyetini bolşevik tehlikesine 
karşı müdafaa için birleşmek üzere u 
lusla.ra yapılmI§ lcll bir mUracaat o
larak tefsir etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Üçtlncft Alma.n İmparatorluğu tes 

lihatmı tacil etmigse, bunu, Asya a
maçla.mu unutarak sillhlarmm bü
tiln ağırlığı ile, kanaatince bolşevizın 
için olmuş hale gelen Avrupa bölge
lerine doğru propagandasını yaymak 
ta olan Sovyetler birliğinin muazzam 
teslihatı üzerine yapmaya mecbur ol
muştur. Alman ordusu, batı Avrupa 
için bir tehlike değil, bolşevtzm teh
Ukesine karşı ilk seddi teşkil etmekte 
dir. 

Journale d'İtalia gazetesi de şu sa
brlan yazıyor. 

Bitler, kapanış nutkunda kongre
de bUtiln dünyayı bOloevi~ tehlikesi -
ne karşı teya.kkuze davet eden diğer 
hatiplerin fikirlerini hUlisa et.mittir. 

rinde sayrme, bu yUzden çıkan hadt
'eler üzerine hUk~et bazı yerlerde 
~bıta kuvvetin! arttınnaya !Uzum 

88etnıi§tlr. Bttldmıet İtalya tşçllerl Murahhasların başında Ha~in Lem 
"2-a.anıda yapılan a.ntlfaglst propa.- dra sefiri doktor Marten bulunuyor. 
landa.ya karşı gelmek için zabıta ida Geçen assamble içtimamda Habeşis
~inde yeni bir rube vUcuda getlr- tanı Ras Nasibu tem.sil etmişti. Ha-
!tılştu.. be, murahhasları içti:maa kabul .edil-

Karı,rk if diği takdirde İtalyanın assambld iç -
l.ondra, 16 (Radyo - Tan) - Ha- timama iştirak etmiyeceği muhak
~ İmparatoru Haile SelA.siye Millet kak sayılıyor. Vaziyet müphemdir ve 
~Cemiyeti assam.blesine munlıhas bir ~ayli karışı:~. Neticenin ne o
""'f...~ göndermeye hazırl~. laca~ malftm f}egildi!.ı. 

mışlardı .. 
Lisanımızı bilen ve memleketimize 

yakınlık duyan birkaç Bosnalı da ha
zır bulunuyordu. Bu arada bilhassa 

Portekiz Başvekili Salazar lslam Cemiyeti reisi Salih Efendi il~ 
tanıştığıma memnun oldum. Vaktile 

rel derhal tayyareyle buraya gelmiş Vefa Idadisinde Arabi hocalığını et
ve içtimaa riyaset etmiştir. İçtima- miş, sonra birkaç arkadaşile bera -
m dağıtılması için zabıta tarafından ber Jstanbulda. (Saadet) isminde 
yapılan teşebbüste iki Reksist yara· hususi bir mektep kurmuş. 
lammştır. Salih Efendi tekkelerin aleyhinde· 

PORTEKIZDE dir. Yeni fikirlere taraftardır. Mem-
Lizbon, 16 (Radyo _ Tan) - Por- leketimizdeki lnkılap hareketini bil· 

tekiz hükfuneti bugün komünizme yük bir sevgi ve alaka ile takip et -
karşı Lejyon tesisine muvafakat et- miştir. Bosnada yeni neslin uyanık
miştir. Yeni lejyonun vazifesi komU- hk göstermesini ve kendilerini an'a· 
nizme k8l'fl nizami kuvvetlere yar· nelerin köleliğinden kurtararak yeni 
dmıdır. Bu kuvvetin, komUnizm aley- hayat §eraitine uymalarını memnu -
hinde yapılan bir nümayişten sonra niyetle görüyor. 
vücuda getirilmesi ka.rarlaştmlmTŞ- • • • 
trr. Başvekil Salazare, bu kuvvetin Sabah erkenden kalktık, Belgrat-
vücuda getirilmesi için 20,000 iniza.lı tan Zağrebe gidiyoruz. içimizde u -
bir istida v ...... a-;atir. 

"""........uıi fak bir tereddüt var: Acaba Hırvat· 
Franııada soıyal rejim lık llenıini nasıl bulacağız? 

değitmiyecek Dttnya gazetelerinin kısmen hu -
Paris, 16 (A.A) _Maliye Na.zırı:, susi maksatlara dayanan neşriyatı, 

dün matbuat mümessillerini kabul et- insanm Uzerinde nekadar olsa bir iz 
bırakıyor. Zağrep iıisana kUskUn in

miştir. Nazır Auriol, Fransız iktısa· sanların memleketi, içinde çalışılmı-
dfyatmın istikbali hakkındaki nikbin yan, uğraşılmıyan, yalnız ıııiyast hoş· 
Uğini izhar ettikten sonra, hUkfune- nutsuzluk körilklenen bir yer gibi 
tin "sermayeyi mecburi surette sefer gellyoı-. 
her edeceği,, suretindeki eayiayı tek- Hadiselerin uzaktan g<SrtlnUşU ile 
zip etmietir. yakından görünüşü arasındaki far

kı Zağrepte bir defa daha ölçmUş ol-
Mumaileyh, demiştir ki: dum. 

Bu şayialar, tamamen saçmadır. • • • 
1'Halkçılar cephesi,, hUk<U:neti, husus! Hırvatıs.rnı bir kısmmda hiç şftp-
millklyeti ihlil etmeyi hiç bir zaman hesiz tahakl(uk etmemiş birtakım is 
düşünmediği gibi sosyal rejimi değig- tekler vardır. Yugoslav clmiasma 
tirmeyi de kat'iyyen batırma getir- yalnız müşterek hanedan, m~rek 
meıniştir. .hancl müdafaa, müşterek harict tem 

sil ile bağlı olmak istiyorlar. Medeni 
unsur Sifatlle kendllerlnl eski Sır-

Fakat bu zaman uzun olmryacak
tır. Çünkü Stoyadinoviç kabinesinin 
itidalli siyaseti Hırvatlara mutlaka 
emniyet hissi verecek ve tam bir Yu 
goslav tesanüdü kurulmasına az za 
manda muvaffak olacaktır. 

Bugünden Yugoslav kabinesinde, 
adliye, nafıa, ticaret ve sanayi, ma
liye ve beden terbiyesi nazırları ol
mak üzere beş Hırvat nazır vardır. 
Bunlar Iskopçina meclisine bir Hır
vat grubu halinde değil, Başvekilin 
reisi bulunduğu Radikal Yugoslav 
birliğinin ft.zası srfatile iştirak etmiş· 
lerdir. Hırvatlar böylece gerek kabi
neye, gerek idare makinesinin muh
telif şubelerine müsavat esası üze
rine karışmış bulunuyorlar. 

'it * • 
Zağrepte ne küskünlükten, ne de 

gayritabiilikten eser yok. Karmca. 
gibi çalışan, şen ve canlı insanların 
mamur ve temiz şehri .. 
İstasyonda bizi Zağr~ umum.l va

lisinin mümessili, belediye reisi, fah
ri konsolosumuz Dr. Milan Miraç 
matbuat mUdürlüğUnün Zağrep mü
mesaill ve gazeteci arkadatlar istik
bal etti. Her yerde,.olduğu gibi kendi 
mizi derhal dostlar ve arkadaşlar a
rasında bulduk. 

Program güzel tertip edilmişti. 

Birkaç saat içinde Zağrebin eski şeh 
rini, yeni kısımlarını, civardaki tabi
at güzelliklerini, hayvanat bahçesi
ni, belediye müesseselerini gördük. 
Ders alacak birkaç nokta üzerinde 
de durduk. 

Zağrepte gördüklerimden, işittik
lerimizden ve bu noktalardan ~ele -
cek mektubumda bahsedeceğim. 

Ahıet Emin YALMAN 

Lokarno işi 
suya düştü 

B. FT;LEK 
- Vakıf icaresinden şikayet eden 

fabriktör okuyucumuza: 
"Mektubunuz çok enteresandır. 

Mahfuz kalmak üzere fabrika adre
sinin veya şahsi adresinizin bildiril
mesini dileriz. 

B. F. 

Rusyadan Alman 
yaya cevap 

[Başı 1 incide] 
meksizin ve mUşkillatr nazarı dikkate 
alnuyarak kat'iyet ve bilgi ile başar
mışlardır. Bütün askeri sınıflar bilgi 
ve tam bir intizam ile hareket etmiş
lerdir. Biz her an huzursuzlukları kar 
şılamıya amade bulunuyoruz. 

Biz daima sulh taraftarı olduk ve 
bundan böyle de yine öyle olacağız. 
ÇUnkU bizim kanaatimiz ancak sul
hün beşeriyete ilerlemek imkanlarını 
vereceği merkezindedir. Memleketi -
miz azimdir ve orada çok, pek çok iş
ler vardır. Durmadan çalışıyoruz ve 
muslihane sosyal mesai cephesindeki 
her muvaffakıyetimiz: kapitalizme 
indirilmiı, bir darbedir. Kapitalistler 
bunu anlıyorlar ve bize harp hazırlı
yorlar. Işte bunun içindir ki daha i
yi çalışmaya mecburuz.,, 

Voroşilof: Kahraman Kml 
Ordunun Sovyetler Birliği işçi • 
lerinin muslihane mesailerini sekteye 
uğratmaya teşebbüs edecekleri her 
an tenkile amade bulunduğunu söy
liyerek sözlerini bitirmiştir. 

Bir yalan haber 
tekzib edildi bistan halkından yüksek görüyor • Hitlerin son nutku buna 

lar ve Sırp idaresi altında bir unsur ----=-=-=::ıı:m==--====-==ı=a:s 
olmak hissi kendilerine ağır geliyor. sebep olmuş 

Bu nutuktan sonra iki saat stlren 
bir askeri geçit resmi yapılmıştır. 

Parls, 16 (Radyo-Tan)-Romaın
ya Kralı Karolün Romaya davet olun 
duğuna dair intişar eden bütün şayi
alara rağmen böyle bir davet vuku 
bulmadığı tahakkuk etmiştir. 

(TAN - Bu haber bizde çıkma

mıştı.) 

idare itibarile muhtariyet istemeleri Londra, 16 (Radyo - Tan) - Yeni 
nin bir saiki de, Hırvatistan varida- blr Lokanıo paktmm esaslarını ha· 
tınm sırf Hırvatistanda kalmasını zırlamak üzere toplanması arzu edi
ve orasmm inkişafına. sarfedilmesi - len beşler kon!eransmm daha uzun 
ni temin etmektir. Bu arzu tahak - müddet toplanamıyacağı anlaşılıyor. 
kuk etmediği için Maçekin Hırvat Bu işin suya düşmüş olduğuna 

inanmak lft.zmı geliyor. Alman devlet 
reisi Bitler tarafından söylenilen son 
nutuklar bu menfi netice Uzerinde 
çok mUhim amil olmuştur. Çünkü Al
manyanm kendi maksatlarını tahak
kuk ettirmek kararında olduğu anla
şılıyor. 
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Radyo ' B R 1 Ç 1 oı~E!!n~K~ 
-------------------------' vaktinde tefhlsle refiJwm mutıaır 

~o. 48 
Briç meaelesi 2° - Levede elinden koz (Al mu blJ teli.ketten kurtaran ve tedavi 

l'uan: Ztro Şakir Bugünkü program •A.'1. 6 oynar. ve (E) Din koz (D) Bini ver- neticeelnde ayağa kaldıran Beyoğlu 

1 k . • lstan • R .s. ~- 2 diğini görünce vaziyeti kavrayıp o- Belediye hastanesi dahili hutalıklar 
aSJ ma JÇJD bal .,, yunu ona göre idare eder. mtltehauw Necmettin Hakkı lzmir-

Oile nqrl~tı: - 12,30 - ı2,so Pllk- + A. D ı.7.J 30 ve 40 leveleri yerden koz (V) llye ailece derin şilkranlanmı gaze • 

. 
Koca kasabada 
adam 13,05 - 13,25 Plikla hafif mtbik. 13,25 n n tenize sunmağı bir vicdan borcu bi· 

14,00 Muhtelif plik nqri)'atL -/ I' Şimdi ele geçip dışarda kalan son liriin. 
aranmıya başlamışh la Tiirk maaikiai. 12,50 - 13,05 Havadiı. D li ve (10) su ile yapar. 

Evveli... Bu, mümkün değildi .. • gtlya, hakkında bazı ihbarlar •vu- Akfam nqrinu: - 18,30 - 151,30 Ça1 .. W .. 1 • kozu almak llzmı. (S) taahhüdünde 
Mazhar Bozbora Böyle bir tefebbUae girİfmek memle- ku bulmufta divanıharp edilmesi saati: Dana muılkiıi. 151·30 - 20.oo Kon- • muvaffak olmak için Uç kar yapmam 

k ti ı. .... tanı....... t .. - bilirdi." • • • ' fennı (1). 20,00 - 20,30 Rıfat ve arka· ------------e """9 ~ 8 ""'r'" vere lazım geliyormUf gibi • onu tevkif datlan taralmdan Türt muıildaL 20,so - • _ kiti olduğundaa impu yapmrya ha-
Sonra, Mustafa Beye de: etmı,... (Afyon) a kadar beraber 21,00 ~fiye ve arkadaıları tarafmdan Türk • ~. 0 .v ,0 . ., cet yok. Bunun için: EVLENME 

- Azizim!.. Buradan kalk gı't. "'türdükten rada .... 11 .... maaikiaı. 21,00 - 21.~o Plikla sololar. •"·~.o 7.6.s.... ıro T -~- yerden bir kil"ilk karo . . go sonra, o Zl.YCWM.J• ı-w. A. Monrt: Tituı, Ouvertare. • u .uı:ı~ ıw YU,___,k 'nıL. dis M kt 1 
Bızım başmıw da derde sokma. De- Balıvermifti. 2-Jos. .cuncl, . Hydio.pathen, ~alser. + .'5 anc mwıen e eb Profe· 
mek; onu dil§manlarmın eline ver· Mustafa Beyin bu suretle kaçml.. 3-~ı~.:;:=0n~~~ a. Arıe auı d. (S) ki.ğıt vererek evveli karo ve o7"~~~ ilel. einalırd • koz (R) .• sörlerinden Tevfik Taylan'm kızı 
mek, ~e göz göre göre öldürtmek dığmı haber alan Etem Bey, bu se- 4- " " ,, : Trepak aaı "Calese sonra kör peyi ailrmU., ve nihayet or- .uı:ı~ • en mnl Mini Taylan ile Etibank Metal şube-
demekti. Bu da; gerek vicdan ve ge- fer de onun ailesinden intikam al· Noiıe~e", (Ballet). . tağmm yardımı ile kör kozu ile kil- oynayıp (W) mn son kozunu da a- si mildUrU mühendis Şehap E. Bir· 
rek hUkümet lWDJna pek namerda- mak istemifti. Mustafa Beyin refi • s-!!~· 'Serenata, nı ıwte espac· çUk şlem istemi§tir. lır. o . . ginin evlenme merasimi, evvelki gün 
ne bir hareketti. kası da, ancak kaza kaymakamının 6-Fr. Lahar, Opt. Lalenbarc (Par - (E) Kontr ve <.S> Sürkontr demif 7 Levede elmden bır lrilçtlk kAro Moda Deniz KIUbünde her iki tarafın 

Bereket Vel'8in ki; vaziyetin ken- refik&BI tarafmdan ga.terilen değer· 1 calar). ve (W) küçük bır trefl ile oyuna oynayıp karo (A) m ile yere 19':er. 
di aleyhine biz' ,ey olduğunu hiase - li bir fedaklrhkla Izm1re kaçırılmif; t==-,;:·T=: :0=:~~ ~. (S) yerden tref1 tA> ar Bu elde karo (D) ili dtlferek elinddrl doetlan huzurunda yapılmqtır. Yeni 
den Mustafa Bey kendiliğinden der- bu suretle de bqka bir faeianm önU az.so - 23,00 Ajanı havadiıi. m .aldıktan aonra kozun (2) Bini oy- (V) utJanr. Befbıe:I Levede !Uzum- evWere saadet temenni ederiz. 
hal hükumet dairesini terketmif; almJDittı. (1) Doktor Ali Rıza lnb7& tarafından: nar ve (W) Din likan olduğuna g6- BUZ bir impu yapsaydı (W) k,aro . 
akrabalanndan birinin evine iltica Etem Bey muradına ermİf artık Zayıflama hakkında. rilr. (D) stnl yapardı; fakat karo CDf ili· Dit tabibi 
ederek orada gizlenmitti. orada tek kalarak cephenin bqma Kahire Oyununu hiç bir tehlite)'8 dilflh'- Din dftJDlediği famıdiJae bile (8) ta-· 

Kaymakam da bu fırsattan istifa· geçmlttf. Fakat bu hareketlerile' miyerek muhakkak 8U1'ette muvat- ro (A) 81111 aldıktan llOIU'a yerden Dr Pertev ATA 
de ~eıı:k derhal Etem Beyin yanı- de, halkın kalbine bir soğukluk ver· UO: Pille neırintı, 7.15: Konferans, fak olmak için (S) na.iJI bir pJln ile Jdlçtlk bir karo oyna)'JP (V) ıdni kur • 
na gıtmış: miftl. BDhıua Etem Beyin maiye • 1,00: $arkılar 1,35: Konferans, 51,00: Kar- oynamalı? tamuya tefebbOB edebilirdi. Yani be- Avrupa.dan avdet etmlftir. 

- Kasabada size k&l'fl bir tek tindeldlere k&rfl herkeste bir ürkün· an, 51.55: RiJ"Uf Sunbatı heyeti tarafmdan • Bu meselenin halli 19 Cumartesi §inci Levede yapmadıtı impam seki- ------------
muhalif yoktur. Hepimiz, size kar- tll husule geı-ı .... ı konser, 10•30.= Piyano Mitat Aıım, ıe.•o: sayımızda çıkacaktır. zindde yapardı. Zaten ll88ll olsa ka· 

h ......,._ Keman: Samı Şena; 11,05: Konıer. (V) ilinin kurtulmuı (D) Din (E) 
fi Urmet besliyoruz hiddetinizi tee- 'EteTm Bey müdafaadan lclz.va. ...................... IS Eylal Salı~" phn ro n.-..... 1.,___ 

kin ediniz. Nafile yere cephanenizi tand&flarma ~bu fiddet ve Günün program ÖZÜ me•P'enin laalli de bulımmısma muıı.ııımuuun.ı. 
tüketmeyiniz. ,ehatnetl, Yunan kuvvetlerine .k&rfl • v.ıo . 4 Şimdiye kadar sekiz Leve JBpDUJ 
~ye ~e~ dökerek, Etem Beyi da göaterebllnılt olsaydı; kendisine SENFONİLER: • A 't. ~ bulunan (8) llOD kozu ile kör (A) sı-

teskın etmııti. Bu henglmede San karfı husule gelen hOfllut&uzluğu 21.45: Kolonya: Ferrarinin "erlerinden • A .5.2 m da alarak taahhildUnQ yerine ge-
Efe Edip Bey de, Etem Beyle bera- belki biraz haflfleteblllrdl. Fakat, ~ Senfoni. tirir. 

YENi NEŞRIY AT 

Holiwt lıtanbul makazin 
Bu mecmuanm 17 EyUU nliaham 

glbe1 hikiyeler ve gl17.el resimlerle 
en son sinema haberlerini yüklll ola
rak Çilanıfbr. 

herdi. · tarihte kaydedilen harp raporlarma llAFb' MUSbd: +9 r.r 1 •Bu meaelenin dikkate defer nok· 
~.Bey muzaffer bir kuman· nazaran, Etem Bey maalesef bu ce • 19.00: Btikreı: Hafif orlrestra. • D v. ıo 6 talan ------------

dan gibı kasabaya glrmif; dolruca lldetl ..x.tarem--'.,..1• Ve cephede, 21.ıo: Lanmı: Yeni orkestra ve ft7olon- •I> 3 : tarmayı tercih etmek. Ktsr (A) 11 ile 
hüldim ti. e--- ~... sel mulikiıL a) bdnci Lewıde pek cazip gijrft- yere geçmek lmkAnı .~ .. de bu 

et dairesine gelmi§ .. Evve- fÖyle bir hldise vukua gelmlftl: 21.25: Radyo orkestrası. + A 1 1 nen koz impumda teenni ederek 3~ 
lA, teılillar çıkanlmlı; (Miralay Kondiliain kumandasm- 21.30: Badapqte: Popti]er orkeatran. • (D) Din tek olabileceğini hatırla- yola gldilmittlr. Yerden el almak 

- Balk, evlerinden çıbm.. lfl1e dald iki alay raddesindekl düşman; 22.05: Pariı postası: Orkestra. malı:; fakat (A) tısttıne (D) dUşnıe- mllmJdln olmı•ych ya befincl lewde 
ıncı.ıe met~ olsun. 7 mart 1926 da (Bozdağ) kuvvetle- 23·10= Eıti Viyana havalarL aeydl o vakit impu yapılabillrdi. impu yapılır veyahut ta karoların 

Diye bağırblmqtL .. Halk, derhal rimıze" cepheden ve ...... hıı..ı .... taar • 23·15= Prac. .JCW.UDAUCW& 24 10 8 da t ç· __ ,._._L b) Betine:I Levede karo tmpu yap iki tarafta Uçer üçer ta.lralm edllmlf' 
bu emre itaat etmi§ti. Fakat timdi nız ederek, kuvvetlerimizi Ala.şehir · : u pq e: ıcan m........ mayıp (V) yi sekizinci Levede kur- bulnnmaama gflvenl.llrdi. 
Etem Bey, kaymakama fU korkunç vadisi istikametinde stlrdWer. Bu OPERA.IAB: 
emri vermişti: hareketin neticesi olarak, mtlfreze 21.10: Brellaa: Meistenlncer YOD Nlren -

- Hadi bakalım, bize bir kaç ki· kumandanı kaymakam Arif Bey, 21.45~~0.:i:r:;t birer perdelilı: opera. 
Dl bul. . muharebe günü verdiği raporda du,. 

- Nasıl kiti bulayım, efendim. manm Alaşehir vadisi istikametinde ODA MUSIKtSt: 

---------------•~11-...nn 
BU AKŞAM 

MELEK - Canım! .. Şöyle asılacak bir kaç llerJemekte olduğunu, ve Salihlideki 22.30: Varıova: Mozart oda maaikisi. 
kf•i MUHTELb' Sineması :ıi' • Kuvayi Mllllyenin tehliked~ kaldığı- Tecrttbesiz oyuncular yani oyun-

.Amlmak l,.fn adam aramak. Bu Çe k Etem bildlrml ti. 20.15: Berlin: Şubert, Brahms tar~ Yeni sinema mevsimine 
ıw • • nı. r ez e f cularm ytbde doksanı (S) in yeriıııle 

akıldan ve hayalden geçebilecek bir Bu haber Çerkez Etemin mane • 21.10: P~: Halk ..,.ıaıan. bqhyor. 
teY değildi. Kaymakam, evvel& yan- ' 22.10: Zürih: Güzel 1Ulalar, dtietolar. kör (D) sini yerden (A) ile alıp der- Kadınlardan 
lı ifittiğinl samıetmltti. J'akat :it- vlyatma tem .wtlnden. mUrettep DANS 

0

11U8bd8l hal koz (D) Bine impu yapmak he-
.1m Beyin dik ve kat'iyet ifade eden fırka kumanclnmm mtı • 11••1L IUOı ıaeru.L veaine dilerler. Bil U)mlHIP• bıraz R 
--~-~ . "ttiw' ..ıııt:..1 • tasta ragwmen Etem, 7 • 8 mart 1926 da 23.50: Var~!L ,,,.Av.· ai&-a, ...... 11 • .:ı .. ..,ıo ... , ..... (D} ili 11( ~ jz M 
1R:UW, ışı gı ou~enn mam 24.25: Vı,.W.Wtilllı - ...... •- 1111- ...... _ • 

bir hakikat olduğunu ifham eyle. Sart kale harabelerinden, müfreze • •••••••n••••• ......... ili bir tarafta tek olabilir; nitekim Fransızca sözlü büyük İ 
mişti. terini Salihlinin prkma çekti. (1) bu elde öyledir. Böyle bir vaziyette Metro Goldwyn fihıd li 

Sart kale harebeleri bu suretle hemen yerden koz (V) ilini oynayıp Oyniyanlar: ROBERT 
..; lyiredamma,tedarikaaılmakedillçin blrkti:aç Bkl- dU,manm eline geçmif; biraz sonra, ı ~';,~EME. impas yapmaya kalkıf'1ıraa &bllr ta- MONTGOM'.ERY • CAROL LOMBARD Dlve olarak: 
9& ne en ece ... u ~s ı -•-'-' do"'rdüncfl k-- (9) lusu Jeve 1 . .. Ullü bul ak bir h li n. diğer mevziler klmilen asker ve ~ t nu.WMU ..... BETTY BOOB ve KAHRA MANi canlı resim 
ışe gon m ' ay m~- L·ı sı-:~~ 1 yapar! Binaenaleyh (S) bu mUliha-kuı di Ete Be , __ h Ik k Kuvayi Milliye müfrezeleri tarafm • ,,,_.,..,_., Aynca: Paramount dünya haberlerinde Nevyork .. Londra"' tayyare 

şey . m y ID'C; a a ar- za ile: J• 

'1 1rir deh,et dersi vermek için git- dan işgal edildiği halde, dtltman ° ...,-..;;._-....-_..__......... Le (D BinJ elinden ile 18 saatte geçen tayyareciler; Bekçisiz deniz feneri ve ispanya _ 
tikçe sabırsızlık göstermekteydi.... • mevkiden tardedilememişti .. lşte, E- llaflf yemekler - Plnola,Ç~ fa- 1 o - vede kör ) n.--.ınnı111111111ı dahili harbi v. s. :tın11111 """""'"""-
Bereket versin ki; hapishanede • ha- tem Beyin cephedeki gördüğü iş, bun- llllye, vifne kompostosu. <_R_> _u_e_aı_rr_. _______________________________ , __ _ 

dan ibaretti. A a.no emekle lstak kikaten asılmıya layık - Uç kifi bu- &.. Y r - ::S.. mayo- i,'llllHlllllltnn1A1111111111m11111ttntilllUllllOIU1lllllllllDIHIR1Hm111llftlmnnı11mm11mmn-~ 
ıunduğu akla gelmif .. ve bu tıç kifi Biraz aonra, Anzavurun son taar • nezif, etli .bamya, reçelli o I MEVSİME ANCAK KADINLARIN S E V E C E Q İ 1 
derhal hapishaneden Çikanlarak, ruzu vukua gelmifti. şimal cephesi .... LOM = BÖYLE BİR SAHE- ERKEKLERİN BECiENECECiİ !_ 
kurbanlık koyun gibi Etem Beye tes- kumandanı miralay Klzmı Bey, bu v :: 
lim edilmişti. Teslim edildikleri an- teli.keti bastırmak için cepheden bir Eski gazeteci arkadaştannuzdan ! SERLE BAŞLANIR! GENÇLERİN ALKIŞLIY ACACil 
de de hemen oradaki ağaçlara, asılı· takım kuvvetler ayırarak Anzavurun Kütahya Meb'usu Naşit Uluğ'un ha- 5 K e:a el rı 
vermi,lerdi. ve Glvur lmamm üzerine sevketmı,- bası mütekait alay katibi Hakkı u. = '-&.rI UrI a 

Etem Beyin bu hareketi, hakika • ti. luğ'un kısa bir hastalıktan 30nra ev- 5 
ten matlup olan tesiri göstermişti. Bu kuvvetler, Anzavurla Glvur J. velki gece vefat ettiğini bUyUk bir 5 
Bütün Alaşehir sakinleri, sanki bir mama galebe çaldıktan sonra, Etem teessürle öğrendik. Merhumun cena- E 
tek vücut imif gibi, bir anda titre • Bey de maiyetindeki kuvvetlerle im· zesi dün öğle vakti Kadıköyündekl i 
mişler; ve Mustafa Beyin llabetin • dada gelml,tl. Ve, malfım olan şid • evinden kaldmlarak Osman Ağa ca- : 
den ümidi kesmlflerdi. · detli siyaseti ile, isyan ocaklarmı iyi münde namazı kılmmı, ve tLile mak- i 

O zaman; mevki kumandam bu· ve haklı bir tedipten geçtrmı,tl... beresinde Allahm rahmetine tevdi i 
Junan kaymakam Haydar Bey, der- [Arkuı varl edilmiftir. Arkadqmuz Naşit Ulu- 1 

KAÇILMAZ 
FranSJZca sözlü büyük Paramount filini. 

YARIN AKSAM 

iPEK 
hal l,e müdahale etmif; Mustafa Be- ( ) (ll"W Mü del ) Sflnri Yiisba ğun bu bUyUk kederine kalbden işti- SİL VİA SİDNEY SİNEMASINDA 1 
yin gizlendiği yeri haber alarak, ~et B~ unacaM. e ... rak eder ve u.bırlar dileriz. lnnttftlffR1Hlnltlll'lftlllflllll'lltltllliilmlllllftUNllltnmJll ............ -llllllllfllllllltmff""Mlt 

Madam. Zaruyl, kollannı kavut· - Geliyonmı, ~! Y&fh kadıiı, g<>J uclle baktl; llOll· - Bana ne? 
turmut; gtllmeği ,acmıağı f8fIJ'JDJt, lclll, kendini bir koltuja aiımftı; ra. toparlandı, clgarayı JWden • • - Bana ne, olur mu, hannnnn ?. 
dudak lllD"&r&k bakıyordu: ' kaprda görünen Madım Zaruyiye e- ken içinden eöylendi: Bu u.atten sonra, piyano çalmır mı t 

- Onlann huyu ile beraber, onlar liyle lf&ret etti: - Allahtan ki ben uyamlmn ... Apğı kattaki, yukan kattaki aparb-
Gece Yarısı 

glbi konUflllağa da bafladm! - Gel mad•merlmı, yuuma o- Ben uyuduktan aonra kaJkmı9 ol • mantarda uyuyorlar ... 
Icli.lin, bu, daha h09una gitmftti; tur.... aaydı, yangın çıkanrdı. Genç kadın, titizlenmlşti: 

lclil, ağır ağır masaya yaklqm11- beyazlanm11 bir dolu bardak rakı katılacak gibi gülüyordu; rakı dolu Yqlı kadını uysal da dejil, mlu lclal, masaya yanapılf. tekrar - Burası, benim evim, defil mit 
b; birden geriye dönerek aordu: duruyordu. bardağı aldı, bir yudum içti, gWmek uslu, onun yanma rltmittt; lclilin bardağı kaVJ'&llllfb: Benim evime kim karlfll'? 

- Madam, hiç rakımız kalmıdı Icli.I, bir kahkaha atarak aordu: istedi, ağzındakini ptlskiirdil; genzi- gösterdiği yere oturdu. - M'.adamcığnn, bana, aoğuk su Madım Zanıyl, ona ,meram u • 
mı? - Ne oldun, M'.adımcığım? ne kaçllllf gibi öksürdü; gtlldü, gUl· Genç tadın, onun yUzüne bakım· ptir..... latmağa uğrqıyordu: 

No. 45 JfütUt YBBARI 

Madam Zanıyi, ppl&DIJI, kapmm Maunm üzerindeki §ifeyi göeteri- dtl • yor; gözleri dalmıştı: Madam Zaruyl, o, ne dene, ne - Çok doğru! Gtııeı aöylUyorsun! 
kenarına dayaDDlllb: yordu: Yqlı kadın, parmağı ağzında kal· - M'.adamcığım, bana; bir clgara söylene, hiç karfdık vermeden, ağ· BuraaJ, aizin evinizdir, kimse kant" 

- Neden sonıyonnm, Hanımım? - Daha tftede var, imrendin.se, llllf, onu seyrediyor, bir şey söyle- ver.... zmı açmaAan, hatıl k8f1111, gözünü mu; kanfmaz, amma, öbür apartı-
Iclil, ona cevap vereceği yerde, 11e11 de iç! miyordu. Madam ?Aruyi, yuttunctu, ve ee- oynştmıdan hemen yapıyordu man1arda uyuyanlar var .. Bu kosk<>-

iki ellle çıplak omuzlanm tutmuttu: Madam Zanıyl afallamıfb: lcli.l, tekrar bardağı dudaklanna abıi çıkarmadan kalktı. bnfenfn ll· lcW, piyanoya doiru gidiyordu; ca apartmıanda, yalnız, biz değilis.-e 
- Oh, Utüyonım. .. Kimonomu p- - Ben o tfteyi, neliklerle salda • götürdü, bir yudum içti, ıiıasa tize - zerinde duran gtlmtıf clpra kutuau- Kadım Zaruyl k()ftu: Habr aaymak var .. 

tirir miain? llllftml. .. O kadar 10rdular da, bitti, rinde, Madam Zaruyinin daha kal· nu aldı, genç kadma getirdi: - Aman hammcJ#mı, vazgeç... lcWln dtltUntır gibi durduğunU 
Madam Zanıyi, kimonoemıu almak kalmadı! dedlmdL .. qer, bunu da dırmadığı yemif tabağındaki tek el· - Buyurun,_ lcW, PfU'&l'&k durmuttu: görilnce cesaretlenmifti: 

için yatak odaama giderken eöylenl- lçmit olsaydılar, cmyacaldardı.... mayı aldı, mırdı. GazU, Madam-Za- lcW. gene ona bakmıyordu: - Ne var? - Zaten, apartımanda adnnd 
yordu: Şimdi çıkardım, J6tllrilp buz dolabı· nıyiye Uifmlftl: baktı, tekrar kab • - Meni.. Bir de kibrit... ll&dımm Mil titriyordu: çıktı.. Her gtın, her gece gtırıuımns-

- U§Uyecebiıı, dedim, kulak u- na koyacaktım.... lacak gibi, ellerini çırparak gtllmele Y&fh kadın kibriti de çakm'fb. - Eter piyano çaJac•ksan, vu- den, komtu apartmıanlar, tacizli) 
madı.- Rakı kllmıdJ mı, diye aoru- Usul unl muaya yaklı.fl•"tfl: bqladL lcli.l, clgaraamı yaktıktan aonra, gö- geç !diyorum. getirlyorıamı.._ ... 
yor.- Daha uykuda... Ne yaptıpım, ..:.. Hem bqım atnJor, bulantım Yqb kadın, onun gWUfUııe, korku ztıyle dumanlan kovab)'ordu. lcWln kaflannm aruı bmııfmUf- lcW, "tepeei a~ cfbi,, mçraJlllf" 
ne söylediğinin farkında defil- var, dlyonnm, hem de rakı içiyor- ile bakıyordu: geri geri çekildi, mut· Madam Zanıyl, bqmı öne ltmlf, tu: tı: 

Kimonoyu getirip tcWln omuzlan- aun.. fağa doğru gitti: koltukta Rçlu ıuçlu oturuyor, fa· - Neden! - Ne dedin? .. Ne dedin? .. Teıaat 
na koydu: Genç kadm, gene kabkah171 at· - Ne diyeyim? Sinir ... Hep sinir- kat ne bir feY söylüyor, ne ele bir Yqh kadın, ya1vanr gibi llSyltl • et. 

- Kollanm da geçir, Hanımım .. tı: dlr ammL .. Zıddıııa dtmeğe de gel· ,ey dtltllntlyordu. yordu: llad&JJı Zanıyt, donüp kalmıfU; 
Fakat birdenbire gözll JQ.S&ya ili- - Çlvl cMyi lllSker-. Bwıa ceb- mes. .. Allah gtlldtınttn! lcW, dudaklarmm kenanna Dft • - Vakit geçtir.. Gece yarmmı kekeledi: 

etnce bir çığlık koparmaktan kendlııl ylm, ae bq .,.._ kalır, ne ele ba- Mutfakta, IcWiıı aeeinl duydu; tlrdlif cip.rayı çekti, yere haJnım pçtl... . - KomfU apartmanlar, ~ 
alamamıştı. Jcllthı önünde, u 111 ile lantr.... - Madamcıfnn, bun.ya celaen e. .. Ollttlne attı, ayafa kalkıyordu. tclAl omuzlarm.ı kaldırdı: getirlyorlarmJll' (Arlruı yat) 
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• 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

'fan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin aazeteıi ol.maya 

çalıtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Petrol, lastik ve pamuk 
Bugün bir harp tehlikesini göze 

alabilmek için yalnız sililtlanma.k, 
nıodem harp vasıtala.ruıa malik ol
IIlak kafi de~rildlr. 
Habeş harbi de ispat etti ki har

bin anahtan ham madde ve bllhusa 
petrol meselesidir. Bütün harp ıili.h
lan motörleşmiş bulunuyor. Motörlü 
vasıtalar ancak petrolle tahrik edil~ 
bilir. Hariçten petrol, pamuk ve lia
tlk tedarik etmek mecburiyetinde 
bulunan bir devlet harbi kolay kolay 
göze alamaz. 

Almanya bugün bUtün ham mad
delerini dışardan tedarik ediyor. Al
!nanyada ne petrol, ne pamuk ve ne 
de listik \'ardır. Yann bir harbe 
başladığı gün bu ham maddeleri t.e
darik ederne7.Se mağlOp olabilir. 

Almanya bunu biliyor \'e bu mad
deleri dahilde ıııun'i \'Mrtalarla teml
ne çalışıyor. Bütün Alman kimya l&
boratu\"Bl'lan kömürden petrol, ağaç
tan Ibtik, ve bilmem neden pamuk 
~karmrya !,181rşıyor. 

Hltletln Nurernberg'de söylediğine 
göre Alman fenni bu üç maddeyl de 
istihsal etmenin yolunu bulmu~tur. 
Şimdi fabrikalannı kurmaktadır. 
1940 sene.11lnde bu maddeleri artık 
dı~ardan getirmeye mecbur olnuya
caktır. 

Demek ki Almanya ancak dnrt se
nelik tktmadi pllnrn mu\"affaktydle 
lletlcelenmesl takdirinde bir harbi 
gflze alabilir. 
Şu halde daha bir iki 8enf'I Alman-

)'adan harp gelmesi ihtimali a7mr. 

J 

~ureuıberg toplanhsmda söylenen 
8öıler sadece dahilde kuvntlenmMl, 
halkın heyecanını arttırmak için ya-
}lr~-:ıış edehll·a tt_l!!!..'.~~:ttı~:. ....... ıt 
tarfında slyMi muvaffakryetlerinl 

BUGUN 
DONDUR"'4A ~ 
YEDİW MI? . 

YS.Dİ,._, 

MUl-IİM 
l-IAVADIS 

AJE OLACAK 

Neler 
Yazan:M.K.TABBARE 
SuriyeJ e çıltan Şehrazat 

mecmucuı •ahibi 

•ı zmir Fuarı ile Tür-
kiyeyi ve orta Av -

rupayı ziyaret için Berut
tan hareket ettiğim za -
man, İzmirde büyük Türk 
kalkınmasının bütün cep
helerini temsil eden bu 
kadar muazzam bir eser • 
le karşılaşacağımı umma
yordum. Gördüğüm man· 
zara, Türkiyenin kısa bir 
zaman içinde, hayretle 
karşılanmaya değer bil -
yük adımlar attığını bu a'
dımlar karşısında baş eğ
mek icap e1'.!ijllit ~öste -

-=ytıı. ~ 

FUARINDA 
Gördüm? 

!ıh j 

EVET AMA BEIJ D 
5ANA DONDURMA 

.. Seni ters eşe
ğe bindirip 

kovan Mithat .. 
Sultan Abdülaziz intihar edeli beş 

sene oluyordu. Cani ruhlu Abdülha
mit, bir türlü hırsını yenememiş, ken
disine şiddetli sözler söylemiş ve şid
detli yazılar yaznuş olan Sadrazam 
lUithat Pa.,ıt), memleket haricine 
çıkardıktM baı ka bütün bütün orta
dan kaldırmak çare!erini uıyor, ade
ta yanıp tutuşuyordu. Deveran değiş 
miş, uzak ecdadının vasi , .e hudut
suz salahiyetleri hanedanın elinden 
alındığı için: 
"- Başm keserim! .. ,, diyemiyor

du. 
Abdülhamit, tasavvur ve tasmim 

ett.iği cinayeti me\·kU fiile getirmeye 
kih a7.11leder, kah ca~·ardı. Fakat bir 
türlü de intikam almak hevesinden, 
me~·linden geçemezdi. 
Padişahın bu cani maksadını keş

fedenler, ona hizmet \'e yardım eden
ler bulundu. Herblrl işlenecek cina
yet heykelinin bir taşım tını etti, 
her biri bir ta.,. gediğine koydu. Mu
azzam, mühip, korkunç bir kütle \'Ü· 

cuda geldi. Bu korkunç ~,ğtnın en 
son taşını da Süruri .Efendi kurdu , .e 
tamamladı. Eğer Süruri efendinin 
ibram ve ısran olmasaydı Abdül
hamit, son dakikasında Mithat Pa
şayı muhakeme etmekten \'UgeçfllİI 
bulunuyordu. 

l'ıldızın Malta köşkünde çadırlar 

kuruldu. TeessUsündenberi adliye 
clalresinde icra), \ 'Uife ebniş olan 
mahkemei cinavet, Malta köşkUnUn 
çadırlan i~in~ . nakledildi. O zaman 
1296 ceza usulü muhakemesi kanunu 
hüküm sürü~·ordu. Muhakemeden 
beş gün eV\·el "istic,•ap.. denilen bir 

ra.ııime yapılmak lizrmgelirdl. Bu m

sfmede, müttehlm mahkemei cinayet 
huzuruna çıkanhr, fakat celse aleni 
yaıHlmazdı. 

arttırarak kendi ine daha kun·etU 
arkada~lar bnlnııya ~şmaktan geri 
dunnıyacaktrr. 

lzmire çıkar çıkmaz karşılaştı 

ğım Suriyeli ve Lübnanlı ziyaretçi· 
lerin hepsini giller yüzlü buldum. 

Hepsi de Türkiyenin kalkınma hare iz.mir F uarınJa T, ak ya pavyonunun bulunduğu çok canlı biı kö~e 

Reisi mahkeme müttehlme admı, 

hahasıwn adını, sanatlAI, lkametga.. 
hım 90rar , .e heyeti ifhamJye mazba

tasına karşı bir diyeceği nrsa beş 

gün zarfında Mahkemei Temyize mU

raennt edebilece~-int bildirirdi. 

1298 senesi haziranı i~lnde "i ttc-• 
l\f illetler Cemiyetinde 
Araplar 

' 

ketini azami derecede ilerletmeain • •-------------------
den memnundular. 

Şehre geç vakit müvasalatimden 

MUletler CemJyethıde ıııon senelere dolayı fuarı ancak ertesi günü ziya-
kadar hiçbir Arap aza yoktu. ret mümkün oldu. Fakat ertesi gün, 

Suriye, Lübnan, Fili•tin, Irak uaair Arap memleltetlerin
Jen iz.mir fuarını ziyarete gelenlerin ıayı•ı 4,000 i geçti· Bun
ların çoğu luan z.iyaretten •onra l•tanbula welcliler ue ıehri
miz.i gez.diler. Birkaç gün evvel Suriye İ•tiklôli hakkıncla ya
z.ııını nefrettiğilniz. Şehraz.at M ecmucuı ıahibi ve Savtulcihrar 
mümeHili Bay M. K. Tabbari Fuar · Jıaklnntlaki ihtiıaıları
nı bu makale ile anlatmıftır. Makaleyi Arapçadan Türkçeye 
çevirerek Jercecliyoruz.. 

İngiltere fralan bıtlklallnl tanıdık· lzmirin halasını kutluladığı gündü. 
lan sonra Cene\'nde ilk defa bir Kutlulama törenini kaçırmamak ia -
<bap mUmeMll göründü. tediğim için fuarın ziyaretini bir gün 
Şimdi İngiltere Mısrnn ve Fransa daha geciktirmeye mecbur oldum. 

S'1J'tyenln lstikWinl tanımı~ bulunu-
tor. Her iki Arap memleket te Mil
letler Cemh·etlnde murahh88 bulun
durmayı ş~rt koşmuşlardır. Demek 
ki gelecek seneki Milletler Cemiyeti 
topıantısmda UQ Arap de\ietinin mu
l'ahha.«ıı bulunaeaktır. 

llicaz ve ı· emen devletleri mU8ta
~n olduklan halde, §İmdiye kadar 
~Jetler Cemh'etlnde bulunmıya IU
~rn görmemişİerdl. Bundan • Mtnra 
cı11ı.r da bu be,rnelmileJ te.,ekkiilde 
~ttıdilerinln temsil edilmesini ister
lel'se, Milletler Cemiyetindeki Arap 
~aıım miktan çoğala<'..aktır. Milletler 
Cernıyettnde, dost de,·letlerin, kendi
~li~·le kolayca anla.şahilecefhnlz mu
t'ahha.ıdar bulundurması, bizim için 
t,~·dah bir şeydir. 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
.\ynl zamanda Mnietlf'r Cmnlyf'tl

lıln <'ıehreslnf df'it§tl.rmek itibariyle 
~e dikkati ca.liptir. 

( • ~lfabe 
1(( &taarit VekiJetl nihayet mektep 
h tapiarmda en salim yola glnni3 
\tlunuyor. . 
~ ~ekteple.rde t:ek kitap usulünü ka
"' ettiği gUndenberi ille ve orta 
~tep kitaplanru birer birer kendi 

tlatıyor, kendi basıyor. 
'il llq sene de evvelden tertip ettiği 
'it~ neticesinde beğenip aldığı 
~~1 bastı. Bu alfa.be, ıtbndiye 
ite TiirJdyede ~kan alfabelerin 
~bıden daha güzel ve daha mü-

G ltleJdir. Hele baskısı pek nefistir. 
\ tten yıl basılan .kıraat kitaplann

da a~·ni nefaset temin edilmişti. 
~ 'tttektep kitaplan de\·letln eline ge
"' ticaret vasıtası olmaktan r.ıktık

~tıklannm kirli, pis, pejmürde .. 

Bir hodbinin anlattıkları 
Sabah pek erken. Henüz güneşin 1 ren çocuğa kuyruğunu sallayarak 

harareti yok ... Ve rengi de Nnki yaltaklanıyor ... 
dallan sık yapraklı bir ormandan - Az. oekerli bir kahve!!.. diyo -
geçiyormu§ gibi yeıilimsl geliyor nım. 
bana!.. Kahveci: 

Istasiyonun önüne döıenıniı geR19 
parkeli kaldırım, bu serin ve olduk • 
ça loş sabahta bir kilise veya manas
tır avlusunu andırıyor. Istasiyon me
murlan uykulu gözlerle dolaııyor
lar. Ve kenarda istasiyon k~hveciıi 
ate§ yakıyor. _ · . 

Tren bekliyen bir iki köylU iıkem
lelere oturdular ... Ve bir aokak kö. 
peği, geniş tablasına aimit yerletti-

kitaplardan kurtuluyor, temiz, mun
tazam, pedagoji kaidelerine uygun 
kitaplara sahip oluyor. 

Veklletl bu yolda Derlemi~ görmek 
hepimizin en bttytik amıaudur. 

- Peki, diyerek yanımdan uzak -
laııyor. 

Ben uykulunu henüz almamıe olan 
gözlerimi kuarak aafa 10la bakıyo
rum. 

Yirmi bet otuz yaılarmda esmer 
bir delikanlı ıiyah bir mintan ~y • 
mi§, ve ıiyah pantaıonunun paçal& • 
nnı ııvamıı. çıplak ayaklarla tqla:a 
basarak elindeki bir bahçe kovasile 
dola91yor. Rengi gUneften yanmı§ ve 
yilzU bir çiroz gibi meşinleşmiş ve 
zayıflamış olan bu adama dikkat e
diyorum... SÜyu kaldırımlara değil, 
daima kendi c;ıplak ayaklarmın U. • 
tüne doğru döküyor.. Fakat durma
dan yilrüdüiü için bu ıuretıa kald' · 

rımın muhtelif yerleri de sulanmıı 
oluyor ... 

Iatasiyon kapısında ayakta durup 
beş dakikadanberi etrafını seyreden 
istasyon memurunun da bu hal na· 
zarı dikkatini celbetıniş olacak ki 
birdenbire sert, sert: 

- Hey; bizim köylü, diyor. Satıa 
istasiyonun önünil sula, dedik... Sen 
ayaklannı yıkayoraun '!.. Sulamak 
böyle mi olur? .. 

Genç adam " kovayı yere bırakıyor. 
Baitını kaldınyor, ve araıa anı11 m • 
rıtarak: 

- Ne yaparsın ağabey, diyor, bu 
dünya vay nefsh dünyası, kimin e
line bir fırsat dilpe hemen kendine 
iyi tarafını biçer ... Ben de k&ldırım
lan sularken bundan istifade edip 
ava.klanını yıkaraam çok mu? .. 

Suat DERVİŞ 

de bunlara dair ayrı a:}TJ maKaleler \'8p'' rasimesl yapılmak üzere -cina

yazacağım. yet mahkemesi reisi Alanyalı, Kadı-
Türkiye Ziraat ve sanayie verdi • zadelerden Sünırl Efendi mahkt.mel 

ği ehemmiyet ve elde ettiği muvaf - cinayete ri)·aset etti. Cinayet mahke
fakıyet Türkiye - Suriye \'e Lübnan mesi, Malta köşkü çadrnnda toplan. 
arasındaki teşriki mesaiyi teşvik e · dı. Mahkemenin dört azasından biri 

decek mahiyettedir. Tilrkiye birkaç reisi sani Hristo Koridis efendi, biri 
sene içinde bütlin ziraat ve sanayi de, Kayserili Ahmet paşa damadı 
verimlerini geniş bir mikyasta ihraç Kıbnslı Hüseyin Hamit Beydi. Süru
edebileceği için iki komşu memleket 

Abdurrahman Adil EREN 

Çürük iplik mi 
kullanılıyormuş ? 
Çorap fabrikatörleri bir 

türlü anlaşamıyorlar 
ÇürUk çorap meselesinden çorap 

fabrikatörleri arasında fikir ihtilafı 
başgöatermiştir. Bazı fabrikatörler, 

• zmir Fuan, süratle bazrrla.n- fabrikalarda .makinelerin kwabiliyetin-
1 mış olma.kla beraber ru kiy den ayn iplik kuilanıldıgını ve bu 

· . 1 • . .. t k rTü e yüzden çorapların çürük olduğunu 
nın venm ennı gos erme ve rk .. 

1 
kt d ' 

1 
d" w ta .... fta b' 

. .. . &oy eme e ır er, ıger "'' n ır 
kalkınmasının ölçlisunü herkese ta - k f b ·k t - 1 d b f'k ·ı· 

ısım a n a or er e u ı re ı ı-
nıttırmak bakımmdan bUyilk bir raz etmekte ve çürüklüğün kullanı • 
muvaffakıyettl. lan iptidai · maddelerin fena olmasm-

Türkiyenin attığı yükselme adım- dan ileri geldiğini iddia etmektedir. 
lan ka11mnda kemali aamlmlyetle leı. Bunlar iyi iptidai madde kull:i
b&f eğer, Türk kalkınma 'hareketi • nıldığı takdirde bu vaziyet;- önilne 
nl aellmhyarak Türkiyenin yUk • geçileceğini söylemişlerdir. Ticaret , 
sek liderlerine ve Tilrk milletine da- Odası sanayi şubesi müdUrlüğü, her 

iki noktai nazarı tetkik etmektedir . 
Netice raporla vekilet e bildirileci>k
tir. 

ima muvaffakıyet dilerim. 

M. K. Tabbare 
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Bir şampiyon her 
davete icabet 
etmeli midir ? 

Yaşar klüpleri gezerek 
onlara ders vermelidir 
Yaşar sıkletinin olimpiyat şampi

yonu olduktan sonra kendisiyle meş
gul olanlar ~oğaldı. Bu şampiyonlu
ğun icabatmdan olduğu için hoş gör
mek, tabü telakki etmek lazımdır. Bu 
arada Kasnnpaşa klübü de çocuğu 

güreşe çağırdı. 

1' A N - 17 - 9 - 936 

"' 
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Dinarlı neredesin ? 
Baş pehlivanlar müsa
bakamıza seviniyorlar 
Tekirdağlı Hüseyınle Manisalı 
Rıfat da cevaplarını bildirdiler 

Pa r alar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 

· Liret 
bvic;re fr. 
Florin 
Avusturya şilin 
Mark 

Zloti 
Penııo 

Leva 
Yen 
İsveç 'kurona 
Altın 
Banknot 

Çekler 

A lı ı 

632,75 
126,25 
84,-
80,-
21.-
13.-
48,-

163,-
158,-
810.-
82,-
23.-
28,-
20,-
22.-
23,-
32,-
31,-

952,-
243,-

s. t ı. 
632,75 
126,25 
90,-
84.-
23.-
16,-
52,-

166,-
165,-
820,-
85,-
24,-
30,-
23,-
24.-
25,-
34,-
33,-

953,-
244,-

Yazan: Loui. Barla 
r ı 

Ana yataktan kalktı ve havagazi 
ocağını yaktı. Gök yüzünde, teşrini
sani yıldızlan henüz parlıyor ve 
pencerenin önüne derin bir karanlık 
ıyığtlıyordu. 

Yataktan, baba, sordu 
- Nereye gidiyorsun? 
- Sen de kalkmalısın. Vakit geldi. 

Fabrika zamanıdır. 
- Saat kaç? 

- Altı. 
Ana bolaşık yıkamakla meşguldü. 

Elektrik ziyası, başını bir hale gibi 
sarıyordu . 

Baba, kokusu tüten sıcak kahve
sini içti, kansının bütün iyiliğini du
yarak şefkatle dedi ki : 

Çeviren: Fikret ADIL 
Oğul fabrikaya gitti. 
Saat sekizde, dünya istihsala.t me· 

kanizması harekete geçti ve oğul 

dünya istihsalat mekanizmasınıo 

içinde idi. Fakat saat onda, fabrika 
memurlarından biri gelip dedi ki: 

- Delikanlı, makineyi bırakıp 

cepheye gideceksin! 
Cephede bir gülle ,oğlu parçala· 

dı. 

Bu münasebetle bir şampiyonun , 
her davete icabet edip etmiyeceği 

bahsini mütalea etmek isterim. 

Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Sofia 
Cenevre 
Sofia 

638,50 
12,06 

0,79,21 
10,09,45 
63,50,75 

2,43,72 
63,8388 
1,17,05 
4,20,40 

- Sen bulunur kadın değilsin! 
Ana cevap verdi: 
- Hayır. Ben bir makineyim. Sa

bahtan akşama kadar iş , peşimi bı
rakmaz. Ancak geceleri, uyur ve rü
yalar görürken, ben, ben olduğu -
mu duyuyorum ... 

Gerçi bir olimpiyat şampiyonu her 
davete icabet etmemelidir. Hele aldı
ğı unvanı her zaman müdafaa etmek 
kUlfetine katlanmak istemezse bu da
vetlerden şüphesiz daima kaçmalı ve 
değerini tecrübeye koymalarına ma
hal bırakmamalıdır. Ltkin şampiyon
luğu sportmenliğin bir gayesi değil 

de bir tezahürü sayan şampiyonlar 
müsabakadan kaçmazlar. Hatta Ken
dine çok güvenenler başkalarının ça
ğırmasına mahal bırakmadan kendi
leri müsabakalar araştırıp rakipleri· 
le çekişirler, kuvvet ve formu yerin
deyken bir kere daha üstünlilklerim 
gösterirler. Amerika, Japon atletizm 
takımlarının Londra ve Pariste bin
lerce kişi önünde olimpiyatların aka- ı 
bindeki müsabakaları bunun en kuv
vetli misalidir. Amerikalı şampiyon
lar daha olimpiyat bitmeden Berlin-1 
den çıktılar. Londraya gittiler ve 90 
bin kişi önünde İngiliz milli takımını 
tepeledilerdi. Lakin insan her zaman 
galip gelemez. Netekim olimpiyatla -
rm 100 kilometro bisiklet yarışında 
birinci gelen Fransız bisikletçisi Car
pentier olimpiyatlardan sonra Fran
,;ada yapılan bir müsabakada ikinci 
oldu. Olur mu olur! H;ele galebe ve 
mag ubiyeti koşular ve konkurlar 
gibi zaman ve mesafe ölçüsüne tabi 
olmıyan ve neticesinde talih ve talih
sizliğin rolü büyük olan mücadele 
sporlarmda,ve bilhassa güreşte böyle 
makus neticelerin vukua gelmesi pek 
muhtemeldir. Onun için Yaşarın o
tempik şampiyonluğu unvanını orta
ya atarak bir ecnebi rakiple müsaba
ka kabul etmesine daha sıcağı sıca
ğına razı değilim. Bu mülahaza ile
dir ki, çocuğun Rusya seyahatine gö
türülmediğine de memnun oldum. 

Ancak dünya şampiyonluğu namze 

di olmaktan çok uzak olan Kasımpa· 
şa klübü güreşçisinin Yaşarla güreş 
yapmak istemesini de haklı buluyo
rum. Çünkü bizim Finlandiyalara ka
dar adam gönderip güreş hocası diye 
getirdiğimiz antrenöıi.in yegane kıy
meti 928 senesinde olempik üçüncüsü 
olmaktan ibarettir. 8 sene evvelki 
olempik UçüncüsünU hoca diye getir
mişken kendi içimizden sıcak sıcak 
çıkmış olan bir olempik birincisi el
bette herkesin merakını tahrik eder, 
elbette genç amatörler: 

- Ben olimpiyat birincisi Yaşarla 
güreştim. Diye iftihar etmek ister -
ıer. 

Bu meşru arzuya karşı şampiyon
ların yapacağı şey zaten kendilerin
den birkaç klas farklı olduğunda 
§Üphe olmıyan bu gençlerle görüşüp 
onlara ders vermektir. Hatta Yaşar 
çağrılmadan güreş salonlarını gezip 
arkadaşlarına güreş göstermelidir. 

Berlinde gördüğlimüz şampiyonla
rın bizde bıraktıkları intiba budur. 
\Yaşar da bu şampiyonlardan biridir. 
ı Şimdi burada bir mülahaza vardır. 
~ Ya Yaşar güreşirken yenilirse?! 
ı Bu ihtimal yoktur ya! Fakat far
zedelim ki yenildi! Ne olabilir? Ada
mın elinden ne meşe saksısını alırlar, 
ne de altın madalyasını. Sadece Ya
§ar yenildi derler. Bu da bir sporcu, 
hele Yaşar gibi mUtevazı bir sporcu 
için tabii bir hadise olur. Eğer böyle 
tehlikelere dahi dilşmek istemiyorsa 
Yaşarın yapacağı iki §eyden biridir. 

Ya daima idman ilstünde durup 
memleket dahilindeki muhte!Ilel ra
kiplerini - bunlar çok olmasa gerek
t ir _ birer birer temizlemek? 

Yahut: 
· - Ben artık güreşi brraktnn. De
yip güreşten çekilmektir. Yok'!a mil-

Manisalı Rıfat Pehlivan 

Türk profesyonel başpehlivanları
nın en kuvvetlisi ve en kıymetlisini 
seçmek ve halka hakiki cevheri gös
termek maksadiyle açtığımız beş yüz 
liralık mükafatlı güreş için tanınmış 
başpehlivanlarımızın iklııinden aldığı 

mız mektuplan aşağıda okuyacaksı
nız. Bu suretle Tekirdağlı Hüseyinle 
Manisalı Rifat ta teklifimizi kabul 
etmiş bulunuyorlar. Mülayim pehli -
van cevabını daha önce bildirmişti. 

Şimdi açıkta Cim Londosla güreşmek 
Urere seçilen Dinarlı Mehmet kaldı. 
Ondan da muvafakat cevabı alınca 

müsabakanın yerini ve tarihini ilan 
edeceğiz. Pehlivanlar ona göre hazır
lansınlar. 

Kra Aliye gelince, Dinarlı ile yap
tığı son güreşte kolu iyice sakatlan
mıştı. Eğer milsabakamızın tarihine 
kadar kolu iyileşecekse burada bir 
doktora muayene ettirmek şartiyle 
onu da müsabakamıza kabule hazı-
rız. 

~ Kara Aliyi doktora muayene ettir
memizin sebebi; çatlak kollu bir peh
livanın ciddi bir güreş yapamıyacağı 
kanaatimizdir. Yoksa Kara Ali gibi 
yağlı güreş meydanlarında rakipleri
le şerefli savaşlar yapmış bir pehliva
nnmzı bu müsabakadan mahrum et
mek aklımızdan bile geçmez. 

Dinarlının cevabı daha çok geci
kirse biz müsabakamızm tarihini ve 
şartlarını .iliı.n etmekte gecikmiyece
ğiz. O zaman efkiı.rı umumiye kimin 
ciddi güreşten kaçtığı hakkındaki 
hükmünü daha açık vermiş olacak
tır. • 

M aniıalı Rilatın mektubu 
10-9-936 tarihli ga.zeteniroe hakiki 

bir profesyonel Türk gür~isini seç
mek ve bulmak ~in açtığınız müsa
baka ilanınızı okudum. Burada adı 
g~enler arasında maalesef benim is
mim yok. Bunun neden ileri geldit;i
ni bilmiyorum. Yalnız çok rica ede
rim, eğer ben Dinarlı Mehmet kadar 
güre§Çi değilsem, Türkiyede hiç peh
lh"anhk yapmam. Dinarlı ile her ne 
şekilde olursa olsun güreşmiye ha.zı
nm ve bu müsabakalara benim de 
dahil edilmemi siz yüksek idareciler
den rica ederim. 

Türkiye Ba.5pehllva.nla.rmdan 
Manlsalı 

Rilat 

Tekirdağlı Hüıeyinin cevabı 
10-9-986 tarilı1i gazetenizde hakiki 

profesyonel Türk pehlivanını se~mek 

sabakadan çekindiğini gördükçe in
sana mektep çocuklan bile meydan 
okurlar. 

B. FF.LEK 

Tekinüıg1ı flüseyın Pehlivan 

ve bulmak için açtığınız müsabakayı 
okudum, çok !llevindim. Ben de böyle 
bir gür~ fırsatı hazırhyan dürüst i
darerlleri arıyordum .. Çünkü bwıdan 

Florin 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Mark 
lsveç kuronu 
ispanya pezeta 

Eıham 

1ı Bankası Mil 
.. N 
,, ,. Hamiline 

Anadolu % 60 
,, % 100 

Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonri Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

Mrıır tahvilleri 

1886 ı 
1903 II 101,-
1911 III 94,50 

lıtikrazlar 

T ürk Borcu I 
,. ,, II 
,. ,. III 

Errani A. B. C. 
Iııti krazı Da bili 
Sivas - Erzurum 1 

• n 
Tahvilôt 

19,20,90 
1,97,34 
3,04,13 
7,05,63 

85,-
10.-
10.-
24,75 
41,-
16.-
17,75 

9,25 
12.75 
12,70 
80,50 
29,-

3,60 

102,-
95,50 

23,47,50 
21,85 
21,85 
97,25 
97,
Ç9,25 
99.25 

evvelki gür~ müsabakalarında hak- ----- - 10.25 
kımda yapılan dedikoduların do~ 44,00 

Biraz, sonra, baba, fabrikadaki 
geniş atölyedeki makinesinin önün
de idi. Muazzam çark önünde, dişli -
ter, kollar arasında ayakta duruyor
du. Etrafında hektovatlarla cereyan
lardan başka bir şey yoktu. 

Tam o saatte, dünya istihsalat me
kanizması gündelik iş için, yalnız 
fabrikalarda değil, fakat bütün bü -
yük ticaret evlerinde ve bankalarda 
harekete geçmişti. 

Baba, dünya istihsalatı mekaniz -
masının içinde bulunuyordu. 

Saat sekizdi. lş başladı. 
Saat dokuzda ,dişliler yayı kaptı -

lar ve parçaladılar 
n 

Ana yataktan sıyrıldı, saatin ak
rebi altıyı gösteriyordu ve zili çalma
ğa başladı. Ana hemen saati kapa -
rak, başkalarını uyandırmasın diye 
yastığın altına soktu. 

Dışarda, uzaklarda, geniş yeşil ça
yırların ufkunda bir yerde ,ilk pem
be şualar göx:Un4ü ve temiz havada 

J "4- -,.; --o---.. 
luj\u der ecesini ancak !llizin tertip et- • Mümessil :::~~ 
tiğiniz güreşten sonra ispat •edece- .... _ .... _-=-=-===-=--==---
ğim. Evet, Hodri meydan ! İstediği
niz şekilde ve istediğiniz zaman bu 
şartlar dahilinde güreşmlye han r ol
duğumu sevgi ve saygılarımla bildi-

15,10: 400 seçme. 
15,20: 110 final. 
15,30: 10.000 final. 

için, bütün bu şeyleri hatırlar gibi - Bütün bunları, dedi, _bana bir 
oldu. Fakat derhal havagazi ocağını adam aldı, artık sen bir makine ol • 
yakarak üzerine süt ile kahveyi koy- maktan kurtulacaksın. Sana yardml 

ririm. Gönen 11-936 
Türkiye ba.5pehllvanlanndan 

Teklrda~lı 
Hüseyin 'Alkaya 

Atletizm tampiyonası 

İstanbul Atletizm Ajanlığından : 

1 - 19 ve 20 Eyliilde yapılacak !s
tan bul atletizm şampiyonası için tes
bit edilen programa göre atletlerin 
muayyen saatte müsabakalara hazn
olmalarr lazımdır. 

Birinci gün: 
15: 100 seçme, yüksek atlama. 

16: Disk ve uzun final. 
16,15: 100 final. 
16,30: 1500 final. 
16.45: 400 final. 
17: 4Xl00 final. 
tkinci gün: 
15: 2oq seçme gülle ve Uç adım fi-

nal. I 
15,15: 400 mania final. 
15,45: 800 final. 
16: Cirit ve sırık final. 
16,15: 5000 metre final. 
16,40: 200 f inal. 
17: 4X400 final. 

Boks maçı münakaşası 
hili devam ediyor 

Eski bir boks hakemi mesele 
hakkındaki hükmünü yazıyor 

Boksörümüz Melihle döğüşmek Ü· 

zere Romanyadan gelen ve geçen Pa
zar günü stadyomda Kiryako ile dö
ğüşen Romanyalının maçında saat 
hakemliği yapan Şakirin mülakatını 
dün yazmıştık. Bay Şakir o beyana
tında "Eğer maçı tatil etmeseydim 
Kiryako ölebilirdi." diyor, ve maçı 
ne sebeplerle tatil ettiğini anlatıyor
du. 

Filhakika Şakirin maçı tatil etti
ğinden biraz sonra Kiryako hastane
ye kaldırılacak vaziyete düşerek ba
yılmıştı. 

O maç hakkında eski boks hakem· 
lerinden Vitalisten aldığımız mektu
bu neşrediyoruz. 

* Tan gazetesi spor muharririne: 

maçı bakkmc:tak1 kanaatimi müsaade 
nizle bildireceğim : Boks hayatında 

hiç yere düşmemiş, yani nakavt ol
mam!§ boksörler bazan fazla cesaret 
gösterirler ve maçın son devresine 
kadar müteaddit defalar yere dilştük 

Ben, Büyük Kemal, Mazlum, Serj, 
Pakrat, Doudiro, Berzoles, Küçilk 
Kemal, Nuri gibi boksörlerin döğüş
tükleri zamanlarda çok defalar ha· 
kemlik yaptım. Beni siz de tanrrsı-
nız. leri halde dokuzuncu saniyede ayağa 

Geçen pazar günü yapılan boks kalkarak döğüşe devam ederler ve 

du. 
Kahve kabarmağa başlamadan, a

na, oğlunun yatağına doğru giderek .. 
elini onun başına koydu. Oğlu: 

- Elin başımda ne kadar tatlı ve 

ne şefkatli... 
Dedi ve gözlerindeki ışık biraz a

nasının gözlerindeki hayatı canlan
dırdı. Ana: 

- Yavrum ..• 
Dedi. Oğlu: 
- Sen bulunur kadın değilsin! 
Diyerek onun elini öptü. Ana cevap 

verdi: 
- Hayır, ben bir makineyim. Ma

kine çarşıya gider, öte beri alır, ye
mek hazırlar, ortalığı temizler ve her 
gün sabahtan öğleye kadar ayni işi 
yapar. öğleden akşama kadar ça -
maşır, bulaşık, bulaşık, çamaşır yı -
kar .. Gece dikiş diker. Yırtık, sökü -
ğü tamir eder. Yalnız, arasıra, rüya· 
tarımda bir insan olduğumu hatırlar 
gibi oluyorum. 

müsabakayı mertçe bitirirler. 
Buna sebep: 
Nakavtla mağlup olacağına sayı 

hesabiyle mağlllp olmak arzusudur. 
Bu pek güzel bir şeydir, fakat çok 
kuvvetli bir rakibe karşı dayanarak 
devreleri bitirmek pek tehlikelidir. 
Çünkü böyle cesur boksörler pek fe
na dayak yiyerek mukavemetleri e
bediyyen sönebilir. Bence pazar gün. 
kil maçta bütün kabahat Kiryako . 
nun yardımctlarmdadır. Boksörlerine 
pes· ettirmek için Sügerl ortaya ata· 
rak hakemi ikaz ettirmeliydiler. 

Ya Kiryakonun yardımcıları ace
midirler, yahut boksör onlara: "Ne 
olursa olsun sakın sünger atmayın!" 
dedi. 

Saat hakeminin insaniyetle yaptığı 
nı söylediği hareket nizamnameye 
kat'iyyen muvafık değildir. Saat ha
keminin maça müdahaleye ve maçı 
tatil etmeye hakkı yoktur. 

Pazar günkü maçta Şakirin hareke 
ti tesadüfen yerinde çıkmıştır. Fa
kat haklan olmıyanlarm işe müda· 
haleleri adet olursa anarşi çıkar. Se· 
ıa.mıar. 

Eski bok-, hakemlerinden 
Vita11s 

edeceğim .. 
IV 

O zaman ana mutfağa gitti ve 
masanın önüne oturdu. Artık çalı, • 
mıyacaktı, boş vakti olacaktı. Bu, 
kızı hayatını kazanacağından değil• 

di, artık hiç bir şeyin kıymeti kal • 
rnadığındandı. 

Ve o zaman boş vakti olmanın . .. 
\ant.ısı ruhunu kaplamağa başladı ... , 

Ve ana kendisinin bir insan oldu
ğunu duymağa başladı .... 

- Ben, dedi, canlı bir mahld • 
kum. 

Havagazinin musluğunu açtı ve 
~ . 

boruyu agzına soktu. 

Düzcede tütün 
piyasası ümitli 

Yeni mahsul ümidin 
fevkinde iyidir 

Düzce, (Hususi muhabirimiz ya
zıyor.) - Bt! sene ilkbahar mevsi-

minin yağmurlu gitmesi tütün ekiıı· 
!eri ve neşvüneması üzerinde çok fa· 

ideli neticeler vermiştir. 
Temmuz ve ağustos aylarının yağ· 

mursuz ve çok müsait geçmesi tütUJJ 
mahsullerinin orta, ana, uç ve do• 
ruklann çok güzel kurumasına yap· 
tığı hüsnü tesirleri kaydetmek içi:ı 
1936 senesi tütün rekoltesinin yakıtı 
senelerde görülmemiş derecede nefi9 

ve parlak olduğunu ve zürram nıs.11· 
sulünü şimdiden tamamen kuruY• 
aldığım söyliye1::>iliriz. 

Bu nefaset ve yüksek rekoltef 
gören bazı tütün firmaları §imdideıı 
züraa ava.os vermek için pazarıığıı:ı1 
etmek üzeredir. Ziraat Bankası d5 

zürraı himaye maksadile tütün uı6" 
rine vasi mikyasta para vermektedir• 

Evkaf ta 
Ankara, 16 (Hususi Muhabiri~ıf!:ı 

den) - Vakıflar umum müdürlil~y 
memurin ve tahrirat direktörtüğiil"e 
emlak direktörü Rüştü tayin edildi· 
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~STANBUIL' 
Yerıl ş~hrt yE1.p:1-.~E1.k, 

t!iblc:lelerl ke>r'--1:ı~e1.k 

Dünyanın 
en çirkin 
şehri 

Bir müddetten beri ~n
'lıaratla bulunan reısam 
Nurullah Berk, fehrimize 
J önmÜf tÜr. San' atincl en 
bafka tenkit yazıları ile ele 
tanınan genç reısamJan 
latanbula tekrar clönüf in
tibalannı uteJik. Bize fU 
.atırlan yazıp gönderdi: 

Sekiz, dokuz ay kadar Ankarada 
blmonın ltanbul ha.kk--ındaki kana • 
atlerimi bu kadar deği.§tireceğıni 

aanma.ıdım. "Güzel lstanbuZ" neka-

TENKiTLER 

Piyale camii bakımsız 

Alakadarlar Si nanın bu kıymef li 
eseri ile meşgul olmalıdırlar 

Eski Belçika evlerini canlandıran iki güze 1 manzara 

Beyoğlundan D F. hmuüe: , 
Gazetenizin lstanbul uyfasmı dikkatle takip ediyorum. Geçen hafta • 

ki uyfannda Bay lılkJddln ile yapdan mülibtta Kwmpaşadakl Piyale 
camlbıln gtiMIUğlnden hahwea satutan okudum. Ben de bu camU ta -
ıuınayan1ardan blrlycUım, derba gidip gördüm. Gitmeden e\ıvel bu ca
mlln kimin tarafmdan yapı..., oldutwau tahkik için muhtellf eserlere 
mtlracaat ettim. Ve ancak, "Dil" in eserinde bu eamlhı de Mimar Sinan 
tarafından yapdnuı olduğmm gördüm. Hakikat.en nefis bir eser. l"alnu 
bunda kıllaea söylemek lstedljlm ,ey, camlln baknnsalığıdır. Seller bir 
çok müzahrafatı getirip eamlbı duvarma dayamJJ. Mlhrabm çlnllerlnden 
bazdan eksik. Acaba kayıp mı obnot f Bilmiyorum. Her halde bu eşi 
yok esere ehemmiyetle itina edilmediği muhakkak. Mercllnln na.zan dlk
katlnl çekmenizi dilerim. '' U sküdarı, eski Istanbuldan bir 

o!arak saklamalıyız ! ,, •• numune 
San' atkar Melek Celalin fikirleri 

" Brüksel sergisinde bile en ziyade muvaffakıyet 
kazanan yer, harap evlerin yeniden yapılarak teşhir 

edildiği ( Eski Belçika ) köşesi olmuştur 
Nıunıllah Cemal Berk BütUn bir edebi neslin ve muhte-j Fakat estetik bakımdan, bu methal-

" . . lif resim sergilerinde teşhir ettiği ler cidden çirkindir ve §ehrin man~ 
rahna tezat olarak, çır~ın. lstan: tabloları ile resim sevenlerin, latan- rasını bozuyor. Şimdi de ~alatadan 
bul" hattd, dünyanın en çırkin §ehrı bulun yüksek hayat muhitindeki fa- .Fındıklıya kadar nhtım yapıp lnıra-
latı;mbuJ diuecefi.im. Biz. san'aJkô.r.- rıHI~ .. -· .. ~ ..._ *' r4 2llıift •• weltii!P 
Jar ,"g~Z" m~f~munu ta~iatten ~i- tanıdığı ve kendine olduğu gibi zev- nulması düşünüldüğünü haber aldım. 
yac,e, ınsan elının ~arattıgı tevaz1m, kine de hürmet ettiği Bayan Melek Muhakkak ki bu, çok fena bir şey o
ahenk, nisbet ve ~ı.:a~ ;,ahakkuk~~- Celal her hafta, bu sayfada Istanqul- lacaktır. Her halde, limanı başka 
da ar~nz,. ve derız kt: !.ns~~, ~u. • lulan ve 1stanbulun akıbeti ile meş- bir yere nakletmek münasip olur zan 
tekômil bır 'hayvandır, ~nkü nıza~ guI olanlan alikalandırmıya çalıştı- nmdaynn. Bilhassa, lstanbulun sey
~ ahenk yaratır" en guzeZ, en "' • ğımız mevzuun muhtelif cephelerin- yah ve müze §ehri olması istendiği
eamlt ve ahenkli olan §eydir. Par· den mühim bir kısmı hakkında sala- ne göre bu cihetin nazan dikkate a
tenomı, Mısır ehramlarını sayayım hiyetle söz söyliyebilecek ve fikirle- lınması lazımdır kanaatindeyim. 
mı' rinden istifade edilebilecek bir sanat- Bu sözlerden sonra Bayan Melek 

lstanbul, davamıza hiçbir §ey ka· kardı. Esasen, kendisi bu mevzua Celalden lstan'bulun iman için fikir
tomıyacak olan tabii güzelliklerinden şiddetle ve yakından bağlıydı, bu ali- lerini rica ettim. Derhal Boğazdan 
tecrit edilirse, tam manasile, anti- kasmı Tan'ın geçen haftaki İstanbul ve bilhassa Osküdardan bahsetti. 

estetik değil, daha kötll8ü olan an - sayfasında çıkan bir yazısı ile fiilen Vılıüdar 
eatetik bir §ehirdir. Fakat dikkat e- de göstermişti. Fakat, Bayan Melek - Bana, dedi, Osküdan Yahya 
cHWn ki eskilerin, atalarımızın Is- Celi.Un bu vadide daha çok bildikleri Kemal tanıttı. Muhakkak ki şehrin 
ta"bulunu yadetmiyor, devri inhitat- olduğunu düşündüm, ve kendisini, en güzel yerlerinden biri. lstanbulu 
ta" bugüne kadar devam eden mo- gidip, vakur, sade, gizli bir güzellik- imar ederken burasını olduğu gibi 
dem latanbtilun zevkle tabantabana le döşenmiş evinde ziyaret ettim. muhafaza etmek llzımdır. Pariste 
atı olan inkifafından bahsetmek is· Bunda nekadar isabet ettiğimi he- "Le veiux quartier" vardır. Biz de 
tiyorum. AtaZanmız yalnız ölmez e- men biraz sonra göreceksiniz, çünkü hiç olmazsa eski VskUdan, eski ts
•erZer yaratabilen büyük aan'atk6r- Bayan Melek Celil, daha kendisiue tanbuldan bir nümune olarak, ma
lar değillerdi; bir ıehrin nasıl kuru- lstanbulun methali hakkında düşün- haııt rengiyle muhafaza edebiliriz. 
lacağını ve nasız büyüyeceğini, 0 düklerini sorar sormaz yeni bir ha- Sonra, her iklimin kendine mahsus 
tellre bedii btr karakter vermesini ber de vermiş oldu. bir inşa tarzı vardır. Halbuki biz, 
~ birer urblinist idiler. bıınlan düşünmeden, Avrupada var 

JI-~- Jstanbul' Yani Taksim Köprüd en FınJılJıya iratlar 
UUGJ n la diye, !lalettayin bir şey alıp buraya 

ttıeydanı, Cihangirdeki yeni mahal - " hm getiriyoruz. Geçen sene BrUksel ser-
le?er, A~ yük8elen feci bi- - lktısadi bakımdan, dedi, şehrin gisinde, en ziyade muvaffakıyet ka-
llalor, ve belki yann, Karacaahme • kara ve deniz methallerinin faydalı zanan neydi biliyor musunuz? •'Esli 
dttı Türk Pere Lachaise'ir Yaı•aş veya zararlı olduğunu bilmiyorum. Belçika" diye bugün artık harap ol
llaUQf, latanbulda yegane güzellik muş evlerin yeniden yapılarak teşhir 
olarak 'kalacak olan servi ağaçlanna çirkin ve ahenksU bir ıeh.ir olmU§· edildiği köte. Biz ki, ,ehri bir sey
da aneatetik ,ekli uermeye muvaf - tur. Denizi ve göğü boyamak kudre- yah ve müze ıehri haline koymak is
ftık olacağız. lstanbul, titiz zwkli titıde bulunamomamız son tesellimiz tiyoruz, mevcudu muhafaza ile mu-
bir adamı iki gün banndıramıya • olacak galiba! azzam ve tabii bir sergi yapmış ol-
CC1k1 onu deh§etten kaçıracak kadar Nurullalı Cemal BERK mu mıyız? Fakat ne yazık ki bUtiln 

• 

. 

Boft1%1n pzel 11e ıirln bir marma"Oll 

bu eskiyi yadeden evler, boş ve kira
cısız kaldıklan için tamirsizlikten, 
vergilerini verememezlikten yıkılıp 

gidiyor. Bir taraftan imar fikri iler-
' ~-.cadan harabfye gttinestne 

lakayt kalmak doğru mudur? Bu gi
bi eserleri o sene prim vererelr mu. 
haf aza gerektir. 

Zevkler ve renlıler Müteahhitler sıkı lsviçreye venlen 
- Şehrin imarını nasıl tasavvur b• k } kontenjan 

ediyorsunuz? Jr OntrO a Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiz· 
- Yarının lstanbulunu tasarlar- b• ) k denJ - Türk • lsviçre ticaret anlat 

ken onun olmuş ve kemalini bulmuş ta l tUtU aCa masma bağlı C Ustesile lsvic;reye ve 
birçok eserlerinden, zevkinden ilham rilen 484 pozisyondan bir, 65 pozis-
almayı bilmeliyiz. ÇünkU yenilik, Nafia Vekiletinin yeni yondan 600 çift, C 75 pozi8yondan 
hiçbir vakit maziden habersiz olmak ve mühim bir tamimi 2000 ve 379 pozisyondan 10000 kilo 
d k d ğil' dir B' · d" · · · . tenzil edilerek A 380 ve B pozisy"n-

eme e . ız, ımı ı, ımar ıçm Ankara, 16 (Hususi m~abirlmız ya- lanna beşer bin kilo kontenjan veıı 
sadece inşaat malzemesi değiştirme- zıyor) - Nafıa Veklleti vekiletlerle .

1 
. t' 

liyiz. Fakat bu, milll şahsiyetimizi umum mUdürlUklere bir tamim ya- n mış ır. 
de değiştirmemizi icap ettirmez. Si- parak kendi dairelerine ait taahhüt Muallimler arasında 
ze, beni çok sinirlendiren bir nokta- işlerine giren müteahhitlerin taah - .,. 
dan bahsedeceğim. Bu da beyaz ba- hUtlerini dürüst ve iyi bir şekilde ba- yeni tayinler, becayişler 

şarabildiklerinin bilinmesini ve kon-
dana illetidir. Bilmem neden, hatti trol edilmesini temin maksadile b:ı.zı Ankara, 16 (Hususi Muhabirimız-
b den) - Orta tedrisat muallimleri a-

azan tarihi ve taş binalarm üzerine hususların nazan dikkate alınmasını 
bile o 'beyaz badanadan adi düzgüntl bildirmiştir. rasında yapılacak becayiş ve nakil· 

• . terin listeleri hazırlandı, vekile ve • 
sürüyorlar. Beyaz boyalı ahşap köşk- Vekalet bu tamimle, ehliyet vcsı- rildi Bu sene muallim mekteplerin• 
lerimiz, ağaçlıklar arasında nekadar kası almış olan müteahhitlerhı ta • den °çıkanlarm tayin listesi de ha..:ır 
hot görünüyorsa, resmi, kocaman ahhUtleri esnasında herhangi bir hl· tanıyor. 

leleri veya dürüstlükle kabili telif ol
binalann göze batan beyazlıklan ° mıyan bir hareketleri olup olmadı • 
nispette çirkin duruyor. Bu hadise- gmı.. , mukavele htlktlmlerine aykm 
nin, şehirci Prost üzerinde dahi ay- bir hareketleri görülüp görülmediği-
ni tesiri yaptığını kendisinden duy- nl, olduğu takdirde sebep ve mahl • 
dum. Her milletin kendine mahsus yJtinin neden ibaret bulunduğunu, 
ve peyzajına uygun renkleri vardır. umumi olarak, mukavele bUktlmleri
Bizde resmi binaların renkleri san, ne ne dereceye kadar riayet ettikle -

rini vekilete derhal bildirmelerini 
hususi binalarm 81Jİ boyası denilen istemiştir. 
kırmızı, pembe renkleri vardır. Bu Ehliyet vesikası alm&mlf olanla • 
san renk zannedersem bize Çinden rm taahhütlerini yaparken herhangi 
ve Çine de Orta Asyadan gelmiştir. bir yolsuzluk veya hile veya muka
Mavi gök ile deniz arasında, ve yeşil- veleye aykırı bir hareketleri wku bu 
likler içinde yukarda söylediğim lup bulmadığının da derhal vekil~te 
renklerin koyduklan notlar nekadar bildirilmesi ehemmiyete kaydedil • 
... n ...... ı miftir. 
&..._..·Mevcut ve mücerrep olan bu ------------
renklere mukabil şimdiki alacabula- lmtihanlarda kazanan 
ca şeyler zevksizlik değil mi? Bil- muallimler 
hassa son zamanlardaki çivit salgını Ankara, 16 (Hususi Muhabirimiz.. 
nedir? den) - Orta mektep muallimliği im 

Bayan Melek Celil bir sanat isyanı tihanlarmda muvaffak olan llk mek 
içindeydi. Bilhassa renk meselesinde tep muallimlerinden A ve B derecele 
zevksizlik, ressamı haklı bir infiale rinl kınnanlarm iaimleri vtllyet • 
sevkediyordu. Fakat onu ziyarete lere bildirildi. Bunlardan lstlyenler 
gittiğim gün pazardı. Misafirler gel- Gazi terbiye enatitu.tıııe almacakl:ır 
mitti ve sanatkar kadm tam ve mü- dır. imtihanlarda A dereceeini ka • 
kemmel bir ev sahibesi olmuetu. r.anmıı olan mııalHmlerden isttyen 

Bu mevzu tberine gene görüşmek lere orta mektep muallimliği ehliyet 
vaadiyle kendisinden miisaade iste- namesi verilecek ve bunlar orta mek 
dim. teplerdeki açık yerlere tayin oluna • 

mret Adi caklardır. 

Balık ihracatı 
Son h :ıftalarda faila balık tulu! • 

masT ~ ... : ı.yısile harice yapılacak ıh

racat için hazırlıklar iilerlemektedir. 
Fiatlar henüz ihracata müsait ola• 
cak derecede ucuzlamamııtır. Ba
lıkçılar fiatlan düşürerek ihracat 
yapmak için fazla balık tutmaya ça· 
lışmaktadırlar. 

' 

T ariht aebiller tamir ediliyor 
tteçen kıt zuhur edeu şiddetli fır

tmalar esnasında diğer birçok bina
larda olduğu gı"bi tarihi sebiller de 
hasara uğramıştır. Tahsisatsızlık ytl
zünden o zamandanberi tamir edile
miyen bu sebiller sem yağan yağmur 
lardan daha ziyade mftteeastr olmuı, 
dahilen çöktlntiller bqgöstermiştir. 

Allkadar dainıler derhal bu gtbt yer 
lerin tamir ettirilmesine karar ver
mlftl.r. 

Maarifte diinJdl toplanb 
Dfhı maarif mtıdiltHljtlnde bir lg

tima yapdmıfbr. Bu toplantıda mev
cut ortamekteplere yeniden Dive e
dilecek §Ubeler tesblt edilmif, netice
si vekllete bildirilmi.ıtr. Orta tedri
ut kadrolu bu rapordu llOD!'& kat't 
.,ekllnl alacaktır. 
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lstanbul yüz senelik "Harbiye, Bizdeki neşriyat 
sinden ayrıhyor ve. uzak kalıyo; ve tercüme 

işleri 

ANKARA YA KAVUŞURKEN .. [ Barsı 1 incide ] 

Netice ne oluyor? Bir dağınıklık, 
bir karışıklık, ve boşuna akan bir e
nerji. Bu tercüme eserler bilinmeden, 
görünmeden ve okunmadan kaybolu
veriyor. Atatürkün yetiştiği asker ocağın

dan çok cömert hatıralar topladık 
Sonra da biz Tlirkiyede kitap o

kunmuyor, diye üzülüyoruz 

*** Bu işi organize etmeli 
[Ba.§1 1 incide] 

- Biz u kerler böyle~iz, diyor, ha
urlıklanmw; belli etmeden bitiririz. 
Muayyen saat gelince hareket emri
ni beklem~n ba.ska yapacak Ş kal
maz!,, 
Gen~ ıubaya hak ,·erdim: Dışar

dan gelen bir yabancı, &u dakikada 
Har biye mektebinin Ankaraya taşın
mak üzere bulunduğunu, mümkün 
değil kestirem.-zdl. 
Taş koridorlardaki tenhalık bile 

mektebe boşalmış bir bina manzara
mnı vermiyordu. 

Birçok meşguliyetleri aruında be
ni büyük nezaketle kutılayan ~omu 
tan: 

- Mektebi gezmek i~ter misiniz? 
Diye eordu: 

Genç bir subayın delaletile bu bil
yUk asker ocağını dolaşmaya çıkıyo 
rum. 

'ATA TURK ODASl 
nk olarak kırmızı levhalı bir kapı

nın önünde duruyoruz. Levhada ,u 
yazı var: "Gazi denanesi, 29 Birinci 
klnun 1320 .. ,, 

AtatUrkUn, erki.nı harbiye !!Inıfın
aa iken denlerini takip ettiği oda ... 
i çeri girer girmez, kUçük bir su kü
pU göıUme m,u. Yanında bir bardak 
ve bir mqraba. .. Bana refakat eden 
genç subay: 

- ı,te, diyor, Atatürk, bu küpün 
yanma gelir, suyu 9u gördüğünüz 

mlŞl'abaya doldurup ic:erdi. Tabii, 
M&fr&ba, ayni mqraba değil. Fakat, 
küp te, mqraba da, uıllarma çok 1 
be-•ivenlerden .eçildi. 'ı 

Mektep Komutanı Albay Meh -
met Ağustos, bu işle, bir tanlı liatı
rasmı tesbit etmek için günlerce in
ceden inceye meı,gul oldu! 

'AT A:TURKUN SIRASI 

VakıA, dersane AtatUrkUn giinün
aeki bütün hususlyeUerl taşıyordu. 
tdesell, odada elektrik yoktu. Hava 
gazi llmbaeı koymuşlardı. • 

Mor c:uha örtülü sıralardan biri
ni göeterdiler: 

- AtatUrk burada otururdu! 
Duvarda, bUyUk kıtada, çerçeveli 

bir fotoğraf: Atatürkiln erklnihup 
ıabiti olarak mektepten çıkt.ığt aene, 
aldırdığı resim. 

Çerçevesinin Uzerinde yine o ta -
rih: 29 Klnunuevvel 1320 .... 

Bu sarışın delikanlıda, bir gün 
"Türk milletinin makus t aliini yene
rek., tarihin seyrini · değiştirecek bir 
~t.Atürk ruhu &aklı olduğunu, acaba 
1320 seneıııi Birinciklnun ayında kef 
fedebilen kaç kişi vardı? .• 

SINIF ARKADAŞLAR? 
Dersanenin es~i harflerle yazıl -

mış levhası bile olduğu gibi duruyor 
C!u: Erkaniharbiye üçüncü sınıf der
ıanesi ... 

Atatürkle ayni BlDıfta okuyanla -
rm, fotoğrafilerini ııra sıra duvarla
ra u~ardı. içlerinde, eski qahiliye 
vekili Tekirdağı meb'usu Cemilin de 
resmini görUyorum. Dersaneden çı -
karken, sordum: 

- Mektep Ankaraya ta,ındıktan 
11onra, burada ne hatıralar bıraka -
cakemız? 

- Bafta Atatürk deru.nesi, ay -
nen muhafap. edilecektir. Bundln 

~ ~ ı ı t ' t I t 1 ı ,. 
T ercüme ve neşriyat işini orga

nize etmeye ihtiyaç vardır. 
Bizde kitap yazacak ve kitap ter

cüme edebilecek zaten kaç kişi var. 
Bunlan da başıboş bırakmak, fikir 
ve san'at hayatımızı akamete mah 
kfım etmek demektir. Nitekim elde 
edilen netice bunu isbat etmiştir. 

Fakat, Sovyetlerde olduğu gibi, 
bütün mütefekkirler neşriyat ve ter
cüme işleri etrafında organize edilebi 
lirler. Bunlar hükfımetin vereceği 

tahsisat ve direktifle bir teşekküle 

bağlanırlar. Aralarında ihtisaslarına 

göre bir vazife taksimi yapılır. Bu 
heyet fikir, edebiyat ve san'at saha
sındaki ihtiyaçlarımızı tesbit eder. 

Atatürkün okuJuğu Jer•haneni n tarihi bir kö1e•i ( ortada.~i is- Bu ihtiyaca göre, iJkönce dilimize 
kemleJe A'°türk vaktile oturup der• okumuftu) çevrilmesine zaruri gördüğü eserleri 

mektebi bu suretle Maçka kışlasında tayin eder. Bu eserler ihtisaslarına 
fiilen açılmış oldu. (1833) göre bu teşekküle dahil azaya dağı
tLK DERS 

blır. Her azanın muayyen müddette .Maçkada acemi oğlanlanna, kum 
üzerine parmakla rakkam ve yazı muayyen bir eser tercüme etmesi 
yazmak öğretilirdi. şart konur. Tercüme edilen eserler 

Mektep, ilk açıldığı sene, sekiz sı- ayrı bir kontrole tabi tutulur. Bu 
nıftı. Buradan çıkanları, 100 nefer - suretle senede hiç olmazsa 100 eser 
lik talim bölüklerine gönderirlerdi.. neşri mümkündür. 

Abdülmecit devrinde mektep ikiye 
On yıl önce bu işe başlamış bulun

aynldı. Birine "Mektebi fUnunu as-
keriye, ötekine mektebi fünunu ida- sa idik şimdi elimizde 1000 eser bu-
diye,, adı verildi. (1845). Iunmu§ olacaktı. 

Bu tarihten üç sene sonra, yani Bu iş çok bir para işi de değildir. 

1848 de, Pangaltıda inşasına bafla- Maarif Vekaletinin koyacağı 100 bin 
nan Harbiye Mektebi, ikmal edilmış 
ve sınıflar buraya nakledilmişti. 

Harbiye o tarihte üç sınıftı. Mek -
tebe kaydolunan talebe de ancak 78 

' kişi den ibaretti. 
Halbuki bugün Harbi)·e Mekteoi:-

liralık mütedavil bir sermaye bu işi 
görmeye kafidir. İki sene sonra çı
kan kitapların getireceği varidat bu 
işin masrafını kapamaya kafi gelir. 
-- M. Zikeriya 

Atatürkün cler•lıane.İnİ riisliyen 
lııymetli ve öz. hatıra 

başka Çanakkale şehitlerinin adlan
nı taşıyan mermer levhalar kala -
cak ! 

MUBAREK ŞEHlTLER 
Biraz sonra, beni bu levhaların bu 

lunduğu koridora götUrdUler. Adlan 
mermer ta.şa, ve hatıraları tarihe hak 
kedilen bu mübarek şehitler içinde 
mezarı belli olan var mı acaba? 
Yanımdaki sübaylar anlatıyor: 
- Harbiyeden çıkan bütün Çanak 

kale 9ehitlerinin adları duvarlara ya 
zılacaktı. Sonradan baktılar ki, hep
sinin adını yazacak olsalar, mektebe, 
birkaç yUz duvar daha ilave etmek 
lazımgelecek, vaz geçtiler.,, 

Tekrar kalem odasına dönüyoruz 
ve orada bana. artık Iatanbulun bir
kaç günlük misafiri olan harbiye 
mektebinin, küçük bir tarihini yapı
yorlar. Not ediyorum: 

- Bizde ilk ukeri mektep, 1796 
yılında, eeki Halıcıoğlu lisesinin bu
lunduğu yerde Mühenclishanei berrii 
hümayun adile açılmıştı. llk topçu 
ve istihklm zabitleri buradan yetiş
ti. Yeniçeri ocağı kaldınldıktan son
ra, küçük yaştaki onbaşı ve çavu, -
lar arasında liyakat gösterenler ayn
hr ve bunlardan mektep bölUkleri 
tefkil edilirdi. Selimlye ve Rami kı9-
lalannda bulunan bölükler, daha son 
ra Maçkaya kaldırıldı. Ilk harbiye 

mizin mevcut talebesi, (2500) e ya - --------====---
kındır. Sıhhat Vekili Edimede 
1LK ERKANIHARPLER Çanakkale, 16 (Hususi) - Sıhhat 

1849 da mektep dört smıf oldu vekili Refik Soydam yanında umu
tlk sübaylar da mektepten bu sene mt müfettiş KB.zim Dirik olduğu hal 
çıktılar. de kazaları gezmiş, bugün Edime -

Bundan tam bir sene sonra 1850 ye hareket etmiştir. 
de, harbiye ilk defa olarak beş erk&-
niharp zabiti yetiştirdi. 

- Harbiye mezunla.rmm en YILf· 
lısı kimdir? 

- Şimdi 97 yaşında olan Müşir i 
Kazım Paşa ... 

KURU FASULYE 
- Talebenin beğendiği ve seve se 

ve yediği yemekler? 
- Etli kuru fasulye ile plav, bir 

de hoşaf .. Talebenin yüzde sekseni, 
fasulye ile plavı tercih eder. Ata -
tUrk bile, anlattıklarına göre, kuru 
fasulyeyi çok severlermiş. 

Hatta. bir askeri tatbikat sırasın
da kendilerine, nümune olarak gös
terilen, bir tabak fasulyeyi pek be -
ğenmişler ve askere "tabağı bırak!,, 
emrini verdikten sonra, fasulyeyı 

lezzetle yemi3ler. Asker, bu· aralık 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR ! 

Bir a1lık • ı 
s .. • • 
il • • • 
1 f]llık • • 

•• • • 
• • .. . 

Türld1e Ottan 
lcla lci• 

1 50 
4-
, so 

14 -
·-14 -

21 -

Olo tçtn Olncıltll SirlıetleriD• m6 
racaat edilmelidir. 
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defahll 90 kunıet11r. 1 utırdan faı 
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Bir defadan farlı tcbı Fekendu 
% 10 lı'anıt tndlriDr. 
G!lnB uemlı nU•h•lar S lı'anıttar 

bardakla su getirmiş. Atatürk, Har- '!11!!!21!"'!!"!!-~""!'!""""!!"~""'!!!!!!!""!'""!~------~ 
biyede geçirdikleri eski günleri ha • sini unuttun! Dedi. 

tırlıyarak: FASULYE ÇEVlRMESl 
- Mataranda su yok mu? Diye 

sormuşlar. 

Ve askerin uzattığı matarayı içip 
bitirmişler.,, 

- Fa!ulye çevirmesi nedir? 
Anlattılar: 

- Vaktile mektepte en çok sev
diğimiz yemek, çevirme idi. Fasulye-

HARBIYELI BUYUKLER 
·. nin içine ekmek doğrar, üstüne bir 

Muhatabım sözüne devam ediyor 
tabak kapatıp iyice altüst ettikten 

- Bizim harbiye çok f eyizll bir o-
caktır. Diplomatlar, büyük devlet a-

sonra atardık ka,ığı ... Adına da ara

damlan, sefirler, edipler, ressamlar, 
mızda çevirme, f uulye çevirmesi 

şairler, muharrirler, riyaziyeciler, he derdik. Hani, nerde o gUnler ..• 
ı men bütün meslek erbabı bu ocak - - Harbiyenin kurulduğu gUnden 
tan yetiştiler. Rastgele birkaç isim: beri, (102) sene içinde kaç .Ubay ye 

tiştirdifi malnm mudur? 
&ki Sadrazam Tevfik Paşa, Reca- _ Atağı yukan mal\imdur: 35 bin 

izade Ekrem, müverrih Ahmet Re • He 40 bin aruında ... 
fik, riyaziyeci Vidinli Tevfik Paşa, Aklımdan 'öyle bir sual aormak 

1 mUverrih Muhtar Paşa, hlklyecl O- geçti: 
mer Seyfettin, ressam Sami, ressam - Kırk bin 11Ubaydan acaba yüzde 
Ali Rıza, Varşova BüyUk Elçimiz kaçı ,ehit oldu ve yUzde kaçı kendi 
Ferit ve daha yüzlerce, binlercesi gl- ecelile rahat döteğinde ölebildi? 
bi... Fakat bunu sormadım: Türk mil -

Biz, böyle konuşurken, harbiye Jetinin kanını hiçbir devirde ölçü ve 
mektebi muallimlerinden bir zat hesap tutarak alcıtmadığmı bilcliğlm 
tekrar yemek bahsine avdet ederek: l~in .... 

- Bizim meşhur fasulye çevimıe- SaJihaddln GVNGÖR 

17 - 9. 936 

lzmit kiğıt fabrikası 
bu hafta açılıyor 

Yerli kağıtlarımız, maliyet fiatından biraz yukan 
bugünkü kağıt piyasasından ucuza satılacaktır 

İ!ağıt fabrikasının harici manzara.~ı. 

lzmit, (Hususi muhabirimiz yazı- bin litredir. 
yor) - Başbakan İsmet İnönünün Kağıt imalinde, başta Göknar ağa
uğurlu eli ile temelleri atılan (İzmit, cı odunu gelmektedir. Bu mevat, ha .. 
kağıt ve karton fabrikası) run, yine, li hazırda, Rusyadan getirtilmekte .. 
o uğurlu elle bu hafta içinde açılış- dir. Halbuki ormanları çok zengin o. 
şenliği yapılacaktır. lan ülkemizde göknar ağacmm bol 

Bu münasebetle İzmit Kağıt fahri- olduğu mıntakalar yok değildir. 
kasının, mümkün olduğu kadar az Trabzon, Rize, Artvin ve i\ntalya 
satırlarla bir iki krokisini çizmek is- mmtakalarmı bu arada saymak müm 
terken, söyliyelim ki, fabrika İzmite kündür. 
renk, hayat ve canlı bir hareket ver- ı Odun, hamur haline muazzam ma
miştir. Bu hareketin rnihverlerini, kinelerle getiriliyor. İçine, yapılacak 
şehri adım adım gezen bir yabancı kağıtların cinsine göre, sellUloz ka°" 
derhal görür. lin, reçine, soda ve kimyevi m'add~ 

F~~ri~a.nın k~1:'1l~şu ile başlıy~ ler kanştınııyor. Kağıt hamuru, her 
tzmıtın ımaı:ı, ıkı bın~en ~~a ye~ı birisi dev gibi yükselmiş ve hiçbiri, 
ve modern bınaların yukselışı ve mu- bir diğerine ben?."miven ceşit çe~it 
temadiyen yeni yeni evler, apartr- makinelerden, Ustüvan<'lerden gere 
manlar yapılmasına rağmen, ev kira- geçe (kağıt) 0ıuvor Bıınlann kesil
larının müthiş yüksekliği gösterir mesi, çizgilerinin c:b:ilmı>~; ,.;ı~ı ., rrmn 
ki, ~z~it .kalabalık bir şehir olmuş iş verilmesi için de ayn a" · ~hr 
ve ışçıler:ı artmıştır ve artmaktadır. tezgi.hlar vnr. 

Sellüloz fabrikasının temelleri atıl-
mak ve kağıt fabrika.c:ıınm da bir 
miı:ıli daha genişletilmek üzere bu
lunduğu şu anlarda, fenni tesisat ile 
birkaç sene önce şehre isale edilmiş 
olan (Paşa) suyunun kifayetsizliği

nin ve acı acı şikayet edilmesinin se
beplerinden birini de, kiğrt fabrika
sının İzmit ve muhitine verdiği ha
yatiyette aramak lazrmdır. 

Ktiğıt mahalleal 
lzmit kağıt ve kartoı:{ fabrikası, §U 

cins kağıtları çıkarıyor: 
ı - Yazı kağıtları. İyi cins mat

baa kağıtlan (senede 2700) ton. 
2 - Metre murabbaı vezni 30 

gramdan yukarı ola.n hP.r cins sargı
lık kağıtlar. (Senede 4000) ton. 

3 - Adi nevi matbaa kağıtları. 
Bobin ve kesilmiş olarak. İstenilen 
eb'atta. (Senede 1800 ton) . 

4 - İyi ve adt cins mukavvalar. 
Yalmkat, :r>uplex, Triplex. iki satıh
ları istenilen renkte. (Senede 2000 

Herfey yerli 
İzmit kağıt ve kartoı Lcl brıkasın

da her madde \ 'c hatta işçi , müte
hassıs, mühcndids, hulasa her ::?ey 
yerlidir. Kağıt imalinde kullanılan 

kaolin, reçine, soda, boya ve odun 
memleket hudutları içinde bulunan 
yerlf maddelerdir. Arada sel!illoz 
kalıyor ki, nihayet bunun da istihsa
li bir gün meselesi olmuştur. Ve bu 
suretle günde yetmiş tondan ibaret 
olan kağıt sarfiya + 1 nın tamamını 038 
senesi başlangıçJsır1"l da. İzmit kafrıt 

fabrikası temin Pt>niv<' muvaffak 
olacaktır. 

İzmit kağıt ftı 1 ı . kıı sı, istihsal prog 
ramını muayyen çeşitler üzerinde te
merküz ettirmek dUışüncesindedir. 

Yerli kiğrtlarımız maliyet fiatmdaa 
biraz yukan ve bugünkü kağrt piya.. 
sasından çok aşağı bir fiatla satıla • 
caktır. Bugün kağıt fabrikasmm a.m• 
barlarında birikmiş stok kağıt çok· 
tur. - C. Baykal 

ton). -------------
to~)~ Silnger kağıdı. (Senede 50 İngiliz seyyahları 

Memleketin bir günıuk kA.ğrt ihti- Çanal -kalede 
yacı vasatı bir rakamla 70 ton hesap ~ 
edilmektedir. Çanakkale, 16 (A.A) - 305 i Ingl 

Su ihtiyacL liz olmak üzere 314. seyyahı hamil 
Kağıt fabrikasının en mühim yar- bulunan Arandorasitar vapuru dün 

dımcı unsuru sudur. Bol su içinde su- sabah Çanakkaleye gelmiştir. Sey " 
suz kalan İzmit te, fabrika da suyu yalılardan 107, si Trova harabelerini 
Kilez deresinden almaktadır. Bunun ziyaret etmiş ve diğerleri şehrin muh 
için de bu mevkide ayrıca geni§ tesi- telif mevkilerini gezmişlerdir. Va • 
sat yapılmıştır. lzmit klğrt fabrikaı pur saat 19 da Istanbula hareket et 
ımın bir dakikadaki su sarfiyatı bee miştir. 

Diyarbekir köylü müsabakası 

Dlyarbeklr, (Tan) - Halkevl, 
köylUnUn bilgisini arttırmak ve leh
çelerini dUzeltmek maksadile her 
sene iki musabaka açmaktadır. Bu 
musabakalarda kazananlardan bi
rincilere dörder, ikincilere ikifer, ve 
ücüncUlere de birer öküz dağıtıldığı 

gibi diğerlerine de, ehliyetlerine ~
re kUçUk birer para mükifatı veril-
mektedir. . 

Bu müsabakalara şimdiden 230 
köylU girmiı,tir. Yukarıki resim }<a.
zananlan ve imtihan hey'etini gös
termektedir. 
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Glandokrat·n 1 istanbul Gayr:mübadiller Komisyonundan: 

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

D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

1138 

1905 
1528 

2060 

Bur gazada 

Amavutköy 

E. Manastır Y. Gö· 
nüllü ve Manastır 
Birinci Cad. 

Üsküdar Rum Mehmet Şemsipa.,a 
Paşa 

E. 39 637 ,50 metre arsa 
Y.37 

E.12 Y.14 80 metre arsanın 
10/120 His. 

E. 49 Y. 53 45,25 metre arsanın 

1/2 His. 

320 A. art
tırma 

70 
" 

140 

BP~iktaş Icra dairesinden: Borç

tan dolayı tahtı hapse alman ztim

bül ve lale soğanlarmın ihale ve be

lediye pullarının m ... Jterisine ait ol
mak üzere açık arttırma suretiyle 
Beşiktaşta tramvay caddesinde 46 

No. lu dükkan önünde 21/ 9/ 936 ta -
rihine müsadi( pazartesi günü saat 
9 dan 12 ye kadar satılacağından 
talip olanların mahallinde hazır bu
lunacak memura müracaatları ilan 

2856 Yeniköy Güzelce Ali t'a-Rum rne1.arltğı Cad. E. 77-77 Kısmen duvarla çev-
şa Mü. 77 Mü. rilmi§ 18373 metre 

olunur. ' (25662) 

Biga Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Evlenmenin tahmil ettiği vazifeleri 
ifa etmemek maksadiyle kendisini 
terk ve on senedenberi nerede olda -
ğunuz meçhul olduğundan bahisle bir 
ay içinde evinize dönmeniz hakkında 
ılanen ihtar yapılmasını isteyen ka -
rınız Şükrü kızı Me.~kiırenin bu dile

. ği üzerine nahiyenize istida. sureti 

4252 

4286 

4487 

4740 

4892 
6082 

8106 

8309 

Üsküdar lcadiye E. Küçük Çifte ko-
nak Y. İmam Galip 

Beyoğlu Kamer hatun Mangasar 

Yeniköy E. Peşe Nikola 

Kuzguncuk Simitçi 

Yeniköy Köybaşr arkası 

Koca Mustafa.paşa Allama taşı 

Beyoğlu Yenişehir Kaya 

Yedikule Fatih Sultan Hacı Hasan Kaz-
MehmPt 1t çeşme 

Y. 1-1-1 bağ yeri ve bahçe 
ve taşlık arazi 

E. 25 Y~ 23 Bahçeli ahşap ha.
mahallen 17 ne 

47 48 metre arsanın 

6/ 8 His. 
E. 3 Y. 1 34 metre arsanın 1/3 

His. 

E. 19 21 Y. Bahçeli kagir iki ha-

19 - 19/ 1 nenin 2/ 6 His. 
E . 30 Y. 32 74,50 metre arsa 

E. 69 Y. 55 Bahçeli ahşap hane
nin 1/3 His. 

E. 147 Y. 165 Bahçeli ahşap hane 
mahallen 159 

E. 51 Ahşap dükkanın 
Y. 2 23/120 ve iki pul 

hissesinin tekrar 2/5 

1700 K. zarf 

200 A. art-
tırnıa 

120 ,, 

20 
" 

500 .. 
70 " 

140 ,, 
600 " 

His. 100 " 

gönderilmiş ve alman ilmühaber di
lekçeye uygun görülmüş olmakla ta
rihi ilandan itibaren bir ay içinde 
karın Meşkureyi yanınıza. almanız 

veya evinize dönmeniz K. ~ 132 nci 
maddesine tevfikan ilanen ihtar olu
nur. 

8357 Yeniköy E. Matakof Y E. 8 Y. 16 63 metre arsanın 5/15 
rı Asma mahallen 12 liis. 40 " 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa ~ıkarılmıştır. İhaleleri 28/9/936 
tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayr:imübadil bonosiladır. 

tarihine 

O~E~N---···~ ~' ~n~:~~n~~:a~~~~e~~!~~~~ 
Yem çıkan p&a.Jdar M beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

BAYArt HAMiYC:T '°~ 2 - Muhammen bedeli (9423,65) liradır. 
No. 270096. Beste: Salahaddin Pınar 3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
Uşak şarkı - DELISIN DEL! GONLUM 4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün 
Hüzzam şarkı-BiLMEM NIYE S!NEMDEKI yazı işleri kalemine ve ihale 25 Eylül 1936 cuma günü 

BAYAN NEZiHE YILDIRIR saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağmdan is
teklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile teklif mek
tuplarmın Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 5) 

No. 270097 - Beste : Mısırlı lbrahim 
Rast şarkı - GELMIY ORDU FlRKATINE 
Hicaz şarkı - GORMEDIM HAYLI ZAMAN 

KArtUrtt MUAMMER 
No. 270103 

ŞATRABAN TAKSIM kanun ile 
IDCAZ TAKSIM kanun ile 

Bu Ufak 
Sizi 10 yaş 

daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleş -
tirir ve cildinizi güzelleştirir. 
Başka renk pudra da, aksi
ne olarak sizi ihtiyarlamış gi 
bi gösterir. Teniniz esmer 
ise, esmerlere mahsus bir 
pudra ve mesela koyu Raşel 
renginde bir pudra kullan • 
manız kap ettiği gibi teni • 
niz kumral ise, açık ise, açık 

Yanlış 

1501 

istanbul limanı 
işletme idaresinden: 

İdare ihtiyacı için ellişer tonluk olmak üzere 25 adet 
mavna yaptırılacaktır. Bunların muvakkat teminatı 5000 
liradır. Açık pazarlığı 15-10-936 Perşembe günü saat 
1 O da idarenin merkezi olan Eminönü Liman hanında 
Sefler Encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve sair izahat için Galata Ferme
necilerde liaydar hanında Fen Servisi şefliğine müraca
atları ilan olunur. (1302) 

IST ANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Raşel renginde bir pudra Keşif bedeli 1504 lira 22 kuruş olan Çenberlitaşta 
kullanmanız lazımdır. Bir Köprülü medresesinin tamiri ve tadili açık eksiltmeye 

pudra intihap etmek iGin yü- ! da. ve fenni bir surette karıştırılmış- k l K 'f . 1 
zünüzde altr muhtelif rengini t onu muştur. eşı evrakt ve şartnamesı evazım . mü -
tecrübe etmeli ve tesirini görmeli - ırB. d ·ıd .. . d lek b dürlüğünde görülür. İstekli olanlar belediye fen işleri 

· . . d u pu ra, cı uzenn e ne e ı 
dır. Burun ve çenenızı sık sık pu • · d ·· ·· ·· müdürlügu-··nden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve ka -

1 k · · ildd b·t d rakır ne de tabaka halın e gorunur. ra amama ıçın c e sa ı uran . 1 k' · 
b. d k 11 1 B. k t Yalnız bır defa pudralanmak a se ız nunun tayın ettig~i vesika 113 liralık ilk teminat makbuz 
ır pu ra u anma ısınız. ır u u . 

pudra derunüne bir kaşık miktarm- saa~ s~bı~ kalarak şayanınkhayret ve veya mektubile beraber 28-9-936 pazartesi günü saat 14 
d kr k- .. w .. il' d k dra sevımli bır ten yaratır. Re ; son za 

17. 9. 936 

Dahili)re Vekaletinden 
1 - Ankarada Yenişehirde Vilayeler evi arkasn ·da

ki sahanın tesviye ve tanzimi işi kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7077 lira 89 kuruş· 
tur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenn~ ~artnamP.. 

C - Keşif cetveli. 
D - Projeler . 
4 - İstiyen]er bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz ola

rakı Vekalet levazım Bürosundan alabilirler. 
5 - Eksiltme 28-9-936 tarihinde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisv0,.,,..ınca 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 

7 - Teklif mekupları yukarda 5 inci maddede yazılı · 
saatten bir saat evveline kadar Dahiliye Vekaletine geti
rilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak ~uz muka bi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup
ları yine 5 inci maddede yazılı saate kadar Reisliğe gel
miş bulunmaları şarttır. Teklif mektuplarmm dış zarf
ları mühür mumu ile iyice kapatılmış olmaları şarttır. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez (937) 
( 1199) 1469 

Jandarma <?enel komutanlığı Anka

ra Satınalrva komisyonu.ndan; 
1 - Ankarada müstaki! tabur ihtiyacı için aşağıda ya 

zıh yiyecek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme • 
leri hizalarında gösterilen günde yapılacaktır. 

2 - Eksiltme şartnameleri Jandarma Genel Komutan 
lığı kurağındaki komisyondan parasız olarak alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamelerinde yazdı 
belge ve ilk teminat makbuzile teklif mektuplarını ek -
siltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiş 
olmaları. (681) (880) 

Cinsi En az En ~okTahmin Ilk Thale giinü ve 
Kilo Kilo bedeli Teminatı Saati 

A. Ekmek 

B. Kırmızı biber 

Sabun 
Beyaz K. üzüm 

C. kuru ot 

Saman 

Lira 
120,000 190,000 19,000 

4.00 500 150 

1600 640 
1800 405 

1195 
60,000 110,000 4400 

50000 80.000 1200 

5600 

Lira 
1425 

89 63 

420 lira 

18·9·936 Cu • 
ma 11 açık 
eksillmf' 

18-9-936 Cu· 

19-9-36 Cu • 
martesi saat 

10 da 

/ .. nkara Belediyesinden 
1 - Su idaresi için ahnacak font boru ve ek parçaları 

15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminat1 (412,50) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler hergün 

yazı işleri kalemine v~ isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın -
dan o gün saat ona kadar teminatlarila birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. . ( 12 3 6) 

1502 

a em o~ugu a~e e. ere P~ : mantarda icat edilen ve hiçbir vakit te daimi enciimende bulunmalıdır. ( B.) ( 12 3 8) 
~k~~ft9M~~~H~~~~~~~~ilib~an~---------~-------------
edebilirsiniz. Tokalon pudrasmda en bir makine ile kontrol edilmiştir. Her 
iyi cins havalandırılmış, pudra ile be sabah 5,000.000 kadın Tokalon pud
raber krem köpüğU matlö.p miktar • rasmı kullanır. 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HERveRoe40KuRuş 
• 1• •• •• •• •• •• ••• • .. 

NEFES BORULARINleTEMIZLER. BALGAM SOK URUR.OKSURUGU HEMl:N GiDERiR 

Sahibi: Ahmet Emln YALMAN-Umumt Neerlyab ldare &len: S. SAl.JM 

Gazetecilik ve NCBrlyat Türk Lhmtet Şlrketi-Ba.sıldtğl yer TAN matbaası 

Fen işleri müdürlüğilnce bastırılmasına lüzum görü. 
len 38 tip 76000 tane döşeme kapı ve pencere tiplerinin 
bastırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep
sine 770 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve 
nümuneleri levazım müdürlüğünde görülur. İstekli olan
lar ka.nunttn tayin ettiği vesika ve 58 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 29-9-936 sah günü saat 
14 te daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1237) 

Mevduat ıçın elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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ilaçlarınızı 
Bahc;e 
kapıda SALiH NECAli den alınız. Reçetelerini3 F o s F A T N 

büyük bir dikkat, ciddi İ 
hf P istikametle hazı:rhnıll'. 

N Ec 
• Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. AT 1 Bununla b~slene~ yavrular tombul 

ve kuvvetli neşclı olur. 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
12 EYLÜL 1936 vaziyeti 

AKTiF Lira PASiF. Lira 
z::=::-. 

Kasa: --
ALTIN: Saft kilogram 17.082.698"Lira 

• BANKNOT • • • • • • • ~ " 
UF AKLIK • • • ı • • • • 1 " 36. 760.182. 7 4 

Sermaye • • • • ~ • 
ihtiyat Akçesi . • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

• 
• 

... .. .. . 
• • • 1 

15.000.000,00 
1.551.182,53 

·-----~--~~--------

Dahildeki Muhabirler : 
1.023.034,03 Türk Lirası • • ı • • • , Lira ____ _;.. __________ n 1.023.034,03 

Denıhde edilen evrakı nakdiye ::LI ira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tara.fmdan 

158.7 48.563,-

Hariçteki Muhabirler : 
vaki tediyat • , • • • • • 12.064 611,-

146.683.952,-
ALTIN: Safi kilogram 4.398.244ÜL~a 
Altına tahvili kabil Serbeıt dö-

6.186.482,301 

410.099,79 

Deruhde edL evrakı nakdiye 
bakiyesi. , , • • , • • 1 

Karşılığı tamamen altm olarak ~ 
ilaveten tedavüle vazedilen ...... JL_ir_a ___ ı_6._oo_o_.ooo.oo 

vizler • • • • • • • • • 

Diğer dövizler ve Borçlu klirinf 
bakiyeleri • • • , , • • • ,, 

t--:.._---------~~ 

9.618.550.26 16.215.132,35 
Türk Lirası Mevduatı : 

162.683.952,-

15.209.979,86 

Hazine Tahvilleri : Döviz Taahhudatı: \ 
• 

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

Deruhde edi.evrakı nakdiye kal'-
tılığı • • . • • • • • • • iLira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan buine tarafmdan 

:Altına tahvili kabil dövizler • • ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı kll-
ring bakiyeleri. • • , , • " 

4.586.910,30 

27.176.5!50.:lf; 31. 763.460,88 

58.984..485.80 vaki tediyat • • • • • • • .~ 
·--------~-------11 

t46.683.952,~ 
.1 

12.064.611,- Muhtelif •• 
4 şekilde takdim edilir: Senedat Cüzdanı : 

1-Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız 
gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

HAZİNE BONOLARI , 
TİCARi SENEDAT • • 

2.179.250,-
18.852.880,lS 

, , • !:Lira 

. . . l " 
"---~---~~---------

19.0Sl.930,18 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
4:-Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem-
lerdir. 

34.110.303,05 

( Tahvilit (itibari kıymetle) 

( Deruhde edilen evrakı n&k- ıLira 
A - ( diyenin karştlıit Esham ve 

B - . Serbest esham ve ta.hvil&t _.;;,"-._ ___ ,._17_3_.2_3...;.:••.:;..:18 38.283.537,23 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Avanslar: 
Altın ve Dövii O.Zerine • • • , 
Tahvilat Uzef'ine • • • , • • 

f~a .. 
8(.809,1~ 

16.338.279,45 16.4:23.088,81 

Göz Hekimi Hissedarlar. • • 

Dr. Şükrü Ertan Muhtelif· • • • 

Cağaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 30 
(Cağaloğlu eczaneal bitifiği). 

Tel. 22566 ' 

Acık Eksiltme ilanı 

• • • 
• • • 

• • • 4:.500.000,00 
• • • 6.272.503,93 . - -

YekUn 285.193.061,07 

Betonarm• Köprü in§aatı Ek•iltme ilJn11 

Nafıa V ekileti Nafıa Bakanlığından: 
~ 1 --- Eksiltmeye konulan iş Ankarada Polis ve Jan- Şose ve Köprüler Reisi iğ inden: 
darına Mektebinin çamaşır ve yemek asansörleri inşaat Sinop Vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 
~'Ve tesisatıdır. 31500 lira keşif bedelli Karasu köprüsü inşaatının ka-

.Tesisatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır.. ı palı zarf usuliyle eksiltmesi 29/ 9/ 936 salı günü saat ı 
2 --- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır~ 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
A - Eksiltme şartnamesi, kornisyonu odasında yapılacaktır. 
B - Mukavele projesi, Eksiltme ~artnamesi ve buna mütefcrri evrak 15 7 ,5 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alına-
n - Fenni şartname, bilir. 
E - Keşif cetveli, Muvakkat teminat 2362,50 liradır. Eksiltmeye gir -
F - Proje, Grafik, mck isteyenlerin resmi gazetenin 3 2 9 7 sayılı nüshasında 
İstçyenler bu şartnameyi ve evrakı 21 kuruş mukabi- çıkan talimatnameye ~evfikan müteahhitlik ehliyet vesi-

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. kasını haiz olmaları ve bizzat mühendis olmadıkları ve-
1 3 - Eksiltme 28/ 9/936 tarihinde pazartesi günü sa- ya bir mühendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde 
at 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında asgari 10 metre açıklığında betonarme bir köprü yapmış 
açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. olıluklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 318 lira Teklif mektuplarının 29/ 9/ 936 salı günü saat 15 e 
~5 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka kadar Ankarada Sose ve Köprüler reisliğine verilmesi 
1/6/936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış lazımdır. (768) (1091), 
thliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 1499 

5 - İstenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede ya· 
ııiı saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(824), (1188) 1498 

Emniyet işleri U. Müdür-
lüğünden: 

1 1 - 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek 
azı 4270 çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi 
l'irnıi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
tıuımuştur. · · · • 

2 - Kasket dahil beher takım elbiıenin dikiı muham· 
lllen bedeli 411 kuruştur. 
3-İhalesi 21-9-936 Pazartesi günü saat 15 te Emni

~tt işleri umum müdürlüğünde müteıekkil komisyon 
\ızurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1441 lira 54 kuruşluk mu
'-'akkat teminat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı 
~an~nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
eklıf mektuplarını ihale vaktinden bir saat evvel komis

l1ona vermeleri lazımdır. 
tı,· 5 .--:- Bu bapta fazlaca malfımat almak ve şartnamesi
~ 1 .~ormek istiyenlerin Emniyet.İşleri Umum Müdürlüğü 
Suncü §Ube müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

,(682) (884) 
1228 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak demir boru ve teferrüatı ile 

çimento ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla ek -
ailtmeye konulmuştur. 

2 --- Muhammen bedeli (6690,50) liradır. 
3 - Muv~kat teminatı (501,78) liradır. 
4 - Sartname ve listesini görmek isteyenler hergün 

)"azı İşleri kalemine, isteklilerin de 25 Eyllll 1936 cuma 
~ünü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın
dan o gün saat ona kadar teminatlariyla teklif mektupla
rını Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 4) 

1500 

Yüksek Mühendis Mektebi Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan 

Mektep malzeme laboratuvarı için açık eksiltme ile 
Elek, terazi, kesafet tişeleri ve Mihailis aleti ve teferrüatı ...... 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 600 ve muvakkat teminatı45 lira
dır. Eksiltmesi 19 Birincite~rin 936 pazartesi günü saat 
14 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin heriÜn ve eksiltme
ye ıireceklcrin belli gün ve saatte mektep idaresine mü-
racaatları ilan olunur. (915) 1258 

• • • • ·- . • 

• 

• 

YekUn 285.193.061,07 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
_ İskonto haddi Cfo 5 1h Altın üzerine avans % 4 *' 

TARSUS-AMERiCAH COL.LEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Birinci teşrinde bqlar. 

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

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

Pazarhkla Eksiltme lllnı 

Nafia Vekiletinden: 
1 --- 3-9-1936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide 
~iusiki muallim mektebine ilave olarak yapılacak çalış -
ma odaları ve jimnastikhane inşaatına istekli çıkmamış 
olmasından ötürü yeniden ayni şartlarla ve pazarlık usur 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
D --- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - liususi şartname (Fenni şartname) 
E - Keşif cetveli. 
F-Proje 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş muka

biHnde yapı işleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretile ve 25-9-1936 tari 

hine müsadif Cuma günü saat 16 da Eksiltme Komis 
yonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 lira
lık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesin -
deki evsafı haiz olması ve bundan başka bu büyüklükte 
bir yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden alın
mış yapı müteahhitliği vesikası almış bulunması lazımdır. 

S - İstenilen vesikaların 3 üncü maddede yazılı saat_ 
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verilme-
si şarttır. ( 77 5) ( 1088) 1402 

Tapu ve Kadastro Umumi 
Müdürlüğünden: 

Trakya Heyetleri için 3 adet Sanğe Tackmetresi 
ile 4 adet gradh Verniyeli Minkalenin 21 - 9 - 19 3 6 
Pazartesi günü pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. !steyen
lt!r mezkur günde saat 1 S de pey akçesile birlikte Le
vazmı Müdürlüğünde müracaatları. (806) (1145) 

• 
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HASAN 
KUVVET 

Zafı umumi, kan
sızlık ve Kemik 
hastalı klan na şifai 
tesirleri çoktur. Ço 
cuklar, Gençler, 
Genç kızlar ve ih
tiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. 

• 

VENi MODELLER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 

her plAk ma{lazasında satılmaktadır. 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi 

DAIMONdır. 
Bunlara görmek isterseniz 

iZMiR SERCiiSiftDE 

83 - 92 nu 
maralı pa
viyona mü 
racaat e -

, 
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NORVEÇYANIN 1936 -1937 baş mahsulü 

A Balıkyağı 
Halis Morina balığının ciğerlerinden çıkarılmıştır. 
içmesi kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markah şişelerde satıhr. Taklitle
rinden sakınınız. !f4 litre 40, Vı litrelik 100 
kuruştur. · 

unları •• •• oz u 
Çocuklarm seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalardan 

Yulaf, Pirinç, 'Buğday, Nişasta, Patates, Mercimek, Be

zelye, İrmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) öz· 
lü Unları Allahın insanlara ihsan ettiği ve Eczacı Hasanm 
fenni vesaitle yaptığı vitamini ve kalorisi bol gıdadır. Ço
cuklar bu unlarla beslenirler. Çabuk diş çıkarırlar. Tak • 
!itlerinden sakınınız. Deposu: lSTANBUL, ANKARA, 

1 

BEYOGLU. 

Beyoğlu UçUncü Sulh Hukuk fil .. 
kimliğinden: 

Mahkemenin 936/410 numaruile 
Istanbul Ziraat Bankasının Galata.
da Agopyan hanında 9/10 numarada 

Adapazarı Türk ticaret Bankasının lstanbul şubesi oturan ve halen ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşılan Neş'et aleyhine a • 

Türk antrasiti satışı için de ayrı bir gişe açmış ve müşterilere her türlü kolaylık çılan (257) küsur liralık alacak da.· 
göstermek için tertibat almıŞtır. Kışı rahat geçirmek istiyenler ucuz, kuvvetli ve vasının duruşmasında dava edilen 
temiz olan Türk Antrasiti almalıdır. ı gelmediğinden usulün 401 inci mad· 

Bankanın Bahçekapı'da Taşhan altındaki gişesine müracaat ediniz ~~~1 desine tevfikan gıyap kararının 20 
---------~-------------------------- gün fasıla ile ilanen tebliğine karar. 

Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik caddesinde ~ 

Yatı 1 Şişli Terakki Lisesi Gündüz 
ArtA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
KİLATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGiLİZCE kurslarına dokuz yaşm
-ian itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kavtt iş-

lerine CUMA, PAZA t ~nleri bakılır. Telefon: 42517 -

sipahioğl~ Bilumum Mektepler Hastaneler 
AHASAH ttOSHU,.\, Sanatoryumlar ve otellere Merinos yilnünden, Ankara tiftiğinden ve sair yünler
~ 8"rsaf>a1.~<'K.~ den sureti mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla 

-.',r -. .. ,..... , ~~ satmakla olduğumu muhterem halka bildiririm. 

' .,. . ·~ Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa pazarı 
Sultan Hamam 4/ 24 Beyoğlu lstiklal caddesi 376 

~~~-~~~~~~--~-~~~~--~-~--"----~~-~----~ 

verilmiş ve muhakemesi 14/10/ 936 
saat 10 da bakılacağından yevmi 
mezkfırda. mahkemeye gelmediği tak 
dirde gıyabında karar verileceği ma. .. 
liımu olmak üzere ilan olunur. 

(25664)' 

iKLiMLER 
~iORUA'nın en ünlü romanı, 

son yılların en çok beğenilmi 
eseri. Beş yılda ya liiZFraiisa
da beş yüz defa basılmıştır. Biz
de de gördUğü büyük rağbet U
zerine bu kere lazımgelen itina 
ile ikinci defa basılmış ve fiyatı 
yilz elli kuruştan yüz kuruşa in 
dirilmiştir. Tercüme Haydar Ri
fat'ındır. 

diniz, biz-

1 zat görü - 1 
iSTiKLAL 

Direktörlüğünden: 
LiSESi 

• nuz. 

POKER TIAAŞ Bl<;AGI iLE 
DAiMON FENER VE PiLLERi de 

1 1 

1 - Ilk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız tp.lebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇAT AL'lanru da daima tercih ediniz. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tascjikname ile ayrılan talebenin yerine ez miktarda yeni talebe alı- ı 
nacağmdan okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Istiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. ı 
Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 

Bu Krem Pertevin her za
man pek büyük bir itina 
ile ihzanndan başka bir §eY, 

değildir. Krem Pert'evin 
terkibine (gayrisaf)_ hiçbir 
madde giremez. 

1284 

~lı • er-.c• '?A ~t irı ~eı.•r:ıl;, .rıard~ 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBi 
Taksim • STADYOM 

~~T 0 R i YE KARYOLALAR 
i ı ŞiŞE VE C M FABRiKALARl ı I " Fa~rikafiatm~satılıyorAHMED 

3 aylık yeni devre ilkteşrinin A M b 1 M -
ilk haftasında baştıyacaktır. ' ANONiM SOSYETESiNDEN: Sfl 0 1 ya agazaSI FEVZi 
Şoför olacaklar şimdiden mU • Şis_e kılıfı imalinde kullanılmak ve tecrübesi muva-
racaat edebilir. Amatörler: ""t· 

Teorik ve pratik geçire_ fık netice verdiği takdirde (200, ila 300) ton müba- İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

cekleri imtihanlara hazırlanır. 
1 

• yaa edilmek üzere pirinç sapma ihtiyacımız vardır. 
Program isteyiniz. Tel. 4250S 1 Taliplerin Paşabahçedeki Fabrikamıza müraca • 

----------------------- atla (2 ila 3) balya kadar nümune göndermeleri 

-Okullar Güneşi._..~H~ano~ıunu~r·~~~~~~ 
-- Buakşam -~ 

Şemsülmekatip O M A 
Yuva - !Ik - Orta kısımlara hergUn yatılı, yatısız kız ve erkek talebe P A N R A bahçesinde 

yazılır. llk kısımda. ecnebi lisanı vardır. Beşiktaş: Yıldız • Tel: 4.2282 
Hanende KüCjük Yaşar'ın 

1552 26 ncı senei devriyesi kutlulanacaktır. Tel. 41065 

"Seca,, Marka Alman Baskülle
ri gelmiştir. Son derece hassas 
ve ölçüler kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 

1431 

Sümer Bank Emlak ve Eytam Bankasının kurumu 

Yeni çıktı 

Marksizm bibliyoteği neşriya -
tından No. 12 

Lüdvig Föyerbah 
ve kldsik 

Alman felsefesinin sonu 

Yazan: FREDRIK ENCELS 

IGOPTJ\SI 
Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyen!n en büyük sigorta

ları (GÜVEN)dedir. Sigortalarınızı en müsait şartlarla ve tediye kolayhklariyle yapar 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki da~resine müracaat ediniz. Tel.44966 


