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inönü kıymetli bi.r nutuk daha.söyledi 
Muvazeneli, 
rn uvaff a kıy eti i 
bir alem 
Gelecek Per,embe gününü 

bütün memleket bir bay
"a.nı günü gibi bekliyor. Şimdi
den de bayram arif elerinin ümit
li, tatlı heyecanlarını duyuyor. 

Ak.denizde bir ze,·k n istirah.ai 
~ya.hatine çıkan İngiliz Krahnın üç. 
flört ~ j~in aramıza gelmesine aca.· 
ha neden bu kadar kıymet veriyoruz? 
nöyle bir suale krabn cazip şahsiye
ti bakımmdaıı. .Rüyiik Britanya ile
tili içindeki me"kii balmnmdan, bu
.ıt'inkü cihan politikasına ait cere
~ıuılar za"iyesinden türlü tiirlü ee· 
"apl.ar bulabiliriz. 

Muvallakıyetten muvallakıyele 

F akat duygularımızı derinleşti
.ri.mek şu noktayı da farke

İieriz: lnsanların gözünde en kat'i 
rilçü muvaffakıyettir. lngilizler asır
l;ırdanberi hayatta en çok muvaf
f::ı k olmuş insanlardır. Buraya gelen 
~üyük Britanya lmparatorunun ve 
lıı~tere kralının şahsında hepimiz. 
ıısrrlardanberi muvaffakıyetten mu
"affakrvete vürümenin yollarmı 
huımus· bir al~min miimessilini gö -
ttiyor~z. :• 

Bu düşünceye varınca :dhnimizde 
)~ni bir sual beliriyor: Neden mu
"aifak oldular? Düyanın dört tara
rına nasıl dağıldılar, Amerikada, 
ka.nadada. Avustralvada, Yeni Ze -
landda. cenub1 Afrikade. ne yaptılar 
dıt yeni yeni lngiltere kurd.ılar! 

Evet, neden muvaffak oldular? 
~hah;:;.....,•,. -" - ~ •I• _i'l ,./;Jtı,.İtı lA ~;} 
)iik Brltanya alemine bakarsak Tu. 
gilizlerin havatta muvaffak olma
tnal~rı için °binleree sebep buluru7.. 
lngiliz dlinyfteı mantıksızlıkla dolu· 
dur. En büyük ölçüde hatalar işle-
1!.en yer bura.sıdrr. 

Vakit vakit rivı\vetler ~ıkar: Bü
hık. Brltanya lmpa~atorluğn son ne
f Aelerine geldi. Gayritabii ölçüde 
ll~vünemadan sonra tabii ölüm bu 
~paratorluğu bekliyor. Buna kana
~ verici sebepJ.er gösterilir: Kana
' Cenubi Afrika, Avustralya ken
!!li baslarına ilemler ... Bunlar neden 
~Pl\~torluğun yüküne ortak ol
lllııın.? Dünyanın her memleketi, Yt
.ııtr, Hindistan da dahil olduğu hal
~. kendi ham mallarını kendileri 
lnaınuı hale getiriyorlar. Uzaklardan 
~~nı mal toplayıp kendi işçisini ~a-
1~ırmak imkanını bulan ~ mamul 
°ltı.allarmı dünyanın her tarafına sa
~ lngiltereye art.rk ekmek kıalma
"1, lngiliz iktısadi sisteminin, hele 
"1 buhrandan sonra çöktüğünü gö
lleceği:r.. lngiltere dünyanın geçit 
~lerini tutmaya: şimdiye kadar 
. "''Y'f!l.et veriyordu, '.Artık buralarda 
~ tutunamıyacak. Mısırda h<:>şnut -
:tlıluk eon derecede, lrak ve Filis-
~ ln.gilizlerin vaziyeti b~ooa t ... 

Mantığa rağmen 

V akaların ilk sisi dağıldıktan 
sonr,a: bir de ne görüyoruz ? 

~Yiik Britanya lmparatorluğu 
<:!rıdelrl manevi rabıtalar sihirli su
;~tt~ kuvvetlenmiş, Hindistandaki 
d~ıli gürültülerden daha az bahse
l th~or. Sonra, lngiltere buhranın 
llJ ~ll'lerinden her memleketten evvel 
'.~ılınış ... Parasını istediği yerde dü 

:lltii.yor, istediği yerde tutuyor. P..e-
a.h, içinde yüzüyorlar. 

)( li~nutsuzluklar içinde boğulan 
tıı 18ll'a bakıyoruz: yeni bir ittifak 
!'.ıı:iilla.hedesini gönül hoşluğu ile imza 
b Yorıar "e lngiltereyle tatlı bir 
ı~ ayı münasebet tarzına girişiyor-

l le?': ~ngiltere Irakla da münasebet-
1\-ı t'itıı düzeltmiş, :Araplık aleminde 
l{l~V~iini iyileştirmiş. Filistin gürül • 
'-l eı:ni bertaraf etmek için Araplık 
~ etl\ırıden tavassuilar baş gösteri-

r. 

Hareketli müvazen~ -, B ütün bu rouammalara bir 
cümle içinde cevap bulmak 

LArkuı Sa.. 2. Sil.. 1 del 

İzmir fuvarını gezdikten sonra dedi ki: 

Varhğımız buradaki eserlerden 
fazla, hem çpk fazladır 

Başvekil, Türkiyede kültür ve iktısat faaliyetlerinin 
mütemadiyen helecanda olduğuna bilhassa işaret etti 
~ . . 
ismet lnönü, Atatürkün lzmirlilere 
selim ve muhabbetlerini bildirdi 

Dün gece İzmirden ayrılan 
Başvekil şehrimize dönüyor Nezaret altına alındığı söylenen 

Bluher 
Tevkif edildi.ği haber 1Jcrilen Lmtinin 

katıst M. K. Krupslenya 

Sovyet Rusyada yeni hadiseler 

;temizleme işi 
1 

geniş bir 
başlamış 

İzmir, 1 (Hususi surette fuara gönderdiğimiz ar
kadaş1mrzdan) - Başvekil İsmet İnönü bugün 
kendi elile açtığı lzmir arsıulusal fuarını inceden in
ceye tetkik ettikten sonra verdiği kıymetli nutukta 
mütalea1arınr bildirdi, römarklarını yaptı. Başvekil 
bilhassa dahili ticarete temas ederek, ekonomik kal
kmmada dahili ticaretin mühim rolünü ortaya.koy
du-Bu arada fuarın eksik gördüğü taraflarını da an
latarak gelecek sene, bu fuarın daha cömert bir 
varlık göstermesini bildirdi. Gelecek sene İzmir f u
arına bütün vilayetler geniş mikyasta iştirak ede-

1 I Bükreşte, başkumandan Voroşilofun 

Yeni ;ndkuylc mühim ekoııornik me 

ceklerdir. - Sl;lat Derviş 

[Fuarın açilışmr bildiren tafsilat ve Baş\•ckilin nutkunu 10 uncu 
öldürüldüğü şayiası dolaşıyor 

3e"Ul~c temas eden Ba.J1:ekil I nönii Kızıl ordu ümerasından birçoğu tevkif edildi Molotofun azli 
---~------...:__ _______________ _:_ _______________ haberi doğru değil, bir habere göre Leninin 'karıaı da mevkuf-

lar arasındadır H. M. Edvard Vlll 

Misafirimiz yarın 
Çanakkaleden girecek 

Cuma günü Dolmabahçede 
Atatürkle görüşmüş olacaklar 

1 
Edvard VIII 

lmrozda !
. Londra., 1 (Radyo) - Sovyet Rus İbrahimofun da öldürüldüğü şa~ 

yanın birçok merkezlerinde, bilhassa rı aksetmektedir. 
Kızıl orduda Troçkistlerin tevkifle-
rine geniş mikyasta başlandığı, Uzak Molotof it başında 

Orgeneral F ahreddinin riyasetindeki heyet 
dün "Adatepe ,, ile Çanakkaleye gitti 

Obür gün lstanO-ula •eref ııer.f.fı 'buraaa ii.I" gün kalacak ı H J! ';/ ·r Y o~ .• 
Ed·vard VIII. 'btr törene reislik ediyor 

1 

1 

Çanakkale, 1 (Sıırt::ti mafı.. 

~ada götıdcrdiğimiz arka~ 
ş-ımızdan) - 'bıgiliz Kralı Se
kfoincf. Edvar(lın rdki.p oldu
ğu Naklin yatı) lmroz önle1"in
dedir. Kral, balık avlamakta -
dır. SekizAnoi Edvard) Per§em 
be günü Çanakkalede ve Cu.
ma günü de l stanl>ulda bulu
nacakt1r. Orada iiç gün kala
cak olan Kr~l, tre;,l~ Londra
ya dönecektir. - ılf. S. 1 ---~~--·~·~;~...,.._, ___ .,.,._,_ ... _..,™ ...... ______ _ 

ita/ya ve 
Balkanlar 

siyaseti . 
Son Romanya buhra
nının hakiki sebebi 

bu imiş 
Bükreş, 1 (A.A.) - Bazı siyasal 

mehafilde teyit edildiğine göre, Baş
vekil 1 Tatareskonun Titüleskoyu ka
binenin dışında bırakmasmm sebep
lerinden biri, İtalyan - Rumen ya
kınlaşmasına muarız olan adamlar
dan birinden kurttİ.l.ınak hususunda~ 
ki arzusudur. 

İtalyanın şimdi Romanyanm. zecri 
tedbirci siyasasını unutmaya ve iltlj 
memleket arasında ekonomik müna.ı 
sebetleri daha ziyade inkişaf ettir -
meye mütemayil bulunacağı ümit e
dilmektedir. 

<?'.'AN - M. Tatareskonun, anti derui
~onıst olan Romanyayı. reviziyoniııt İtalya 
ıle yaklaştırmak istemesi dikkatle mütalea
ya değer.) 

İngiliz milletinin yüksek hüküm • Adatepe torpitosu ile hareket etmiş
darr aziz misafirimiz H. M. Sekizinci tir. Ayni torpito ile misa.firimizi kar 
Edva.rd, yarın Çanakkalede ve cuma ştlamak üzere İngiliz Sefareti Tica
günü de Atatürkün misafiri olarak ret Ataşesi Woods ta gitmiştir. Or
şehrimizde bulunacaklardır. H. M. general Fahrettin, hareket ederken 
Kralı kara sularnnızda. karşılamaik: Dolmabahçede · genarallerimiz tara. - Romanya elçisi 
" O - 1 Fah · fmdan • ...... yı· edill'Y"lia.tir Rorn.anyada kabine degv işmesin • 
u~re rgene.nu. rettınin riyase • ""'5' - -"'t'l' • -den sonra btitiln Romanya elçileri
tinde deniz üst subaylarmda.n Lutfi Orgeneral Fahrettin, hareketinden 

At t" k nin .istifa ettikleri, bu arada Anka -
ile Hariciye Vekiletinden Bülent U- evvel a ur tarafından kabul buyu- r d ·ki R 1 . . . . 

... ulm a a umen e çısının de çekildiği 
şa:klıgilden murekkep heyet dün sa- r uştur, .. ı · d R . . _ soy enıyor u. omanyanm. Ankara 
~t yırmı birde Dolmabahee anllndeıl. flhı husruıta tafsilat onuncu u,yfada.] . elcisi istifa etriıeml~tir, 

Şark orduları başkumandanı Bluhe- Moskova, 1 (A.A.) - Tas A:ıans 
rin nezaret altına alındığı, Leninin bildiriyor; _ 

karısının da mevkuflar arasında bu- Sovyet halk komiserleri meclisi 
lunduğu haberleri kuvvetle dalaşı _ başkanı Molotof 31 Ağustosta mezu .. 
yor. Halk komiserleri meclisi reisi niyetinden dönmüş ve vazifesine ye

niden başlamıştır. 
Molotofu.n azledildiği ~ayiası da çık-

.. . . [Komşumuz Sovyet Rusyadald 
tı, fakat teeyyut etmedı. Bır karga- son hadiselere ait yeni haberler: 
şalık esnasında Krım Cümhurreisi 6 mcı sayfada] 

Kan, ateş içinde ispanya ..• 

Asiler insaf sız bir ha va 
bombardımanına girişti 
İrun ve Sen Sebastiyan' da çarpıŞma 
oluyor, Madrid bombalar alhnda •e 

Fakat hükumet kuvvetleri de ye ni . zaferler kazandılar Futa 
Qşilere kcırfı ayak lanm~lar •iddetlendi • 

isyancı Tcuvvetlerden bir •müfreze cepheye 1ıııreket ed"~"' 
[!spanya dahili harbine ait bütün haberler 6 mcı sayfamızda] 



c:=-2 

Ankara 
!AN 2 - 9 - 936 

mektubu 

Üç aylık maaşların 
t vziine ait kolaylık 

Ay ık alanlara teshilat gösterilecek 

Dövülerek mi 
öldürülmüş? 

Bir ihbar üzerine 
t;ıhkikat yapılıyor 

Kiiçükpazarda Dolap sokağmd::ı. o
tıının Dilber i~minde bir kadın. bun
da.n birkaç giin e\•vel, hastıılanıırak 

ölmi.i§tiir. Ölü~'Ü muayene etmek ü-

A 
nkarR, (Hıısusi mu'ı.ıbırıınız ı kakl::ırıını i8 t eyPbilirler pıı müddet 7.ere çağırılan belediye doktoru. Dıl-
yazıy(lr l .faliye ''ekaleti içinde de aylı~mı takip etmemiş ve bel'in kalb hastııllğından öldüğüne 

tekaüt \'P yetim aylıklarının terli.vr•si ! ıılmamı~ b111ım:rnlar, gecik'llelerini dair rapor vermiştir. 
u ulünU dcğiştirmi~tir. E ·Ilı! - Teg - ma:ı:eretlerile birlikte merkeze bildir- Fa kat aradan birkRÇ gün geçince 
rımsani {l36 dan itibaren tatbik edi-ı• meğe mecburdurlar. Ayh,..mı htt n ka- Dilberin kocast balık tuzlayıcısı Ali 
lccC'k yC'ni esasa göre: dan krrdıranlar için dP. unııımi bor- RJ?;adan yediği ıiııyak netice. .. inde öl-

1 - YC'niden bağlanan veya bt1şka droda ayrı bir sütun acılmıstır. Bun- diiğüne dair, Adli~·eye bir ihbar ya
~·erden t<t hvıl olunan ayhklııra ııi• reı! la r aylıklarını bundan bö ·lP lm~ust pılmıştır. 
mi senetJf'rde, parayı tidPyeeek ma· bordro ile alma racaklardır. Fakat te Ru ihbar ii:>:crine. rliin Adliye ~
k m tarafından. 1f) ~Un irinde. hak kaUt ve yetimlerin mensup olılııkları bibi 11;nver, Dil'berin g-ömüldüğii me
sahıplerı habC'rdar edilecC'ktir. Sahibi dairelerin bildirmesi iizerine veı;'en zı:ırh"'a giderek cesPdinin çıkat'1.ıl -
b ltnmı:vor a ke~·fiyet derhal vekalı>- peşin aylıklar umumi bord~o:ara iıa- mııı;ın:ı nez::ırel etmiştir • 
lP b ldırılı>Ct'ktır. :Rugiine kattıir ka- vr nlunmayıwa k, bunlar içırı a.)'rt bor Ölüni.in vücudunda dayak yediğine 
ııılard tutulan hususi nunıatıılı dl•f- dro yapılacaktır. delalet edecek yııra ve bere bıılu • 
terlc>r k ldırılmıı; ve mer"< •zle tRm namamışsa, da. bir kere de Tıbbrad-

Dereceli aakeri mailillerin 
b mut bakatın temını kin yeni def- lice muayenesine lfümm g-örülmi.l§. 
t..,rler h. zu lanmı<.:tır Malı 'e Yek. le- tıaı:İyctleri re~et rnnll;'a gönderılmiı;tir. Morg 

D eıecP.li a~keri malüll-"r. her üç r"rulru. 0··ıu"mu"n hakl'k'ı s'"'bebı'ni me:v-tı ıl" malmudiırlüklerı reı1rnt M>Mtle- ",., ... -
.~· ı:ıenede bır askari sıhhiye he· d"na cık"'ı·acaktır. 

rı avnı numara ıle kevdeder->lrlf'hıtr. " ... 
yeti tarafından mua)cne edilerek 

B u uhi'l ış ı<:ahipleri içın temin et- Bir tellal tevkif ed ildi 
maliıliyet derecelerınin veniden tes- e.ıen 

buyuk kolaylık. ve maRş muame· ~anda! bedest~ninde ciP.llilhk " 
t k ed J .. 1 d . biti Jbrmdır. Halbuki birçok yerlerde Saı'p. 17 lı'ra "'<'ti'ııı çı'·tıo,..~ı İ"İn, dün 

n a 1P en Prın ~rn er ·e aıre- tekai.it kanununun bu madd •cıinın tat · ' " "" ~ - " 
l('rdf' C'Yrak takıbimlen kurtarılmış tevkif edilmiştir. ~aip. açığı çıkar 

b1kı ıhmale uğramaktadır. Muayene 
olm sı cok yerinde bir tedb" .. ,lir. Bun "tkmaz cırtadan kaybolmuştu. A • 

\'fsikalarında "maıı·ıliyeti ı:1nbitıır., :. 
d rı onra teraktim etnıış ıı.yltklar da ranrlrğı ynlerde bulun::ımı~•ordu . 

veya "tekrar muayeneye tabi dPğıl-
umumi bürolara. dRhil ('dilnııyerek 1 Niha~·et saklandığı yer kesfedil -

d l 1 t dfr,. ka vıtlan bulunanlar müste::ına, b t k 1 ak te,·kı'f a rı bordrohırla te ıye o un l\!a c ır. .. .. -. ~ • . mıs ve za ı aca ya a anal' · 
butun dıger malull<'rın 3 senede bir . . . 

A\'hklanm muıP'Vf'n vakti ıde gelip hane"e po"ndcrılm•ı:ıtır 
- .ı muayeneden gecmesi la?.ımdır. Ru hük ·' 0 'ti • 

alamıyanlarnı i~tihkakları. hu yeni · · 1 · 
me ria,vPt etmeyip te Uc SPrı,,,vı g'eçı- Adliyede yeni tayinler 

u~uın go r, emanet kaydedö! ··ıiyeef'k· rPn mahiller, bir daha aylık almak ve 
tır. Bunlar için. srr;ı numar,ı'arında Mali •e Hukuk MüşavirliğfoP t;ıyin 

Festival balosu 
Bu akşam Beylerbeyi 
sarayında veriHyor 

Balkan Fe,,tivali için §ehi•imize ge 
len milli heyetler dlin müzeleri ve 
camileri gezmişlerdir. BelPdive bıı ak 
§ıım Beylerbeyi sarayında R11lkanl1 -
lar şerefine muhte§em bir balo vere
cektir. 

Muallim kadrosu 
tasdikten çıktı 

Ayın on beşine kadar 
tebliğ edilecek 

ı Siyaset alemi 
- - - -- - ~ - - ~ 

Polonya ve F:ransa 
Ftımım: erkanı harhi:re rei i GeDt' 

ral Gamel\ıı'in Val'§OY~ra JllptJğı ,P 
.rnretten S<lnrn IA"hisfanm en bil~ il~ 

Orta tedrisııl umum mfrii.ir mua-, de\·Jet arlamı n askeri olan Genef'll 
\•ini. dün de Maarif daireai-.ıde tetkik R~ rl:r. -SmiJ:l~·'nin J>arhıe gehıı~ 
!erine denm etmiştir. Ru yıl muhtelif A\'nıpa ı,ıiya"i rnahafilinde bli~iit 
vilayetlerde yeniden 12 ot·ta mektep bir ttl&ka ile ka~ılırnmıshr. 

Davetlileri götürecek vıtpurlar aQılmıştır. Bundan ba~ka bir"ok orta Bu rivaretin eht-mrnintini ı:ÖS' 
lııtanbul Beleôiyesi F'esth al Ko - k ı 'ht' t · · · 

miteRinden: 
Balkan Festıvııli ve~ilPsile B,.,~ ler

beyi sarayındıt verilece - büyük mü
!'ıımere için davetlileri s~raya götü
ri1p gPtirmPk Ü:>:Pre ŞirkPti Hıı yriye
ni n iki vı:ıpuru tahsis olunmuşh•r. 

Ilk vapur saat yirmi 1i çeyrek ge
ce. ikinci vııpur yirmi :.Cırkl:ıestı:? hare 
ket edecektir. Yalnız bu iki vapur 

me tep ere ı ıyacı ıım::ımı • termek için Geıu~ral Rydz • mir: 
Je karşılaya bilecl"k mtkda ıda şubeler ly'nin sırtısh·t>ti iizt-rinrt111 hi~7: dtır 
ilave edilmiştir. Bu itibal'la bu yııl or ~ak ı:f'rektir . Bundan a'l çok e\ 
ta mekteplerde çifte tedris"-lt usuli.i- ''"'· Polonva has\·ekili Hencral Ski' 
nün tatbik edilmesi mevzuu bahis de- fadoko\' ki Pol;nya kahineslnin ıı! 
ğildir. tık mekteplerden :m•'r.tın olan karannı n~rt>tmi~tir. Bu kRrardl 
talebe mikdarı teshil edıldiği için ~<>h 

0 
ciimlelf"~~ varrlır: 

rimizde hangi mekteplere ne kadar ş "Mare.,lll Nlsmlski hırıı rmrlan lı 
ııube ilavesi laZimgeldiğl bugünlerde rln ti dPrP.c,;ooe yııtan mfüfafii ve ciitı1 

l>E-lli olac:aktrr. Diğer taraftan orta hur rPi~inin birint'i ı:"rjki me~t!i"i Köprünün ~minönü tıı rıt fınrlaki ilk ıs-
keleden kalkacaktır. Bunrlan sonra mekteplerin mııallim }tadrohrı tesbit lin P.dilPn General R,·d~ • Smiı:I( 

edilmi§, nakil ve becayişler yapılmış- de\•lt-t reisinden son~ birinci lıİ 
tı r. Kadro, bugünlerde casdiktcn çı- sah~int tt"lakki edilec~k n o'll 

her yarım saatte bir kalkıı•~ak olan 
vapurl::ır Eminönii tar.ıfın lan ücün
cii iskeleden harel(et ede<'Pkt-ır. Bt>y· 
lerbcyi aarııynıdan son "Japıır dördü 
çeyrek geçedir. 

Müı:ııımereye tam saat 22 de başla
nacaktır. 

.Balkan F'estıv<'li vesilesilc 2 Ey : 
lül carşa mba günii abamı ı;;a at "ir
mi ikide B,,.ylerbeyi Sar::ıyında veri
lecek bi.iyük mü::ıamere için adrC'sle
rini bilemediğimi?.den dolayı şehri
mizde bulunan muhterem meb'uı:;la-

rımıza da ''etiye g:öndercmedik. Ken· 
dilerinin bu mUsamereye onur ver
melerini rica ederiz • 

kacak ve ayın on beı,,inden e\'Vel ala
kadarlaril. tebliğ edilmıı: olacaktır. 

Li•an muallimljği imtihanı 

Orta mekteplere lisan muallimi o

larak layin edilecekler iç;in açılan mü 
sabaka imtihanı dün yaplJmıştır. !m-
tihanlara ingilizce içın 35. fransızca 
için 48 Ye al.mancaya 8 kişi girmiş -

Ut. lmtihanlara orta tedt'i:ut müdü

rü Avni riyaset etmi~tir. J ıutih::ın eY 

rakı Maarif Vekaletince tctkık edile-

ccktir. 

htirn~et ;:itrec•ektir. Bt'!" Pkit halli 
olmt1k ii7f'ro hiitiin dr.,·lpf m.,,nıır 

'"" kendio;inP hiirmet \'e ifaat t"ttıt 
ğP medmrdnrlar.,. 

Hu )H\ramaım:den ırnfıtı.rJdrğl 
göre şimdi F'rıuısayı ziyaret ..ıtnıe11 

tf' lmlıınan Hrnf"ral Ryd7: - imi 
J ~h rniltrtirıin hRkiki Pfidir, Mt 

· • · t· · t _ ... ,, lekPtın 11mumı sın•~e me I" f>tl 

Vf"('hP\'İ Hrehilf"('Pk
0 

hir kncfrrttC4fir 
Ye Pc

0

tlon:r" fleyJetini kııran diktat 
rün hftldhlir. 

JRtı it iharla ~Pnf'ral n~ <iz - Sintİ 

İı<:temek haklarını kaybede< 0 k ve Bi
lC ıntizam muhafaza edilmek şarti

rincıkanun 1936 tarıhine kadar mü
le. me::ılPki ve askeri olmak üzere ye

ra.caat ederek muayt>ne edilenler 
nıdı>n ıkı bordro hazırlanaı>ak ve ~1e

~~~:e,18!:;;~~ ~~~ttı~ı:~~~:ma~~ Muvazeneli, muvaffakiyetli bir alem 
rifin getirileceği söylenmektedir. 

1) 'nin A,·nııtanm ~" rok kllfR1'8tı ' 

zl,\·etinde PR rise ya ptiğt seJahat }!~ 
tnafta hiiylik bir alaka nyanrln·JJ1 

hr. ~'iinkli Gf'nt.Mtl ayni zftmatt. 
Fra nsı7: - I A'h ittifakmın da f!ll Jı• 
fAraftarlıınndırndrr. Çok ynknı 

hu 7.İvaretin Alman,·u•a ka-ı 
künu, ödenen boıdrodan dıişiırülef'ek-
tır. 

haklarını muhafaza ede<'eklcrdir. 

A)'1ık ıahiplerine İyi m uamele 
edilecek T cvziat na8ıl yapılar.ak? 1 

• • ı M ahyc Vekaletinin Malmiidür-u cer aylıklara mııhı:ıu~ umumi lüklerinc tamim ı>ttiği 
bordrolarla ted·.Yata başlan - bir emre gorP., ııyhk Rııhiplerine 

dığı günden. itibaren 20 gün tevziat tevzi:ıt ~ı::naı:rnda daima ivi muame-
yap.1lır ve hundan ~onra tPdiyRt kPsi- }P edileeek ve a:ı:ami te;hilat gos-
lir. Fakat bu hiikmün de tathik;;tta. terilecektir. Vatandasların uzun 
yirmi gün ıc;inde parasını ~lmııyanlı:ır müddet gi~<>lPr önlinde ~kleme . 
haklarını 'kavbederler. eklinde anla- ı:ıine ve ezivet cekmesine mahııl kal
§ılmama~ı ~fı.zımgeldiği oe. ayrwR ~la mernası içi~ bizzat i<>::ıp eden ted 
\"<:' f'dilmı tır. luayyen muddetı ıcın- birleri almevan mıtlml\dürıe ı hak -

df' p,:'lramnı almayıınlar. ay zaı•fın-ı kında inzibati ~"'Z<I. tathık olunacak -

da merkeze müraı·aat ederek iı:ıtih - trr. 

Arjantin mektubu 

Arjantinde Türkiyeye 
karşı büyük alaka 

. 
iki memleket arasındaki ticari 
münasebetler takviye edilmelidir 

B ueno~ Ayre~. (Husu~i muha-' P~ varrlır. Hıı bakıımı:hı.~ t~fr'.k:rnın 
bırımiz ya7.ıynrı - Avrııp<ı- hnylP hır gazı>tPde der"'!. Turkı~e ve 

~ıl.nr umumıyet itibarile Amerikayı Atatürkiin escrlnri hakkında eşi bıt· 
az tanırlar. Bi?.e gelince. bu kıt'anm hınmaz bir propaganda a•U dilnıck 
genç m<'nıfoketlerı hakkında her hal- lazımgelir. 
de bi.ij tik bır fikrimiz ~·oktur. Hele, 

Arjontinle ticari. miina~ebetleri-otuz milj on nüfusu 9la n ve senede . . . . . 
beş milyon ton mısır, oört bıHpık mu; genışlctılcbılır 
milyon ton buğday ihı aç eden Ar • A r,iantin, çok 7.Pngin bir mı>m
Jantın hakkında bir ey biJmeyiz. j lekettir. !firkiyeden birço~ 
Bu memleketin 1873 oe anı>ak 75 şeyler satın ıılabılır. F;ıkat bunun ı-

ton: buö-day ihraç ettığ'i <liişiinüliir- çin burada Türk tii<'carlımnın bir 
ı;e altmış flene zarfında Arjantinin organi7.asyon yapmaları ve 'rtirk mal 
aldığı büyük yol meyd;ına crkar. Bir d '" !arını tanıtm~IArı icap e er. ı unan 
buçuk milyona yakırı nüfu~ile Bı•e -

tacirleri bunu yapmak tH"tile bıl -
nos Ayrer; de rliinyanın en yeni, e.n 
güzel paytahtlarmdan biridir • has.cıa ZPytinydı ticarPtiııqP. buyük 

'Arjantin - Türk doıtluğu 
ve değerli neticeler almışhv.i1r. 

Bir etırar kaçakçı11 

Galatada Yüksekkaldmm<la otu-

ran Mehmedin esrar k"çakçılıgı yap· 

tığı haber alınmıştır • 

T ürkıyf'de çok az bilint>n hır 

nokta da A r.µıntinlilerin u
nnımıvet ıtibarile Türk dostu (ll -
duklarıdır. Arjantinin abık Tiirki
ye kon olo u Vıyaltanm oğlu Türk 
muhıplennın en ileri gel,.nlcrinden -
dır. 

Mehmet eve girince taşlıktan gP.
çcrken ipekli bir mcndilı bir ko<.:Pye 

Bu z t y1lnıak bılmiyen bir gay - fırJatmıştır. Mendil verden alınıp 
retle, du madan Türk propagandası . c 

açLlınca pakçtl"r içınde oO gram 
yarml aktadırt. t .?eçEelnleprd:blkendTi pa- esrar bulunmuş. müsadere edilmiş -
l'8$l e nesre ıgı J uı o ur<'o 1 
('Tiırk Mtll('ti) adlı kitabında, Türk- tir. Mehmet yakalanmı~tır. 
terden, Türklenn hayatı ve yüks k 
ı tımai vazıvetlf'rinden uzıın uzun 
bah etmiı:ı. bü 'Ük bir muvaffakr~ et 
kazanmıstır. 

Gümriikte yeni kimyahane 

KııvveUi bir rivayete göre Isı an
h11l Ağırceza Reisliğine de 9 uncu 
ihtisas hakimi Refik tayin edilecek-

---- Bası Birincide ----

tir • 

İhraç mallarımız 
Türkofis, alakadarlara 
yeni bir tamim yaptı 
Y11han<·ı iilkelere ı:ıe\•kedil"• ek olan 

mall9"r ,. n, clc~~l•r ta ıLf•nd:ın tet-
kik ve tahkik imkanını kolay\a§tır -
ması gııyesile, menşe ·::ı.ha•!etııamesi 
alınmıısı icap etmektedir. Anlak bu 
hi.ikmün Ticaret ve Ssnı:ıyi odaları · 
mızca iyi anl::ışrlamamış olmaı'\I yiı -
zünden. Ti.irkofis yem bir emirle. ha
kemin ticari icııp ve teamülleri ihlal 
etmeksizin tatbikı için ll ağıdüki hu
SU!!ların nıt?.arı dikkate alınmasını 

VPniden bildirmi~tir: 
• J - Tüceıır maim sevkinden e\'vel 
::ıl~kadar ticaret VP samıyı odasına 
h::ısYurac::ı,k ve malıııı1 herhangi bir 
eksp<"rti:;ı: icin hazır bıılundur~eı:ıgmı 
::1öyliyere kti r. Bunun tizı>ri ne Ticı:ıı·el 
odasından elde ede<'PZİ bir mu\afakat 
bP.yanını ~imrük inare~iM \•ererrk 
malını ihraç etmesi miimkiin olacak· 
tır. 

2 - F'ııkat bu ~ylP.nile:n şekilde. 
liizum ı:österilecek olıın vc~ikalan 

malın gümrükten !}tkart1lma!'lı ırin ta 
mıımlanması j?ereken mu:ımeleniıı bit 
tiği tıırihten itibaren en ~ok on beş 
~in içinde, alakadar tir:aret oda~ına 
tevdii ve behemah::ıl mım~e ŞRhadet
namesi alınması zaruretı v~rdır. 

g-iiçtür. Fakat erı esaslı amilleri a
raştıracak olursak , ·u kelimeler üze· 
rinıie durmak ihtiyacını duyarız: 

Hareketli muvazene. emniyet, 
~erbest 1stı fa, münakaşa hürri •eti. 
halkla hiikümetin hamur halinde ol-
mal!r, umumi iı;ıler<ie hususi menfa· 
ate yer verilmemesi... 

Yerimli yenilik ve terakki. ancak' 
hareket halinde bir muvAzene Qek
linde taea\'vur edilebilir. Bu vaziyet 
l n~lte.r de hu.-ret. v~recek... (lere!!i!de. 
vardır. lngiltere de: miıtemı.ıdinarf'· 
ket halindedir. MHtemadiyen yeni 
ihtiyaclara intıbıık kudreti gösterili
yor: fakat hııyatm muvazenesi hir 
ı-ani~·e için bozulmuyor. Yıkrcı te~ır
ler kök tutmuyor. Har~ı<ten gPlen 
her yeni cereyana lngilizlik alemi 
derhal kendi rengini veriyor. kendi 
ölçüsünü vuruy(lt". Unutmı,vahm ki 
lngilterenin ilk bü,·ük sosyalisti, za
manının. en büyük fabrika sahibi 
olan. Robert Ovndur. Amele \'e içti· 
mai ivilik hareketlerini. taklitçi mu
harrikler ve dışudan gelme milze· 
vir adamlar değil, ım i<lealist lngi
lir. i.limleri ıdare etmiştir. 

Emniyet temeli 
• n~iltere bu hareketli rrıüva;r.Pne 
1 ıini, halk için binnisbe az m::ıh

l'umivet ve fedakarlık bedeli mııka
bilinde bu kadar geni.~ bir inkisıafı 
(emniyr-t) Hyesinde bıılmu5tur. 
lngiliz hayatının ye muvaffakıyetin 
temeli emni\'etf ir: Herkelllin vazife-
8İni yapabil;ceğine emniyer. hükfl -
metin 11öztinü tutacağına Nl'lıi vet, 
her ferdin nı ue yyen bir vaziyPtte 
mus~·yen l!Uretle hıırcket. edeceğine 

Fransa. ile tiuretiıniz 
. d . . h ,..üven ... 

Fransız modUıı \·ıv~n ısı ıın ııau- " · d Bu em niyet. sııyesın e hayat duı· 
.si takas mııamelelerİl\P ıcıit tolimıııt - muyor. Mütemadi ımretle yürüyor 
namesinin birinf!i madde i §U ;sekilde ve inkiı;af ediyor. Arada bittabi bil· 
df'.'ği:ıtirilmiştir: yük zayiat var. Filan adam kendisi· 

"!hracat esnasında ilhıılatı yaııa - ne emniyet edilen vazifeyi yapamı· 
C"ak olan firmanın iıırrıi ve ithRl edi- , ~· yor; 'kuvvet 7.İyalarına. karıı;;ık hıwı· 

yapılıyor. Fakat emniyetin temin et· 
tiği inki~af kudretine mukabil bu 
hataların ve ziyaların tesiri hiç de
recesinde kalıyor. 

Ferde gösterilen itimad, İnktıM -
ma uğratılmaksızın doğrudan doğru
ya nzife sahiplerine yükletilen 
mes'uli~·et !'&yf>sinde ~ahsiyetler in
kişaf ediyor. En güzel içtimai ma
nasiyle iyiler, l;<m·vetliler. mes'uli
vet yükii ta.~ıryabilenler ıstıfa geı.;i

riyor ve. üste ~kıy~o_r_. __ 

Duvor11z münaıebet 

S onra Inırilterede hükümet ve 
halk hiçbir zaman duvarla 

biribirindrn ı:ıyrı bir mevkie diiı:ımü
vor. Halk her meselede ıiakikası 

dakikasına izaht1t alıyor, tPncyvlir 
edivor. umumi hayata alakad11r olu· 
vo; ve ediliyor. Münakııı-ıa hakkını 
~!inde tutuyor, fakat yıkıcı surette 
kullanmıyor. HUkumetı anc:-ık mu -
ayyen umumi ölçiiler bAkımından 

kontrol ediyor ki, bunlArdan en bi
rincisi umumi hayala hiçbir huı;;uei 
menfaat karışmamasıdır. Kendi~ine 
verilen rnPs'uliyeti dHriiat ~ııret1e 

kullıınmıyırn, mevklini ve sıfııtını en 
küçlik mikya~ta hıısmıi dü~ünce ve 
menfaate a)et edPn adamlıır, derhal 
leshir ediliyor, hıar ~evden evvel 
halkın nefreti ı:ıeklinde <'e?.a~ını ~ö
rü vor. 1ngilterede bir 8ta viski me
:oıeİeei olamıız. Bir ThomRl!I mel!elc~i. 
"on ı;-ünleı·de hava nezareti umumi 
kiltibinin meYkiinin niifuzunu ı;ahı3İ 
gaye için kullanmaeı ynl•ın•iıı. bir 
mel'lele. birkaç gün içinde tetkik. 
teııhir ve tasfiye görüyor. 

bte Perşembe günü '.l'iirk suları
na giı ecek misafiri, bütiin şansı 

meziyetleriyle ve sıfatlariylP hera • 
~r bövle bir muva.ffakıyelli i.lemm 
müme;eili sıfatiyle de ı:ıelamlıy,ara· 
ğız ve aramızda görmekten cok bü
,·üK: memnuniyet ve iftihar duyaca-

ğız. 

• • • • 11 ~ 

ePphe Rlmma'lile netic('leneceı!i be 
len4"hillr. FrımMzlarm ktrnaatine 
r,., Fransa, A Jma n,,·n nın son zt1rrıll 

hı rda fazla silahlıuıma.coı ii7.erlne J/ 
histanla hirleşmek Jiizumunu )1İ' 
setmiştir Yine onların :o;Ö,\ ledikh'; 
ne bakılırsa bu anlasma \'e htı b 
le. me hi<" hir 1aman Almnnvanrn 
le~·hirıe ı~üfe\·f'cwih Mğildir.' Alrrı"' 
,\·a da isterse hn ittifaka dahli olll 
bilir, "Yıtlnız t"ğer hariç1e knhp 
hir tf'caviizr. ka llH'.'}R"a k olursa kaf 

Cf'J•hesinl gör"e"Jdir. 
t'ilhakika l..ehi!'ttırnlıı ırran~ ,.r:' 

sanda eskidt-n kurulmu-: olıtn iyi 111 

nMebdlt"r son g\inlf'rflr. hiraz ıaJl 

uğranu<jtı. Ruııda bir ı-iirii Pkonorfl 
amillPr dr: ndı. I..ehishrn birçok i 
tivıu~lumı Almanvadan tedan1~ r 
~·~rdıı . Hallnıl~i ıwn zirarctl 
n• tema.slar, i~in h11 cr.phr.~ini Ffl\ 
sa ]f'hine imftle f'fınP.~P. de mfttnff11 

Fransl\ simdi İtal,\·a nm Alma.fi 
ne hirlik olmasına \ 'C. lm hirli~t'ı > 
"" tnn-a \'f'. la"aristınun ela ı:-irfl 

• t ı 
~ine kar,:;ı IA-hi1dJtnla heraher trd ı 
ler a lma1'talhr. . , 

İngiliz seyyahlar geldi 
1 n ~iliz handı ra lı Horan t~s \'P. ptl 

le 500, Ostromo vapurile 600 se~·Y' 
gelmiştir. Diğer taraftan Rallt 
festivalinde bulunmak üzere BuJg 
bandıralı Ferdinad Yapurile de 1 
seyyah gelmiştir. 

Hafif yemekler - Rarbıınra ,.,~ 
ra ı, fa ~ı lro sot~, kmlcık J~Jteııl· 

Ağır yP.mekln - Kırn ık et ~ 
ması. 7.eytin~·ağh liahak ba~'tldı, 
hallebi. IPrek olan malın cins ve mikdarınm ~elere ııebep oluyor. Sayısız hatalar ~hmet Emin y A LMAN 

tesbitine imkan olmadığı takdil'de, - - --- - - - --------___., 
~yannameye ithalit~nın i!lmi yeri • - ~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne ihraratçmın iAmi ve :thal edile<"ek 1 1 
mal yerine de !Fransız anlaşmıt!'ll !ıü T .!!I\ lk n m H S\v ~~I klimlerıne göre ithali CJti:ı; olan mal- ~ V D ~ (9.\ 

~ r, -;; ~ ,, e 1 ~ 
lar) kaydı yazıhr.,, 

Maden fiy"tları 
Ankııra, !Tan) - 'Türkıtısm yap

tığı bir tamimde alakadarlıcı ra. bıın
dan biivle maden fiyııtlıırmın do~ru
dan doğruya Maadin Uınwıı Müdür
lüğünden sorulması bildirilnıifltir. 

Zira. menM ş~hıı.detnamelerine konu 
l::ı.cak olan Fob maden fiyat! rı ıfaa

clin Umıırn MüdürlüğUnr.e tesbit edil
mektedir. 

Oniveraitede imtihanlar 

Bugünkü h&va: AÇIK 1 Geçen ıene bug~n 
. Gecen ıe.,e buı:un hararet. ı;o\ıedı- en 

Hava tekrar ~tc~lt ye bun~lt .. cı hır h~~ ııl7 (Oİ: 27.4, '" az 21, ,tine~te azami 59.3 dl'· 
dı. Bu. rutubeb nısbıye v"-utısınde '~' elki · cf Barometro 761 7 milimere olıırak 
ırirne nuaran, ynzde 29 kadar bir tereffu reee 1 ~· • • .. • ' • • 

cörulmesinden tevelliıt etmelı:tedir. Hara- lrRydedılm• tır •. Rut~b~ti nıı~ıye yuı~e 62 
ret derece~ind .. hır haftadanberi lcııydolu- ,dir. Ruzd.r. ıımal ıstıkametındı-n aanıyede 
nan diışiiı1ler. normal bir hande durmakta- va~ııti 6,7 metre aüratle e~mİ§tİr. Hava, 
drı". ~u.cün h~va, ac;ılı: olac.ak. rüzırar, şi • buluteuz ve açık ıonılmiı~tüt\ 
mal ıetılc;ımetınden esecektir. Rarometroda 
rla kuçıik teneızuller cörülmek.tedir. l/o 

Dünkii hava 
ı - lki num'lralı pnsta tı enı 92 nci kilo 

metroda bir kamyonla çarpı tı, Üç yaralı 
Aydmı ıötüriılmiıştıir. 

. ~ı:: !~fs 
6 7 8 9\ 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
1 1 

20 21 22 23 24 25 26 

2728 29 3 0 

g uncu ay Giın: 246 Hıt•f/ 
1J.i5 HiCRi f.!J2 RUM 

Ccmaziyclfihır A~iul 
Bu zat, ımdi Bucnos A vreslP her 

gtln çıkan Nolıcios Graficas ı:azete

ııinde Atati.irkün biyografisbd~n hah 

"eden bir tefrika nesreylemı>ktPdir. 
• 

.. J gaz<'lenin günde 25(1 uin okuyu<·•ı 

fsta'nbul Belediyesi zehirli ga?.ler 
mUteha.ssısı Neemettin, gümrükler 

başkimyagerliğine tayin edilmiştir. 

Dün .• kendisi alakadarlarla temasa 

geçerek Çinili Rıhtım Hanında yapı· 
lacak modern kimyahane ve ~lat mü

ba~•aası i;·in tahkik;ı.la başlauwtır. 

Dünden itibaren Üniversitenin bü
tün fakültelerinde hem ikmal imti -
hanlarına hem k;:ıydi kabul muame
lesine b~lanılmıl'tır. 

l>iınkıi hay;ı, cigleden evvel hdif yacı1lı 
.. eı;rni tir. Harııret, ıoliede en çrık 24,Q, en 
;u; J 6,2. ıune5te azami 57 derece olar alt 
kaydedilmi11tir. Rutubeti niııbİY• yiirne 84 
tür. Barometro 759 milimetre civarmda, ·ey 
retmiııtir. Ruzı;-~r. lodo<1tan .5 metro ıür~t-
11" e~miHtİr. Y~ğ'an yaimuıun miktttrı 3,5 
!!'.il ı rtı e ı .t edir. 

2 - Binamano vapuru miihim mıılame 
yülı:liyerek 125 zabit ve 3300 neierle Mu· 
ııavvıya hareket etti. Atır harp ıillhı yük 
lu iki remi daha yola çılcacaktır. H enıiz te· 
e>·yut etmiyen hir h!!here ııore, hin brlıır 
1t,tJ .. ın ukeri HJ!be hmludunu '1eı·miııtiı • 

15 20 1 
.... 1 

Gıırıe• : 5.28 - O~le: lt.14 - lkiıuıı·",S 
Abam: ltl,41 - Yatsı: 20,18 - lın5ll 

FJı:ı ki<=elırin kurtul u u 
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SC>N HABER 

Yunanistanda : 

Metaksas 
doğru 

Faşizme 
gidiyor 

Bir gazeteciye" İtalyan faşizminden 
mülhem oluyoruz,, dedi 

:A.tina., ı (Tan) - General Metak
MB, Katimerini gazetesinin bir mu
harririne şunları söylemiştir: 

"-Şimdiye kadar aldığimız ted • 
birler bir başlangıçtır. Herhalde ltal
~a.n Faşist fırkasile başka memleket 
Ierde buna mümasil fırkaların bazı 
esaslarından mülhem olacağız. Dahi
li idarede ademi merkeziyete taraf -
tanz. Bu hususta ba.zı tedbirler dü
§'ilntlyoruz. Harici borçlar iş!iıi hal • 
}ettikten sonra dahildeki bor.t}arla da 
nğra.şacağız ve herhalde bun1an tev
hit etmeğe çalışacağız. Orduyu dUn • 
tf8ll.IIl en mükemmel ordula.n araıı.ma 
sokmağa gayret edeceğiz. Velhasıl, 

;i'unan milletinin va.tanperverane biı
leıini kuvvetlendirecek. hiç bir ted -
biri almakta gecikmiyeceğiz.,, 

, 

'• 

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

!ÇERDE: 

Ankara. Ziraaıt EristitruJil ta,.. 

!ebesin.den 66 ~ilik bir grup 
bir tetkik gezinti& için lzmJre 
gitmiştir. 

• • • 
Artvin.in Yusufeli ku:asında.n 

bir kadın boynunda.ki beşibirli
ğini, bir çiftçi de bir harman 
buğdaymı Hava Kurumuna. te
berrii etmiştir. 

• • • 
Konyada kalp elli kuru§luk

la.r yaka.lannııştır .. 
DIŞARDA: 

Lüeernde beynelmilel ilk rad· 
yo kongresi toplanmıştır. 

• • • 
Serbest İrla.ndan?.n nüfusu 

1926 yr!ma nisbetle 6 bin eksik
le 2,9&5,000 olara.k t&hrir edil
miştir., 

• • • 
İngiliz eski muhariplerlnden 

bir grup ya.km.da LehiStanda. 
toplanacak beynelmilel konpe
den dönüşte Berline uğwa.cak
tır.. 

••• 
Belgra.t civarında mr Bulgar 

motöreü.z tayyaresi yere iner
ken çarpma neticesinde par~a
la.nnırş, pilot ölmüştür. 

••• 
]!:ski İngiliz Başvekili Loid 

Corç Alma.nyaya ya.paca.ğı ~ya· 
hatten dönüşte Fta.ruıaya da 
uğrıyaca.ktır. 

• • • 
Mavi kordelô.nm te'k:rar kua

ı . mlınasr için Normandi'n.in ma.
kinelerl 20 beygir kuvvetinde 
arttmla.caktır. 

,, 
• • • 

Portekizde resmen fqtııt u
sulü sellm kabul edilnıiştir. 

T roçki nezaret 
altında 

J.Gmse ile görüşemiye
cek katipleri 

ise N orveçten çıkarıldı 
~ndra., 1 (Radyo) - Norveç hU
kilmeti adliye nezareti Troçkinin. va
J:iyeti hakkında. bir tebliğ neşretmiş
tir. BUllda, Troçki ile karısının kim
seyle teme..sma. müsaade edilmlyece
ği, nezaret altma almacaJda.rı, kendi 
sini ziyaret etmek istiyenlerlıı hUkfl
metten müsaade elaca.Jtlan, telefon 
m.ükatemesi yapa.mıyacağı, ?1lektup -
tanrım sansür edileceği bilcliriliyor. 
Troçki bu karara itiraz ed~k.tir. 

Kopenha.g, 1 (A.A.) - Norveç 
ten. hudut harici edilen ve pe.ta.r gtl
nil buraya gelm.i§ olan TrıoÇkintn ilrl 
kA.tibl, Frankel ve Wolff, yeniden Da 
nimarkayı terketnilflerdlr. Nereye 
gittikleri malftm değildir. 

Yunan B<ı§'V~kili General M etaksas 

Türk parası 

Koruma kararnamesinde 
değişmeler oldu 

Aıikara 1 (Hususi muhabirimiz-
' den) - Tlirk pa.rasmm kıymetini 

koruma ha.kkmdaki kararnamenin 

Bigort& muamelelerinden doğan dö -
viz mübadelesine dair olan httktimle
rlnde değişiklik yapılmıştır. Yeni de
ğişikliklere göre, ha.yat sigortası ha
riç olmak il.zere, diğer sigorlaC'ılık 

kolla.rmda reassürörlere tediye edi
len miktardan yabancı memltıketler
de.n aldıkla.n serbest dö'C/izlerin sar -
fma mıH11nivet verilmjst.i.,._ Memı ... -
ket dahilinde i3letffebileook olan mü
tebaki kısmın ~lirleri de döviz ola -
rak dışarıya çıkartıla.bilecektir. Ay
ni şekilde retro~sesyonlara tediye o
d.ilmekte olan prim:n yüzde 3,5 unun 
döviz olarak tediyesinden sonra ar
tan knmun hariç memleketlerle cere
yan edecek sigorta muamelelerinden 
mtitevellit serbest dövizleri de sarfe
dilebilecektir. , 

Yeni Valiler 

Yozgat mebusu Vali oldu 
Ankara, 1 (Tan) - Kasts.monu 

~aliliğine Yozgat mebusu A vnı Doğa 
nın., Yozgat valiliğine üçüncü umu -
mi müfett~lik başmüşaviri Yahya 
Seza.inin tayinleri kararla itirılmış -
b:r. LO.tfi Kırdar Ma.nisaya. Erzurum 
valisi Baran da ordu valiliğine tayin 
edilınektedlı'. 

12 yaşındaki ilk 
mektep mezunları 

Ankara, 1 (Tan) - Külttlr Bakan 
lığı, bu sene ilk mekteple ~den me -
Zlll1ola.n11ve12 yaşındaki çocukla
nıı orta mektep ve liselere ancak 
namzet olarak kaydedilmelerini bil -
dirmiştir. 

Serbest 

meslekler 

~AN 

Parasız yatı mektebi için dün 
imtihanlara başlandı 

Zayıf oldukları için geri çevrilenler var ! 

''Yorgancılık yapan babam ölünce geçinemez 
olduk. Bunun için yatı mektebine lJazılıyorum,, 
DUn lsta.nbul Kız Lisesinde, orta

mekteplere parasız girecek yatı ta-
lebesinin inıtiha.nlan yapıldı. Taş 

avlunun içi, tıklnn trklmı doluydu. 
Kala.balık arasında birtakım soluk 
benizli kızlar görilyordum. Ellerin -
de çantaları, boyunları bükük., kapı 
önlerinde bekleşiyorJar. Orta yaşlı ' 
bir kadın, bu bükük boyunlu çocuk
ları göstererek etrafındakilere dert 
yanryordu: 

- Yazık değil mi? Revayı hak mı 
bu? .. Hepsi de gül gibi çocuklar ... Za 
yıftrr diye iıntihana. solonadılar. Tat
lı ile tuzluyu bir arada gördükleri 
yok ki!.. Elbette zayıflıyacaklar .. 
Hele bir yesinler, içsinler .. Bak, nasıl 
toplanırlar? 

Sonra, bunların içinden kendi kı
zını ayırarak bana gösterdi: Bir talebe, cev aplarmı yazıyor 

- Şu çocuğun nesi var sanki ... Za 
yıfsa da veremli değil ya! .. Ya vruca
ğım imtihana gireceğim diye kaç ge
ce gözünü kırpmadı. Sonradan rapor 
gelince, o da, ben de ne yapacağımı
zı şaşırdık. ı'Bu çocuk imtihana gire-
mez" demişler. Kabahati de zayıf ol 
ması ... Efendim (kocası için böyle 
diyor) Gureba Hastanesinde kapıcı .. 
On sekiz lira aylık alır ... Ben, desen 
beş çocuk anası bir kadın ... El dikişi 
dikerek ya vrula.rmu ... 

Sözünün burasxnda, ken.fini tuta
mıyarak ağla.maya başladı. Onun ağ
ladığını gören çocuklar da hep bir a
ğızdan acıklı bir hüngürtü kopardı
lar. İmtihan kapısından geri çevri -
len bu altı kız çocuğunun, istikbal 
kaygusile, başbaşa verip meçhul akı 
betleri ıçin gözyaşı döloneleri, ne 
ya.lan söyliyeyim, bana da dokandr. 
KenJimi yukarı dar attrm. 

Kız lisesinde müsa7uıluı imtihanına giren talebeleı 

* A Ya kl:4MmT1"1 ' ,,,.nna. hıLc:ın,rıı 1r, imt.i
hın odasına giriyorum. 

nk sırada yanyana oturan küçük 
k!z.ı.aı dan Mel8.hat Münevvere yak-:
laşıyorum. 

O, beni görüyor, fakat -başilll k<ı.~

dırmıyor. Yavaşça kulağına eğiliyo-
rum; 

- Pıı.rasız yatı mektebine niçin 
girı.nck ktiyorsun? 

Haf~tçe kızarıyor, gözleri onun
den bfr bulut geçer gibi oluyor. Son
ra yutk.ınarak: 

- Şey ... Ailece bfraz dardayız da 
efendim, onun için ... diyor. 

Saime... Boncuk gibi mini mini 
götleri, !nce, narin bir boynu var. İh
tiyatlı b1r çocuğa lıeı:ıziyor: 

- Şimdiden, ne oiacağmn kesti -
remern, a;yor, onu büyüklerim bilir! 
Tabii l~endilerine datı.n,ıacağım.. 

- Parasız yatı mektebine niçin 
yazılıyorsun? 

- Aile \Taziyetim.iz fenalaştı. Yor 
gancılık yapan babam da ölünce an
nem h~pimizi birden geçindiremez 
oldu ... 

44 üncü ilkmektebi bitiren Ayfer 
kısaca: 

- Daha meslek seçecek yaşta de
ğilim, diyor ... 

GUleryüzlü, yetişkin bir kız, Eren 
köy 4 üncti ilkınektep metunu Mü -
rüvvet hiç düşünmeden ilerde öğret
men olacağını söylüyor. 

- Niç.in? diye soruyorum. 

imtihanın orta!annım 

- O da bir memuriyet sayılır .. ce-
vabillJ veriyor. 

- MemurJukta gözün var, demek. 
Şaşırıyor: 

- Hayır .. Evet .. Yani şey... Ba
bamdan ayrıyız da .. Annem, a.kraba
larmm yanmda oturuyor. 

Çabucak mektebi bitirip maaşlı 
bir işe geçmek lazım!.. diyor. 

Muallimlere sorarak öğreniyorum 
ki, orta.mekteplere, parasız yatı ta
lebesi yazılmak için, müracaat eden
ler binden fazladır. Fakat 'Qunla.rdan 
ancak 600 kişi imtihanlara girebil -

mEl.kE:t.l~ 

Anupa&. serbest me5J& sahlplerl
n:in devlete ver<nk:leri. vergi unıund 

gelirin 3 25 ini 

Ttlrklyede 3 1- 2 * ı teşkil eder. 

\ vukatbk, dokt.orluk, ga.zet~ 
, ellik gibi serbest meslekler biz

de' henüz teessüs halinde oldu
ğu i~ bu neticeyi tabii görme

' lidir. 

1 
mişlerdir. BütUn memlekette, orta -
mekteplere parasız al.nıacak talebe, 
1500 kişiden ibarettir. 

Diğer büyük şehirlerimizde, imti -
hana girmek için müracaat eden ta
lebenin adedi, on binden fazla oldu -
ğu tahmin ediliyor. Bu vaziyete ~ö
re, imtihanı kazananlar axasında cid 
di bir eleme yaptlması zaruridir. nk 
imtihan, türkçe ve edebiyattan ,ikin 
ci imtihan tarih, coğrafyadan, üçün
cü imtihan da riyaziyeden yapılıyor. 
İmtihanlar bitince evraklar, Kültür 
Bakanlığına gönderilecek, kazanan 
talebe, muhtelif merkezlerdeki orta
mekteplere dağrtılacaktır. 

* İmtihan odasından hep öyle ayak-
larımın ucuna basarak çıkıyorum. 
Kapının önünde yine toplantı 

var. Krzlarınm imtihan neictesini 
merakla bekliyen analarla karşılaşı
yorum. !çlerinden biri, bana kızı 
Muzafferi görüp görmediğimi soru
yor ve ikide bir: 

- Hayırlıslle şu imtihanı verebil
se ... Diye sabrrsızlanryor. 

Ben sorı.iyorum: 
- Hangi mesleğe girmek istiyor 

kızınız? .• 
- Muallim olmak ister tabil ... 
- Niçin tabii muallim olmak iste-

sin .. Başka meslek yok mu? 
- Muallimin maaşr var, diyor. 

Mektepten çıkar çıkmaz aylığa ge • 
çer! Kaç yıldır babasından ayrı ya
şıyoruz. Bana üç lira nafaka veri -
yor. Üç lira ile bu zamanda. evlat 

Bir a.vukatm apartman., ev yap
tırması, otomobil alması bizi kl~ 
ka.ndı:nna.mabdır. BiWds ser . 
best meslek sahiplerinhı henw 
çok fakir olduklarım kabul et· 
mek 18.zmıdır. 

• 

Kızmak! 
Medeniyetbı öl~lisü nMir? diye 

dilstinmutler. Yani bir adam medenl
dir, medeni terbiye sahibidir denebil
mek için ne olmalıdır? diye dÖJÜll
müşler ,a.raımşJa.r ve şu ö1Qüyü bul
muşlar: 

Müsamaha. 
Bir adam hoşuna. gitmiyen, aykt

n görünen şeylere karşı nekadar 
müsamaha.kar ise o kadar medeni .. 
dir. Siyasi fikirden, i~tim&i terbiJ'C
ye kada.r. 

Bu ulak fikir aralığından sıyrı

larak girmek istediğim zemin 'udur: 
Orta Avrupa seyahati esna.<!ımda 

yazdığım blr ta.kım a.faki yazılar ba
zılarının hoşwıa. gitmemiş. 

İnanın ki muharririn ilk ka.ygusu 
ka.riinin hoşuna giden yazı ya.ml&k
tır. Onun içindir ki hep doğruyu 

yazınıya çalışır. Zira kari tipini doğ· 
ruyu arayan, ya.landan hoşlanımyan, 
riyakarlıktan iğrenen adam diye ta
savvur eder. 

Benim de o sıralarda şu veya bu 
şehir veya memleketin Met ve an'a.
neleri, tavır ve edaları hakkında. yaz
dığım satırlardan memnun olmıyan 

varsa bunu teessürle fakat tabü bir 
müsamaha. ile ka.rşda.rım. Eğer sa.
tırla.rmuzr yazarken, "aman kimseyi 
kızdırmayaynn !" diye ü.rkersek sü. -
tunumuzu boş bırakm.ıya meebnr o
luruz. ÇünkU ne olursa. olsun yaşa.
yan ve yürüyen her fikir elbette 
birinin ayağına basar. O halde de 
(yani sütunu boş hıra.kınca da pek 

1 haklı olarak) kari içerler: 
- Bizimle alay lDI edlyorlarf 
De:r. Hep onun içindir ki 8lTaSI 

geldikçe tekrar ederim. Fikirleri -
mizden hoşlanmıyanlarm müsaına. -
halarma. sığınır ve onlardan yanlış 
bukluk.IBl'J yaıılanmızı düzeltmele • 
cini dileriz. Çünkü eJine kalemi alıp 
meydana çıkanların hatasız olduk -
nm iddia etmeleri kada:r aptallık o
l~. 

Münasebet düşmüşken size bir. 
uf ak hatıra nakledeyim: 

Geçen sene başında Londrada.y- ' 
chm. Bir gömlekçi dükkanmdz 
çetrefil bir dille derdimi anlatmıya 
çalışırken Türk olduğumu, sporla 
uğraştığımı falan anlattım. Ka.rşn:rı

dakl tezgahtar da bir futbolcu imiş. 
Sözü ister istemez ora.ya sUrlikledik. 
Ben o sırada oynanmış oJan İta.I • 
yan - İngiltere ma.çmdan bahseder
ken İtalyanların sert oynadıklannı 
işittiğimi söyledim. 

İngiliz satıcı bana: 
- Çok güzel oynttyorlar. Yalnrz 

çabuk kızıyorlar ,dedi. Ve bunu 
ldet~ bir ırk kusuru gibi söyledi. O 
zamanda.nberi bütttn dikkatimf olur 
olmaz şeylere hiddet etmemeye sarl
ederim. Lakin mümkün mü~ .. O bir 
terbiye meselesidir. 

B. FELET<. 

Avusturya tayyare 
ianesi topluyor 

Viyana, 1 (A.A.) - Garnizon bu
lunan bütün şehirlerde hava kuvvet
ı~ı-i için ianeler açılmıştır. Eymt ayı 
içinde Viyana.da da büyük bir iane 
toplanacaktır. 

lsveçin bir notası 
Stokholnı, 1 (A.A.) - !s'Veç Hü..ı 

kO.meti, Milletler Cemiyetinden ay • 
nia.n devletlerin Cemiyete t~krar gir 
meye çağırılmalarmı istiyen bir no
ta vermiştir. 

ha.kılır mı? 

İmtihanlarını verenler, birer iki • 
şer dağılryorla.rdı. Yüzlerine şöyle 

bir bakmca, kazandrkla.n numarayı, 
gözlerinin içinde okuyacak gibi olu
yorum. 

Kimi, mütereddit, dudaklaI'JllI ısı~ 
rarak, kimi aldığı neticeden emin, 
gülü:nısiyerek, kimi de acı acı 

somurtarak önümden geçiyorlar. 
Ben, imtihan odMmdayken beş ~ 

cuk anası Hacer de, kültür direktör .. 
lüğüne gitmiş, fakat oradan eli boş 
olarak dönmüştü, sızlanıp duruyor .. 
du: 

- A dostlar .. Halimizi kimlere an
latalım? .. Bu yavrucaklan kayıra. -
ca.k bir yer yok mu? Maariften, biz 
bu işe karışmayız, dediler. Acaba. ye 
niden müdüre gidip yalvarsak mı? 

O böyle söylenirken, etrafına top
lanan meyus çocuklar da, ellerini 
yüzlerine kapıyarak sessiz sessiz ağ
laşıyorlardı. 

Salalılttln G'fJNGöB 
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No. S3 Yazan : Ziya Şakir 

Bütün gayretleri sekteye uğratacak 
bir takım yeni engeller çıkıyordu 
Fakat bu, hakı!llzlığa kll11!t isyan-ı la.nru almak maksadiyle, fırka ka • 

dan başka bir şey değildi. Ve· böy- rarg8.hma hücum etmişlerdi. 
lece isyan halinde de devam ede - Halbuki, hakild maksat· bu de
mezdi. Karşıda; günden güne takvi- ğildi ... Düzcede bulunan f~ka, Yu
y~ ~dilen ve ~dreti . artan, asrın" nan taarruzunu karşılame.k için Ine
btitlin tekemmül etmiş harp vası • göl havalisine gitmişti. Bu suretle 
talanna malik olan bir dtişman or- meydanı boş bulan' firari asiler, 
dusu vardı. Bu o_rduyu .a~a vatan - derhal Izmitteki İngiliz ve Yunan 
~an fırlatıp atabilmek. ıçın, asker - karargihlariyle orada yerleşmiş o -
lik mefhumunu tamamıyle kavramış lan ihanet şebekesine haber gönder
olan bir ordu lazımdı. Ve bunu da mişler· talimat istemişlerdi. 
(inkılap) yapacaktı. Iz :tte d h 1 tal" t ril 

mı n er a şu ıma ve -
Fakat .. nasıl yapacaktı?.. Bunu mişti: 

düşünmek ve söylemek kolaydı. Li
kin tatbik sahasına gelince, karşıda 
mağlfıp edilmesi pek güç ve belki de 
muhal olan engeller vardı. 

1 - Istanbulda ihanet şebekesi, 
~adoluya baştan başa fesat, isyan 
ihtilal tohumlan serpmişti. Umumi 
harbin acı hatıraları dolayı.siyle, (se 

ferberlik) kelimesinden, herkes mü
teneffirdi. Bu vaziyet kaı:şısında, 
- yeni bir ordu yaratmak - büyük 
mikyasta bir seferberlik ilanına na.
ııııl cesaret edilecekti. 

2 - Halifenin fetvaları, Anadolu
daki cahil ve b3.8it düşünceliler üze
rinde, az çok bir tesir husule getir
miştL Bu zümre; yurdunu ve mille. 
tini sevmekle beraber, bu fetvaların 
tesiri ile Anka.raya karşı bir tered
düt devresi geçirmekteydi. Acaba 
böyle bir devrede, umumi seferber
lik ilinı nasıl telakki edilebilirdi? .. 

3 - Bunlardan başka, bütün 
tnilleti silah altına davet etmeden 

evvel; silih, cephane ve para mese
lesini düşünmek ve bunlara birer 

kaynak tedarik edilmek zaruri de -
,;;.;1 • di? 
6 ... mıy ... 

4: - Hen üz bir buçuk. iki ay ev -
vel kurulan; ve etrafı (halife) sin
den, (Loitcorc) undan (Venizelos) 
undan başlıyarak, (Anzavur) undan 
(Postacı Nazmı) rna kaiar renk 
renk, çeşit çeşit devlet ve milletler-

den mürekkep düşmanlarla çevril -
m1' olan bu yeni hükliınet, acaba e
lindeki pek noksan vasıtalarla.; bu 
muazzam ve müşkül işi nasıl başara· 
bilecekti? .. 

Bu suallere, açık, sarih, ve kana
atbahş bir şekilde cevap vermek ko

lay değildi,. 
Fakat.. Türk milletinin kudret ve 

kabiliyet cevherine herke8ten .ziya
de iman etmiş, ve bu imanla da (Bü
yük Türk inkılibınm başına geçmiş 
olan o (Büyük• inkılapçı) bu sualle
re sözle cevap vermiye lüzum bile 
görmeden, dahi dimağmm içinde be
liren tasavvurlarını fiilen tatbika 
girişmişti. 

Derhal, orduda inkılap başlamıştı. 
Mevcut olan askeri kıt'alar, bu in
kılaba birer temel olacaktı. Milli 
mUfrezeler, asker kıt'a.lan arasına 

yerleştirilmiş, nizamiye krt'alarmın 

kadroları kuvvetlendirilmişti. Bir ta
raftan askerin talim ve terbiyesine 
itina edilirken, diğer taraftan da kıt
alar arasında millt mefkiin:ıin, va -
tan aşkının kökleşmesine ehemmi
yet verilmiş; (Kuvvet) le ' (lman) 
birleştirilmişti ... Ve artık, hiç şüp -
hesizdir ki; bu inkılap seyrini takip 
edecek, memlekette mevcut olan 
her vasıtaya baş vurularak noksan
lar ikmal edilecek, en bUyük kuman
dandan saka. neferine ke.dar her fer
din çalışması sayesinde, çarçabuk 
yeni bir ordu vücuda ge~ecekti. 

• 
(Büyük inkılapçı) nm bu büY!ik 

mefkfıre ve gayesi, bir auda bütUn 
ordu mensuplarına sirayet etmişti. 

Hemen her fertte, bu gıı.yeye bir an 
evvel vasıl olmak hevesi ba.Şgöster -
mişti .. Lakin, bütün bu gayret ve fa. 
aliyeti sektedar . edecek mahiyette 
birtakım yeni engeller z1Ihura gel
mişti. 

Düzce, Bolu ve havalisi; tekrar is
yan etmişti. 

(Düzce ve Boluyu zaptediniz. O
rada bir kısım kuvvet terkederek, 
İzmit önlerinde bulunan kuvayı mıl· 
liyeye arkadan tecavüze geçiniz.) 

Firari asiler, bu talimatı derhal 
tatbika girişmişler; köylere haber 
göndererek topladıkları yeni bir hn
şarat sürüsil ile alaca karanlıkta ka
sabaya girmişler; fırka karargahı 

olan (Maslup Abdülvahhap) m evini 
zapteylemişlerdi. 

Bu muvaffakıyet asilere r.üret ve 
ümit venfl.işti. (Kuvayı inzıbatiye) 

nin inhilalinden sonra şuraya bura -
ya dağılan perakende serseriler, der 
hal bu isi kütlesine iltihak etmişti. 
Bu suretle birleşen kuvvet, (Bolu) 
ya bir baskın ya.pmrştL 

Bu ani baskı:q karşısında kalan 
Nazmı beyin kuvvetleri, birdenbire 
şaşırmış; etrafa dağılmıştı. Fakat, 
Nazım bey derhal dağılan kuvvetleri 
toplamış; müdafaa vaziyeti almıştı. 

Birinci isyanda. asilere karşı rah
mü şefkat gösterilmiş; isyanın en 
mühim amilleri cezalandırılarak di • 
ğer asiler affedilmişti. Halbuki ş.im
di tekerrür eden bu ihanet, Büyük 
Millet Meclisinde çok derin bir te -
essUr husule getirmişti. Ve; artık a
silerin tedibi için. (Colak Ibrahim 
bey) ile (San efe - Edip bey) müf
rezeleri serian Boluya sevkedildiği 
gibi, (lsmail efe) n\n \ınunanda et.t.i-

ği zeybek müfrezesiyle, (Aziz kap
tan) m emrinde bulunan müfreze de 
(Süvari yüzbaşilarmdan Ce19.1 bey) 
(1) maiyvetine verilmiş; Dilzceye 
gönderilmişti. 

Çolak lbrahim ile San Efe Edip 
bey; Bolu haricine çekilmiş olan 
Nazım beyle birleşmişler; isyanı der 
hal bastırarak vaziyeti ıslah eyle-
mişlerdi. ~ 

Niznn bey tekra! Boluyu idareye 
başlamıştı... Çolak Ibrahim Beyin 
Düzceden avdetinden sonra; oradaki 
idarenin başında da (Yüzbaşı Celal 
bey) kalmıştı. Cel8.l bey, Düzceye 
bir asker olarak girmişti. Fakat i -
dare başına geçer geçmez, derhal 
sulh ve sUkiln siyaseti takip eyle -
mf.şti. Yaradılışı itibariyle asil ve na 
zik bir ruha malik olan bu zat, der
hal herkesin kalbinde bir muhabhf't 
ve hürmet uyandırmıştır. Takip et
tiği sistemi sayesinde bütün münev
verleri ve cahilleri etrafına toplamtş
tı. Bütün isyan yuvalan dağılmış; 

halkın minnet ve şUkranmı mucip o
lan bir sükiin ve sa18.h ha.vatı başla
mıstı. Ve bu suretle de Celal bey 
(Düzce) de - o günden bugüne ka
dar - takdir ve sitayisle anılan te
miz bir hatıra bırakmıştı. 

• 
Bu ha.valideki isyan, bu suretle 

bastrr:ılmıştr. Fakat buna mukabil, 
Yozgat mmtakasmda hain bir fesat 
ateşi; bütün şiddetiyle parlamıştı. 

(Zile) bozgunundan yaralı olarak 
güç kurtulan (halife ordusu kuman
danı postacı Nazım) m perişan kuv
vetleri tekre.r toplanmış, haziranın 
birinci günü, (Mecitözü) ile Karahı:ı.
cip) i basmışlardı. 

(Topçu kaymakamı, Pire Mehmet 
bey), derhal asiler üzerine hareket 
etmişse de, kuvvetli bir mukavemet 
karşısında kalmıştı. ÇünkU, o civar
daki halk, klm.ilen silahlanmış: 

- Şeriat üzerine gidiyoruz. 

Diye ayaklanmıştı. 
Asilerin aralarında. başlarına sa

nk sarmış birtakım propagandacı • 
tabü hal ve sükfina ya.vdet eden (OOz la.r vardı. Bunlar, bütün köyltileri 
ce) kasabası'; Agustosun 8 inci işyana sürilklemek için uğraşıyorlP.ı" 

Birinci isyanda, üç gün zarfında 
58 asi ele başısmm ipe çekilmesiyle 

Pazartesi günü sabahı her tarafta 
patlıyan silah ·sesleriyle korkunç 
bir hale gelmişti. Gene, yilzlerce a -

(Arkası var} 

illerden mürekkep bir kütle; gO.ya • (1) CeHI bey simdi (Riyaset Cumhur 

salben idam edilen asilerin intikam- seryaveri) dir. 

Sağlık 

OğQtlerı 

Nefes kokusu 

ı ı HA YAT. iÇİNDE 1 

Faydall adresler ve 
telefon numaralan 

Geçen yıl içinde yazmış olduğum itfaiye telefonlan 
bu bahsi tekrarlamayı hiç istemez • 
dim. Fakat bugünlerde okuyucuları- latanbııl lttai1eai 24222 

Kadıkö1 İtfaiyesi &0020 
mızdan üst üste gelen birkaç mek· Yeıilköy, Balurkö1 , 8117Ukdere. 
tup beni cevap vermeye mecbur e- Oıküdar itfaiyesi 501525 

di ~~~~ ~ 
yor. Bii1iikada, He1bell. lhırııuı:, Kma.b mm 
Garip bir tesadüftür ki bu okuyu- talrıılan için telefon 1antnlmdaki memara 

cula.rm hepsi de bir hekime giderek, , '~ demelr ktfidir. 

pek haklı olan şikayetlerine sebep llastane telefon.lan 
o illeti tedavi ettirmiye utanıyor • Cerarbpap hastanesi 2169S 
larmış. Hepsi de kendilerini bildir- Gareba bastaneıi Y eaibahço 23017 

Haseki lr:admlar butaaeııi Z455S 
mek istemiyerek benden bir çare Ze:rııep Klmil hastanesi Oıtndar 110179 
soruyorlar. Kudaz hastanesi Çapa 22142 

Beyottıı Zliktb hastanesi 43341 
Nefes kokusu her vakit ayni se- GUlhane hastanesi Gillbane 20510 

hepten ileri gelmiş olsaydı ve hepsi- Haydarpata Nüımuıe hastanesi 150107 
Etfal hastanesi Sitli 42426 

ne iyi gelecek bir örnek bir çare bu- Baktrlr:ö7 AlrJJ bastanest 16,60 

lunsaydı okuyuculanmızm arzusunu Çabuk sıhhi yardım t.eşkUatı 
yerine getirmekte hiç tereddüt et -
mezdim.. Fakat nefes kokusunun ge
çirilmesi mutlaka onu husule geti
ren sebebi bularak bu sebebi geçir
miye bağlıdır. Nefese fena koku ve· 
ren sebepler de pek çoktur. 

Bir kere insanm nefesi, çok defa 
yani hemen hemen tabii olarak, sa
bahlan ekşi ekşi kokar. Bu koku ağ
zın içinde kalan yemek kınntılan
nm geceleyin bozulmalarmde.n ileri 
gelir. Midesi bozuk olanlarda ve ba
yanların muayyen günlerinde bu ek 
şi koku sabahları daha ziyade belli 
olur. . 

BUyük ve ateşli hastalıkların hep
si insanın nefesine fena bir koku 

Bu numaradan imdat otomo 
bili isteııir 44gg3 

Müracaat yerleri 

Oeıı.iı yollan acentesi Teleton 42362 
Ab1 (Kadıkö1 tıkelesi) 43732 
Sark Demiryollan Sirlred 23079 
Devi" ')emiryollan Haydatpap •2145 

* 9 HALK OPERETi : Taksim bahçesin-
de bu akşam 21.45 te (Tarlakuşu). Bü 
Yilk operet 3 perde. 

Kır baloıu 

önümüzdeki Perşembe günli akşa
mı Kadıköy spor kulübü, Suadiye 
plaj gazinosunda bir kır balo;ru vere
cektir. 

verirler. Mektup gönderen okuyu - --= ...... =====-======-==--
cuların şikayetlerine sebep olan ko- iRTiHAL 
ku çoktan beri devam ettiğine göre, Güzide Türk kadınlarından ve Te
onlarda ateşli ve uzun bir hastalık pedelenli ahfadından y enişehirli Ba 
aranılamıyacağı tabüdir. yan EŞref dün gece Modadaki köş-

Ancak insanı hiç yatırmadan, hiç künde vefat etmiştir. Merhum sek -
de ateş vermeden devam eden bir- sen beş yaşına kadar yaşamış eskj 
çok hastalıklar da nefese fena koku edebiyatımıza vukufu ile tanırunış -
verirler. Ağız hastalıkları nadir ol- tır. Neslinin bütün edebi yüksek si
salar da diş hastalıkları pek çoktur malan onun dostu ve aşinası idi. To
ve hemen hepsi nefesin kokusunu runu ressam Melek Celile ve oğlu 
bozarlar. Bunun gibi boğaz ha."lta- muallim Bay Kazıma ve damadı avu 
tıklan, bademciklerin büyümesi, ne- Jı:at Celal Sofuya beyanı taziyet ede 
fes borularındaki hastalıklardan bir riz. Cenazesi EylillUn ikinci çarşam 
çoğu nefesi fena kokuturlar. Hele ba günü saat on birde Moda çayırın 
burundaki ozen hastalığının verdiği daki köşkünd~ aldırılıp Kadıköy is
koku ona tutulmuş olanların ya- kele camiinde na.ma.zı kılındıktan 
nmdan herkesi kaçırtır. sonra Sahrayi ceditteki aile makbe-

Çok tUtUn içenıerın 11.~1an 'ho n- .ı""-'..,luilli.'-.J..1.u. • 

kar, fakat bu tiltUn kokusunu her-
kes bilir de bir hastalık sayılmaz. 
Onun gibi çok işret edenlerin de 
sarhoşluktaki kokudan başka, ken -
dilerine mahsus ayrı bir kokulan 
vardır. 

Mide hastalıklarmm birçoğu, bar
sak ha.stalıklannın bazıları nefese 
fena bir koku verirler. Şeker hasta
lığı da gene kendine mahsus bir ne
fes kokusu verir. 

GörUyorsunuz ki, sevgili okuyu -
cular, nefes kokusu türlü türlü se -
beplerden ileri gelir. Onu geçirmek 
için bir hekime müracaat: etmekten 
başka çare yoktur, nefes kokusu için 
hekime müracaat etmekte hiç ayıp 
yoktur. Hekimler maddi ve manevi 
her türlü ağız kokusu dinlemiye 
zaten alışıktırlar . 

LOKMAN HEKiM .. 

TAN 
ı\BONE VE iLAN ŞARTLARI 

Bir aylık , • • , 
3 • • • • • 
6 .. • • • • 
1 nlhlr • • 

Türkiye Dışarı 
ic;in için 

1 50 
4-
7 50 

14 -

8-
14 -
21!1 -

Din tçtıı nanc:ıhk Sirketlerhıe mü 
rac:aat edilmelidir. 

Küc;ülı illnlar doirudan dotruyc> 
•rlaremizc:e almabilir. 

Küc;ük lllnlarm S aatırlıt> bir 
defalık !10 kuruştur S uurdaıı faı 
lası itin satll' ba~ma 5 kura, aluıır 
Bir defadan fada lciıı p~ndar> 
3 ıo kuru' indiritir. 
r;füıii ı:tecmltt nU"hııl:n 'I lrnrnstt:n 

Kontrolör alınacaktır 
iktisat Vekaletinden 

Men'i tağşiş ve ihracatın mürakabesi ve korunması 
hakkındaki 1705 ve 3018 numaralı kanunlara müsteni -
den mer'iyete girmiş ve girecek olan nizamname ve ka -
rarname hükümlerinin tatbikini mürakabe etmek işiyle 
tavzif olunmak üzere 30 kadar kontrolör yetiştirilecek -
tir. Bu zevat, iki ay kadar bir müddetle devam etmek 
üzere Vekaletçe açılacak ihtisas kurslarından ehliyetna -
me aldıktan sonra 15 Birincikanun 19 3 6 dan itibaren 
ehliyetlerine ve vazifelerinin ehemmiyetine göre 1 S O -
250 lira aylık ücretlerle memleketin muhtelif ihraç mer
kez ve limanlarında istihdam olunacaktır. Kurs müdde -
tince kendilerine 100 lira kadar aylık ücret verilecektir .. 

Taliplerin haiz olmaları icabeden başlıca vasıf ve şart
lar şunlardır: 

1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret Mektebi me 
zunu olmak; 

2 - Askerliğini yapmış bulunmak; 
3 - 40 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Hüsnühal eshabından olduğunu tevsik etmek. 
Yüksek Ticaret veya Ziraat tahsili görmüş olanlar ve 

lisan bilenler tercih olunur. 
Taliplerin, yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olduklannı 

gösteren vesikaları raptetmek suretile birer istida ile en 
geç 10 Eylül 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren 
İktisat Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğüne müra -
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. (608) (711) 
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Istanbul Telef on 
Direktörlüğünden 

250/ 350 ton Marinlave kömürü ile 35 ton yerli koli" 
kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Marinla
venin tonunun muhammen bedeli 14,50 ve kokun ise 19 
liradır. Muvakkat teminat 431 liradır. Şartname hergün 
Malzeme dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 14-9-
1936 Pazartesi saat 15 te Direktörlük binasında yapıla
caktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mübayaa komisyo
nuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. (765) 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direktörlüğünden 

1178 

1 ;-- Gazi Terbiye Enstitüsü, Orta okullara ve orta 
dereceli san'at okullarına, Öğretmen okullarına öğretmen 
ve ilk okullara ispektör yetiştiren yüksek dereceli bir 
müessesdir. • 

2 - Enstitünün, Türkçe - Edebiyat, Tarih - Coğraf .. 
ya, Tıbbiye, Riyaziye. Pedagoji, Resim - İş, beden terbi
yesi şubeleri olup okuma müddeti bütün şubelerde iki yıl
dır. 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bi
tirmiş kız ve erkek "27 yaşını geçirmemiş,, talebe imti -
hanla alınır. 

4 - Kayıt 1 S Eylül 1936 Salı akşamına kadar kültür 
direktör lüklerinde yapılacaktır. 

5 - Kayıt şartlan ile imtihan günleri ve daha başka 
istenecek malumat için Kültür Direktörlüklerine baş 
vurmaları. (600) (712) 1173 

Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan 
Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 19 3 6 mali 

yılı ihtiyacı olan 69 kalem eczayi tıbbiye ve tımar malze .. 
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksilbne 16-9-936 Çarşamba günü saat 14,5 ta 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1608 lira 67 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 120 lira 70 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi ve listeyi her gün parasız o

larak komisyonda görebilirler, 
c t ........... ı..ı:.ı-----~ ---......... --..!..... A!----A. ..-....ı._ ___ ----!1-..._eı ... ., ... 

muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile bir· 
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 7 45) 

1114 

ınh isar ıar Umum Müdürlüğünden: 

26.000 kilo toz paket kolası 
16.000 kilo toz makine kolası 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnamesi 

mucibince 8-9-1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 
te pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameleri 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba
taşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğün 
deki alım komisyonuna müracaatları. (448) • 

1155 

Yüksek iktısat ve Ticaret mektebi 
Direktörlüğ ünden: 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 1Eylül1936 Sa
lı günü başhyacak ve 25 Eylül Cuma gününe kadar 
sürecektir. 

Y az1Ima İşleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir 
dilekçe ve belli belgelerle okul direktörlüğüne baş vurma 
lıdırlar . 

2 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmı, üç, Ticaret Lisesi 
bir ihzari ve üç asli olmak üzere dört, Orta ticaret mekte· 
bi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmiyle Ticaret lisesi
ne yazılacakların en az Lise ve Orta mektep derecesinde 
Fransızca bilmeleri gerektir. 

4 -Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine Lise mezun
larından Bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi 
veya iyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 '-Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazıl -
mak için baş vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı 
tesbit olunan kadroyu geçtiği taktirde içlerinden müraca
at tarihi srrasile pek iyi veya iyi derecede mezun olanlar 
ve bunlar arasında da tahsillerine ara vermemiş bulunan 
lar ayrılarak kabul oulnur. 

6 - Her üç kısımda kayıtlı bulunan eski okurların 2 5 
eylül 1936 tarihine kadar Okul Direktörlüğüne baş vu
rarak yüksek ve Lisesi talebesi harçlarını vermek, Orta 
talebesi de hüviyet varakalarına işaret ettirmek suretiyle 
kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapılır
ken talebenin tescil edilmiş soyadlarını talebe kiitük def
t:erine kaydettirmeleri. ( 5 91 ) 

1169 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

J\.hmet Emin Yalman 

Tıın'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, tAminıi 
olmak, kariin gv:eteıi olmaya 

ça lı1maktır. 

ı Günün meseleleri ! 
lnsanca harp 

TAN 

I__ 
Ô/' • rJ tH't'fl 3 ı l'H z 
dıye h•J<t,,,, · tıf~ ! 

1span;nula kanlı ~mı! kı.vga-ıı Ay. 
rupanm b'i' iik burjuva rl~\·let adam
larını inı.a.fa ~ettrdi. Vatan~lann 

hiribirini bojması onlann J:llDlllŞak 
~·frre.kJerini eritti. Bn kanh nı.am:ara 
onların mP.rhametlerine doklmdn. 

''Hakikat arslanları ve mabedi Ogüst , 

teferruat gibi • 
çızgı, harabeleri birer birer - Ama,n, dediler hRrp Phır am,., 

hu dcre<>e insafsızca k.-tHim y11pıhr 
illi~ Şmıun . önüne r~elim. 

D('rh1'~ Avrupa rliplomatfan f&-911-
:tet~ geıçtilP.r. hd t~rafA da., yani hPm 
°bıJt1)nya hiikfı~t km.,•eıtlerine, hf!m 

0

isl knmRndıt.nla"n" harpte hint: ıhı. 
Jı.. inssneA harekP.1 etmelerini tavsi
J'ey~ Jutl'Sl' verdiler. 

yeni şehrin ·.l/Üzünü daha bariz gösteriyor ,, 

ıGmel ama. hu ynnml:i"k yön-kn, 
f""'9nhk1AM im del'~" lon'VPtli. i)i 
'&alli dfplmt11'tl"" HA~ harbi nhıl'
keıı ~r~eydilel'! Neye " VJ1.lri1 !lli

M.hfll!'I hir mi11et.e karşt ,....,hh·li R'll"I" 
hiıf'ttm eıhn4'nin in•ıu1hkh' hRnşınw" • 
y~ı anlatm";ra tesebbful etm ... 
dller1 

• 
1 TAN BUL 

lehimi ~azle harp 
İspMyoUara n.""""' hı~eğt 

bt"'Sive 14'(1.-..n A v:nıJ>A de,•Jt>tleri diift -
}'ti!-.~ ~dtyt> ka.dar misllni gÖt'D'H~-
diği hR..-p.~ih1an httnrlıynr1u. A nk;;ıraya yaklaşıyor 

7.ehirfi p.ıı;ler, ~tt .. ~;;o kifmn,.t- duk. Çorak bo7. ha-
"" ı:idtm oombs ta.~)·ıtl't"lfl'ri, hir $4'hri mı?.h toprak lokomotifin te 
hir anda. fllhrip ed~f·rk miithlş bom- kerlekleri altına seriliyor. 
h"'"" hMt.hk Vf' mikrop ya.ya.n gu- D . d d -1 
le-r h~p. inta1nc>a httrp i§tiyM .makine . eve J>OStul renkgınd e . a glar 
rnf:<f~tlinin bulduğı! han> ~ilahta .. ısteksız a~ı ara emıryo u-
rtflrr. • na yer verıyorlar. . 

Riittin rliin,'A rniinevvf'rleri, yt-tti Ayns gibi temiz ve berrak ha· 

J!E 

hir hıtrbm ıtu-p mNIP.niy,.tini ~mp vad;ı Jnıqmnt yeşilimtrrak bn -
11;\1pü-reeeiini. inıı;anhğt hirka~ a...gr hıt. çimento fabrib1'ınm t()r; ve du
g,.riye Ata.caimı SÖ;\'lemekt~ miitte- mı:ını yük@eliyor. Niha.vet ince yol • 

larla çizilmiş tept"de Gu:i Çiftli~i flkf:ir1er. · 'ft 

r~-·-- 1 me ,,e Timurlenk askerlel'i ıin dağm 
I Rus muharriri L. t«"~sinde yaptıkları hi~ar. kulelere, 

1

. NİKULİ'nin Rus ı-ıırJara ve bütün eskı Anka.raya 

-
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k,.n, ha.~lıt~7.aktaa....ak:rl Yer .. 
lnPff' ve insaf ta,·ıııi~·,. etırnPğe kalk
ftu\sı foSft.DB hiraır; ı:iifün!: görünüyor. 

~ * ... 
Ankara ve İstanbul 

Zafeıimiri t.emııııil eden he~·ket Ye 
t.bidelPri e<ınehilP.ır yı.pttla.r. 

İstiklil harhlnin filmini ecnebiler 
t-e''irdiler. 

1'iirlri~·E- inkrlalnnm irlf'Olo.ii'-ini •n
IRht.n en iyi ki1abı bir Mn~evi vatan
d~mm; yn.rlı. 

.hugiin hu . ;\·fa.da okudniunmr; An .. 
' kaf"IL ve İ8t~nhul hıtkkmdaki )'37.1Yf 

da bir R11~ nmhaırriri yft:ıwnr tır. Şim
diyt'! kadar Ankara İ14> İstanbul ara-
8~aki zrddiyf!ti hu kadar kuvvetle 
~liri.en hlr Tiirk muharririnin yHı
'1n1 olcudnnn:ı mu~ 

hi7.irn f!dlpJerimb~ ~ Par.bol. RM -
ltni '9lfe Vlyanayı y•-D~·nrlttr. Şıt~Jla -
~k Şf'ytfir ame., ne Y'~f"'hm ki bu bir 
ht,k;kattil'. 

• • • 
l" akrlan kitaplar 

~ ... . .. ,. .. 
1n"1 1Tn~"-'l'f111'\1't 

• Jn8tUl: . A•y,1t.111 -hl.,ı~~Cf" J;tllrk 
~rl m1t11z.tıraNl't111 tmfüıde ri~1at ~t
medi 

·f 

O mm için mııntıllilllm s1ralıtn· 
mı~ yeşil "lnıııJyılıırm ker~

smda gayri ihtiyni hiirmet dııy

maktıu:ımlz. Çimento fıhrikasrntn 
iistündeki duman bulutu shi miite-
hı:ı ssis ooiyor. Yı:ıvıış ~'l\Va~ Ee'Vİle-
rin mezarhk Yf!§illiği. Oıııkii hr kab-

vn'lCıhk, bahçivancıhkla şarapı.!ıhk 
ve ?.İraat makinelerinin h nirarha
Mlllini görmektedir. Bunlf!r. halkın 
iı;tirahat \'(' ge?.inti mahalli olan ge
nel parkm yakıınmdadır. 

Rir rf"ybi ve St'rk romt1nları ok•t· 
yııeuını bt".nim. bu öğretici bR.slangı. 
cımı belki de tenkit ederek, Halıcı· 
oğhmıın firuzi suhırı ke.ı::en ka~'lk
lerı. Eyübün kar gibi beya;r, gü\•er
cinleri ile Asyımm tııtlt sularr. müristanmım mersinlf'ri •'t" Boğazi<:inin 
t-ıı:v.inler ,,., ya§makla rda n parlıyan 

mermer yalıları hafızanııdnn ~ilin· baygm gözler bah~ini beklemekte· 

miye başlıyor. . dir. Bunl3r eaaRen 17, bıt7.r şcylt"r de 
latanbııl' u Ankaradırn a~·• ... :rn ıın-

9 - 10 ~·ıl evvel eeki Tlirki Y•.•den is-
ca k on beş sutlik: yoldıır. Fakat ne · k·ı k · ü k' 

., •• . ~- . . 1 .. tekım: çe ı ere yenı T r ıyf'ıy~ yer 
bdar buyuk d~gış1khk · Nerede goz- Vt"t-İrken şark amatörlerinin na.zar-
VAşlı:ı.rı döktüren muhteı,0 11 :.:4el.tın- 1 k kt 'd· J t A k 
• ı.._h artnı o şama a ı l. ş e n 3ra-bklar, asrınm binlerce do?fa l>8 se- . k · kl 

. . .. k . d'' nm yenı mPr ezme ya aşıyoruz. dtlmış lt"fanbul kope len. onen ~. 
. . . - d 1 .. .Ayna berraklıgıle parlAyan havada 

df>vrışlerı ıle paf[lalann go~ e e.n~ı ~tereoekop vuzuh.ile radyo istaRyo-
ij?fal fl'den parl11k ııtl.aşe mılit"rnun d. kl · .. .. .. 1 t 

. • . . . . n11nıın ırı> erı gmırnu:.r•>r. l!I ;ın. 
hıkayelerını Mkhvan rarıhm kıy b · ı·d · nı· 

1 
Arık :.:ı dyo 

• • ~ tı a ınare er, ıtt'Aua rıı 
metli mermerile sevim.Ji mezarhgı? istuyonunıın direkleri. lşi·t- birinci 

A nka.rı.. y e n i Tiirkiyenln 
. h rihi demektir. Ru ·şehrin 

Hitit, Yunan ve Romn devirlerine 
ait ]{adim mı:ızisi bu ı;ıehre 11it ve bizi 
en a?. ilgiliyen bir mev7.1ıdur. Hitit 
ıı~lıınları. Oğtist m11ht'd\ harabeleri, 
eski Ttirk Şehrinin taşrı:ı. lı meydanb-

ğındaki Ogüst'Un :,ıütımu, bunlar 

hepsi . birer tipik bir çizgi. bir tefer

rüat gibi yeni şehrin \'Ütiimi d2ha 
bariz bir şekilde gösterme:' •dir. 

Seyyıı.hlar adetleri olduğıı veçhlle 
otomatik bir şekilde Türk;yede re

lim çekmek üzere tesbit edilmi' 

~eyleri. yani harabe He mezarlıkla.rr 

ve mine.releri çekerler. Fakat resim 

çekerken minarenin arb~uidan 

asrl bir apartmanın ~l'Jinci katın 

hiza.smda "Berlitz mektebi" nin lav

ha~'1ı• Hitit aslanın mermer kafa
sında mQto.ikletçinin kııslcıru göw 

rürJer. Moto•iklet a~lamn gövdesi
' J;ıddiyet, e8ki Jı.ııtanbul'a birinci İl'· ~ YHlanmı!J, sahibi d~ Ronıalı!arın 

. . A k tihfaf ve yalnu l stanbul'a değil, Ro· ördük.teri duvat11n dibinde otura-

rak Halk Fırkası'nm 

lesini okumaktadır. 

,A · nltaradan . derktn'1 bu~ ~elf-1 

8: ri,n jjr tuı:a. ıc;l~re merkezı 
ve · valinin ıkametgihı bul\ınduiı1 ol
duk~R yakın mazid~n bahsetmiyo
ruz. Vilayetin e$ki bina~ı. Rus vila
yet binalarına. benzer ve sa ıki ~ski 
ile yeni An kuanrn l\ rasm<ia ki t~zıt • 
dır. barizliğini göstermek istermiş 
gibidir. 

T ürk cümhuriyetin.in mcrke· 
zi olan yeni An.kara. eskisi

ni hemen h~men he.ftzarnızdıı. silmi~ 
gibi oldu. Bizim nazarımı :da. genç 
cümhuriyetin merkezı me nleketin 
ortasında. sava.~la.r. mahrıımiyet ve 
tıı biatle mücadele suretilc tecrübe 
görmü~ ulusun arasında olması ta
biidir. 

Mi.isbı kil t.'iimhur1.vetin meı·kezi 
günün birinde çağrılmıyan mil!!afir 
gibi ecnebi kruvazörlerinın demir a
tabileceği boğazlardan. Sevr paktı 
mucibince lstanbula pek ya klaşınış 
hudutlardan ve lstanbul'un eski 
neslinin faıdıı düşkiin pcnebi ve koz-
ınopolit ~iya,sl tf'sirind~n ll:!ıtk bu
lunmalıdır. 

İnsanlın bütün de\irlerrle Mi~·iik 
fftdrJere karşı mÜ8ıt1llılhMJZ Ye in
'af15~ ohm~lar, dehııtla.nn İn8ttniyete 
hediye ettikleri biiyük abideleri yık
ttt11Jl'a ~ahsmt§)&rdrr. 

Fakat fikir, nekadar f'zilil'8e Mil
•h., nflkad"r t~yik göriirıııe görstin, 
'bıı,tlaka ~alebe çalnu~ Vt' ayak füıtfüı
tle kalnnşhr. 

F akat hır yol<m ııncaJi: . n ~-~ 

~~~.:'::~2~~:~Sh·::r.;.1·:.~~~ 1 
"'f '::'". ---· C[-=--1 ..... _k_ ........ ü .... ıq-~v--u....,..-··-c· ü~-m e k t ü P ı a r ı 

yedikten flonra çiftliğin gt"n<: koı·u- ~-- --· """"' ---~--.......... ......., -.-. .... v,.. .. --. --·--~ J 
Rir Amerfl<alr kMlm m•ıharrir ta 

~ki T11nanb~tanclan hngiin"" kadar 
lnt1anla.nn yaktıklan. yesllk f'ttiklf'rl, 
"kııtnasmı ı:-iinah cıayrlrkla n kifatpla
l'tlı bir Hst4'.<ıini la pmış ,J."'ikre kar. 
~1 Yatnlan manosrz \'e nefi~e~iz :r.ul
ltıü ıtnlamak için bu kitabi okumıtk 
&'e"'"ktir. 
~ .. ki l'ımani~tanda Homer'in Jl~·a

d" , ... Odysf!'sini TR ıtk rtmi!jlf'r. 
l)antP.~in devu'.ıeri &~an "İlahi Ko· 

illll'fli" ~i asırlarc·a rnP.nedilmis. 
niitiin biiJ"ük fllor .. of ve ilhnlf'rin 

~ .. rleri r.an~an 7,aman ya ~·akıtmıf, 
h Ya.r;ıa.k edilmis • 

_tnsa nlar hii);ik win~lerp ta ham -
hııiı PrlPmivorhır. Jlih•iik h:tktlrntJ.-r 

~~~t .. ri Joı~a~trn.rnr. O ''R klf gözlf'ri-
,.., h1 .. J ..... ki .. 

1 ~on~f! R f~llf'1'CR • RnRA, Jt"Une-

~ karıatına.ğ'I\ çah mayr ter('ilı f'di -
'ı"'" r. 
'ral'fhte tndr ka\ ,l:R~ı. hep hıı kıt

~hhld3 "·'''hnlığrn rl'ro~masıdır. 

lıırla Kan ve Mırmııra dıf>ni~i deni-
len iki havuzun kıymetini takdir e-
debilecektir. Ha kiki Kara ve }.far· 
mara deni;ı;indf'n milyonJ:ırca defa 
küçük olup An kanının yeğane parkı 
olan GM:i çiftlik f>"rktnd:ı. harita
nın bliyütülmÜ§ krokisi gibi yerleş
miş duruyor. 
Haşmetli ve güzelıiir Ankarırnın 

manzarası. Genç Akasyahn'ln. kök
lf'ri fakir, susuz Anadolu toprağına 
nüfuz ederek bütün ın~ta ,,.tile ha
yata sarılıyorlar. Baharın ilk ci~e
~i Aka~yanm ağır remhe küpeleri 
fı;tarrbuhın biitiin ıııervi ile defne a
ğııçla.rından fazla Anadolu halkının 
gözünü sevindirmektedir. 

Ç iflliğin tıı.Pifindc sfü")ij tA f • 
ailit vermemin ~ebebi. Türk 

bR hçivı:ı nlarının uimki.ı ç.ihşma· 

sile Ankaranın iklim ve toprağına 
galip gelmelerine hııyran olmam
dandır. Çiftçi burada. ?.iraatçiliğin 

en mükemmel usulleri niimune ha.y. 

Kibrit kutularına bandrol konulmalı 
ÇP.rJ?Ika.prda tramvıw <'Addesind" 

44 numaralı dükkanda Salıihaddı" 
Altınkannt diyor ki: 

"- ç•a,.~ıkapıda :yeni bir dükkan 
açtım . Burada tütün, sigara. ~~ibı·ıt. 
ga?.et~ 1e saire ~·atıyorum. Son giin
ierde kıbritler noksan ~ık:maya l>aş· 
tadı. Bu yüzdf>n müsterilerimi14e ~·ar 
~ı hem fena bir zan altmdıı kahyor. 
hem de itham ediliyoruz. Bunun ö
nüne geçilmelidir." 

Okuyucumuzun şikayeti yerinde • 
dir. Hakikaten noksan kibrit kutu • 
larmm piyasada görülüşü hepimizi 
sinirlendirmektedir. Bu gibi uygun· 
ııuzluJdıı.rı ortadan kaldırmak için. 
en pratik ç::ıre, kibrit kutularınıı bir 
kağıt &arma.k. yahut açıla :>il:>cek ta· 
raflarına bandrollar yapıştırmaktır. 

Masrafa dayana.mı yorum 
Samsunda Sululianda mısatir Ta· 

lit Acun :vaııyor": 
"- Eski Samsun evtam müdüıii-

yiim. Memuriyetim 928 de lıiğvedil -
ıii. O 7.aman a lmadığrm eevuı istih
dam kara rrnı istemek idn Samsuna 
geldim. Adliye encümeni baı:kanlt -
ğınıı müracaat ettim. Fabt henUz 
netice alamadım. Masrafa dayana • 
mıyorum. Jşeıizim." 

Ceva ıı:ı itıtthdam kA rarı istediğini-
1.e ba kılırsA. i'iniz bir parça da ha 
sürebilir. Resmi formalitenin ikmali 
için bekliyeceğiniz günler. sizin de 
m~nfaatiniz ica bıdJr. Kaldı ki siz, 
928 de alacağınız bir karan bugüne 
kadar aramamış bulunuyorsunuz. 

Bağların korunmadıiından · 
•ikayet ediHyor 

Adanadan Ş. T. imzasile yazılı • 
yor: 

"- Bağlardaki bek<:i teşkilatı nok 
sandır. Bilhassa, be-kçilik edenler, 
vazifelerinin adamlarr de~dir. Baf
mhkla geçiniyorum. Korucuların hic 
rleğilse .ı.tıı ğtı aolıı bir par~l' Fa2:!11 dik-

kat etmelerini istiyorum.'' 
Vaziyeti bir defa da mahallin ide· 

re amirlerine anlatmıı.nız ve hatta i-
eıp ederse. bir istida ile müracaati • 
niz dı:ı ha muvllfıktır. Her halde ba
ğınız koruyacak tedbırler ılınacak • 
tır. 

Bir okuyucuya cevap 
Trp Fakültesinden N. Güvenç'e: 
"Gazetemizde çıkmı' olan tefrika

lıır henüz kitap haline getirilmem.i_ş
tir. Kitap hillinde neşredilince ga
zetemizde ayrıca ilan edilecelitir. 

Bir okuyucunun temennisi 
İstanbul postahan~inde giden da· 

İr('si ~hir ciheti memuru Hasan 
Mesut imza sile: 

"- Geçenlerde gripin almak için 
bir eczahaneye girdim. Nöbetim var 
dı. Ayakta duracak halde değildim. 
.tlicı aldım. Bir lira verdim. Kasiyer 
kadın Uramn üzerini veriyordu. Ec
zahl'ne aııhibi if;!e müdahak etti E -
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Bizim planımız çalınırsa 

Gazetelerde okudum. Sofyanm 
plim galınnua: Sofyaıım planını r.a
lan adam ne yapacak? Sofya e-ibi 
bir şehir mi inşa edecek? Hayır, 
maksat muziplik. Belki bu önemli 
hırsrz. bir tek adama Sofyanm pla -
nmm yaptmtlmı..sma sinirlenıni§tır 

de ~nun için bunu ortadan yok et • 
meği düşünmüştür. 

lstanbul belediyesine .halisırne tav· 
siye .~erim. 1stanbulun imar plaııuır 
çifte ltllit altında a~'rı bir kasada 
ı~klasm.Eh, ne olur n~ olma~. açık 
ı;:-özler çoktur. belki calmak isterler. 
Sonra yeni baştan pliınsız kalırız . O 
uman , halimiz nice olur? 

Bebek Negüs! 
Bebek sergisinde re~:iamme mil • 

racaat edilmiş. ve za \'a)lı Ne güs bu
rada rla ikinciliği kaıanmıı1. 

Hadi Uluslar Kurumunda ka~·bet
mişti. Fakat burada neden ikin('i 
oldu? Amma diyecekeinız ki hakiki 
Negüs bebek ,oyuncak olup kö~ede 

kılldrlrtan sonra bebek eergiı::inde i
kinciliğe de düşmüş çok mu'! . -

Habeş faciası filmi 
Negüs, milletlerin kendi hak.km • 

da. vereceği hükmü beklediğini söy
lemişti. Negüsün ince zekası miU<?t· 
lerin Habeşistan hakkında verdik • 
leri hükmü anlamamazlıktan gelme
sine müsaitti. 

Sonra· Habe~istana dönereğini bıl

dirdi. Şimdi de öğreniyoruz ki b ir 
propaganda filmi yapacakMlş. l~ 

demek artık senaryoya döküldü. Ra· 
beş faciası filme alınıyor. Bu film in 
kahramanları arasında .Milletler Ce
mi~ıetini de görmek mümkün olabilir 
mi dersiniz ? 

Tayfun ve insan 
Korenin cenubunda hir tayfun 

olmuş. 1350 kişi · ölmüş. Habeş ha.r 
hinde de a~ağı yukarı resmi Italyan 
istatistiklerine nazaran 1350 ltal~·an 
ölmü~tti. Demek afatı flema\'iye ile 
afatı · insaniye arasında bir fark kal
madı. 

Rat-ta my)any-ol" harhinde-'v oldu~ıı 
giöi insanlRr tabiatın belalarını bıle 
geçtiler. Tıtbiata kar~r bu tefavvuk 
doğrusu insanların nekadar il~rl~ • 

diklerini gösterir!. 

Dünkü kaza 
Bir çocuk tramvay 

altında ezildi 
Dün M:ı,ckada bir tram,·a~', küçiik 

bir m !:Ocugunu çiğnemiştir. Ha. -
dıse ~öyle olmuştur: 

137 numaralı ''atman Nurinin ida
resindeki Maçka - Beyazıt birinci 
meyki tramvay arabası. Nişanta§ı 

kız ortameklebinin önünde. sold<lrı 
geçen bir otomobilin arkasından bir 
denbire çıkan Gönül adında 3 - 4 ya§ 
larmda bir çocuğa çarpmış. teker • 
lek.ler arasında kalan yavru, bara~ k 
!arından ve vücudünün muhtelif yerle 
rinden ağır surette yaralanmı:)tır. Ço 
c·uk. Niş9ntıv11 Amerikan hastanesi
ne kaldmlmu;tlr. Hayatı ümil~izdir. 
Vatman Nuri yakalanmıf;tır. 

Şehir pli.nlarr 

Belediye, yapı ve yollar kanunu 
mucibince her §ehir belediyesinin o -
ranm iktıeadi ve i~timai vaziyetine 
göre şehrin müstakbel bir planını p..., 
zırlatması ve bundan sonraki imar 
ı::eklini tesbit etmesi lazımdır. Eks~ri 
beledi):eler. kanunun Valettiği bu esa 
sa uyarak müstakbel imar planları
nı hazırlatmılj>lar ''e Dahiliye \'ekıi
letine göndermişlerdir. Yalnız bar,ı 
şehirler henüz hazırlıklarını ikmal 
etmemişlerdir. Bunlar dıt ikmal edi
lince bütün Türkiye eehirlermin i
mar ve ~enişleme hareketinin müs -
takbel şekli malüm olacak ,.e bun • 
dan sonra planlı bir Eckilde ilerlene -
cektir. 

!imden ilaç paketini aldı. Para boza
mayız diyerek lirayı geri :ı,•erd.i. ~u 
vaziyete ne dersiniz?" 

Cidden acınacak bir hal.. Bir has
ta eczahaneden ilaç isler ,.e buna mu 
kabil verilen para bozulurken. yapı
lan bu muamele, yalnız sizin değil, 
herkesin, hepimizin içini srzlatır. Fa 
kat bir hadise karşuımda herkes ay. 
ni hissi duymaz ki ... Size bu uygun
eu:ı; muameleyi yapan ticarethaneyı 
Rrtık u;V-am~rua.ruz dogru clur." 
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Kan, ateş içinde ispanya... Sovyet Rusyada 

A~iler insafsız bir hava ~n!.!:d~:1: Nor 

bombardımanına girişti ~u;;;::;:rd:: 
söylüyor: 

Asilar da hükfunet kuvvetleri 600 kadar tc- ı - Hariçte propaganda yapmak, 
lefat vermi§lerdir. 2 - Ecnebi htudimetlerl tenkit 

Loııdra, 1 (Tan) - İspanyada- tmek 
ki daıbill muharebenin bütün 'idde- Mayorkada e ' 
ti timalde 1nm cephesine intikal et- Sevil. (Radyo) - Hükumete men- S - Kendisine taraftarlık gösU-
miş bulunmaktadır. sup müfrezeler Mayorka ada:11ma ye- renlerle hUlMISi muhaberede bulun -

A.8iler dün lrunu liddetle ve insaf. ni bir ihraç teşebbüsü yapmışlar, fa- mak. 
k t • il f dan ·...: .•. a k Troçki şu üadelerde bulunmuştur: 

•w.ca bombardıman etmişlerdir. Be, .a ~ e~ tara. m .. ~~~en mu a-
ui tayyare şehre saatlerce bomba bıl bir hucum ıle puskUrtülerelc de - - Ecnebi gazetelerinde makaleler 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

18: Muhtelif orlı:eetra eeerleri, 19: Ha • 
berler, 19.15:Muhtelif pllldar, 20: Pllk 
muhtelif Halk 19rlnlan, 20,30: Stud70 or
keatralan, 21,30: Son haberler, 22: Guete ... 
Varşova 

22.0: Pinno • lreman ıonatları: 2: Spor; 
2,15: Danı muıikiıı; 24: Dans plildan. 
Bodapeşte 

18,30: Çiıan orkeatrHı; 19.30: Konfe . 
ranı; 20: Piyano · ıarkı: 20.35 : Konfnanı 
21,10: Gala konseri (operadan nılril); 
2~,05: Haberler; 23,30: Radyo aalon orlte11-
trHı. 

yağdırmıştır. 1run şimdi bir öküm nize dökülmüşlerdir. Bundan bqka ne~yorum. Bunlara kar,ı hiçbir 
Billdinetine bürünmüştür. Sokaklar lsi tayyareler hUkUmete taraftar bir ecnebi htlktimet protestoda bulun-

rak ba mamıştır. Demek ki bu memleket - Btikreş 
boınbo§tur. Evlerden kimae dışan tahtelbahiri bombalaya tırmw- !erden hiçbirinin matbuat kanunları-
çıkmıyor. Bombardımandan evvel lardır. na muhalü hareketim yoktur. 
1rundan Fraıı.saya 6500 ki.mi ilti'ca ~ H •• k" t Bilhassa Fransada benim fikrime 
etmiştir ve ıehir asilerin elm' e dfia. u ume "' taraftar olanlarla muhabere ediyo -
müş gı'bidir • A ·ı fA- rum. Ve hatta muhabereye devam 

Bombalarm •~ı·rile 1nmda bı'r 11 er mai ...,, 
l.CD edeceğim. Muhtelif memleketlerden 

cephane delVl.llu ~-.ıı.:.k ...+-:. mühim Madrit, 1 (A.A.) - Harbıye Ba - . . 
,_..,.. u.u.ua "''"""!il• 1 - ihtilll faaliyetlerine devam etmek 

5,30 Sabalı newrintı; 13,30 • 1!': Pıtk .. e 
haber aerviıleri; 19: Raıat haberleri; 1!1,03 
Romen maıikili; 19,50: Aktüalite; 20: Kon
aern deoıoamı; 20,20: Konferanı; 20,<tO: PUlt 
21,15: Posta bt11111; .21,35: Kenuua konıe
ri; 22,10: Sarkılar; 23,45: Orkestra. 
Vlyaaa 

2-9-936 ~ 

VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 
iSTiYORSANIZ, DAiMA; 

Venüı Kremi 
V enüı Pudruı 
Venüı Ruju 
V enüı allığı 
V enüa Rimeli 
Venüs eıanıı 
V enüı kolonyaaı 
kullanınız. 

Venüs müstahzaratı en saf ve t e-
ıniz ve gayri muzir maddelerden y.,. 
pıldığm!1an size .ebedi gençlik temin 
eder. 

De~u: 

NTJREDD.tN EVLlY A ZADE 
TICARETHANESI 

19tanbul . bae&rata -ı.-. olmuA'h•... kanlığı .t. eb ig .ediyor:. s.ierra_ G.uada.r- . . 
............ ., ,........ böl l rind b de - 1 d ıstiyenler benden akıl 80l"Uyoı:. Ben (49,5 metre lnaa .dalsa) 18,30: Keman 

~~~er~~~~~r~~re ~~~er~ de~~~~~~~.~~~m;ı~=~~~~<~--~~~=~~--~----------------
bombardmıaıı etmi§ler pek çok bina de l ır aamıza geçmişler, fakat hil- bi m ml k tl d fikir! . . . TAN ad İIOLDıt) o,.ruı; 24•30: Gece ls1 anbul Vakıflar Dı"rekto··rıu··ğu"' ı'la" nları )'Ilalnuftır ' klmıet kuvvetleri tarafından püskür e e e er e erımın neşrı- muaiıa.L 

• tülmüş ve takip edilmişlerdir. Asiler ne devam edeceğim. Eladhova 
San Sebutiyanda 165 nefer telefat ve-ı·•e~r. 35 e- Trol;kinin aldığı bu vaziyet kareı- Değeri Pey parası 

&u.uga d k -ı:-· • -ı- (19,71 metreli iıtanyon) 1&1t 14 ill 18 Lira K L" K 
Loadra, 1 (Tan) - İspanyol i.ai- sir on be§ mitralyöz almınl§tır. Di - sm a enw.eı evını.n:: tecrit edilm4ı, araımda Philipe llboratuvarlarmdan brı - ' ıra • 

Jeri, 1runa mtivazi olarak San Sebas- ğer taraftan biler, ~dure cep iki katibi Norveç hududu haricine ırlı: tecrıibe nqnyatı n3ılacalttr. 516 84 38 76 Bayazıt: Eski ça:rşı yeni Beyazıt 
tiyan üzerine de karadan ve hava- helerinden birinde htild1mM: kuvvet- ı;ık~. ihtilal hazırlandığı zannedilmekte • mahallesinde Batpazarı Hacı M~ 
dan k rt b' bo bardıman t _ leri tarafından hezimete ufratıhmt- Almanya R•yaya el mi dir." miş sokağında 24 Nr. lı dükkanm 

ço le ır m aar tı G . h · de .a- •-n ? . . . . r. uıpuzcoa cep eım ıııı.a ..uer umtıyor tamamı. (5806) • 
ruzuna gırışmışlerdır. püskürtülmüştür. Kıta&bmıs, Oviedo ..._.,,.. yabua memleketler • Lonılra Souyet ticaret fllafainin 209 2 4 

Şehrin tabil iatihki.mı olan Bu - asilerine yardım etmek üzere Aaturie .. ,.... Jll'Opagandalarda bala • uucui 1 s 6 7 Süleymaniye: Tiryaki çarşısında 
'\...!_ ...... _.ter Journalin LOndra.ı.;.- - 1d ~ 41 N r. lı dükkanın tamann. 1 O 13.,, runta. dağını, busabah erkenden an- de ilerlemeğe çalıpıı Dil" W koluııu _..._ bt'i surette vug~k Y 111 - ~ ıgı ~ 

eızm yaptıkl&r1 bir aüngU hücumile pilakürtmti§tül". .......,_ Almanya Buya De bir telgrafa göre Sovyet 8it'aretinin 293 30 21 97 Beyazıt: Çarşı'da Yorgancılar so .. 
iegal etm.i§ler ve yakaladı.klan: bil- Hillrlımete menaup tayyareler bi • bir • ..,._ yapmağa razı 0 • ne,rettifi haberlerde tenakuzlar var- kağında 70 Nr. lı dükkanın tamel4 

lerin idare merkezi olan a..- ile l .. l11Nk•k •ttn--- lktı • dır. 'l"icaret at&fesinin azli bir defa mı. ( 2415) 
ti1n esirleri kılıçtan geçinni§lerdir. .....u..... .,, ,,_ tekzip, bir defa da teyit edilmi§tir. 
Şu dakikada -hrin ı.... .. alt kil _ Avilayi bombardnnan ebnişl.u-, bir - ..., ve..,._. IBfMlelerlnln halline At . . . red ld w 220 76 16 55 Fatih: Dülgerzade mahailesinde 

.,- ~ 1 0 rok kimseler ölm"'•tllr. HU'-'\-ete _.._ ~-- ~-- d qenm zevceauıın ne e 0 ugu · de ~- ~ uv awıı .... _..._ ~ a h kkmda · habe 1 dır eski Sandıkçılar sokağında 1 7 N r. 
metre meaafeem "'u- cephe kurmU§ mensup bir taarruz kolu da Toledova •- • ı.-1.-aa.u 1.-ı..-• edehf- a eerarengız r er var · 
b ,,_ ._.,. _ _.,... _... Bir defa bir aa·-41ye -rın· de b•.tlun it ve 15,32 metro arsanın tamamı. 

ulunuyorlar. doğru ilerliyor. Jeee1rm11c "~ ,,_ • 
:ı _,, _ • ctuğu, bir defa dil: Londra limanında- ( S 9 3 O) 
Allİ!er San Manıiyal istüıkimlan- Bı"r -*ı•a-- Bu mWahn IÖzi. eri Alman D9v1et '-' s-~ı-a a-.inde ı..ı.. Rus vap"'"''"· 

--·•-"-·- aa -~ -.u. - uu- -~· Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddet• 
m da tayyare bombardımanı ile tah- Barcelone, 1 (A.A.) _ Kat&Janv. Bankam lltldttril Dr. laht ~ D oı.-..·&. • ..x..·ı··-ı-..ı•. Dolaı:uı ~ bir I k İ 

.,- .............. .1'.. ... ...... ..,., ~ r- e açı artırmaya çıkarılmıştır. halesi 9-9-936 Çarşaın-
rip etmeğe Çalıfıyorlar. Kırk kadar kuvvetleri 1'imdi tamarnen muhalllLra --•"' sırada, rarill riva)'ete göre ka«m cebren bu vapu- b 

numna veril b' a1·--et IOfrum a günü saat 15 te isteklilerin mahlulat kalemine gelme .. 
bomba atmışlardır. altında bulunan Hueaca'ya dolru ile- en ır .,-.. ~ ~. Londr& zabıtası 1 

Maclritte 
da IÖylemiftir. '"' lilıi riftyetler llarine, yabancıla~ eri. ( 6 7 O) ri yürüyUılerine devam ebn~ktodir - Dr Şaht rJ fit _______________ ;... _________ _ 

Paris, 1 {Radyo) - Asilere men- . 111 IÖ eri de :ye etm1f. rm 1lua vapuruna yuqmalarm:ı. mil r·· k. c h . t M k 
ler. Birçok i.si esir edilmi§tir. HU- tir: "Franaız • Sovyet miaaltı baluıi- NAde etmemektedir. Ur ıye Um U rıye er ez 

eup bir tayyare f'ıloeu lladrid üzerin- ldlmet kuvvetlerine mensup bir kol oi Pariırte açmadım. Biz misakta1l 

de UÇmU§ ,muhtelif noktalara bom - Saragoe ile Teruel araamdaki irtiba- boıpıut değiliz. Bununla beraber bi - .!"::'~ -tt:cı:. Bankası lstanbul Şubesinden: 
balar a.t.Jmtbr. Huarat derecem he- tı kemneje muvaffak olmlljtur. zim bu İ§e k&r1,maya haldnmız yok- :ı ... 
mm belli değildir Fakat ut ta a.: ~·-" Galatada Voyvoda caddesinde Bankamız binasmın 

. . yyare- Futa iı:JIY) B' k h . k ' Q..ı§ .. -cnllH•p ne•a+ .. l .. ..: "i:lll~lllUi:t ye1··~.u . .&1Cll.c:tb. 1.ClU . .&l.&a~ 11' ... l.u.ıro.:ı _ .. ,.,ı .. ":ls--- ... 
ler eeJıir ibl&rinde fazla durama.mı§ ız anca arıçte 1 Bolşevik pro- ve mecmuaları Fransada Komünist 3' s:-

- Pariıı, 1 (A.A.) - Petit Parisien- d dün .. n.n ... d ki · demir arc:iv dolabı kapalı zarf usuliyle münakasaya ko-
tar. , in Tanca'daki hu.eust muhabiri bildi- pagan umm ya .r ~..... e ııya- Fırkam tarafından hazırlanıp ~a- -s 

. sl ve iktılacll kll'lf!klıklarm bir :ıidlli nmda önü alınarak butJrılan bir ko- nulmuştur. , 
Çtin1di hava taarruzu bqlar bq- nyor: old v 

uguna kanüs.,, ,, mtinist hareketinden uzun uzadıya Bu husustaki teklif mektuplan 5 Eylül 936 saat 10 a tamu, _....._ civarma tabiye edil • Btltün lspanyol Fasmda umumi bir 
~ı.u Bülır.,te bir fG)'ia bahıııetmektedirler. Bunlara göre bu kadar şube müdürlüğüne verilmiş bulunmalıdır. m•• olan hava toplan derhal faali - memnuniyetaizlik )'&yslmaktadır. Aı . 

_,. .(Vmter Journal) Bükreften &ldıfı hareket bir ihtilal şeklinde olacak ve Şeraiti öğrenmek istiyenlerin Bankaya müracaatla i~ 
)'ete geçmİJ ve ui tayyareleri kaçrr- ker kaydı mua.meleei terkedllmiıtir. •u haben· n-reylemi•tir.· Franaada Sovyetler re3'iminin tesisini 1 l · 1 1 ( 5 5 4) 

7 -.., ~ zar o unan şartname erı ama arı. 
llllfbr. General Franko Fastaki vaziyetin Ta "Bugün öğleden sonra dolqa.n §&· güdecekti. Bu komünist hareketi bak 

İsyancı :kaynaklardaıi gelen ha • hameti dolayısile 29 Ağustoeta Se - yia1ara ...M. R h b' k . . kmda asıl mühim ifıaab Jacques Bor-
berlere göre asi tayyarelerden Mad- vilden Tetuvana gitmiştir. General •"'re ua ar ıye omıserı doux namındaki Fransız muharriri 
ride atılan bombalar bir kıfla ile da- Franko Granada ve Cordoba mınta- Voro,ilof, Troçki taraftarlarmm •tür yapıyor. 
biliye ve harbiye nezaretlerini hasa- kalarmdaki Uç Generali son hafta i- k~e kuıi>an ohnu9 ve öldiirWmlf- Bu muharrire göre bu komplo 
n. uğratmıotır. • • çinde uğradıklan mağlüb\yetlerden tür.,, Dtinci Enternasyonalin yard1mile ha-

Toledoc:la dolayı azletmiıtir. LonJrllllla rivcıyetler zırlanmq, giıya Moekova da buna o-
Parie ı (Tan) _ İspanyada a'Ji- Mütareke mi? Deyli Ekspree gar.eteein<le ,u ht· lanca kuvvetile müzaheret etmiştir. 

lerin ' h k . dünd beri Pariıı, 1 (Tan) - lapanya bilerile beri okuduk: lhtili.1 evvela Pariıte ve civarın -
taarruz are eti en htlkiimet araamda bir :uıla.;şma görtlş "G. P. u. teekilltmm retei, StaJin daki Rus mahallelerinde başlayacak· 

liddetlenmietir. Asiler daha ziyade meaine girişileceği, yakında bir mU- ile gizli bir görütme yapmıftn'. Neti- tı. Sonra da buralara civar komllniat 
hava taarruzu yapıyorlar. 1run, San tarekeye karar verileceği söyleniyor. cede reiee, Staline dUpıan acldetttji Fransız ameleleri de buna iıtirak e
Sebutiyan ve Maclritten bqka asi Fakat bu haber teeyyüt -etlnemiftir. her ferdi tevkif için mutlak bir 8all- decekti. 
tayyareler Toledo mmtakaamda da Bir Franau: aazeteci8İ öldü hiyet venmtittır. Sovyet Ruaya.c.uı Bütün idare Frall8JZ umum amele 
hava b o m b a r d ı m a n ı n a Parla, 1 (Tan) - Entraıı•jan ga- tarihinde görWmemi§ bilytlk ittih&dma geçecek ve boltevikleotiri • 
l'irilmillerdir. Büyük bir sil&h fab- zetesinin hpanyaya gön.Jer'llif oldu- ölçüde b.ir temizlik yapılacaktir.,Tl!v- lecekti. 
ıüuı hasara uğramr.ştır. Asi Gene- ğu muhabir Gi Traverray, hUkUmet kif edil~ büyük zahitler arasında Nihayet bütün huırlıklar ikmale
ni Frankonun bu cephede kat'I bir kuvvetlerinin Mayorka acla .. ına yap- General Şmit, Sayanikof, ıtoe • dildikten sonra bt1tttn Franuz komtı
taarruza geçmek tızere olduğu anla- tıklan bir taarruz eenısmda bi kur nem! w Tolein vardır. Vorotilofu niat fırkası tefkili,tı harekete ıeoe-
plıyor. Bu mmtakadaki çarpı§UULlar- IUDlarile ölmil§tür. ölcltirmek için kml ordu içindıe b.ir cekti. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden; 

26-7-934 tarihinden önce Japonyadan yola çıkanlad 
ve bu tarihten sonra gümrüğe gelmiş olan ve bedelleri 
ödenmeJiğinden 19-9-936 tarih ve 2/ 3257 sayılı karar-
name hükumlerinden istifade edemiyen Japon menşeli 
Pamuk ipliklerinin beyannamesi verilmiş olsun ve yahut 
olmasın nıiktarının,kıymetinin J aponyadan çıkış ve günl 
rüğe geliş tanhlerinin tesbiti lüzumlu olduğundan giin1"" 
rüklerde bu kabil malı bulunanların bugünden itibareıı 
en çok beş gün zarfında İstanbul İthalat gümrüğü mü~ 
dürlüğü kontenjan servisine müracaatla ihtiyaca salill 
evrakının ibrazı aksi takdirde ileride bahşolwıacak kort" 
tenjan müsaadatından istifade edemiyeceği ilan olunur~ 

(895) 

Gece Yarısı 
vm bllttbı itlerini görilr. durarak bağnmıftı: Piyanoyu alacak olunanı, evle bil- - Piyanoyu ta.bitle mi ala~ 1 

Ve h--. 1tir klğıt yuarak Dp• - Birkaç ıbdilr, biz, çok senem tün ili§iğim Jreeilmiı gibi ol~oak. Bu, tm 

CJYl çağırdı: ledik! anneme, pek dokunacak, biliyorum. ---T,,,-.abitle de alabiliriz, kira i1lll 
- Pire llehmet eokağma kadar lcli.l, korkanı.k eıçranuea: Celil lfahir, lcWin ıııödnü kesti: de .•• Hangisi, daha çok iıimize ~ 

No. 30 Jfü...t YBUBI gideeekain .... Ondaki kalavectye 1IO- Celil Mahir, ellerini ce9teıinden 
rarua göeterir. Kadım Perkalye.nm çıkarmış, kollarmı kavuşturaıuttu: - Kabul .... Piyano almak ta ucu- se ... Bence, ikralamak daha doğrU· 

"'Enayiler! Ne anlıyacaklar? .. • di- madan evla aöylilyordu. pansiyonunda nwlUn Zaroyi vardır. _En mühim, en lbnn teyi unut- za. olur, bir it değil... lclll, dayanamadı, Celil M~ 
Yor; aoora, tahkir etmemif te, iltifat Ona, bu zevki, bu aevinei tattıran, lılMIMD Zaroyi yoba, Kadam. Per- tuk ! Evet..... boynuna unldı: 
etmif gibi, aeki.lma. güvenerek gü- Celil Mahirdi. lclll, Celil lılabirin boy kalyana töyleraiıı, bu klğıdı da ~ Genç kadm 1&1km eaıkm etn.Jlma - Demek, blmlan düşilı iyordun '! - Beni, ne kadar eevindirdiğial }il 
ltimailyordu: -nuna earılıyor, mphyor, 111çnyordu. rinin. bakmıyordu: lcl&l, bqmı eğmifti: lemeuin ••• 

- Bunlan, sizin gibi, maldan an- 1cW, apartmwıı eüaler, dibeltir- Kadam Zaruyi, o akfam, apartıma- - Neyi unuttuk! -Evet •• dtlfünWmefe değmez mı'! Celil llahlr gUlllyordu' 
lar mUfterilere göeteririm. ken, kendi kendine heeapl&r yapıyor, na gelmifti. lcliJ, yqlı kadmdan - Berteyimhı tamam, yalnız bir .... f 

lcW, Yahudinin teli.şı, tı?lterleme- bütçe kuruyordu: lıotl&llılDJltı; onun gtller )'Uzlülilltı, tek elaıiğiıniz var. Celil Mahir, kahkaha ile gillUyor- - Çoculaıun ... Böyle boş, ~hellll"" 
leri, hatta kendine mahsul terbiye- - Sabah kahvaltım, l&bah yemeği, t....nlılrW, ...mz w ,.abuk itr ~nı- _ Kan kurutmadan aöyle. du : yetlliz şeyler için. kendini ilzaıe. set' 
Bizliği lıotuna gittiği için eeeini çıkar &qam yemeği maaraflvt yok... Oto- tfl, tcllli ~ eevtnç ~e hb oy h:~ - Piyano... - Değmez, aevgilim ... DüJ!inülme eimdi Api.kyana giderim, aeyıerııo; 
mada.n dinleınifti. mobil muraflan da kalktı ... Lokan - içinde arnuftı. Genç kadın, elini Celil Malıirin o- ğe değme&... Kendinde varsa, ııe lli; yokla, 8!..;, 

Genç kadm., yeni apartmwıı ile tada yemek yemiyeceğim için, ahbap, Madam Zaroyi, alt1 .rerit edecekle- muzuna koydu, yorgun bir gilliltle: - Neden '? raftan arar, aorar, bulur. Bize lı&l'C"" 

meguldil; bqka bir teY dtl§timnü- arkadq heeap1armı da görmiyece- ri bakkalı, kasabı, manaVY, eueuyu, - Dtlşilnmedim mi samyoreun?... - Gözünde btlytıtttığüb. kadar mü gönderir. Sen, gider baka.rem. 
yor, gözü bqka bir ,ey görmüyor- ğim... köiDiirctıyU, ayıt ayn gidip görmUş, Onu da diifünüyorum... Bir dakika him, pahdI bir ı, değil ... Çocuk oyun Ve p.pkasmı giyip çılmuştı. ~ 
du. Yaptığı bütçe ile, artık "aıurafmı hepeile konUflllU§ ve çırakh.ra apar· aklnndan geçmiyor, dedi. • cağı. Neye bana söylemiyorsun? / Iclll, tiç gün ıonra, piyanoya 1"ııı 
Apartmwı boyanıp IÜlllelıdi; pen- iradma uydurabilecek,, ti; Fakat ev· tlmam öğretmifti. • Celil Mahir, anlam•.,ı gibi sm· Cam IÜllımf gibi elini abma vuru vuımuştu. Rolünün provalarını. P1 

eereier açıldı, hadnalırm, boyaların de yemeği kim pi§irecekti! lcW, Madam Zaroyinin bütün yap lerini aÇlllltJtı: yo~. : yano bqmda tekrar ediyordu. 
Jwnımw için iki rUn beklendi ve Celil Mahir, bUDUD da çareeini bul- tıkknna, p.p.rak ve beğen~rek ba - - Peki, neye ihıHI ettin? - Haydi aen. dütilnmedin, neye, Tiyatrodaki arkadaılar, ~ı' 
~yalar tqmdı. muttu~ klyor, onun her hareketinde, makul, - Ihmal etmedim ... l'akıt... ilk gtlpllndeıı bealın aklıma gelllledi.. bqlımıeJardı: ııı 

Ap-.rtmıana yerleşmek, lcllli, ee- - Liillyen"in eski pansiyonunda bir mantıki bir ıııebep buluyor, takdir e- - Fakati ne? iki yorgunluk olmu, etyalarla bir • - .Apartnnanm terefine lııir lkl' 
'YiJıç delisi etmi§ıti. Yeni evli bir genç kadmcağu vardı. Fazla yqlı da de- diyordu. Salon düzeltilirken. elleri Genç kadın, içini çekti:ı likte getirirdik. fet isteriz. 
lm gibi, odadan odaya kotuyor, etYa ğil, gün görmU,, elinden it gelir, bir pantalonunun ceplerinde, apğı yuka - Evde piyanom var. Fakat evde· Genç k&dmm yizü, UinitJe ~ılk • - J:vet, 'bir llyafet ister. 
1ann yerlerini dtueltiyor, ?e hiç dur- kadın. .. Ona, haber yollenz, gelir, e- rı dolapn OeUI Kahir, birdenbire ki eeyalara dokunmamağa ahdettim. yıvermitti: '(Arkası ~~ 

1 
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o NE ( 1:;'!.ı ·ı Vahudlnln mucizesi ) 

Ke§i§ Don Garcia Tellez ile mümin 

Sinema mevsimi b 1 
Gil Diaz her yıl, Cid'in ölümünün gü· 

aş 1 yor nünde büyük bir tören yapmayı i· 
det edinmişlerdi. Ve bu yıldönümün· 

~;..- 1 
... .......;;..w=- --·-------------------------------------------~-----r de etraftan gelen fakirlere giyecek 

S • f • ı · d k • : f • ı ı d ve yiyecek verirlerdi. Yedinci yı1 
essız 1 m za·manın a 1 l 1 m er en en 1 dönümünü kutluladıklarr vakit, her 

güzelleri yeniden sesli olarak yapılmıştır 1 ?:S~;=::~lj:;~~~:::: 
-...,.,-----~-----"""""""""" _ _ _ ..,,.,..,,...,,...,=-""'"·""'""' - """""" =...... ,,_..,... "'""' =------ şekilli vücudunu görmeye geldiler. 

(" 1 • Keşiş Don Garcia Tellez'in bir 
yarıonun ljenı adeti de bu gibi yı1dönüm1erinde 
.[,ı·lm ı· ge lıy' o r toplanan halka, derin, derin olduğu 
/ 4 kadar yüksek vaazda bulunmak • 

Önümüzdeki haftadan itibaren ~i- tr. Ve, sayısız derecede çok olan .se-
'tıenıa m.evsi.mi b~lxyor. Bu sene. yirciler kiliseye sığmadığından ma-
~*'SSiz film zamanında gördüğümüz nastırm önündeki geniş ve açık mey 
birçok filmlerin seslilerini görece - danda toplanır, ve o da onlara ora-
~ir.. Ve haber aldığımıza. göre Holli- ra vaazederdi. Don Garcia orada va-
\•utta, yeniden. yirmi kadar eski azda bulunurken, kilisenin içersinde 
bı.evu, yani sessiz filme alınmış olan bir Yahudi kalır, ve yüzü solmamış 
lııevzu tekrar ve sesli olarak çevril· 
tnl;'ye başlanmıştır, Bunlar arasında sakinane duran, sakalı güzelce ta-
"liint mezarı., "Allahın bah<:eleri" ranmış, Tizo kılıcı kımında ve sol 
1
'M:ohikanlartn son evladr., ''Küçük elinde; harmanisinin kordonları da 

l.ord'' gibi filmler vardır ki, bu mev sağ elinde olarak, Kral Don Alfon· 
~im, Istanbulda gösterilecektir. sun bıraktığı halde, sadece yedi se-
Göreceğimi;ı; büyük filmlerin ba nedenberi o fildişi iskemlede otur-

•ında, şüphesiz Şarlonun en son fil. maktan elbisesinin rengi değişmiş 

lııi de vardır. bulunan Cid'in önünde dikilerek onu 
F'ena artist fa kat ı,:ok iyi rejisör seyrederdi. lşte şimdi de, kilisede 

blan Villi Forst'ün ".Ah su kadınlar., 
ı ' bu Yahudiden başka kimse kalma-
11İrnli bir filmi var. Bunda Maskeli 
~adın filmindeki nefis oyunu ile go- mış, bütün diğer seyirciler, dışarda 
'l:e çarpan Adolph Vohlbruck ile Re- keşişin vaazını dinlemekteydiler. Ya· 
hate Muller oynamaktadır. Ayni re· hudi kendisinin orada yalnız kaldr-
jil!Örün muazzam bir filmi daha var ğmı anlayınca içinden düşünmeye 
ki, ismi Mazurkadır ve baş rolü Po· ba.51adr: ''lşle burada gördüğüm ce-
ht Negri oynamaktadır.· Marlene 
h. set, sağlığında • dediklerine göre -
1Jietrich'in de birkaç filmi olııcak. Bi 
· hiç kimsenin sakalının tek bir te1i • 

l'i3inde Garry Cooper ile oynuyor. 
l.ı:ırni "Arzu'' dur, ve Marlene bu ne bile asla dokunamadığı Ruyd.iz 
fllınde bir komedi artisti olduğqnu Cid'in cesedidir. Şimdi ben, onun bir 
~oateriyor. Bir başka filminde Mar- teline değil, sakalının hepsine yapr-
l"ne'i, Charles BoyPr ile goreceği7. şacağım. Bakalım bana ne yapabi-

Çeviren: lbrahim H oyi 1 

ihsan etti, ve Cid sağ elindeki kor-o 
donları: bıraktı ve sol elinde bulu~ 

nan Tizonas kılınca. davrandı ve kı· 
nmdan bir karış kadar çekti. Ve 

bunu gören Yahudi korkusundan 
sırtüstU yere yuvarlandı; ve o kadar 
cıyak cıyak bağırmıya başladı ki, 
dışarda bulunan herkes işitti ve ke
şiş vaazını yarıda bırakarak, neler 
olduğunu, döndüğünü anlamak için 

kiliseye koştu. içeriye girdikleri za• 

man onu, bayılmış olarak, sanki öl· 

müş gibi - çünkü artık bağırmı· 

yordu-Fildişi iskemlen\n üstüne YI· 

ğılmış kalmış buldular. O zaman ke-
şiş Don Garcia Tellez Cid'in cesedi • 
ne göz attı. Ve ölünün sağ elinin 

kabzanın üstünde, kılıcın da bir ka
rış yekilmiş olduğunu gördü. Şaşırdı 

kaldı. Getirttiği duası okunmuş SU• 

dan yüzüne serperek yahudiyi ayılt
tı. Olan biteni inceliyen keşişe, ya

hudi bütün hakikati anlattıktan son· 
ra, önünde diz çökerek, kendisini 
hidayet yoluna götürmesini, hnisti· 
yanlığı kabul etmesini diledi. Böyle 
bir mucizeyi gördükten sonra artık 
bu dinle, imanla yaşam.ak ve ölmek 
istediğini, diğer dinleri tamamiyle 
batıl te18.kki ettiğini söyledi. Ve ken· 
disini lsa namına vaftiz etmesi için 

keşişe yalvardı. Papas ta onu mu• 
kaddes üçler namına vaftiz etti ve 
Diego Gil diye de bir isim verdi o· 
na. Orada hazır bulunanları:n hepsi 
bu manzaradan şaşırdılar. Allahm 
bu mucizesi ve Cid'in cesedi vasıta• 
siyle gösterdiği kuvve~ ve kudreti 
karşısında vecde gelerek !evinçle 
bağrıştılar. Çünkü, Yahudinin bütün 
söyledikleri hiç şüphe yok ki ve har
fi harfine doğruydu. Zira Cidin eski 
vaziyeti değişmişti. O günden itiba· ~l.l film renklidir, ve yukarda söy- ıecek ? .. ,, Ve bu fikirle Cid'in saka-

lediğimiz gibi, se~siz film zamanın- lına doğru elini uzattı. Fakat henüz ren de, Diego ~il ölünceye kadar 
da oynanmış olan bir mevzuu tek· daha eli sakala yetişmemişti ki, bu manastırda kaldı ve Cid'in cesedine 
'l'ıırlamaktadır. lsmi "Allahın bahc;e-
ll'ri,. dir ki. hu filin ile r ejisör Rex gibi şeylere tahammülü olmıyan Al· karşı borçlu olduğu dini vazifeyi 

!rıgnınım şöhrete eri~mi§ti. Mat'lenı>· "Ar~ı" filminde Jlarlene Dietric1ı ile Gary Co01Jcr lah adamın ruhunu gene kendisine yaptr. 
ın ''Zırhsız şövalye'' isimi! gtlzel bir 

1 

. "' 
filmi daha varftır. o kimelya" da göreceğiz. Yanında, 1 ceğiz. Muhakkak görülmesi lazım .. 

Charles Boyer'in 11Delilet• "dokto • birdenbire meşhur olan ve bütün A· gelen filmlerden biri de budur. · Ay
"u" isimli ve Claudette Colbert ile merilfa kadmlarmm ~.\'!Ik olduğu Ro ni jlrtistin "Dans için yaratılmış,, 
~evirdiği güzel bir filmi daha var. bert Taylor isimli yeni bir Valenti- isimli bir filmi daha var ki, bunu da 
Cahles Boyer'i Şanghay isimli bir no var .. Greta Garbonun şimdilik severek göreceğiz. 
filrn ile. Fransada yerıi çevirmeye başka bir filmi yok. Eğel' "Ladam o Geçenlerde Nelson Eddy ile evle
haşladığı "Esrar" isimli bir filmde kamelya'' yı gülünç olmıyarak oy· necek derken birdenbire "Kuklalar" 
daha göreceksini?:. nıyabilmişse, bu, muhakkak onun filminin kahramanr Gene Raymond 
~ü:vük rejisör Fritz l.ıang bu sene sanatmm ,en büyük muvaffakıyeti ile evlendiği haberini aldığımız Jea

A.nıerikada mua7.zam bir film çevir· olacaktır. nette Mac Donald Nelson Eddy ile 
di. lsmi "Luiç kanunu" olan bu t<: - Norma Shearer de, "Ladam "Rose • Mary' · 'operetini çevirdi. 
~~" "Metropolis" i yaratan adamı o Kamelya" kadar meşhur "Ro- Ayrıca "Altın hançereli yıldız,, 
lıtıutturmuyor. meo ve Juliette'' eser.ini filmde can- Clark Gable ile "San Fransisko" i-

Gavet tabii olarak b11 sene. g~ne larıdırdr. simli bir film yaptr. 
hir T'~rzan filmi var. Johuny Veis - Bir de 1937 senesi için yapılmış Clark Gable'in "Altr kartlı kral"ı 
tıı.uııer ile Mı:ıuren O'Sullivan gene Broadvay Melodi var. Bunda, geçen yaratan Charles Laughton ile "Fare 
hu filmin kahramanlarıdır. · mevsim hepimiz için bir hayret olan korsanları gemisi" isimli bir filmi 

Greta Garboyu bu sene "Ladam- eşsiz dansöz Eleonor. Povelle'i göre- daha var. 

"Ro"'° Mary" filmi1tde ge(jenleıac Gcnc Ray·mo>ıa iıc cvlMotı hanniitc Mac DonaZd ile "Nelson Eild1J. 

lrilly Forst'un çevirdiği "Ah §U kft.. 
dınlar" filminde Renate Mııllcr ile 

Adolph Vohlbrıik 

Bu sene, çok eski bir· aşinayı da
ha göreceğiz. Bu Emil J eannings
tir. "Yıkılan dünya,, ismini taşıya • 
cak olan filminde, bakalım, ne şe • 
kilde görünecek. 

Jean Kiepur ile Ben'jamino Giggli, 
Martha Eggert, Richard Tauber gi· 
bi sesleri ile meşhur yıldızların iki
şeı·. üçer filmi var. Bu, musiki se • 

verler için. Gülmek istiyenler, bu Karun kadar zengin olsa 
sene muhakkak çok gülecekler. 

Amerikalı meşhur bir münekkit 

"Karun kadar zengin ol.sam şu ar .. 

tistlerle bir sinema şirketi kurardım, 

diyor. 

Lorel ile Hardy'nin hakikaten şim 

diye kadar yaptıklarını aşan bir 

filmleri, çoktandır görmediğimiz 

Harold Luid'in "Sütçü boksör,, isim-
Greta Garbo, Katherine Hefburn, 

li bir filmi ve Türkiyede ianmma -

k t b 
.. t.. d"" d m hur Ronald Kolman, Elisabeth Berg·uer• 

mış, fa a u un unya a eş 

Mak kardeşlerin çok komik bir fil. Charles Laughton, John Hersholt, 

mini seyredeceğiz. Gayet tabii Eddie Robert Donat ve Lesli Hovard. 

1 Cantor, her sene olduğu gibi bu se-

1 ne de bizi güldürecek. Şarlo, şarkı söylüyor 
j Tarihi ve macera filmleri ara.sm Pek yakında Şarlonun en son fil• 
İ da Cecil B. de Mille'in bir "Ehlisa - mini lstanbulda da göreceğiz. "Ma· 

Jlip muhareb~l~~i,, .. var .. ;~So~ ka.rak_oı,, kine devri,, i~mini taşıyan bu film• 
isimli türkçe sozlillettirılmış bır fılm de, Şarlo, i.d~ti olduğu üzere konuş· 
ile, Ronald ·eoıman'm "Fransız ihti- muyor. Fakat bir şarkı söylüyor. 

18.lii,, "Hacı Muradın kızı,, isimli bir Yalnız bu şarkının sözleri pek garip-

!Kafkasya. duitanı, gene türkçe söz- tir ve adeta söz değildir. ffiçbir li· 
lülettirilmiş "Meşhur asker" "Şeyhin sanda bir manası yoktur. Bakınız, 

j kızı,, filıiıleri, "Kartaca. kahramanı eğer bir mana çıkarabilirseniz aşk 
1 Annibal" "Harp" filminin rejisörü olsun: 

1 

tarafından yapılan "Port Arthur 
kahramanları,, var. 

1 Yüksek san'at filmleri baKinım • 

La spinaf or la. tuko 
S ige'retto toto torlo 

E . rusho spag~letto 
Je le ~u le tu le tva ı dan da, bu mevsim oldukça iyidir. -

;Mesela "Charles Langhton" un "Rem La der la ser pavnbroker 
brant" eseri, meşhur Wells'in gaze· 

temizde tefrikasını yaptığımız 100 

sene sonra isimli filmi ve dünyanın 
belki en san'atkar rejisörü olan Re

ne Clair'in "Satılık hayalet" isimli 

çok güzel, zeki ve ince istihzalarla 

! dolu filmi var. 
• 

Hafif filmleri ile herkese kendini 
sevdiren Maurice Chevalier'i bu se • 
ne de göreceğiz. Şimdilık iki filmi 
var. 

Burada, şöyle kuş bakt31 olarak 
elimde mevcut malfımattan aytra -
rak kaydettiğim bu filmlerJen baş -
ka film yok mu? var. Bunlardan da 
gelecek yazımda bahsedeceğim. Çün 
kil, bu sene, memlekete yüz elliye 
yakın yeni film gelmiştir. Ve şayet 
haber verildiği gibi, bu sene sinema
ların kapanma saati temdit edilecek 
ise, önümüzdeki mevsim, muhakkak 
ki en zengin ve kuvvetli m2 'rniroler
den biri olacaktır. . "" 

Lusern seprer hov muşer 
E ses confess a poça 
Ponka valla ponka va 

Senora se le tima 
Vule vu la t aksi meter 
Le jonta t u la zita 
Je le tu le t u le t va. 

Pinkerton 
Amerikanın eski Reisictimhurla • 

rından Lincoln'un hususi hafiyesi o
lan Pinkerton'un hayatı filme alına
caktır. 

Bir ayda 3200 mektup 
Charles Boyer, dünyanın hemen 

her tarafında sevilen bir artisttir. 
Fakat, diyeceksiniz, Fransız olduğu 

için onu, en çok Fransızlar sever. 
Aldanıyorsunuz, onu en çok seven 

tsveçlilerdir. Çünkü bir ay içinde 
Charles Boyer Isve~ten, hayranla .. 
rından 3200 ıricktt!!> alıiuştır. 
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:r A N 

jşehitlerin diliyle 

incir mah·sulü Aydında 
gittikçe 

Bir kadın dağda 
ölü bulundu 

1 
At~turlı: Oğ11llu1 sevindirdıniı ~·-~
Atıli tornnl,.rı kutl~yoruz bız 11:rı, 

Volkanların ıcinrle ıav"şmıııtılc: bıt 
yerde 

J< t1n ıroudeyi gohırdn bogııstıılı: 
siperi erd~ 

iyileşiror Hadise hakkında geniş 
tahkikat yapılıyor 

Bız fil 'Y"" ol•ıler h"ı·rı•muzıı odedik, 
Bıınnıın 'ı?"r• 1'nrk yurdu si!'~ l'ma 

n.-t dedik. 

Kapadmı:ı 'Roıı>7.ı hılgilerle h11ııerlr. 
Yine açrk goı: durun nöbette sünırı; . 

.. 

Bu seneki rekoltenin geçen yıllara 
nazaran düşük olaca2'ı anlasılıvor 

RalıkPıoir, (Tıın) - Knnııkpınar 

nahiye~inin Kirazprnıır köyiinoPn 
8:'i ~·ıı şlarmdıı Nıırin i~minde bir ka
dın odıın toplıımak İGin dsığa cıkm•s. 

fııl.ııt bir naha ~\·ine dônmemi~tir. 

lerl~ 

Kdıcları yenıd .. n cıkarrn lf'mtl':leyın , 
BoJArm dihind,.ki çelikJ,.rd,. hıleyin , 

Güne~te ııiinriilere şimşekli bir "il 

Vl'rin. 
Sancafı yılrlı?lat'a rlf'grlirerek ıösterin 

~\ydrn. (ll11~11ı:ıi mııhııbirinıiulen) 

- Havaların mii:-ııit g-itme11i po~T;ız 
rüz--•arl::ırmm dPYam PlmPı:ıi incir 
mahııuliinii gitf ikçP i~·ileı:ıtirmektP -
dır. ilunchın ı;ınnrıı piy:urnyR n:ımlıı

nı:ırıak iiriın Jıer b::ıkımilıın dııhı:ı iyi. 
daha ıri ve rlaha temiz olar·aktır. 

Bu yıl ınrirler oRha iri ve temiz ol
ma~ına rağmen iirUniin tam geliRme 
zanuınmrla ilevam eden ~ıı·aklıu ve 
lndo" net irN:ıi rekoltP- geçı>n yıld11 n 
biraz aı::ağı ol;u·cı ktır. Piyaı:1a gittik
çe 1 •ıle sm,.kteı'lir. llkönce 6,!'l - i 
kurııstan a çılan pi~,ııı~a ~imdi 7 , -9.~ 
ar~Eınd::ıdır. Bıında mRlın iyileRmP. -
siııın de bt.iviik tcı:ıirlcri vRrdır. Yal
nız müstahşi} v~ tiiccarı ı:ııkan lır.mir 

J.:onıisyonctılannın çıkal'dıkları fa -

şey 

Kiiçiik bir yavrvya 
tecavüz etmişler 

Aydın, (Huınıı:1i muhabirimiz bil
dırıvor) - GermPncik kamıınun:ı 

h aglr Bo?.ki'iyrlP çok çirkin bir hadi
ee olmıış, iki c::ınav:u ruhlu 4 yasm
d a bir ya vruyu kirletmişleniir: Bnz
köye bir şaal ıızııkta çadırda ölii 
1uı:ıtafa karı~ı Zeynep 7 yaşıda oğlu 

Vf> 4 ya~ın<la. kızı Ayse ile otıırmak

larlır·. Gec;rn cumartesi giinii Ayse 

·e kard,.şi gUHiiklPri oğlak siirüsii

nü sulamak iizere dneye indirmiş

ler, bu sırana ayni kö~·den ve çadır
da ntııran Hacı Veli oğlu 14 yaşın

da Durmuşla Ali oğlu 11 yıı~mdı:ı 

Mus tafa AyşP)i ku<'aklıyarak dere
ye doğru siiriiklemislerdir. Burada 

ta' a 11 ı ya \'rucağı kirleter~k bir çalı 

rlibinde ba~·grn bir halde bırakarnk 

kaçmışlıırdır. Aysenin kardcsi he • 

m en an~srnı:t haber Yermiş , Zeynep 

bir s::ıat kaıi::ır aradıktan sonra Ay

şeyi baygın bir halde bıılmwıı, muh

lıırn haber vermiş, Germencikten 

yetiı::en jıındarmıılar ~11çluları ya • 

ka lıp.rak adliye~•e veı·mişler, Ayşe

~·i dP Aydın memlPket hııı:ıtanesine 

gfındermis lernir. Hastanede ameli • 

yat yapılarak Ayşenin hayatı kur -

ta rılmrştır. 

tıır~la rdııki rmıı::rıı f ~·t>kiınıınıın ka -
banklığıdır. ~atwt h':mirrl" ı:c11 maı:a

rıı flart örliiyor: Yil?:rle :i komiı::yon . 

yiizdf> 1 !'İmııaı-iye. 8 kıırııs ı;ııvp] 

na kli~·e~i. 12 kmııı;. (; tıva l maı:ırafı. 

tnhi!'IRrl::ır irlRrf'!'Iİ Biirhanİ~'edPn 

itibaren Ort::ıklııra hdar her iı::taı::

vondı:ı hurda miihavaa etmek Ü7.ere . -
tf>.skilatını hazırl::ımrntTr. Mübııyııa-

tıı bııglin y::ırın bıışhy::ıcaklır. Nıı7.il

lide ~ kunış 65 sııntim, orlııklardıı 

~ kuruş 9!> sııntimden ala(• aktır. 

Bu yıl hıırda bir a7. fıızlııdır. Sonra 
famirdP hıırdı:ı ii?.erine 4 - 4.!'i kurııt
tRn alivre flııtıı:ılar yapılmıı:;tır. Bu 
itibarla inhiı:car id::ıre~inin piyıı~aya 

çıkması miista hı:ıili çok ı:ırwindiı miş

tir. 

Kan davası 
Rizeden kalkıp 
lzmite gelmişi 

17.mit, ('T'ım) - RizedP.n k:ılkıp 

ge)Pn ).faksııt ııcilı bir g-enç iki ırün 
t>\' VPl, Ka ı a tepe kö~·Hnde otıırırn 

Hatip .Mehmet adlı bir ı:ıah~ı öldilr
miiştiir. Yapılıın tahkikııta göre 
Mııks11dun haba~ı lı:ımaili hatip Mı>h 
merlin evvelce öldürdüğü Vfl oğh~ 

M::ıkrmdun da kan gülmf' dava~ı yi.i -
7.İinden bııbıııııının k}'ltilini vıırd11ğu 

anlaşılmıştır. Olı>n ve öldürPn laz -
dır. Rizeye kııçan katil tutularak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

İzmitte yol i,leri 
lzmit, l'l'an) - F.ı.<1kidenhı>ri pek 

bo:ı:uk ve tamire muhtaç ohın Tzmit 
!'lehir yollan yavaş yııvaş y11.pılmak
tııilır. Bu aT'ada demir~'olunım bir 
kıunnr da y}'lptlmıya bıı~lıı.nrııışür. 

Knvliileı t;:ınıfından dı:ığıfa ölit 
bııhın::ın 'Narin, hemen ııdli.veye ve
rilmh• \"f' otopRİ yıı pılmıı k ilzer" <'e
ı:ııei mPmleket hıısta nesine getiril-
miştir. 

Diğı>r 1arııftırn Menır.ilç11yırınd11 o
turan CAmil. KRmil ve M118hfa i~ -
mindf> iiç kıırrleR Hıı~ıın i8mindı> bi
ri~iyle ha rmıın 1 a kRimi nH~~PIPsin -
den kavgıı etmişler. ve iiçii bir ola
rak Hıı~ıını rlövmüşlerrlir. Hadise 
hakkında tahkikııt y:ıptlmııktıHiır. 

Unutmııynı yııı-drnıı yf'tımlere ılullııra. 
Yi!•tan beli bükıilmti~ ihtıyır 1ok~11ı-

lar.ı. 

Sıınun ~ı-timımın K ırıl~y erlerine 
Cıın ulaştırrlı <ınl•r ıı.~ker ıirerJ,.rınc. 

Unııtmaym hırlen ulclayrn go•nıllertle. 
Gıılmemiri ae•redin llfaklarda .riil 

lı-rtle 

Şükrii ~e~oıtıın 

1 R-11 .şiir, K11s/mt1n#•t ,~ıe1>ıı.•ı{ !>-. 
Ş•(kni Şemun~ tnurfı·~rlrıtı iiı· gıı'fl. 

e1 1t•t>l Çan<'klı·alf?r/~ Mel me' Qm aı 
11tıırlı hn,<ıtnr/n Y"P'lf1 ı ıel1ıtık kny -

, Emniyet 
lüğünden: 

işleri u. Müdür-

1 -- 936 ~enesinde zabıta memurl~n için diktirilecek 
azı 4270 çoğ·u 4696 takım elhi~e m;ta kasketin cHkimi 
yirmi glin nıiiddetle ve kapalı zarf u~ulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Kasket d··ihil heher takım elbisenin clikiş muham
men bedeli 4 1 1 kuruı:;tur. 

3 - 1hale"j 21-9-936 Pazartesi günii s~at 15 te Emni
yet işleri umum müdi.irlügünde müteşekkil komisyon 
huzunmrla yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira 5 4 kuruşluk mu
vakkat teminat mektup veya makbuzile ve 2490 sayı1r 
kanunun 2, 3 üncı.i madde1crinde yazth helR"elerle birlikte 
teklif mektupl<lrmr ihale vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri lazmıdır. 

5 - Bu bapta fa.:r.laca malumat almak ve şartnanıesi-
11i görmek istiyenlerin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
üçiincü şube müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

(682) (884) 

Beyoğfu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık emlak 
BeyogJu Pang:~ltı Elmadağı 31 No. ev 
Tophane Kılıç Ali Topçular 324 No. arsa 
Tophane Kılıç .Ali Topçular 326 No. dükkan 
Tophane Kılıç .. \Ji Topçular 328 2 No. arsa 
Beyoğlu Hfü:;ey·Jna~a. Sakızağaçı 5 5-53 N o. ev nrsıf H. 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31 Mayıs 937 sonuna ka-

dar kiray~ veriln"' !k iizere açık artırmaya konulmuştur. 
1steklilerin 7 Eyilil 9~ti J.'lfl~r:::~i. '?,"Ünü saat 14 buçukta 
Beyoğlu vakıf' ..-.r direktörlüğü akarat ka1cm,i~e gelme -
leri. (731 

........................... ~ ............... 11111! 

iNGrliZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLJSH HTGH SCHOOL 

• 'il'1::ıntaş - Jıııtan bul, Telefon: .( 107R 
MektPıı 2~ lt:yHilrle 1H;ıl11caktır. Kayıt muamelesi Cumartesi ve Pa

:ı:;ırdırn masıda hergiin "ut 10 dıın 12 ye kadıır. 

( K~iik H:herl;;·-==ı --------------------------
......-.- -.. ,. .. - - ·· Jandarma Genel komutanllg" r Anka-• RahkeRİr. (Tıın) - Defterdar-

lılc , vııridat, fah~illH. ve tnııha~ebc s 
1 

k • d 
kadroları mııliye bakıınhğından il - ra atına ma omısyonun an; 
bııyhia bildirilmiştir. 

• Gönen. (Tan) _ 7.irııat nıeınn- 1 - Ankarada müstakil tabur ihtiyacı için aşağıda ya 
rıınun teşYiki ilı> yapılan tı1iirek a,·ıa zıh yiyecek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme -
rırıdıı. bir yıl ie,:inde :500 domuz, 200 leri hi7.alarında gö~terilen günde yapılacaktır. 
dı>n f::ı7.IR kıırt, tilki ve çakal öldii- 2 - Eksiltme şartnameJeri Jandarma Genel Komutan 
rülmüstür. lığı kurağmdaki komisyondan parasız olarak alınabilir. 

• !?.mit, (Tan) - Y~ni yrl tiitü.Q Ek~iltmeye girmek iı;;tiyenlerin şartnamelerinde yazrh 
mııhıııulü l:ıı:mit ve miilhakatındıı. <:ok belge ve ilk teminat nıakbuzilc teklif mektupJarını ek -
iyi bir nefuette<Hr. Yenı yıl rekol • 
tPsi iki milyon kilo kadar tahmin fi!- siltıne vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiş Balıkesir civarında bir 

tren kazası • dilmektedir. ERki yıldan. elde kal - o]ma]an. ( 681) ( 880) 

· Bıılıkrsir, (Hıı!'lusi nıııhabirimiz 

bıldıı iyor) - 8ııı~ığırlık il<:Pf!İ istıı s
yon una rlört 'kiloınPtre mP.Rafede fe
cı bir tren kazası olmuştur. Marşan
dız treni, haltın bıı kısmında dohı

şan hat bı>kçilerinden Kara Hasnn 
inminde birini ı:ıltmı:ı alarak ezmi~ 
tir. Hadiı:ıe hakkında tahkikat ya -
pılmakladır. 

Şııı.rbon hastalığı 

mı~ stok mııhsul y .. ktur. Cinsi En u: F;n c:ok'l'ııhmin 

* Gölcijk, (Tan) --- Göleiikte bele-
diye teşkil edilmektedir. Bu mıık -

ı1atla duvarlara cetveller ıı~ılmıştır. 

Yeni ~e1.;im yakmda yapılı:ıeaklır. 

• Giresun, (Tan) - Fındık liic
cıı.rfarrnd:ın J4Xem Kılıcçı bir çek mu 
kabilinde bankadıın aldığı 2500 liıa
yr bir pııkctle götürürken kaybet -
miştir. 

A. Eknıek 

B. Kmmzı biber 

~abıın 

Beyaz K. üzünt 

Kilo Kilo berif'!li 
1,irıı 

120,000 190ı000 19,000 

.... 400 

Hno 
1600 

500 

lflOO 

1800 

ilk 
'l)>minRLı 

Lira 
1425 \ 

8963 

lhalt" ~Unü ve 

1;.9.93,; Cıı • 
mıt 11 1'çık 
t'klliltme 

18-9-936 Cu· 
nıa 14 

2 - 9 - 936 --;:::::. 

No, 31 Yazarı: M!THAT CF.MAU 
1 

Tercüman, şakanın kadın işlerindeki 
• 

muvaffakıyetini biliyordu 
Ne tuhaf se~r, dedi: Nevyork- !Prin mahkemr f!alonunıı çrka ca~ııtl 

tan ı~tırnbııla k"ô~r ciii11.•.-ımn her unutmuş gibiydi; kalahalızın ya\'ıı.Ş . ~ 

yerindP. avukııtlıır biribirlerine bı>n- yavıış konuşmasrndıın yı:ıy1lıın sı 

ziyorlar. Ayni adam için iki a\•ııkat- hıılindeki l'!f'I'! mahkemeyi doldııru~·of 
tan biri 0çamıır'' ött>ki "gıi:ıeıı.'' dl - <hı. Yii:ı:i\nden hiçhir ŞPY b<'lli ohll1' 
yor . .Rence katili brrakmafı. Bu iki yırn reiı;, yü7.lcri göı·ülmiyen aıııJ nr 
avukatı a~mtılr yer!Prine oturdııklıırı 7,HnlRn hali; 

Terciiman niiktı>ye ve kııdın tel'· birdenbire sıı~tıı: mahkenı crlr yel<• 
<>Ümı:ınıı hı:ı~rılrlı; lo<'anın i:ı:dihamın- parr. bir tı1iikiıt haşlarlt. Adn;ın, mııJı· 
da biribirlerinP. viicutlıırrn;n karı- kemP. rı:>isine yfllv::ırıın g-özlı>r\<> ve: 
şık çizgileriyle riıı ha :ı:iyııde ıcıokul- - Kı ımRyınrz, hu çocıık rığh.ııll' 

dulıır. dur diyen bir yii:ı:Je h::ık1yordu . 

Mahkeme ıeisi katil Benli Ahme- RPis. 7.ahrt katihine : 
de bıtkh: - Kıırıın okıı:vun! 

~nn sii1, l'JPtıinıiir. 11vuktıtmm Ve BPnli AhmPdr : 
miidıtfaaııınıian ba,ka. sbyliyccekle- - Dinle~·in! dPdi. 
rin var mı:' ı 7ıııbıt k:'itibinin yüksek eesle okıl' 

Katil Rı>nli Ahmet için rPi~. ın·u- tiıığ11 şe~-in (id::ım) olduğtınu BenU 
kRHıır, nıiiıideiıımnmi mıııtvini arıı- Ahmetten başka herkes ıınladr. 
larındaki hir mP.l'leleyi konuşiıyorlar ReiR: 
gibiydi: demindı>nberi ııöylenen söz- - Heyet 1'1enin idamına karst 
leri o derecıo dinlemPmJ", o detPee verdi; bu kararJ bir lıaftıt lçinde 
muhakE'menin haricinde kıılmış gi -- temyiz Pdebilirsin, dedi. 
biydi. Reil'lin ımalindPn sıı:şır>rll R~nli AhmPt kolunu tızı:ıttı. bit 

Elini göğsiine göHirPrek lhı>n nıi ?} Şf'Y ~öyliyecekti. vıı:ı:geçti. 

di~•Pn tavrrlıı bakarken miibıısir, .Tıındarmı:ılar keJP.pGeyi bileğine 
Benli Ahmedi dürttii. fPpesindPn ya tP.kı·ar geçirdiler; kııtil, iki çrpJ~JC 
vaı:1cıı f1sıld1~1ıırıık: "ayağa kıdk" de- siingünün orta~ında mııhkemedell 
dl. Renli Ahmet kıılktr. .Reisin yü- c;rkıırken, Adnan. dıığ gibi oğlııntıJ! 
ziine bıı ktı: bir ~ey f!öylemedi; se • a rkaıı.ından m:ıın ur.un bıı kir. ma h ' 
J~m verdi, yP.rine oturdu; ha~mıı önü- kE>mcden çıkan halkın giiriiltiisU i ' 
n~ iğdi. çinde bir hıçkırık }faybo!d ı; Adnıı~ 

Rei~. ın ıı h3 kenıP.n in hil liA·ini bil - bu hl<~kmğ"ındıı n llt:mciı; J<cndirı1 

dirdi ve azalarla müzakere oda.•nna t.oplııdı; çantıısına kağıtlıırınr, ko ' 
gedi. varken e11eri bu çantanın füıtiindeı 

Adntı n. oturdıığ·ıı yerde iki kal ol- gö;~Jeri reisin boş koltıığunrll\, dı:ı \dl~ 
mııR. m'lhkeme hıı.lkının ~1abRncı bu- av::ıkta kııldı, mübaşir elektri'\Jari bİ' 
lup hirihirlel'ine bıı ktıklıırt ~esle ök- r;r birer ~öndürürken kolunfl btri ' 
~iriiyordu. Ağ?.ınr silerken mendili- nin dokunduğunu duyan Adnan Ur' 
ne. ılık, ko.vır iki maın damlanın perdi; ı:ılaca karıınlıkta Cevııdın tı' 
aktı~·ınr Mv.di; bakmıyıı korktu, na!lr, iki elini Adnıı.nm kolıınl', ya' 
mendilini f•Phine koydu. Sakallr Vas- kal!lrna sürerek ağlıyor: 
Fi nese içind~. 11rka~ınıı dönmiiı:ı, sıı- _Allah giil ylizünü soldtırmııl!J1!1: 
milerin ara~ın<la biriyle konuşuyor- Allah karıcığım bağışlaııın; Allııll 
dıı. tuttuğun topra~r ııltın Ptcıin, diyor• 

AmPrikalı kııdın, katil Ahmedin göğı:ıiiniin çok içindP.n çıkardığ't yaı• 
omm;Jarına a<·ayip gözlerle bı:1k1yor, ma mendilin dliğtimiinü dhıiyle ı:Ci" 
iıfama mahkum olmaınnt h~t.i.vor. zert>k Rıcak banknotları Admının Jel• 
kl'tlin ve. idamın, iki ölilnıiin gü?.el- lit1enmiş, eline sokıımıyor, <'ebine 
liğiyle erkekliği artacak ohın kıı.ti • koyuyor, yumruğu ile itiyıi'": "Helal 
lin bir kadını ;ıvucund:ı. ne gii7.el olsun, anandan emdiğin siit gfbt be' 
hll'palıyacağınr diiflilüyor, yüzünde lal olsun,, diyordu. 

gö:r.IPri kal•bolııyordıı. ?:abrt katibi, miibaşirP hAykırdı: 
Rülf>yman, SacidP. "sulan pııra lan" ıJ 

"Çabuk ol Mehmet. efendi, vıtpur 
di~·ordıı. 

HAkimlerin mii:ı:akPreleri iiç ~aat- kaçrrııcağmı .,, 
tPnberi sürüyordu. HRva karardı; Siileyman adliyenin bııhçe~ind8 

mtibaşirler elektrik Jambalarını yak- Sacidin paltosunu kenarından yı' 
hhır. u~ l'::ıat yan yıına oturmanın kalamış: 
vet·diği laubıılilik içinde, ve Uimbııla- - On lirıınıı istPrim ... Vl\llarıi d9 

rın yanmaRından c;öken gece teklif- !!ende bırakmıım bu pf!rayı, biJl!llİ 
RizJiği arasında, samiler de de ... diyordu. 

bir nevi aile mıınzarııın bıışladr. Sa- Sacit, utanmak istiyı>1·ek: 
de iki adam bu kıılabahkta yapyat. - Herke~ bi?.P bakıyor, ny1ptıt 
nıır.dı: Adnan. Benli Ahmet. Siile~rman. şu kalııbahğı J?:PÇelim bit 

Kiiçük odııdıın hakimlerin çıka-. dP.f~··· Ne ııç gö?.lü herif~in be! dl' 
rAk salona girdiğini kimM farket - yordu. 
medi: hıılk, üç Mattenb~ri hakim - · ı ArkııRt var) 

~~=====::::=:::::=::=:::=~============::::::::.::::::~ 
iLANLARI 1 lSTANBUL BELEDiYESi ______ __..,.:__ ___ _ 

Karaağaç müessesatı için alınacak acı sabun, beya7. sa" 
bulı: soda, hanı asitfinik. petrol açık eksiltmeye konu~' 
muştur. Bunların hepsine 196 lira 20 kuruş fi at tahmıtt 
olunmuştur. Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğün .. 
de görülür. İstekli olanlar 2490 numaralı kanunda yaz1lı 
ve5;İka ve 14 lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuzu ve}'~ 
mektubile beraber 3 Eylül 936 perşembe günü saat 15 te 
daimi encümende btllunmalıdır. (897) 

Tepebaşn1cla Şehir Tiyatrosunda 936 Birincitcşrin" 
den Nisan sonuna kadar yedi ay içinde iki veya üç piyeste 
nümunesine göre yaptTrı]acak Çocuk Tiyatrosu mecmtt' 
asr (Beher piyes kin 10000 nüsha) iki hin nüshası pa .. 
zarhğa konuhnuştur. Nümunesi ve şartnamesi Encümct1 
kalemindedir. 

İstekli o]anlar kanunda yazılı vesika ve 1 S liraltk il~ 
teminat makbuz veya melrtuhile beraber 3 Eylül 936 
Perşembe günü saat 14 te daimi encümende bulunma " 
hdır. (B.) (898' 

Akay işletmesinden: 
1 -1şletmemizin Kadıköy ve Kartal iskeleleriı1de de" 

niz icinde ve deniz dışında yapılacak tamir işleri açık ele' 
siltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme 7 Evlül 1936 Pazartesi günü Karakô}'" 
de idare ınerkezinck Şefler encümeninde saat 16 da yapı; 
lacaktır. 

Balıkesir, (Tıın) - llimizin bazı 

koy h:ıyvanlarmda şarbon hastıı. -
lığı görülmü§. Baytar direktör -
lüğii ta rafınrlırn iki yiizden fa:ı:lı:ı 

~yvana. 11.şr ve .!erom tatbik edHe • 
l'C'k öııUne ... ecllıniş lir. 

* Aydm, (Tan)' - Ifaracaıoıu • 
yun Yenice köyü civarında bah<;e 
damındıı. otıırırn Ali karun 45 ya şın

da Ayşe tabanca ile vurulmuş hır 

halde çıırdı:tkta ö!U olıırıık bulunmuı;ı 

tur. Zabrta failleri meydana çıkar
ııure. ''alışnıııkl;ıd1r. 

C. kuru ot 60,UOO 110.000 19·9·36 Cu • 
ma.rtıol!li sa.at 

lO da 

3 - Eksiltmeye girecekler ( 180) lira teminat getirt" 
cekler ve işi olacak olan bu rniktarı ihale bedeli üzerinder' 

Sam9.o - 50,000 8t.l,OOO 1200 yüzde on beşe iblağ edecektir. . 
4 - Keşif ve şartnameyi görn1ck ve İ7ah;:ıt ~lın~k istl' 

vcule1·in 1d~t~ lcv2 z 111_1 sdlig-itıe nıiit·ar;.ıatlan. (869) 
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No. 32 - YGHn: Kadircan Kaflı -

Kaptan Voneyle arkadaşları ve Anskar Türklerin 
gidişlerini sevinçle karşıladılar, geniş bir nefes aldılar 

Recep reis bu uğursuzluğun de • 
~am edeceğinden şUphe ediyordu. 

Ingiliz harp gemileriyle uğrafll' -
ken bir kısım leventlerini kaybede
cek, belki o zamana kadar &ldıfı e
sirlerle mallan ve gemileri de elden 1 
kaçıraca.ktı. Ha.ttl kendi gemialnlıı ı· 
bile dU9man eline geçmesi veya. ba.
tınlması beklenebilirdi. Ceza.irden 
en qağt heaapla ytrml bet otuz gün 
uak ola.ı:ı bu yerde en akıllıca hare
ket hiç fUphealz tedbirli da.vn.nmak· 
tI. 

Bunun için ıerl dönmeye karar 
"erdL 

Bu karan ba,lıca levctler 46 uy-
gun buldular. ' 

Recep reis kıg kuar&y& glttL Dtl· 
.mendeki Kara. Mahmud&: 

- Haydi bakıl~ artik Ceulre 
cUSnUyonız., 

Dedi. 
'Kara. Ma.hmui: anmen sapma cfa-

Janmc& geminin. provuı rU.zglr al· 
tmdan rtızglr üttUne döndü. 

. _ Hissa.aaa! .• Hissaa.a.a!... duktan sonra niQin yapmryalım 1 0-
'Şa,ı Mustafa böyle bağırdıkı;a le- tur föyle de anlat bakeJım. 

ği zaman hepgl de biribirlerinin 
yllzlerine baktılar. Recep reis Dertli 
Hs.sanm ytlzUne baka kalmıştL '•entler iplere asılıyor, ma.kıı.ralar gt· Dertli Hasan lzla.nda. kıyılarına 

Wt.dıyor yelkenler eeren1.,~ dolnt baktı. 
,.U:Uele;ek bol rUzgtrla alablldJğine Içfnl t;ektl - Ben buralardan gideyim. Ora-
•;şiyordu. - Blz •imdi Cezayire gidiyorm, 

Dertli Hasan devam ediyordu: 

r d ~, ...._, , la.rd& Yatıya.mam arlık... Siz gidin. 
Leventler de bu karan iyi lt&rfl· eı;... lll1 • 

JamışlardI. - Evet. .. Bunu bllmiyen kalmadı. Nidelim. Ben reisimi de, levent ar-
Cezayirden ttalya., FranR ve h- - Ben ora.ya. gitmek istenıiyo- k&d&flaıınu d& canım kadar eeve-

panya kiytlarma. ya.ptıklan kıaa a- nım. rim ama, buradan ayrılmak daha 
bnlarda, değerli mallarla yüklü ge- - Burada mı kalacaksın? güç geliyor. Yapamıyacağmı.. Beni 
miler, hattl on binlerle altm bulnu· - Evet... bırakın burada ... Henüz uzaklaşma-
ya alışmışlardr. Bu kadar zah??letin Recep reisin yakmmda olanlar, mışken bir sandalla kıyıya çıkarın 
BOnunda kazandıkları şeyle1'8e, Ak· dümende dura.n Kara Mahmut, hep 
'1enlzde1d akmlarm verimlerile öl· onları dinliyorlardı. Bu konuşma 
çülecek derecede değildi. ,ımdi meraklı bir hal &hnıya başla.-

Kaptan Voneyle a.rkdı.şlnn ve mış ve dikkatleri artmıştı. 
hele Anıkar TUrklerln gtdl,terini Dertli Haııa.n son sözünü söyledi-
büyük bir sevinçle karşıladılar ve 

ve gidin! 
Recep reis onun niçin Myle sı3yle-

diğini a.nl&Dllf b. ' 

eahiden birer geni9 nefes aldılar. 
Kaptan Voney .An.ekan tebrik ve 

teşekklli' ediyordu. 
Ttırk kadirgası btlyUk bir hızla. 

tızakla§ıyor, ele geçirdiği gem.ilerle 
beraber gittikçe kUçUltlyordu. 

Ankaradaki geçit 
Kadirganm kUpeftesine dayanan 

bir delikanlı başını yumruklarının a-
1'&8ma a.lmlf, kayalık, ıiali ve bıçak
la. kesilmi.ş gibi dik kıyılara uzun 
uzun dalıyordu. Onun gözlerinin i
çine bakanlar her halde ora.da a.yrı
hk aeıımm yaıılı akşamla.ra benzi. 
yen akislerini bulur; kirpiklerinin 
diplerini ıslak görlirdU. 

Bu Dertli Haaandr. 
Şimdi o kada.r dertliydi ki, bu 

lerdin! hiçbir ftJY avutama.zdı. 
Eski dertler, ona (Dertli) admt 

:t'erdiren haller; şimdikine g6re nek& 
nar kUçük şeylermi' ! .. 

Uzaklaştığı bu kayalık ve çıplak 
adada., o, kalbini btnkıp gidiyordu. 
lV e timdi içi b09alınlf bir fıçıdan ne . 
farla vardı? 

- Ben niçin gidiyorum. Gittiğim 
)'erde ne y&p&cağun? Benim eviın 
de, yurdum da timdi buruıdır. Çiln 
kt1 büt\in. ıaadetlm bura.dadır. Ben 
niçin gidiyorum? 

Kendikendine böyle .aylUyor ve 
ili.ve ediyordu: 

- Ben gitmemeliyim. Madem ki 
a burada.dır, ben de burada kalma.· 
'1ymı. Ondan ayrılamam. 

Reise giderek: 
- Beni JU kıyılarm birine bıra.· 

km! 
Demek istiyordu. 
Doğriııdu ve kıç kasara.ya, Recep 

l'eiain yanın& doğru ıert admıla.rla 
):Uıiidü. 

12 
'At'ı[ ve yasa.., 

ltecep reis onu kıç kasaranm 
hlerdivenini çıktıfı zam&n hemen 
gördü. Yüzüne avutmak istiyen bfr 
.ba.ba halini vererek: 

- Ne haber Huan ?. Naaı:lam ba
ka.ınn? 

Diye yarenlik ett!~ 
Dertli Haııan sanki bu sözleri 

c.!uynıam1'tı. 
- Reis, benim bir dileğim var ... 
-. Nedir? 
- Fakat hiç olmaza bunu ben-

Şaht Paristen 
döndükten sonra 

Seyahatin uyandırdığı 
alaka çok büyük 

Şahtm Paris seyahati her tarafta 
büyük bir alaka. uya.ndirtnıştır . .Alman 
maliyecisinin Pariste iyi kar~ılanma.
ıı Berlinde de çok iyi tesir yapmıştır. 
Şaht, Fransız Başvekili ile yaptığı 

ikinci mülakatından sonra. g:ızetecile 
re şu beyanatta buluno:ıuştnr: 
"- Blum gibi bir şahsiyet ile mü

lakat yapmak daima mucibi memnu
niyet bir keyfiyettir.,, 

Fransızca Journal gazetesinin Ber-
lin muhabiri, Şabtm f'aris seyahati 
hakkında şayanı dikkat haberler ver 
mektedir. Şaht Berline dön.iüğü za
man seyahatinden çok memnun ol
duğunu müteaddit defalar söylemiş -
tir. Şahtm ziyareti hakkında Hitlerin 
ne zaman rapor vereceği malum de
fildir. Yalnız Şahtı Parise gönderen 
Hitlerdir. Ziyarete A1ınan Hariciye 
Vekaletinden daha ziyade ehemmi -
yet vermektedir. 

Fransa - Almanya mün ı3ebatmm 
iyileşmesine milteaddit defalar tcşeb 
büs eden Hitler, bu vadideki gayretle 
riM devam etmek niyetindedir. 

Berlindelri Fraruıız Hariciye Vekili 

Yvan Dilfos'un realist bir adam ol
duğuna hükmedilmektedir. Bazı Fran 
sız siyasi şahsiyetlerinin Almanyaya. 
kar§I daha müHlyim bir siyaset takip 
edilmesi lüzumuna varmaları ve bu
nu Şahta izhardan ((ekinmemeleri 

Berlinde çok nazarı dikkati celbet -
miÔtlr. 

iki Musevi mektehi kapandı 
Şiıhanedeki Gold Şmit Musevi 

mektebi, talebe azlığı yüzünden önü 
müzdelri ders yılında yeniden açılma 
yacağmı dün Maarif Müdürlüğüne 

bildirmi§ ve mektebin ruhsatlyesi ge
rl almmı§tır. Kasımpaşada.ki Musevi 
mektebi de ayni sebeplerden kapatıl
Jllıl§tır. 

• 
resmı 

len esirgememelisin. Çt1nkU bu di· 
lek sizin hlçbirinir.e za.hmet verml
hcektir. 

- Canım, elden gelen bit şey ol-
30 Ağustos Zafer bayramı münasebetile Ankarada yap ılan hii:vük srecit resminde 
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Sahtekar kadıp, rüyada bile 
görmediği kadar servet sahibi oluyor 

M!1ziyi mıııtmak la.ıım 

Kuyumcular kendisine müracaat parıl parıl parlıyor. O kadar stlslü 
ettikleri z•man sahtekar kadın ha· ve ağır elbiselerle giyiniyor ki ken
kikaten kraliçeyle dostmuş gibi gö- elisin! bir Hint mabudesine benzeti
rünerek bu vazifeyi üstüne aldı. Bu yorlar. Evinde verilen ziyafetlere 
bulunmaz fınıattan istifade etme • bütün civar şato halkı davet edili· 
mek ne yazık olacaktı! Derhal hatı- yor. GUmUş ve altın tabaklarda mU.
rma. ba,,rahip Rohan geldi. Kraliçe- tenevvl yemekler dolaştırılıyor. 
nin kendisinden bir hizmet bekledi- Bu gerdanlık meselesi o kadar ka: 
ğini söyliyerek ahmak adam& bu nşık ve akıl almaz bir hale gelmiş· 
gerdanlığı satmaldırmak lazımdı. tir ki, hakikat olduğundan adet& 
Kraliçenin çok istediği bu gerdanlı- şüphe edilir. Fakat en ufak tefelTÜ
ğI almıya. parası yok, rahip Roha.n- atma kada.r vukubulmUJ tarihi bir 
dan gizlice bunu alarak kendisine bldisedir. 
vermesini k!ıtiyor gibi bir söz getir- Sahteklrlarm foyası birkaç za.
di, rahibi ikn& etti. Birkaç gün son- man eıonra ortaya çıkıyor, fa.kat Ma.
ra da kuyumcu Böhmere kraliçenin dam de la Motte işin içinde ba,ra • 
gerdanlığa alıcı bulduğunu bildirdi. hip Rohan olduğu için yakalanmak· 
Para iki sene va.de ile ödenecek ve tan korkmuyor. Çünkü meselenin 
taksitler altı ayda bir verilecek. ortaya çıkmafJma her halde o elin• 

Gerda.nlıık bir ,ubatta teslim edi • den geldiği kadar mA.ni olacak, ret:a.• 
lecek. Rahip Rohan mukavelenin ıetten korkacak. 
kraliçe tarafından görülmeı!ini iste - Böyle bir cürüm ortağı olduktan 
di. Madam de La Motte da muka - sonra korkacak ne var? Yalnız sah
veleyi güya . kraliçeye göstererek tekir kadının düşünemediği bir 'ey 
muvafık bulduğunu haber getirdi. oldu: Sarayda verilen son ziyafette 
Fakat şimdiye kadar hiç ses çıkar- kraliçe gerdanlığını takmamı9tı. Ta• 
m.ıyan eşek kadar budala rahip iti- bÜ bu Roha.nın nazan dikkatini cel
raz etmeye başladı: Ortada bUyük betti. Kraliçeden bir tebesstim ve
para dönüyor. Bu liaaar mUhim bir ya bir dostane bakış beklediği hal· 
meblağ ~in kraliçenin de bir imza- de yüzUne bile bakmamış ve bu ka· 
sı lazım-. dar merakla istediği gerdanlığı da 

Sahtekar kadın itiraz etmeden ka- takmamıştı. Roban hemen bunun 
bul etti. sebebini Madam de la Motte'a sordu. 

Yazıyı ve imzayı taklit eden a - O da derhal şu cevabı verdi: 
dam olduktan sonra., ne ehemmiye- Kraliçe gerdanlığın tarnamfyle 
ti var? Yapılan mukaveleni.n altına: parası ödenmeden takmak istemi • 
(Fransa kraliçesi Mari Antuanet) yor. Kocasına da. henUz alınış oldu. 
diye bir imza attılar. Ve rahibe getir ğunu söylememiş, onun için de tak
diler. Rıa.hip, bu vaziyetten memnun, 
mukaveleyi hiç kimseye gösterme
meye -we bir söz söylememeye yemin 

etti. 
Nihııyet şubatın birinde gerdanlık 

resmen teslim alınacak. Kuyumcu 
kardinale, kardinal de Madam De la 
Motteıa teslim ediyor. O da gftya 
kraliçe tarafından gelmiş birisine 
veriyormuş gibi kendi cürüm ortağı 
sıfatiyle mektuplarıı yazan Retova 
gerdanlığı teslim ediyor. O da kar -
dinalm işiteceği bir ıekilde (derhal 
kraliçeye teslim edeceğim) diyerek 
alıp gidiyor. Artık rahip Rohanm 
içinde hiçbir şüphe kalmıyor. Ya.km· 
da başvekil olacağına. dair ümitleri 
kat'ileşiyor. 

Gerdanlık ortada.n kayboluyor, fa. 
kat kraliçenin eline değil sahteklr • 

. larrn eline gidiyor. 
Birkaç glin sonra elmas ve pırlan· 

ta piyasasında buhra.n başlryor. Ya
hudi kuyumcular şiklyete geliyor· 
lar. Reto isminde birisinin gayet 
ucuz fiatla tek taş sattığını ve piya
sayı düşUrdüğünü fJöyfüyorlar. Po -
lis Redoyu çağrnyor. O da. bu pır
lantaları kraliçenin akrabası olan 
Madam de la Motte hesabına sat
tığını söylüyor. Kraliçenin akraba
sı lakırdısı poliıse tesir ediyor ve Re
tayu serbest bırakıyorlar. Fakat iki 
cürUm ortağı pırlantaların Pa.riste 
satılmasının tehlikeli olabileceğini 
anlıyorlar. Ve gerdanlığın taşlarını 
sökerek Londraya gönderiyorlar. 
Nevyork ve Londranm bütün ku
yumcuları bu harikulA.de tek taşlara 
mühim paralar veriyorlar. 

Sahtekar kadın rUyada bile göre· 
mediği kadar mühim miktarda. ser
vet sahibi oluyor. Ve bu serveti teş
hir etmekten de korkmuyor. D5rt 
atlı arabalar, halılar, antikalar, e'° 
yalar satmalıyor. Elmaslar içinde 

mamış. . 
Budala rahip gene lnanryor. Ve 

birkaç ay daha bu şekilde geçiyor. 

Fakat taksit za.ma.nı yaklaşıyor. Sa.Ii 
tek&r kadın bu zamanı atlatmak ve 
hiç olmazsa biraz daha temdit et • 
mek için kuyumculara mUracaat 
ediyor ve kraliçenin bu flatı pek yük 
sek bulduğunu ve iki yilz bin frank 
tenzillt istediğini, aksi takdirde ger
danlığı geri vereceğini eöyutyor. Bu 
suretle vakit kazanmaya. çalışıyor. 

Kuyumcular çok yüksek bir fiat 
takdir ettiklerinden bu tenzilatı ka
bul ediyorlar. Böhmer bir mektup 
yazarak kraliçeye vaziyeti anlatıyor. 
Bu mektupta kraliçenin arzu ettiği 
şekilde anlaştıklannı ve kendisine 
daima hizmet etmekle bahtiyar ol • 
duklarını ve dUnyanm en güzel pır· 
la.ntalannm hiç şüphesiz gene dün· 
yanın en güzel kadınına layık oldu· 
ğunu söylüyorlar. 

Bu karmakarışık ve muğllk mek· 
tubu alınca Mari Antuanet hiç bir 
şey anlamıyor. Eğer mektubu dik .. 
katle okumuş ve biraz düşUnmüş ol· 
saydı bu anlaşmanın ve gerdanlık 
kelimesinin şüpheli bir şeyler ifıijle 

ettiğini derhal a.nlryacaktı. Fakat 
havai kraliçe gelen mektuplan so
nuna kadar dikkatle okumaz ve der 
hal atardı. Mektubu Böhm.er saray· 
dan gittikten sonra açmtş oku • 
muş, kuyumcuyu çağırtmpk ve sor
ma.le istemiş, gittiğini söylemişler, 
Bir daha sefer gördüğüm zaman 
sorar anlarım, diyerek mektubu şö
mineye fırlatmış a.tmış. 

Dk nazarda kraliçenin bu kadar 
lakaydisi ve mektubu yakması şüp
heyi davet edebilir. Hatta bazıla.n 

bu gerdanlık meselesinden haberder 
olduğunu da ... 

'( A rk<t-S1. var) 
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ızmır fuvarı dün acıldı 
................................................................................................. 

tzm!r, 1 (Sureti mahsusa.da fuvar- Yunan konsoloslamndan izahat al - vilayetten ve her tarafta fazla ehem- ı rel ve ekonomik sahada ilerletmek 
da bulunan arkadaşımızdan) - Sa.- makta gösterdiği itina bilhassa na - miyet verilmemesinde aramalıdır. için büyük Reisicümhurun yakın ali 
at 14,00... Vapurumuz, l~e yak- zan dikkati celbediyordu. 
taşırken bir tayyare filosu onu istik- Size bu satırlan yazaI"ken yangın 
bale geliyor. Biz, güvertedekilerin yerinden fışkıran bu yepyeni belde
gözleri, büyük takdirle gökyü.züıie .. ye bakıyorum. Buraların evvelki ha
çevriliyor ve çok değerli pilotların lini bilenler, genç bir iradenin elinde 
en mütekamil hünerler yapışını sı::y- para olmadan da birçok şeyler başa
ı-ediyoruz. rabileceğini a.nlamaktad1rla.r.. Behçet 

Uzaktan görünen şehir, bayrak - Uzu tebrik etmek vazif ~mi?;dir. 
larla donanmış, büyük bir kalabalık Suat Dervi.ş 
rıhtım boyuna dizilmiş, şehrin görü-
nen binalarının pen~re, balkon, hat- B~vekil nutkunu söylüyor 
ta damlarının üzerine kadın, erkek. Izmir, 1 (A.A.) - ismet lnönii 
çocuk, bütün İzmirliler dolmuş. nün şölende verdiği söylev şudur: 

K 1 Arkadaşlar: 
allı ama tzmir fuarını her taraftan gördük 

Vapurumuza yana.şan bir istim - ten sonra muvaffak bir eser karşı -
bottan İzmir valisi, ordu müfettişi, sındayım. lşitiyorum ki, böyle bir 
müstahkem ~evki komutanı, bele -
diye reisi ve birçok sa.ylavlar çıktı-

eser vücude getirmek için çalışanla -
nn başında tzmiI' belediyesi ve ikti-

lar. Başvekille tktrsat ve Sıhhiye Ve sat vekili vardır. Birkaç sene evvel 
killerini karŞilamağa gelmiş olanlar burası bizim bildiijmiz boş ve adeta 
güvertedeki kalabalığı gittikçe arttı- harap bir saha halinde idi. Bunu ikti 
nyorlardr. 

sadi hareketlerin bir toplantı yeri ve 
Film alınırken, resim alınırken ha bu memleketin sanayii için bir nü -

ı-cket edildi. Herkesi arkamda bıra - mune sergisi olarak düşünmek ve 
ka.rak başvekille vekilleri ta.kip edi- burada bir kültür parkı yetiştirmek 
yorum. Vapurun merdiveninden aşa · 
ğı indik. İstimbota atladım. Sahile fikri ~il ve yüksek bir düşüncec\ir. 

Bu eene birkaç ay içinde elde edilen 
doğru geliyoruz. Başvekilin minimi· 

neticeler ilerde bu dolaştığımız yer-

:ı:c:· !;~~ö~~kh:!.s': : lerin lzmirin güzelliği ile hakiki a • 
henktar bir mecmua olacağı ümidi -

ken bir alkış tufanı koptu. Etraf ni insanda kuvvetli bir surette uyan 
yaşa sesleri ile dalgalanıyor, halk İs ,1,._..,or. tzmır· sergıs" i arsıulusal bir 
rnet !nönünü ve çalışma arkadaşla - ........ ,, 
rım durmadan alkışlıyordu. sergi olarak düşünülmüştür. Seneler 

denberi bura.ya dost memleketler iş
Şehirden bir şey görmekliğime im 

tirak ediyor. Bu sene Sovyetlerin gü kan yok. Boyum. uzun olmadığı için 
başımı kaldırmca yalnız bir sürü en- zel bir pavyonunu gördük dost mem 

leketin her sene her sahada yaptığı 
seier, başımı indirince yaliıız birçok 
ayaklar görüyorum. terakkileri yakından görmek bizim i

çin memnuniyeti mucip bir müşahe 
Şehir gazinosunda dedir. Sovyetlere lzmir sergisine dai 

Güzel bir bahçeye geldik. Burası ma ehemmiyetle iştiraklerinden do
fehir gazinosu imiş. Bir parça bura- layı bilhassa teşekkür etmek iste -
<fa duruyoruz. Sonra otomobillerle . rim. Mısır pavyonunda pamuk ser -
t;ehrin içinde gezmeye çıkıyoruz. Her gisi ve pamuk sahasındaki terakkile 
tazai~L evinden fırlıya.n İzmirli ka. - ri' bende iyi bir intiba hisıl etmiştir. 
dm, işmi terkedip kaldll1lllm kena • Diğer eserleri de beğenilecek halde
rma koşan hmirli erkek, oyununun dir. Mısırlılara sergimize gösterdik
bıra.kar ak avuçlarını patlatmcıya ka leri alika için hassaten teşekkürler 
dar el çırpan İzmirli çocuk göriilü- ederim. Yunan pavyonu, Yunanlrla
yor. nn bize istifade edilecek bir çok e -

F U'f'ar gezilirken 
N'l ayet, pa.nayırm modern a·\f.re-

•i önüne gelebildik. Hoparlörün be -

serleri olduğunu gösteriyor. Zevkle 
tanzim olunmuştur. Yunanlılara da 
bilhassa teşekkürler ederlın. 

~da Izmiriıı genç belediye rei3ı bir Beynelmilel laıJar 
nutuk eöylUyor ve bu panayırı bu ka. Arkadaşlar, Izmir fuarına beynel-

ciar ınükemmel kıırm.ak için tzmir milel bir ehemmiyet kazandırmağı 
şehrlı1in gösterdiği gayreti anlatcyor da: düşünüyoruz. En evvel her şey
sonra hoparlörün önüne İsmet İn- den mühim olan Izmir fuarının mil
önü g€'liyor ve panayırı görnıt-:den, li bir toplantı yeri olma.smı istiyo -
panayır hakkında bir fikir söyliye- ruz. Eğer biz bütün memleketin bir 
ır..ıye~ni ve fikirlerini par.ayırr 'Senelik iktisadi hareketini sadakat -
gezdikten sonra bildireceğini ifade le gösteren bir sergi yapabilirsek a
ediytJr. Sözlerini şöyle bağlıyor: su 0 zaman vatandaşlar nazarında 

"- Evveli. görelim. Sonra medih ve beynelmilel sahada naza -
:veya tenkit ederi:." diyerek antre - i-ı dikkati celbedecek iyi ve bir güzel 
de ilerliyor ve kordelayı kesiyor. On eser vüeuda getirmiş olUMl2. 
binlerce halk misafirleri takip edi- Sergiye birçok vilayetler iştiri.k ve 
yor. muvaffakıyetli eserler teşhir etmiş -

Başvekil İsm'et İnönü ile İktisat lerdir. Toplu bir yerde memleke _ 
:Vekili pavyonlan gezerken takatim tin eserlerini gördüğü vakit insan 
kesiliyor. Onlan takipten vazgeçe - kendi ihtiyacı için bir çok kıy:rnetli 
rek gazinoya giriyor, bir kahve içip şeylere tesadüf ediyor. Bunlan dışa
yorgunluğumu a.lıyorum. 
İsmet İnönü, fuvar.da mevcut bü- nya. tanıtırsak bu yüzden memleke-

te servet gireceğini umanın. 
tün pavyonlan birer b;rer dolaşmış 
'\'e pavyon sahiplerine gördUğil Mü • Bir zihniyet maelai 
kemmeliyetten dolayı memnun kal • İktisadi münasebet her şeyden 
dığmı söylemiştir. evvel" tanıma.le ve tanıtmak 

1 "dir y' alnız burada eser Saat 20
1
30 da m~ esı · 

· teşhır eden vili.yetlerimzi ve 
Verilen 200 kişilik ziyafet neşe. ile ibU k h" 1 · · buradaki 

devam ediyor. Güzel bir Çigan orkes- yü şe ır e~ r im.as 
trası çalıyor. Yemeğin sonlarİna doğ satışlarmm ehemınıyet ı o ma 
ru B led" Re' · So tl biri'-· . bUylik bir emel bağlamamalıdır. 

e ıye ısı yye er ıgının .B zihni t hasıl 1 bütü 
§U telgra.fmı okuyor- u ye o ursa _ n 

"Fuva.rm açılması mUnasebetile sa
.mimi tebriklerimizi arzederiz. ı·avi -
yonumuzun tanziminde gösteri.İmiş 
olan himmet ve yardımlara teşekkUr 
eyleriz.,, 

Bundan sonra ismet İnönü, bize 
vadettiği gibi sergi hakkındaki fikir 
!erini anlatmaya başlıyor. Başvekil 

panayirin yapılışından memnundur. 
Onca Izmir pana.yirinin bütün karak
t'1 henüz dalıa tebellür etmemiştir. 
Bilhassa İsmet İnönü, panayit"de tu
ristik bir köşe bulunmaması üzerin
ce fazla durmuş ve Trakya paviyo -
nundaki turistik köşenin ehemmiyeti" 
ni tebarüz ettirmiştir. 

Bu ara~ lsmet .mönü demiştir ki: 
"- Türldyenin smai ve zttai mah-

1ru.latt bu sergide olanlar kadar ·değil
dir. Daha pek çoktur. Bu itibarla ge
lecek yıllarda bütün vilayetlerin ken 
di mahsullerini ser.gide teşhir et
melerine imkan hazırlanacaktır.,, 

Mısır pa.viyonunun pamuklan ile 
Yunan paviyonunun bazı kısnnlan 
üzerinde duran Başvekilin Mısır ve 

şehirler kendi eserlerini tanrtmaga 
gayret ederse dahili ticarette mürıa
sebet ve mübadele o nisbette artar. 

Muamele o kadar artar ki ,onun 
nereden geldiği tahmin olunamaz, 
Bunun faydası her şeyden evvel ser
gilerden gelir. 

Dahili ticaret 
Arkadaşlar; 

Milletlerin hayatında harici tica -
ret gibi daıhili ticaret te mühim bir 
rol oynar. 

Hatta. harici ticaret daralınca da~ 
hill ticaretin genişliği birçok sıkın -
tıls.rımıza başlıca ~aredir. Memleke -
tin muhtelif kısmıları arasında kar
şılıklı ~ma.ğı: temin etmek bakı
Iİıından İzmir Fuarı güzel bir eser -
dir. 

Sergi gerek endüstri, gerek ziraat 
nazarında Türkiyeyi tamamiyle 
temsil edemiyor. Varlığmuz bu 
gördUğiimiiz eserlerden fazla, hem 
çok fazladır. 

Bunun sebebini her şeyden evvel 
her vilayetin bCiyle bir sergiye her 

Her vilayet serginin eksikliğin~ ta -
mamlryarak serginin inkişafına hiz
met etmelidir. Vilayetlerimiz bura -
da tanıştıklarından sonra gelen si -
parişlerle sergi ayni zamanda insa -
nm gözünü de doyurmalıdır. Ufak 
nümunelerin daha geniş mikyasta 
teşhiri sergiyi büyük bir varlığa in
tikal ettirecektir. 

Ek.ikler 
Sergide bulduğum mühim bir ek -

sik, Izmir civarında turizm için isti 
fadeli olan bir çok şeylerin teşhir edi1 
memiş olmasıdır. Halbuki Izmir tu
rizm noktayi nazarından çok kıy -
metli köşeleri olan bir yerdir. Gele -
cek sene ayrıca turizm köşesi la -
zımdır. 

Çok çalı,acağız 
Arkadaşlar, sergiyi büttin memle

kete şamil büyük ·bir toplantı yeri 
ve arsrulusal büyük kıymeti hai'I 
Türkiyeyi tanıtacak bir vasıta hali
ne gelmesi için vilayetlerin, tzmir vi
layeti de dahil olduğu halde, daha 
fazla çalışması 13.zmıdır. Biz aranız
da hükumetin mesul adamı olarak 
bunu söylerken, gelecek seneler da
ha iyi çalışacağımızı size söz vermiş 
oluyoruz. Türkiye kültür ve iktisadi 
faaliyetleri mütemadiyen helecanda 
ve ileri hamlede olan bir memleket
tir. Büytik bir kültür faaliyeti olan 
dil kurultayını kapadıktan sonra lz
mir fuarını muvaffakiyetle açmış 

bulunuyoruz. 

Atatürkün lzmirlilere ııel.ômİ 
Memleketimizi her sahada kültü-

Misafirimiz yarın 
geliyor 

Haydarpaşa önünde demirli bulu
nan Kocatepe torpitomlpl da ayni sa 
atte hareket etmiştir. 

Nahlin hustısl yatile seyahat et
mekte olan H. M. Kralını selamla -
mak üzere Orgeneral Fahrettin, tor
pitolarnnızla İmroz adası açr'klarma. 
kadar gidecektir. İlk teli.ki, yarın 
vaki olacak ve muhterem misafiri -
miz, yarm Çanakkalede bulunacak -
lardır. Kilidülbahir, Seddillbahir ve 
İngiliz harp ölüleri mezarlıklarmı ve 
harp sahalarını ziya.retleri için hu -
susi otomobiller Çanakkaleye gön -
derilmiştir. 

Bundan sonra H. M. Edvard vm. 
tekrar hususi yatma binecek ve tor
pitolarmuz yatı ta.kip edecektir. Nah 

lin yatı, cuma günü öğleden evvel 

Dolmabahçe Sarayı önünde demirli -
yecek v~ yat, limana dahil olUllC8. de 

nizden tezahürat yapılacaktır. 

kalan hepimizde hürmet uyandır -
maktadır. Izmire gelirken fuara kar 
şt büyük alaka gösterdikleri gibi Iz
mirlilere selam ve muhabbetlerini gö 
türmeyi bana emretmiştir. · 

Arkadaşlar, huzi.ırunuztla bu ~azi
feyi ifa etmek benim için şereftir. 

(şiddetli alkışlar) Izmirde binlerce 
vatandaş buraya toplandıklarını, se
vinç ve memnuniyet içinde oldukları 
nı gördüm. Gelecek seneler, birçok se 
neler, diyerek uzatmak istemiyorum 
Gelyecek sene lzmir fuarını bugün 
gördüğfu:nden daha iyi bir tarzda gö 
receğimize kuvvetle eminim. Izm.ir· 
de gördüğümüz iyi bir kabulden dola 
yı lzmirlilere teşekkür eder ve mü
saade edersiniz size muhabbetle ve-
da etmek isterim.,. 

Başvekil dönüyor 
lzınir, 1 (Sureti mahs·ı ~~da gön

derdiğimiz arkadaşımızdan ) . -
General İsmet İnönü 1z -
mir vapurile saat 23 te hareket et -
miştir. Yamı öğleye doğru Çanakka
leden geçerken vapur bir müddet du
racak, ismet lnönü tazimata gelecek 
·heyetleri kabul edecektir. ' 

Meclt Sayman 

Bütün vilayetler nna.ra it\irak 
edecekler 

İzmir, 1 (Sureti ına.hsusada fuvar
da bulunan arkadaşnnızdan) - tk -
tısat Vekileti, ge1ecek yıllarda bü • 
tün vilayetlerin 1zmir fuvanna işti -
rakini temin için ticaret oda.lan em
rine tahsisat vermeyi kararlaştırmış 
tır. 

Fransa-Lehistan 
ittifakı 

T ecdid ve tekid edildiği 
haber veriliyor 

Paris, 1 (Radyo) - Lehli:ıtan ordu 
lan Başkumandanı General Ridz -
Smigli, Fransa Erkam Harbi ye !teisi 
General Gamlen ve Ha.va Nazırı Pi -
yer Ko ile birlikte Fra.nsIZ Hava tis
lerini, tayyare Im.rargihla.rnu ve Mo

dem hava tesisatım gezmiştir. 
Fransız gazetelerin.in n~riy.atma 

göre, Leh Generali Fransadan harp 
malzemesi satın almak ve Lehistanın 
harp endüstrisi tesis etmek için Fran 
sadan kredi bulmak işleri!li görüş -
mektedir. Buna mukabil Fransa ile 
Lehistan arasında 1923 te imzala.~ -
mfl§ olan Leh - Fransziz ittifakı tec· 
dit ve tekit edilmiştir. Bu ittifak mu 
ahedesine göre Fransa eğer Alman • 

yanın tecavUzUne uğrarsa Lehistan 

Fransaya derhal yardıma geçecek
tir. 

(Tan - Almmıyn ile Lehistan ar0t
Sffl.dtı ~ müddetli bir ademi t~ 

Büyük misafirimiz, muşla Dolma

bahçe Sarayı rıhtımına çı:kacaklar, 

ve burada Atatürk misafirlerini kar-
camız misakı 11Grdır. Butıt.ı namrms 

şılıyaca~:U:<;111'· B~. esnada. ~aşveJ?l Fran.m • Leh eski ittifa'kıtım tecdidi 
İsmet !nonu, Harıcıye Vekili Tevfik ı.-b .,....; . t ·ı -..J:T • ı~- ge
Rüştü Aras, Londra BllyUk El~iz "'° erwı .. nm eyt cıu.ffmeM u;.atn 

Fethi, !ngilterenin Ankara Büyiik Uyar.) 
El çisi Sir Persy Loren de buluna -
caklardır. 

Atatürkün kıymetli msafırlerl, bir 
müddet Dolmaba.hçe Sarayında isti
rahat ederek Atatürkle konuşacak -
!ardır. H. M. Kral şehrimizde bu
lundukları müddet zarfında Nahlin 
yatında ikamet edeceklerdir. 

Misafirimizin İstanbula muvasala
t! günü akşamı muhtelif yerlerde e
lektrik tenviratı yapılacaktır. Saray 
burnuna ingilizce "Hoş geldiniz!" 
manasına olan "W elcome,. edilmesi 

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

lngiliz tayyarecileri 
Londra., 1 (Te.n) - Beş İngiliz 

tayyarecisi İspanyada hiik:Omet kuv
vetlerine yardım için Ma.dride hare

ket emişlerdir. 
Paristen alman yeni bir haberde, 

bir Fransız generalinin 1run cephe • 
sindeki bükfunet kuvvetlerinin me'V-

zilerini tetkik ettiği, general teza • 

hürat ile karşılandığı bildiriliyor. 

yazılı eleırtrikli bir levha konacaktır. Denizyollan nizamnamesinde 
Büyük cam.ilWıı mimari ve tarihi değitiklik yapıldı 
kıymetlerini tebarüz e.:tirecek te~vi- Denizyollan nizamnamesi ıde ba • 
rat yapılacaktır. 'C!sküdar ~ıpa- ZJ deği iklikler yapılmıştır. Bundan 
şa meydanı da lnhlsarlar İdaresı ta- § 
rafından tenvir edilecektir. sonra Denizyollan işleri bi rencilmen 

Enkonyito seyahat etmekte olan 
muhterem misafirimiz cuma ve cu • 
martesi gUnleri şehri, milzeleri, c~ 
mileri, surları, Kapalıçarşıyı1 adala
rı, Boğaziçini ziyaret edeoeık ve ge -
zeceklerdir. 

tarafından idare edilerek, aynca. da 
işletme, hesap, levazım, yazı ve zat 

işleri şeflikleri kurulacaktır. 

yurmuşlardır. Edvard VIII. Viyana
dan Paris yolu ile Londraya hareket 
edeceklerdir. 

Nahlin yatı küçük bir tehlike 
atlattı 

Pazar günü de Modada yapılacak 
büyUk deniz yarışlarını, AtatUrkü -
müzle birlikte şereflendirecektir. Ya 
rışlar için büyük hazırlıklar yapıl -
maktadır. Gecesi de Moda.da bir su- Atina, 1 "(Tan) - İngiliz Kralının 
vare tertip edilecek ve deni?.de tenvi- hususi Nahlin yatı dün Halkis boğa
rat yapılacaktır. zmdan halkın çoşlrun tezahüratı ara-

Misafirimiz, pazar akşamı buradan smda geç;erken akıntı tesiri.le kumlu
Viyanaya hareket edeceklerdir. Ata- ğa doğru kaymış, fakat bıraz sonra 
türk, hususi tnmerini muhterem tehlikeli mmtakadan kurtularak bo
ınisafirlerinin emirlerine ta.hsls bu - ğazı pürüzsüz geçmiştir 

.. 
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Endüstri planımız tahakkuk ederken 

lnönü bu ay içinde üç 
fabrika daha açacak 

1 - İzmit _kağıt fabrikası, 2 - Ereğli 
.. 3 - Malatya kombip.aları 

lktısat Vekili (TAN) muhabirine müjdeledi: 
.,Küt.ah.Yada bulunan linvit damarları cok ze112indir.' 

Bu aydan itibaren endüstri sefer"berli ğine bilfiil ba.§la~ ~ ,_. • 
ğıt fabrfka.sile Malatya, kombina mı.da. tıbir 1cöft' (,,. • ....,., .... ) 

1.zmir, 1 (Sureti ma.hsusada. gön- ni orada bir galeriye götürdiller. 18 
derdiğimiz arkadaşımızdan) - Baş- metre kalmlığmda.ki damarlarla. b.r .. 
vekil General İsmet lnönü eylfil haf şılaştmı. Hazreti Silleymanm tahtı:• 
tasında lktısat Vekili Celil Bayarla m bulmuş kadar sevindim.. Hattl 
birlikte İzmit Kağıt Fabrikasını aç- manzara., bana. ondan fazla lhtişaln
maya gidecektir. Ayni gün sellüloz lı göründü. 
fabrikasının da teınel atma merasi- Bu madeni işletmeye başlaymea. o-
mi yaptlacalrtır. rası bir endüstri merkezi olaeaktır. 

İzmir vapurunda kendisı1e görüş- Linyitin tonunu bir buçuk liraya mal 
tüğüın tktma.t Vekili Celil Bayar ba edebileceğiz. lstanbulu, hatta Burs~ 
na. ekonomik işler etrafında şu iza- yr burada kurulaca:k büyük elektrik 
hat:ı verdi: · sa.ntralmdan tenvir etmek miimküa 
"- Konya Ereğlisi kom.binam haı- olaca;kbr. 

zırdır. Başvekil General lsmet İnö- lldnci beş senelik plin müsvedde.. 
nU. müsait vaıkit bulursa. açılma me- leri Ankara.da basılmakta.dır. Yakm 
rasimine riyaset edecektir. BaıJvekı1 da. ke.t'i §eklini alacaıktır. 
Malatya kombinasmm da temelini yaş meyva. ihracatı teşebbüsleri 
uğurlu elile açmayı vaadetmiştir. Ey- ilerliyor. Mütehassıslar şimdi Tra.1C 
ifil sonunda evvela Ereğliye, sonra yada. tetkikat yapacaklarclır. Bu işi 
Malatyaya gitmek ihtimali vardır. ferdi teşebbüs başa.ramamı. Onua 

Ya.kmda şark vilayetlerinde bir içindir ki devlet eline almnuştır. tıd 
tetkik seyahatine çtkma.yı düşiinüyo üç Be.De zararı göze alacağız. İ~· bir
rum. Bu seyahatte Iğdıra. uğnyaraJr: leştirinciye kadar muhtelif mmtaJta. 

pamuk alım satmımı organize ede - larda mağazalar, amballj yerleri 
cek ve bir teşkilat kuracağım. 

Son Kütahya seyahatinden çok İyi yaptmıacak, elma. kurutma imalit .. 
inbbala.l"la dönmüş bulunuyorum. hanesi kuntlacaJktır. 
Maden enstitümüz burada faydalı Birinci beş senelik plan sergisi 
çalışmalar yapmıştır. Tesbit edilen ikineiteşrinde Ankara.da açilaea.kt:Ir. 
linyit miktarı 10 milyon tondur. Bu Yapılan 4der, sergide canlı olarak 
şekilde bir sordaj ve etüt, memleke- tebarüz ettirilecektir.'' 
timiz.de birinci defa yapılmıştır. Be - Mecdi SADIA1' 

.........._~~ 

1 EYLUL SALI 
Paralar 

Sterlin 
l·Dolar 

20 Çek karona • 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Le1 
20 Dinar 
Fransız fr. 
l.iret 
İsriçre &. 
Florin 
Avustut)'a tilin 
Mark 
Zloti 
Peu.go 
Leva 
Yen 
İsveç bro11a 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Loı:ıdra ikerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya. 
Mark 
İsveç Jr:uroruı 
İspanya pezet.a 

E•ham 
fa Bankası Mü 

Ahı 

628.-
123,-
84,-
80,-
11.-
13,-
49.-

163.-
155.-
810,-
82,-
22,-
28,-
20.-
22,-
22,-
32,-
31,-

950,-
243,-

,. " N 
,, .. Hamiline 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Şirketi Hayriye 
Tramva7 
Bomoııti Nektar 
Terkos 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

l•tikra:lar 
Türk Borcu 1 

.. " n ,. ,. nr 
EZrgani A. B. C. 

S atJ ı 

634.-
126.-
92.-
84.-
23,-
16.-
53,-

167.-
160.--
820,-
84.-
24.-
30,-
22.-
24.-
25,-
34.-
33,-

952,-
244,-

634,50 
12.06 

0.79.2250 
10.09.42 

4.70.50 
2.43.67 

63.9225 
1.16.96 

19.2256 
4.20.15 
1.97.44 
3.06.25 
6.33.55 

ss.-
10.-
10.-
25,40 
41,50 
16.-
17,50 

9,25 
12,50 
12,10 
83.50 
26.-
3,60 

23.45 
21.80 
21.90 
97,75 

Amerika donan
ması ve bir plan 
350 harp gemisinin . 

yerine yenileri 
yapbn)acakmış 

New - York, 1 (A.A..) - Bir lia. 
bere göre, federal ve deniz otorite • 
leri 350 Amerikan harp gemisinin: 
yerine yenilerinin yapı1masmı tasar.o 
lıyan pl8.nlar yap~lardır. hıpae 
programına göre, harp halinde yaz.. 
dımcı gemi olarak kullanılabilecek 
muhtelli tonajda kargolarm iıışa.ıum 
tasarlam.aktadır. 

Romanyada 

Yeni kabine müfritlere 
karşı tedbir aldı 

Bükreş, 1 (Tan) - :Yeni kabin~ 
bu sabah başvekil\ Tatareskonun re
isliğinde yaptığı toplantıda, muhtelif 
müfrit zümrelerin taşkın hareketl&
rini önlemek için bazı tedbirler tes • 
bit etnı.i§, faşist teşekküllerin dağıtıl· 
masma, üniversitelerde disiplin tesi· 
sine karar vermiştir. 

Kabine ordunun yeni silahlarla. 
takviyesini de karar altına almıştır • 

istikrazı Dahilt 
Sivas - Erzurum 1 .. II 

Mı•ır talıuilleri 
1886 I 
1903 II 
ı911 m 

Talavil&t 
Rıbtnn 

100.50 
95.50 

Aı:ıadobı I 't'e II 

" " . 
ın 
M!messit 

97.
S!t,25 
99,25 

101.50 
tt.50 

10,25 
45.40 
46.75 
46.50 
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IŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Anıı , Tik, Orta, \'e Liı;;e kı~ımları \'llrdrr. Yatılı ve Vf'hl'lrn t.A..Jebe kavdr için her gün müracaat edilebilir. 
hıtiyenlere mektep tarifna~esi ~öndPrilir. Tele f~n: 4-4:.039 

-

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan; 
.O. l'\'o. Semti \'e ml\tı"Uesi 

4123 Eminönii Ahi 
Çelebi 

1965 Heybcliad~ 
4567 Uskiıda r Sel!msız 

2867 Kasımpaşa 

' Snruri 
2288 F.ı<i irnekıt pr K~ rıy0ı 

Atik Alipaşa 

1 Q?.ll Kıu;ımpRŞR Sururi 
1951'.l 1 Kaaımp::ışa. Sururi 
1959 2 Kaeımpaşa Sururi 
1606 Üsküdar 'T'en bel 

Har.ı Mehmet 
542 Üsküdar lmrahor 

1065 Arna,•utkoy 

1067 Kadıköy Osm8.na~ıı 

1542 Km11harlıı 

8124 Y ıoniköy 

8290 Kurtulu~ 

8332 

82i.2 

7183 

7227 

6865 

7599 

806 

7..W7 

6309 

634:6 

3486 

Kadıköy Tugla.cıbP.~! 

Kadıköy Tuğfacıbaşr 

Edirne.kR rıı 
Keçeçi Piri 
Paş;;ıbRhçe 

Feri köy 

fsiinye 
Gfoelce Alipa_şa 
Yeniköy 

Sa.ma.fyA 1niralior: 

Ka~rnpMe: 

Yen içeşm e 

lstinyf' 
GHzelco Alip11ş0 

Tophane Karıı baş 

Küçlik Bebek 

Emllk No. Cht81 ve his. Jfiııı•~,., gnrp 
mnh:ıımmeu K. 

Limoncular 

~ııod 

Dibek 
E. Gizlice Evli:vıı· 

çrkınıızr Y. Kera.met 
Çııkırağ"' 
yokUŞll 
1nceke.ı; 

lncekaş 

lncekaş 
Selami Ali 

Doğancılar Cad. 

E. Yıı_ğhııo• 
Y. Oğul çıkma.ıo;r 

- ---- -
E. ::l'i üstünde o..J.ıılı.rı olan kl· 
y. 34- gır nükk.8.nm 4800 de 

MO tfüı. 

\o. 20 ili 30 
43 

E . 17 
Y. 27 
E. Vfl 

Y . 3 
2fl 
:m 
31 

F.. 29 
'Y. 27 
E. :v~ 

Y . 157' 
E. Hl· 21. 

Y. 124_19-21 

B~ş kı1 'a ,.r!lııt 
154 metro arsa 
180 metro arsanın 
516 Hhı. 
14:0,50 metro arsıı 

!7 metro arsııı 

37.50 metro araııı 
51,50 mt"-tro ı-rııııı. 

53.50 metro ı:ı Nlıt 

44,50 metro ars" 

lç1nde yemiş ~~ııçları ve 
dolıt,ph kuyu.F-tı ve shm 
ol"n boshnın 76/ 24:00 

550 T. L. 
4-40 " 
155 .. 

ı fü) ,. 
150 ,, 

1 ;){) •• 
1~0 .. 
1 RO 11 

160 " 

?.00 " 

HiR. 100 " 
_E. M'il!'k E. 2 Mii. Bı:ıhçt>H ~hşııp hanenin 
Y. Misk Anbf"r Y. 47 mıt- 3 21 His. 220 .• 

hallen 4~ 
K ;ı r:uı fil 
E. Birhıei 
Y. K;ınber 

58 483 mf'"tro ıııı·!-1~ 200 ,, 
E. H\ Bıııh~eli ııhş~p hanenin 
Y. 1~ 15/ 96 His. 14:0 ,, 

ml\hallfl!n 12 
M1ımeu E. 4-6 54: metro ıHSR 100 ., 

Y. 4- • · 
E . Ra~ıiııt Cı.d 
Y. Fenerli Ahmet Bey 

Ker,eci riri ve 
Löküncüler 

· Kilise 

E.49 Mii. 2073 m~tro arsa 
Y. 38 

E. 4-9 Mü. 2088 metro ıu•aıı 

Y. 40 
K • 93 112 metro ıı rss 
Y. 177 

E. 23 1827 metro arsanın 
11 4 Hi~. 

lil. Ducu 
Y. Şeyh Merdan 
Ermeni Bosbını 

10-12 BahçeU ahşap hanenin 
1 4 His. 

E. 35 9187 metro ıu·sı.. 

E . KoybA.ş arkıııııı E. 8 Mü. Arsanın 2 3 Hiı!. 
Y. Hekim y . 1 .... r-·~· .... ,.~ır~,. ,_ ..... ., .;c.,~,.. ....... 

E . Hacı Mımol 71 •. 1 Ahşap h ,o~+n -J.S 6ı( ·. 
y-:• :A:::ı<ıı"Mah'av°' . .ı..ıu. ... tM 1!

0
'·'"; ı Hi.~. ... 

E. Kili~P .. _ E: 4 71,50 metro · a ıısıı 
Y. ~hft Y.51 

Ermeni bostanı 
t 

Lüled v~ 
Çubııkcııl~l' 

E. Hamamcı kuyu 
Y. Yeni 

mahallen 23 
E. 36 •:..87 metro 11 raa 

K 1ff Ah~ap bııırakanm 
Y. ~0-22 ~9376 31104 His. 
E. 1 Mii. ~25 metro us~. 

Y. 12 
hıırih 71 . 

• 

3200 " 

5250 " 

170 " 

(150 .. 

:lOO " 
280 ,. 

80 .• 

.. 
3!">1) •• 

110 ,, 

100 " 

150 " 

3752 Beyoğlu Hliaeyinağa Tekneci E. ve Y. :120 mE:Jro ar13anın 
12 • .14 1 2 His. 180 ,, 

3341 üskfüfar \ Yenimahalle Cad. E. ~e Y. 106 metro a.rsa 160 ., 
Yenime.halle ..... _ _ 7R 

Yukı:ırda evsafı y11!7.1h &;"ayrimenkullf"r 11 9 A."\6 tarihim• teısıınilf eden Cumf4 günHnden iUbı1rerı 10 
gün müddetle paMrhklıı Mtr"" çıkarılmıştır. Pazarhl< i~in talip olanlıırm ih~leleri Fıı:ılı YP Perşembe 
günleri sııat JO dan 12 ye ve 14 tenl7 ye kadardır. Bu iki günden maada her gün sabahları sut 10 dan 
12 ye kadardır. 

S:ürş münhaıı1ırıın gayrimübad H bonosiladır. 

istanbul Gayrimübadi ler Komisyonundan: 
iZMiR SATIŞI 

n. No. Serrıli ve mahaJleei Sokağı Emli.ık No. Cinsi ve hiııı. 

729 Buca Aşağı mahal1e E . Mecidiyf> .. 6A 
No. taj 

8 

DuvHlı ~rsı:ı 

Hi~eye göre 
muhammen K. 

6814 

898 Tepecik 

Y. Bele<liye Cad. 

VE' ÇAytr l!Okllk : 

E. hekim K oço E. 22 Bodrum ü~erine bir oda bir 

Y. KMatepe No. tılj 24- hayat bir md.bAh ve 11v-
ve akşllm Rokı:ık: No. tttj 17 luyu müştemil ev 2000 

Y11karr1Fı evsafı y:ızılı gı.:ıyrimenkuller kapalı zar( uıııuliyle satışa çıkarılm1ştlr. !haleleri 14-9-936 Pazar

tesi günü saat 16 da lzmir Milli Emlak dairesinde yapılacaktır. Satış münhasıran gayrimübadil bono

.!!ilıı dır. • 

fülctep, 1 ngiliıceyi en iyi öf re ten bir müessesedir. A im uca veyı f ranstzcı. iht•yarr olu ak mütehassıs muallimler H 
tarafından iiğretilir. Milli terbıye ve küllüre son derece ehemmiyet verilir. Aile bıyıh 'ışatılır. Kütüphaneleri 
ınükemmeldır. Kı1 "' erkek beden terbiyesi n sporlar talebenin lttdenl teke'mınllünl feınin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam oluak ticaret dersleri g6sltrilır. 

MÜHENDİS KISMI -:-. Amelf ve nazari usuflerle elektrik, makine ve Nafra mühendisi yetiştirir 

KAYIT GÜNLERi ;' _ - - - • .. 
ı A~usto~·ıan sanril Çıır~amlıa vr Cuımırıeı1i ll"Ülllerı ~:ı11t 9:00 dan 12:00 kadar'- 7 Eyl81rlt>n ~nnra :'tm gün 

P.a:r.IA mAl(ıımat için m,.kt"uplA '-'@'ya bhn~""'" mOrıu: .. ,..•t" ,.,.•hl~hiUr 

il 

JstanbuJ Liseler alim satım komisyonundan; 
Ilk 

Erz:akın cinsi Miıttan 
Kilo 

Muhammen 
Bedel 

Lira K. 
teminatı Eksiltme şekli 
Lir~ K. 

Gün saat 

.Sabun 7400 244Z 183. ıs. Açık eksiltme. 15-9-936 
Salı günü 
s~: 13.30 

Adet 
295000 

4425 331. 88. Açık eksiltme. 15-9-G36 
Sah günü 
Sa~ 14 

Yumurta 

Kilo 
1550 

1705 127. 88. Açık eksiltme. 15-9-936 
Salr günU 

Saz 14.15 
Kaymak 

Un 
Makarn;t irmikli 
ve kuskus. 
Şehriye 
İrmik' 

22500 

'9400 
2200 
2700 6700 502. 50. 

Kapah. Zarf. 15-9-936 
Sah g-ünü 

Sa: 14.30 

Zeytin yağı 12000 6S4o 513 Kapalı Zarf. 15-9-936 
Salı günü 
Sa: 15 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kuru çalı fasulya 
Kuru barbunya 
Nohut 
Yesil mercimek 
Kırİnızr .• 

Kuru soğan 
Sarımsak 
Patates 

" 

8900 
6700 

10200 
6000 
6500 
4400 
2750 

28500 
410 

43500 

6997 524. 78. 

3617 271. 29. 

3879. 20 29 l. 94. 

Kapalı Zarf. 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

15-9-936 
Salı günü 

Sa: 1 5.15 

15-9-936 
Salı ııüııii 

Sa: 15.30 

15-9-Q36 
S::ilı g-ünü 

Sa: 15 

Bursa pirinci 36800 8832 662. 40. Kapalı Zarf. 15-9-936 
Salı ı?:Ünü 

Sa: 16.30 

Beyaz peynir 16100 5957 ' 446. 78. Kapalı Zarf. 15~9-936 
Salı günü 

Sa: l 7 

1 - Komisyonumuza bağh yatılı liselerin yukarda miktarr. muhaminen bedellerile: 
ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı erzaklar kapalı zarf ve açık 
eksiltme suretilc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılac~k -
tır. !stcklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni 
yrl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale icin tayin edilen 
saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: llk 
tcminatlannr be1li gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacaklan ir:şaliye 
ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmalarr. 

3 - İsteklilerin şartnameleri ko~isyon s~kreterliğinde görüp okuyabilecekleri ; ı:ın 
olunur. (729) 1377 

•• • .L~ ı ~~' ,Sifık.e.J.;i. iıtatı .. on kar~uında 

Tesi~indenbl'!ri gösterdiği muvaffa kiyetler J<Ultiir Bıı ka_n lığıncı:ı tıı k
dir bııyıırularak bu yıl resmi okullarla muadeleti de tasdik olunmııs· 
tıır. Yabancı lisanlara ehemmlyet verilir. Kayıtlfır::ı başlırnmrştır. 

Pazartesi, Persembe günleri öğleden sonra. müracaat edilmelidir. 

Adres: Cağaloğlu Mollafeneri caddesi No. 43 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 
Müte:ıhhidin kanunt müddet içinde muvakkat garanti 

sini kafi garanti miktarına çıkarmamilsına ve mukave
leyi yapmamasına binaen ihalesi feshedilen leyli Tıp Ta
lebe Yurdunun. 7 50 çift terliği yeniden açık eksiltmeye: 
konulmuştur. 

1 -· - Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat 15 te 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır~ 

2 - Tahmini fiyat bir çift terlik için 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. 
4 - İstekliler nümune ve şartnameyi komisyonda gö

rebilirler. t stekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasi
le 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte ko.misyona gelmeleri ( 709) 

.1175 

iktisat Vekaletinden: 
1 - Açık eksiltmesi on beş gün müddetle uzatılan ve 

17-8-936 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen 
Marmara mıntakası "İstanbul,, ölçüler ve Ayar baş mü
fettişliğinde kurulacak olan mütenavip ceryanlr elektrik 
saatleri ayar masası verilen fiat haddi layik görülmediği 
kin şartnamelerde yapılan aşağıdaki değişiklikler dahi
linde yeniden on beş gÜ!-1 mµddetle açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - A" Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu madde
sinde yazılı teslim müddeti ayni şartlar dairesinde · beş 
aydan yedi buçuk aya çıkarılmıştır. · 

B" Fenni: şartnamenin 24 üncü maddesi ve III üncü 
faslının A ve B kısımlarında yazılı 3 Voltmetre ile 3 am .. 
permetre E sınıfından değil yanlış payı 70 O, S olan F sı-
nıfından olacaktır. 

3 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9~936 
Perşembe günü saat onda İktisat Veka.Ietinde yapılacak 
tır. ( 5 3] ) ( .5 5 o ) 1159 

.. .. ~.; . .-A1l~Bahçeıindev " 
Ru Rkşam tırnınmış zurnacı EJTıın 

gece:ıidir. Emin zurnA ile eıı.za ~ti

rak ederek milli havalar çalacıık , .e 
bayanlsrdan mütesekkil bir heyet 
tıırafında:Q milli oyunlar oynanacı:ık
tır. 

Büyük.adada liman çıkmazında 40 

No, rada sa kin iken elyevm il.fam.et 

gahlarr meçhul Hristo Haral~.mbeıs, 
Eteni ve Kalyopiye. 

Adalar Sulh mahkemesinden: 

Hayretle şayian ve müştereken 

mutuarrıf bulunduğu HeybeliadadR 

yalı caddesinde 88, 90. 92 No. lı evın 

gayri kabili t~ksim olduğundan açrk 
artırma ile satılarak ıBÜyuunun, iza

lesi hakkında Hayretin aleyhinize 
11çtrğı davadan dolayı nammıza çıkarı 
lan davetiyenin arkasında mübaşir 
tarafından ''erilen şerhte ikametgil.
hınız me<:hul bulunduğu beyan edil"' 
miş olduğundan ilanen tebliğat ifa· 
ııuna ve duruı:ımanın 14-9-936 saat :ıo 
na bırakılmasına karar verilmiştir. 

O gün ve ~aatte bi.zzat gelmeniz ve
ya bir vekil göndermeniz aksi tak • 
dirde gıyabınızda muhakemeye tıa
kılaeağı tebliğ makamına. kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (25318) 

ZAYI - Robcr Kollejden 933 te 
a\dığım sanayi kursları diplomaamı 
kaybettim yenisini alacağımdan hük 

mil yoktur. Fa2lı Cörliş Bebek. 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ~o. 30 

(Cağaloğlu ec!:anesi bitişiği). 

Tel. 22566 

BAYLARA LA'Z.IM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZA NEDE SATILIR 

• 
Sahibi:Ahmet Emin . YALMAN -

UmumJ Neşriyatı idare Eden: 
S. SALIM 

Gar,elecilik ve Neşdyat Ti~~k T ... imitel 
Şirketi-Ba~ıldıgr )1Cr 'l'AN nıatbaıı.sı 

' 
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HASAN PUDRALARI 
!nce, hassas kadınların 

en büyuk zevkleridir. Be
yaz, R~el 1-2 Pembe, 1-2, 
Okr, 1-2 renkleri "' ardır. 
Türkiyede pudra ve ıtri -
yatta en ziyade muvaffak 
olan ve beğenilen Hasan 
pudralarının taklitlerin -
den sakınınız ve Hasan 
markasına ve ismine dik
kat ediniz. 

HASAN TIRAŞ PUD -
RASI 20-30 kuruştur. Ha
san Çocuk pudrası kutu 
20, paket 10 kuruştur. Ha- 1 
san Talk pudraı:ır yarını 
kiloluk kutu 40 kuruştur,. 

~ 1 

HASAN 
RUJ ve 
Allıkları 
Fransada Koti ve Ame -
rikada Mişel ne ise Türki
yede ruj ve allık ancak 
HASAN markasıdll'. Ka-
dınların ve güzellerin ha
yati istekleridir. Sabit, 

açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, allık 35 kuruştur. 
Hasan deposu: lSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Kızı1toprak Türk Hava Kurumu tarafından 

Kır Balosu 
• •• 

Fenerbahçe BELVU bahçesinde 
5 Eylül Cumartesi akşamı 

Sabaha kadar fevkalade eğlence 

Şimdiye kadar görülmemiş numaralar 
Bütün vesaiti nakliye tabesabah temin edilmiştir 

Dühuliye 50 kuruştur 

Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarına 
• 

TUZLA iÇMELERi 
fçme trenlerinin vapurları Köprürlen 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,10 - ll -

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. ------· 

"'1119-- Beyoğ lu - Tünelbaşı - Yeniyol ---. 

Kız veALMAN L·ıses·ıveTicar~t 
erkek Mektebı 
Ta:.c. devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

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

l•-------•ed.ilmesi.--------• 
1187 

Şirketi Hayrjyeden: 
Yalnız EylÜlün 2 inci ÇARŞAMBA GÜNÜ 

· Saat 17 de Üsküdardan Kabataş ve Sirkeciye ve 18 
de Sirkecideı1! KabataŞ. ve Üsküdara yapılmakta olan 
araba vapuru scferlerinjn 2 saat evvel yapılacak ve . 
Saat 20 de Üsküdardan Kabataşa ve 20,3 0 da K aba
taştan Üsküdara olan araba vapuru seferlerinin de ya
pılmıyacağrnr ilan olunur. 

2 o PO SC!j ırı •.• - - .. - . - . - . : • - ___ _..:.:...=_..:· _:----. --: - - ·- ~. 2 - 9 - 936 

l§le hu en ufak fark 
Krem Pertev'in faikiyetini 
11ize anlatabilir, Çünkü: 
Krem Pertevc Herhangi 
bir teeadüf ün veya mahi .. 
yeti meçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışrlmış ve çok tecrü .. 
belerden sonra. kibar maha
file takdim edilmiş );ega
ne Krem olup başlıca feva
idi: Ciltteki mesamatr yu • 
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesamatı harici 
tesirattan muhafaza ede -
rek cildin pürüzlerini def' -
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve iera veti -teı 
nün eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın sıcağın, kışın soğu -
ğun tahribatına mani olur. 

619 ______ , 

DiŞ HEKiMi 
Halil ilyas AKBEN 
Viyanada toplanan beynelmiiel 
diş tababeti kongreı:ıinden av
detle hastalarını tedaviye b~
ladı. 

Ankara Caddesi 6ô 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanmmır:J sıhhl saç boyasıdır. 

INGILIZ KANZUK E~~SI 

Beyoğlu - Ist.anbul 

Deniz Yolları 
i Ş LETM ES i 

Acenteleri~ Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

1 • 

-- zade Han. Tel. 22740 -11 

Kamyonlarına haddinden fazla yük atan 

KAMYON SAH i PL E R i N E: 
32X6 ve 32X6 1

/ 2 lastikler azami on kat .. 
lıdır. Kamyonunuza fazl.a yük. attığınızda en 
kuvvetli lastiği takmağa dikkat ediniz ve 

SEiBERLiNG 
Fabrikasını n sırf bu gibi hizmetler için imal ettiği 

x 
Hususi 

Ekstra Plai 
12 katlı 

Lastiğ i k ullanın ız 

Bu lastikler diğerlerine nisbetle yüzde 50 
den daha fazla dayanabildikleri .halde 

fiat farkı ·ancak yüzde 10 dur. 

Birinci mal 32x6 10 kat l ı Tarife fiatı 120,40 lira 
,, 

" 

,, 32x61
/ 2 " 

n 32x6 12 
" Ekstra 

Plai 

,, 138,90 " 
,, 132,44 1' 

~1':.t~~~ 32X6 EKSTRA PLAi LASTiGi ~~~:'zr:.~·-
rıce kadar tasarruf edebileceğinizi yukarıdaki rakkamlar sarih 

olarak lsbat ed iyor 
Beyoğfu, istiklal caddesi No. 30 , ARŞiMiDiS MÜESSESESi 

MEKTEPLERE--. 
Tahsile gelecek talebelerin ihtiyacı olan yatak, battaniye, havlu, çar,af, 'ı 
pijama ve çama,ırları marka ve numaralarla çok kııa zamanda hazırla. 

nıp tealim edilir. · 

- l stanbul Sultan- HASAN Hu·· s N u·. Bursa -
hamam No. 4-24 Pazarı 

l 
En Mükemmel ve Emsalsiz 

• • 
MOTORLER 
~ TÜ fE:Dde 

En U C U Z fiatla 
Satılır 

SALIPAZARINDA 

, 

___________________ .... 3 Eylül Perşembe günü Kara -
SATiE SiRKETi 

Merkezine veya Şubelerine KARYOLALAR 
Fabrika fiatma satılıyor 

Asri Mobilya Mağaz~sı ~~~~r · 
İstanbul, Rızapaşa yoku§u No. 66 Tel. 23407 

deniz postasına kalkacak olan 
COMHURlYET vapuru yalnız 
bu sefere mahsus olmak üzere 
PERŞEMBE saat 24 le kalka-

cak ve YUKUNO HAREKET 1 

Müracaat edilebilir 
GUNU ALACAKTIR. (866) 

.... --------~.~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilaçlarınızı Bahçe 
kapıda SALiH NECATi den alınız. Reçetelerinizı A s R .-1. s A ç B o y A s 1 

büyük bir dikkat, ciddi 
bır istikametle hazırla.nır. 

Leke bırakmaz, tabii sabit, 
bir renk tetnin eder. 


