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H •. M. Edvard Vlll 
Canakkaleye geld_i 

Başvekil İzmirden 

Başvekilimizin 
nutku 

Aziz misafirimiz bugün 
meç~ul askerin 

mezarını ziyaret edecek 

izmir fuarını dün on beş 
bin kişi ziyaret etti 

•• zmir, senelik fuarını açmıf· 
tır. Batvekilimiz lamet ln-

&nü orada kendine hu sadelik 
•e samimiyetle bir nutuk söyle
llıittir. 

Bu nutukta, \berinde uzun uzun 
dUJııiması Jazım noktalar n.rdır. 
)lemJeketin dahili ticareti, karşılık
b tanışması, fuann milletleranısı bir 
llıahlyet alması, lzmirin inkişafı hak
llıııda İsmet lnön\inUn ortaya koy
duğu düşünceler, İzmir için de, mem
ı.et için de yüksek kıy~ bir iş 
Programıdrr. 

Bugünlerde bu ıütunlanmm yttk
lek misa.firimlzln ziyaretile ali.kalı 
lnel"ZUl&ra ayırmak istediğimiz için 
~\·ekilin göronUne koyduğu mtihlın 
b\enııeket meselelerinin münakaşa.
aııu birkaç gün sonraya bırakıyoruz. 

Nahlin yatı bu akşam Çanakkaleden 
şehrimize doğru ayrılacak 

[Arkadatımız Mecdi Sayman Çanakkaleden bildiriyor] 

----------·-----

Bugün yalnız §U kadarını söylemek 
isteriz: lzmlr'.ller 14 sene· e\'\'el bu
ttlnıerde ~k mes'ut dakikalar geçir
IQlşıerdl. "Allahm bugünü de var
ı...,!,, sözüyle, eski kal'anhkla yeni 
~vuştuklan saadet arasmdakf dün
~ kadar büyük farkı anlatmak 
ldJı canlı bir ifade tanı bulmuşlardı. 
lurtuıuş gtlnlerlnl hatırlamak husu
'1nıda da, hmiıin bayramlı fua.r gün
lel'fnbı. ıııevldıı.l ve heyecanmı duymak 
h111usunda da bütün memleket b
'drle beıaberdlr. 

"Bo..JOOkil lmıet lnönü lzmir fuarını uğurlu elleriyle a~rkn 

A. E. Y, 
• • 

Birleştirici 
hatıralar 

Vlll Edvard lngiltcredc bir hava manevrasında (ortada) 
(Bütün tafsilat 6 ıncı sayfamızda] 

ispanyada dün 2000 
kişi daha öl_dü 

Aomanyad-;J 

Titüiesko 
1 

kabineye 
girecek mi? 

Lonara. 2 {Raayo • Tan) - Dey
li Telegr.af gazetesi bugUnkU nüsha
sında eski .Romanya Hariciye Nazın 
TitUleskonun birkaç gün sonra yapı-
lacak Küçük Antant konf eransmdan 
sonra tekrar Romen kabinesinde 
eski mevkiini alacağını, haber veri-

B ugUn bUyük misafirimiz Türk 
kara sularına giriyor. Fakat 

~disini henüz bugün aramızda gör
?niyeceğiz. Kral Sekizinci Edvard Ça
~a.kkaıede bir gün duracak, harpte 
0le.n Britanyalı askerleri ziyaret ede
Clektir. Cihan harbinin en çetin çar
l>tıı:na sahalarından birini de dolaşa

• yor. 

Asiler lrun' da muvaffak olamadılar, Ma-r-aş-al----Fe-v-zi--Ça_k_mak 

asi tayyareler bir İngiliz, bir de Alman Hopa, 2 (~:~aı!~abirimizden) 
harp gemisini bombardıman ettı•ıer -Mareşal Fevzi Çakmak, beraber-

lerinde General Kazım, Korgeneral 

~~kbr, bu korkunç dövüşün hatıra- _A_s_i_Ie_r 
"'11 arasında. saatler geçirecektir. 
..,,,Bu hatıralarda, acaba İngiliz - Londra, 2 (Radyo - Tan)' - lspan- ı 
"lll"k dostluk ahengini bozacak bir ya dahili harbi iki gilndenbcri şi -
bıaııiyet var mı? Bunun aksini zan- maide lnın şehri etrafında en kan!ı l 
~· ve şiddetli günlerini ~cçiriyor. Asi- ı 
h ıyoruz. Çanakkale dövUşü, cihan Ier lnmu hükumet k~ıvvet!(•rinin c-

- ------ Muzaffer, Tümgeneral Tevfik ve Ge-
1 nel lspektör Tahsin Uzer olduğu hal

de bu gece saat 20,30 da ilçemizi şe
reflendirmişlerdir. 

ILrbinin yegbı centilmence çarpış-
~.... lin.den zaptetmek için ıki giindenberi 
-ıdır. Her iki taraf, vazifelerini 

fhPınak için bütün gayretlerini sar- şehre bomba ve gülle yağdırıyorlar. 
et~ olmakla beraber biribirinin Son asır içinde bu kadar azgın bir 

lr._ bombardımana uğrıyan şehir çok az
-.cşıhklı hürmetine daima layık kal-
ttuilardır. Eğer harbin icabatı müsa- dır. Asiler kırk sekiz •.rnattenberi ka-
lde etseydi, Çanakkale dövüşünün sabaya binlerce menni atrnıı;lar, tah 
~unda İngiliz ve Türk muharipleri rip etmedik az bir yer bırakmışlar
•ıt>erlerinden çıkarak iki efendi spor- dır. Bir aralık top ateşir.den sonr.ı 
~gibi biribirlerinin ellerini sevgi ile [ Arkası ~ incide ] 
~abUeoeklerd.i. 

sulh ve demokrasi idealleri namına 
elde edilmiş müşterek bir muvaff a
kıyettir. Asi Kttmandan General Franko 

Yunanistanda 
yeni rejim 

Yunan Başvekili General Metaksa
sm yeni Yunan rejimi hakkındaki 

beyanatmı dün bildirmiştik. Bugün 
de bu beyanatı biltün tafsilatile ü
çüncü sayfada veriyoruz. 

(Yeni Romen kabinesinin teşkkülünden 
sonra Romanyada kendini gösteren va:ıi -
yet ~akkmda Bükreı muhabirimizin gön -
derdıği tafsilat ikinci sayfadadır.) 

Rusyada isyan, 
ihtilll yok 

f .~iskova, Rusyada isyanlar c;ıktıfı ha
~rıru kat'i olarak tekzip etti. Bütlin taf
ııllt 9 uncu sayfada 1 

~u sahada harbi biz ka.z:andık. !n
~er çok fedakarlıkla dövUştWer, 
~at bu dövUşme nihayet askeri bir 
) efe varmak içindi. Biz varlık, 
()kluk namına çarpıştık. Hem de a
~ardan beri ilk defa olarak menhus 
h. ih burada bizi terketti. Çanakkale 
b arp meydanında bUyük önderimizi 

Biz 1915 te Çanakkalede mağlllp 

olsaydık netice ne olacaktı? Rusya 
ile garp devletleri deniz yoluyla bir
leşecekler, müşterek cepheler ·kura
caklardı. Çarlık Rusyası harbi kaza
nacaktı. Rusyanın yüz küsur milyon 
halkı, muzaffer bir çarlığın emri al
tında dünyanın en mütearnz emper
yalist kuvveti haline gelecekti ...• 

Ha beşte harp var 
Ulduk. 

Çanakkale IJe ıulla 

A tatUrkün ve Tilrk milletinin 
bir Çanakkale zaferine, hariçte, 
~ taknnıarı cihan harbinin Türkiyet: ait lmımma, mevzii bir safha 
l't()ıliyıe bakmışlardır. Diğer birc:;okla-

.da Çanakka.ledeki muvaffakıyeti
~ harbi Uç sene uzattığını ileri 

rnıu,ıerdir. Bilhaıısa mütareke 
~erinde bu iddiayı bir itham şek
~ de Çok defalar Fransızlardan ve 

giijzıerden iıjittik. 
~8.!ta.kkale zaferine, 1918 senesin
hı . bugüne kadar devam eden tarihi 
'a~a ait ö!çtilerle bakacak olur
~ bu zaferi bUsbUtün başka bir 
~ kte ve mahiyette görllrilz. Çanak
'tlı e laf eri, bu ölçü ile yalnız bir 
~la.feri değildir, Türklüğü ve ln-

ği b~ blribirlne yaklaştıran 

ltalyaya vapur dolusu yaralı geliyor, Goredeki 
mustakil Habeş hükumeti büvük bir ham 

Harbin uzaması ve Çarlık Rusya
için hazırlık yapıyor 

sınm bozgunluğa uğraması yeni Rus- ltalya bügün Habq ülkesinin 
yayı doğurdu. Yeni Rusya dünya yU- ancak betle biri üzerinde 
zündeki kara gidişlere karşı bir ııet- hakim vaziyettedir 
tir; sulh için güvenilecek ve dayam- Londra, 2 (A. A.) - Habeş elçili-
lacak bir temeldir. ğinin bir tebliğine göre, Neca.şi, gal"" 

Demek ki verdiği netice itibarile bi Habeşistanın merkezi olan Gore 
Çanakkale dövüşü büyük ölçüde bi; şehrinden bir mektup almt,tır. Gore 
sulh hazırlığı olmuştur. Buradaki ha- hükfımeti reisi Volde - Sadık'den ge
tıralar iki milleti ayırmaz, bilakis len bu mektupta vilayetler şefleri 
birleştirir. Çünkü hem cihan harbi- mümessillerinin i3tirakile bir hükfı -
nin yegane centilmence çarpışmasını met kurulduğu, bütün idare dairele
hafıza.larda canlandırır, hem de sulh rinin muntazam surette i§l'!diği ve 
ideallerinin tahakkukuna doğru gi- vaziyetin sakin olduğu bildi:ilmekte
den yolun, tarihin çok garip bir cil- dir. 
vesi olarak, Çanakkaleden geçtiğini [İtalyanm Ha.beşteki vaziyeti hak 
hatırlatır. landa en yem tafsllit üçüncü nyfa -

J\hmef Emin YALMAN IDDdadır.J 

Ha'be§te dikkate 'değer tetkikler 
yapan lngiliz YilzbCJ.ı718ı Bro/U 

/:amir fuarının açılı§ gününde "Tan" /oto muhabirinin objektifiyle tesbit 
edilen canlı görünü§1cr 

[Fuardaki faaliyetler ve Başvekil lsmet lnönü'nün dün gece şehri· 
mize dönilşU hakkındaki h:ı.berleri üçüncü sayfamızda bulacaksınız] 

Trianon 

Macaristan muahedeyi 
yırtıyor mu ? 

. Buda peşte, 2 (A. A.) - Südest a
ja.nsıı hükumetin pek yakında Tria • 
non muahedesinin süel hükümlerini 
bozacağı hakkında bir haber yaymış
tır. 

Salahiyettar mahafilden bu habe
rin tamamen hayali ve asılsız olduğu 
nu bildiriyorlar. 

Türkiye 

İngiltere 
Ticaret muahedesi 

dün imzalandı 
Londra, 2 (A. A.) - Bugün dış 

işleri bakanlığında Türkiye ile BU -
yük Britanya arasında bir ticaret ve 
klering anlaşması imzalanmıştır. An
laşmanın metni on beş gUn sonra 
ne§rolunacaktır. 
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Yunanistan mektubu 

un n 
mühim 

hükiimetinin 
kararları 

Nletaksas rejiminin şıarı " Ahalinin devlet 
karşısında müsavi, devletin bütün ahaliye 

karşı adil olması " dır 

"ATEŞLi MUCADELE.: · Yunaniatanda milli talebe birlikleri 
komünistliğe ait kitap ve risaleleri toplıyarak meydanlarda yakı

yorlar· Yukarıki resim, Atinada Akademi meydanında yakılan 
Kitaplan göıteriyor 

A tına, (Hususi muh:ıbirimiz ya
zıyor) - Beş Ağustosta Yu-. 

nanistanda hüküm silrçn yeni idare
nin hariçte yaptığı akisler devam e
diyor. Dünya milletlerinin faşist ve 
antifaşist zümrelere ayrıldığı gözö
nünde tutulduğu zaman birincileri
nin lehtar, ikincilerinin aleyhtar ce
reyanlara sahne olduğu görülür. Yu
nanistanda örfi idare ilan edildiğin
denberi her zamankinden fazla bir 
silk~ hüküm sürmektedir. 

Komünistlerin üeri hareketleri ., 
on zamanlarda tiyatrolarda 
hükfunet 8*!amtarı saatlerce 

en I-aba vasıflarfa hicvediJiyor ve 
halk hük\ımet aleyhine teşvik olunu
yordu. Şimdiye kadar Yunanistanda 
bazı burjuva senkidn ve cemiyetleri
le komünist mebusları arasındaki 

vaziyet, çok defa bir burjuva reji
mi düşmanlığına yol açmış, hatta 
komünistler ileri giderek Ispaııy'l i
şinde solların kazanmakta oldukla
:rnm ilan ettikleri görülmü3tür. Bun
lar, devlet memurla.n kadro'3una da 
nüfuz etmekten geri kalmamışlar ve 
idare makinesini bu memurlnra a~ı -
lamakta oldukları merfı fikirlerle 
felce uğratmıyn çalışmışlnrdır. Dira
yet ve meziyetleriyle tanınmış bir as 
ker olan Metaksas, devlet ve milletin 
menfaatine matuf icraata kalkışbğı 
zaman daima komünistlerin hücumu
na maruz kalmıştır. Fakat 5 Ağus -
tos 1936 da ilanına karar verilen u
mumi grev teşebbüsü ile bu grevin 
komünistler tarafın.dan ihzar edil -
miş olması, hükumeti örfi idare ilii.
nınn. mecbur etmiştir. Bu vaziyete 
muhalif memleketlerde çıkarılan R.a
yialara rağmen 13 komünistten ma
ada hiçbir kimse tevkif olunınamış
tJr. 

Festival haftası 
Yarın akşam denizde 
fener alayı yapılacak 
İstanbul sezonu münasebetile fes

tival için gelen milli heyetler şerefine 
tertip edilen balo dün akşam Beyler
beyi Sarayında verilmiştir. Balo, çok 
güzel olmuştur. Festival heyetleri ba
lodan önce havuz üzerinde ha1..ırla
na.n püı.tformda milli oyunlarİru oy • 
namışlardır. 

İstanbul sezonu programı mucibin
ce yarın akşam Bebekte tertip edil· 
mesi mukarrer bulunan mehtap ale
mi, tehir edilmiştir. Bunun yerine de· 
nizde bir fener alayı yapılacak, bu a
laya festival heyetleri de iştirak ede
ceklerdir. 

Bir vapurun dibi delindi 
Limanımızdan transit geçen bir 

Norveç vapuru, dibi delindiği ıç·n 

yoluna devam edememiştir. Yarasın 
dan mazot sızan vapur, açığa götü -
rillcrek tamir edilmeye başlanmıştır. 

Yeni ve kat'i tedbirler 

Ş imdi, hükümet işe başlamıştar. 
Kaybedilen fırsatları telafi 

için hızla yürümektedir. Mctaksas 
reJımının şiarı: "Ahalinin devlet 
karşısında müsavi, devletin bütün a
haliye karşı adil olması., dır. Metak
sas, Makedonyada fazla tahribat ya
pan heyecanın önlenmesi i!~in kat'i 
tedbirleri aldınnıştır. ~fül! paranın 

korunması, Polonyadan fazla mik • 
tarda kasaplık hayvan alınmaması 
için haftada iki gün et ke3ilmesini 
VE> et ycnilmt>eini yasak etmiı;t.ir.ı 

lspanya vaziyetleri münc scbetiyle 
zeytinyağlarına fiat bindir!ldiği gö • 
rülerek ihracat menedilmiş, müzake
re sonunda etin fiat1 beş drahmi ol:ı.
rak kabul olunmuştur. lşçi sınıfmı 
komünistlerin telkinlerinden kurtar
mak üzere 10 milyon 600 bin lira 
sarfedilerek Atina, Pire, Selanik, 
Patras, Golos ve Kavalada işçi top
lantı binaları inşa olunacaktır. 

Gazete liatleri arttırıldı 

B u ayın başından itibar~n gaze 
tclerin fiatlan bir misli n.rt

brılmış, hususi bir kanunla iki drah
miye çıkanlmıştır. Parayı koru
mak için gazetelerin yapacakları 

kiığıt masrafları tahdit, ve piyanko, 
ikramiye ve tali oyunlar.ı ile meşgul 
olmalan menedilmiştir. Gazete için 
alınan 2 drahminin sahip, tabi, bayi 
ve rnüvezzilt>r arasında. ne nispette 
paylaşılacağı bir kanunla tayin olun
muştur. 

Hafta tatili bütün memlekete ve 
halk sınıflarına, bu arada mürettip
lere ve gazete işçilerine de teşmil e
dilmiştir. Artık pazartesi günü gaze
te çıkanlmıyacaktır. Cumartesi ba -
sılmak şartiyle pazartesı günleri e -
debi nüshalar satılabilecektir. 

Hukukta yapıla
cak değişiklikler 

Dün Üniversitede 
bir toplantı yapıldı 

Dün üniversitede Rektör Cemil 
Bilsclin başkanlığında yüksek tedri
sat umum müdürü Cevat, hukuk fa. 
kültesi Dekanı Sıddık Saminin i§ti -
rakiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda hukuk fakül~~.3i ·ırle yapıl

ması düşünülen değişikliklı .. r görü • 
şülmüş, bu arada hukukun dört se • 
neye çıkanlması meselesi de mevzu 
bahsolmuştur. Hukuk fakültesi dört 
seneye çıkarılırsa, mülkiye mekte • 
binde de tahsil müddeti hir sene 
arttırılacaktır. 

Güzel San'atler 'A.kademiainin 
yeni fube•İ 

Güzel sanatlar akademisinin şark 
tezyini şubesinde yemden ciltçilik, 

tezhipçilik, oymaoılık, levhacılık a -
tölyeleri tesis edilmesine karar ve -
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Davutpaşada bir 
araba devrildi 
İçindekilerden ikisi 
ağırca yaralandı 

Etyemezde, Davutpa§ada oturan 
Hamit, dün yeni aldığı bir beygiri, 
arabasına koşmuş, ve Mustafa ile 
Cemal adlarında iki tanıdığını da içi 
ne oturtarak, tecrübe yapmgk iste -
miştir. Arabaya ilk defa koşulan 

beygir, biraz yürüdükten sonra, bir -
dcnbirc çifte atmıya ve arabayı deli 
gibi yokuş ~ağı sürüklemeye başla
mıştır. Araba, bu şiddetli tazyik al
tında çok geçmeden devrilıniş \•e i • 
çinde bulunan Mustafa ile Cemal, 
yaralanmışlardir. Yaralılar hastane -
ye kaldırılmıştır. 

Bir tramvay kazaıı 
Rifat isminde biri, dün Dıı. vutpaşa 

aa, Etyemez tramvay durak yerinde 
dolaşırken, Sirkeciden gelen Yediku
le tramvay arabası kendisi 1c çarp -
m1ş ve hafifçe yaralamıştır. 

Altı metreden düflÜ 
lstavri isminde biri, dün Mercan -

da Valde hanının penceres'-ırfen aşa
ğı sarktığı bir srrada ba.'3ı dönerek 
altıı :metro yükseklikten yere dilşmüş 
ağır surette yaralanmışur. lsta\'ri 
hastaneye kaldınlmıştır. 

Paçavracı Mehmedi öldürenlerin 
muhakemesine baflandı 

Sarayburnunda paçavracı Gül Meh 
medin deposunda bekçilik etlen Se • 
lim hocayı sopa ve bıçak darbelerile 
öldürerek depodaki paçavraları çal
maktan suçlu Abdullah ile Sergis ve 
bıçağı saklıyarak cüriim delillerini 
ortadan kaldırmaktan suçlu Abdul
lahın dostu Saimenin diin, ağırceza
da duruşmalarına başlanmıştır. 

Suçlular, cinayeti i§lerliklerini 
kat'iyyen inkar etmişlerdir. Poliste
ki ifadelerini dayak zoriylc verdik -
!erini söylemişlerdir. 

Dinlenen şahitlerden hiçbiri, cina
yetin suçlular ufrafmdan yap~ığı 

hakkında kat'i bir §ey söylE>mernia -
lerdir. 

Muhakeme, tahkikatı yapan polis 
memurlarırun çağırılması için başka 
güne bırakılmıştır. 

Tenvirat iti erinde çalıf&Il 
ecnebiler 

Tenvirat işlerinde hala ban ecne • 
bilerin çalıştıkları göriılmÜ6tÜr. Kü
çük sanatlar kanunu mucibince bu 
gibi işlerde çalışabilmek ic;in betıe -
mehal mütehassıs olmnk lazımdır. 

Bu itibarla, tenvirat işlerinde çalı -
şan ecnebiler bu ayın on beşine ka
dar nafıa başmühendisliğine müra -

Teshin aletleri 
sergisine rağbet 
Şimdiye kadar 60 firma 

müracaat etti 

ispanyada_. dün 2000 
kisi daha öldü 

1 ~puııyuu..,. •• , l.LU•h•• ""' uuı .suıı Vi.J.ZıytJ uııı uu 
edcbilirsini::. Noktalı yerler asilerin 

u..,,, •• ı...uun "'"<.. y~a 

işgali altındadır. 

---- Başı Birincide ----
kısa süren, fakat çok kanlı bir piya
de harbi başlamış, iki t.araf iki bin
den fazla maktul vermiş, binlerce in
san da yaralanmıştır. Buna rağmen 

§ehir teslim olmamak için son inadı -
nı göstermektedir. Asi tayyarelerin 
de bombardımana iştirakımine rağ -
men şehri milislerin ellerinden al • 
mak mümkün olmamıştır. Bununla 
beraber asiler biraz daha ilerlemiş

ler, ilk ezici mukavemeti kırmışlar
dır. Asilerin San Sebastiyen üzerine 
yaptıkları bombardıman bir aralık 

durmuş. fakat tekrar başlamıştır. 

Madrit bugün de bombardıman edil
miştir. 

Malagada 
Diğer cephelere gelince, asiler O -

viedo civarında Salas kasabisını al
mıglardır. Cenupta en ehemmiyetli 

Bu ıene yapılacak yollar bir sahil şehri olan ve asilerin Fas 
Yeni belediye bütçesı gt>ldiği ci _ ilP. muvasalasını temin ederek vazi -

hetle belediye fen müdürlüğü bu se- yctte bulunan Malaga şu dakikada 
ne derhal yaptıracağı yolları tesbit asiler tarafından üç kilometre mesa

etmiş_tir. Bu arada Bebek - Rumeli
hisarı yolu ve rıhtınu ile Şişhane -
Tozkoparan - Tarlabaşı caddesi ve 
Şişli tramvay meydanı tamir edile -
cek, Şişhane - Galata kul~si yolu 
parke olarak inşa edilecektir. 

feden muhasara edilmiş bulunmakta 
dır. Asi tayyarel r şchıi şiddetle 

bombardıman etmişle:, muhim hasa
rata ve derin bir korkuya sebep ol -
muşlardır. Şehrin yakımla asilere 
teslim olması beklenmektedi!'. Mala-

Kabinede 
Başvekil M. Giral kabinede d~ 

ğişme yaparak geniş mikyasta bit 
halk cephesi hükümeti vücnda getfl" 
meye karar vermiştir. Hükfiınet bil" 
kaç konsolos ile Atina, Londra .;e 
Panama elçilerini azletmiştir. 

Paris, 2 (A. A. )- Havas aja!l' 
smın Madritten aldığı bir habere gO' 
re, eski Iç bakanı Salazar, sUel is)~ 
hareketine iştirakinden şüphe edile"' 
rek, Madrit nümune hapishancsind~ 
hapsedilmi§tir. 

Dışarda 

Londrn, 2 (Radyo - Tan)" - ts '. 
panya isyanının beynelmilel tesirlet1 
hakkında yeni haberler alınıyor. Ş~ 
diye kadar asilere sHah sevkindt 
transit vaziyetinde olduğu söylerıcll 
Portekiz hükfuneti, İspanyaya sil{ıll 
ithali hakkındaki kararı kabul etti• 
ğini bildirmiştir. Fakat · hük1lme~ 
mensup bir heyet bir Belçika fnbfl' 
kasından 800 mitralyoz tatınalmıştıl'· 

lngiltcro ve .F.ranoo hükumeti' 
İspanya isyımından dolayı ademi 0111' 
dahale prensipini görüşmek uze1' 

Dil alimleri gidiyorlar 

alakadar devletler murahhaı,•arı~ 
derhal toplanmasını iste.mişlerdif· 
Toplantı bu hafta Londrada yapıl• ' 

gn halkı deniz tarikiyle kaçmak için caktır. 

kadınlı erkekli kıyılara akın ediyor-
Dil Kurultayı içtimalarında bulun· lnr. Asiler La Lineada kadn'lı erkek

mak üzere şehrimize gelen ecnebi dil li yüz kadar esiri kurşuna dizmişler-
alimleri, memleketlerine dönmeye 
başlamışlardır. Yunanlı alim, dün A

tinaya gitmi§tir. Sovyet alimleri de 
bu akşam Ankaraya gidec.eklerdir. 
Alimler Boğazköy ve lzmire giderek 

dir. 

Hükumet 

Londra, 2 (Radyo • Tan) -
Madritten alman en son haberlere gö 

HükU.mete yardım , 
Paris, 2 (Radyo - Tan) - Bir I' 

·ııe zete, Fransadan İspanyol milisleri 

külliyetli silah ve cephane gönderi
1
: 

diğini ve scvkiyatm devam ettiğİ11ı. 
daha dün birkaç kamyon cephaneııtıı 

tJe' huduttan geçerek hUkumet kuvve 

caat edeceklerdir. Mütehassıs oldıık- hafriyat yerlerini ziyaret edecekler- re hükümete ait iki ganbot La Line

larını ispat ettikleri takrlirde ken - dir. a kıyılarına asker dökmek istemiş, 

· "ld' V• • Aksi1.~ rınc vcrı ıgını yazıyoL·. .J 

Fransez gazetesi de Fransız işçileri' . ' 
nin ispanya milislerine cephane sı dilerine nafıa vekaletince ıasdik c -

dilmiş vesikalar verilecektiT. Vesika. 
almıyanlar işten menedile··c1<l:? dir. 

Sovyet sefaret köşkünde 
çay verildi 

Büyükderedeki Sovyet sefaret köş
künde dün akşam tarih ve dil tetkik 
cemiyetleri azasile, Üçüncü Dil Ku
rultayına iştirak eden ecnebi ilimler 
şerefine bir çay verilmiştir. Çayda iki 
cemiyet iı..zalarile ecnebi alimlerden 
bir kısmı, Sovyet sefareti erkanı, 

matbuat erkanı ve daha bazı davet
liler hazır bulunmuşlardır. Çaydan 
sonra Sovyet Rusyada alınan iki film 
davetlilere gösterilmiştir. 

rilmiştir. Bu atölyelere eski sanat -
karlar şef olarak alınacaklardır. 

Bundan başka taleb~nin yapacağı 

eserler de istiyenlerc parayla satıla
caktır. 

Maarif Vekilinin tetkikleri 
Maarif vekili Saffet Arıkan önü -

müzdeki salı günü Ankaraya gide -
cektir. Saffet Arıkan, o gUne kadar 
üniversite ıslahatı ve orta mektep 
vaziyeti ile m~gul olacaktır. 

Romanya ve Bulgarhıtar.dan ge1e
cek göçmenleri nakletmek üzere de
niz ticaret müdürlüğü Kalkavan va
pur şirketiyle bir mukavele imza et
miştir. Şirketin Nazım ve Hisar va
purları yakında Varna ve Köstence -
ye hareket edecektir. 

Göçmenler Tuzlaya çıkarılacak \'e 
lzmit civarındaki köylere yerleştiri· 
lecektir. 

Şeker tirketinde toplantı 
lstiı.nbul ve Türkiye şeker şirketi 

hissedarları yeni şirketin teessüsü ile 
bir tasfiyeye karar vermiştir. 

Dün sabah, hissedarlar bir heyeti 

umumiye içtimaı yaparak eski şirke
tin tasfiye işlerile meşgul olmuşlar 

ve hisseler hakkında bazı kararlar al
mışlardır. 

muvaffak olamamıştır. Çarp1r-ıma es
nasında bir çok kimseler ölmüştür. 

Hükumet tayyareleri, asilerin bü -
yük karargahı olan Burgos şehrine 

bombalar yağdırmışlar. ha.staneye de 
isabet eden bombalar birçok kimse· 
!eri öldürmüş ve yaralamış, şehirde 

hayli tahribata sebep olmuştur. Bur 
gosun asi kumandam, hrtstane..ıin 

bombardımanını beynelmilel Cenev
re Kmlhaçı komitesine fiikayet et -
miştir. 

Hükumet kuvvetleri, tamamiyle i
hata edilmiş olan Huesça şehri Uze
rindeki tazyiklerini arttırmaktadır • 
lar. Hük\ımet kuvvetleri, Estrama
dur'de de terakki ve lrun şehri 

Hafif yemekler - Kuzu pirzola .. ı, ise asilerin taarruzlarma ncvmidane 
patates kızartma~•. \'it-ne re~elli pu- mukavemet etmektedirler. Hükumet 
din~. kuvvetleri Irun civarmda.k: en mil • 
Ağır yemekler - TaJa-. keba.brr et- him sevkülceyşt nokta olan Punşaya 

lah ve tayyare göndediklerini habt1 
veriyor. İngiliz işçilerinm teşkil et .' 
tikleri bir kızrlhaç heyeti de Madı1' 

• 'J) 
de varmıştır. Umanite ga !:?tesıfll 

·,08 
ispanya sosyalistleri için açtığı 1 ı'1 
de toplanan para 3 milyon trarı:.o 
geçmiştir. Bir Londra haberine gö~' 
Ingiliz hükümeti bir kısım JngiliZ ır 
çilerinin lspanya hük\ımet kuvYetl: 
rine iltihaklarının önüne geç01e~ 
karar vermiştir. , .,,, 
/ngiliz ve Alman harp gemifert 

bombardıman! B.İ' 
Cebelüttarık, 2 {A .A. )- nıti11~ ciiere mensup tayyarelerd~n ntı tef 

dört bomba lngiltcrcnin vorces 0~ 
kruvazörü ile, Malaga açıkl~r;,\1 
bulunmakta olan bir Alman dıS 

li bamya, sütla~. haki~ bulunmaktadırlar. yeri üzerine düşmüştür. 

--~~~~~----~---~~~------~--~~~--------------__..,,, 

Bugünkü hava: BULUTLU 
Riıtubcti ni•biye derecesi. durmadan ta· 

havvül etmektedir, Bu yüzden derecei ha· 
rarette de ufak tefek defişiklikler cörill· 
mektedlr. Evvelki cün vaaati yüzde 84 O· 
lan r:ütubeti niıbyede dün yü.:ı:de 43 kadar 
bir tene.:ı:zül kaydedilmiştir. Bucün hava, 
az bunaltıcı ve yarı bulutlu olacaktır. 

Dünkü hava 
Dünkü hava umumiyet itibarile açık ceç· 

mİ$. öğleden sonra bulutlanmı$tır! Hara -
ret gölgede en cok 25,4, en a.ı: 17,3, güne$ 
te en cok 54,5 derece olarak teıbit edil -
mİ$tir. Rütubeti nisbiye yüzde 41 dir. Ba· 
rometro 760 civarmda ıeyrctmieir. Rüzcfi.rt 
lodo&tıın aaniyede 9 metro süratle esmiı· 
tir. 

Geçen aene bugün 
Geçen &ene bügün hararet iblıtede aza· 

mi 26,9, asgari 18,j, cüne~te en çok 61 de· 
rece olarak kaydedilmiıtir. Rüzcir, sani· 
yede 5,7 metro camİ$lİr. Tazyiki nesimi 
760,9 milimerodur. Rütubcti nisbiyc yüzde 
65 tir. Akeam üzeri be3 dakika kadar ha -
lif ya(mur yaimıştır. 

• 
1 - Buıün İnıriltcrc ve Fransamn Uı; -

!er konferansı hakkında müşterek bir teb· 
liğ verip vermiyecckleri meselesi mevzuu 
bahsolmaktadır. 

2 - Italyan - Habeş uzlaşma komisvo· 
nu bugün işini bitirmiştir. Delegelerin ka· 
bul ettikleri karar, her iki hükumetin ajan 
!arma verilmiştir. 

5 - İtalyan kıt'alarmm hududu ııeçtik
leri haberi kat'i olarak tek.:ı;ip edilmekte· 
dir 

1 2 3 4 6 

8 7 8 9 10 11 1~ 

13 14 15 16, 1718 19 

1 2021 122
1
2a,1242s12" 

~ 28 29~0 .'..~,, 
- .. tıııır·ı 

9 aıncu ay Gun: 247 -.ı> ııVP1 
1355 HiCRi l3i:J /j 
Cema::iyeltihır AğııstoS 

16 ~:fti: ıs:~ 
Güneş: 5,29 - Öğle : 12,13 - 1k~5,ıı::3· 
Akşam: 18.39 - Yatsı: 2G.16 -
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döndü 
GUn 

Başvekil lzmirden ~fiti.EK 
A, Yeni Yunan •• • Cıgara! 

Ta· 
reıımı 

İzmir fuannı dün 
fuarda daimi 

on beş bin kişi 
bir pavyon 

gezdi, Mısır 
kurac.ak GeJ'd bizim için !;Ok büyük bir g«!'

llr kaynağıdır amma şu clgara da 
losana bir lillballllk verir değil mi! 
Ekmek yemede, su içmede bir ciddi
yet vardır da dgara içmede sadece 
kih bir sahte vakar, kih göze ba • 
tan bir kayıtsızlık görülür • 

J, 

Başvekil 
istenen 

Metaksas 
hedefleri 

varılmak 
anlattı 

.. Ordu, liava ve donanmaya büyük ehemmiyet verilecek, yeni 
tayyareler, harp ıem ileri alınacak,, dedi 

Atin&, 2 (A. A.) - Atina ajamı rlnin müfit buldukları her türlü te -
bildiriyor: Katimerini gazetesine yap şebbUslere giri§mek sallhiyetine sa -
tığı beyanatta ba§bakan Metaksaa, hip olacaklarını söylemiştir. 
Ağustosta wkubulan sıyaBal değiş - Her vilayet şehri kendine mah • 
menin kat't bir ihtiyaç neticesi oldu- mıs bir karaktere, bir harekete, ken
iunu kaydetmiş ve dem:ştir ki: dine ait unginlik ve alaka celbedici 

"-Memleket o zaman uÇuru.rn ke- hususiyetlere malik olacakttt. Böy -
narında bulunmakta ve komünizm lelikle, taşra halk ve bilha:ısa genç • 
tehdidi kan dökUleceğini haber ve - liğinin artık bundan sonra vil!yet a
l'en emareler tefkll etmekteydi. Biz, halisini doyuramıyacak vaziyette o -
kralm tasvibi ve milletin iradesiyle lan Atinaya gelmelerine lüzum kal-
bu muıt teışebbUse aara•l.naz bir mıyacaktır. . 
imanla giriştik. ORDU KUVVET! 

Diğer bazı memleketlerde olduğu Milletin askeri kuvvetlerinin ço • 
gibi, halktan çıkan ve kuvvetini ğaltılmaaına bütün mevcudiyetimle 

Ben clgara içmem, içene de kızmam. 
Lakin resmi memurlarm I~ başında 

el~ içmelerine hiç tahammül ede
mediğim gibi meseli bir ahş veri~ ı· 

1'88mda karşnndald satıcmm da ciga
ra içmesini hoş gönnem. Çünkü hav
salamda cigara gayri ciddi bir nes ne
dir. 

Bir aralık resmi dairelerde kah,·e 
içmeyi yasak ettilerdi. HAia cari 
olup olmadağını bilmediğim bu ya • 
sak doğrusu pek hoşuma gitmişti. 

Bu sözlerime şimdi cigara içenler, 
kahve tiryakisi olanlar pek haklı ola
rak lnzanklardır. Amma ne Ç8.ft ki 
bu kızınaJan bize iş ba.~mda ciga.ra 
içtiren IAü.ball sistemin hafifliğini 

gideremez. 
halktan alan bir milli hüku net cep- çalışacağım. Yunanistanın en müte
hesi Yunanistanda da kuruh.bilecek- rakki deyletlerle boy ölçuşebilecek 
tir. Bu itibarla, hadisatın gösterdiği bir orduya malik olmasına gayret e
lUzum üzerine kaldınlmış olan sis • deceğim. Memleketimiz, bıınun için 
temlere rllcu etmeksizin, memleket, llzmıgelen bütün vasıtalara malik 
halkı istismar etmeden onun menfa- bulunmaktadır. BUtUn Elen vatandaş 
a.tıerini koruyacak, hülrl'lmet eserine 

Pu•ıar açıldıktmı sonra "Tann o'bjektifilo methalden görilnü.şil 

Bu böyle oladursun Orta Avnı • 
padan dönerken ayağını Bük~ 

düpıüştü. Şehrin ana caddelerinden 
Elbıabet Bulvan) \'e (Kalea Vikt.or· 
ya) da dolaşırken bu iki büyük soka
ğın blrblrile ~.aprazlaştJğa yerde sey
~ferl idare eden polis gözüme ili~ 
ti. 

tarının iyi uker olmalarını arzu e-
Yardım edecek halk müıne88illerine diyonım. Bu maksada varmak jçin 
lahip olacaktır. bilhuea gençliğin milli terbiyesi:ıe 

Sistem olarak siyasal llem kaldı- dikkat etmek gerektir. Gerek aske
!'Ilmlfttr. Fakat ahllld kıymetleri u- rl, gerek sivil tayyareciliğimizin in
mumiyet itibariyle ta.edik edilmiş 0 • kipf etmesine dikkat edilecektir. 
lan eski ııyaaa adamlan yeni ıiste- Yunanistan bir deniz devleti olduğu 
me iştirak etmekten menedilmiye • için deniz kuvvetlerine çok büyük 
eekler ve böylelikle hükUmet eserine 

bir ehemmiyet verecektir. Bir kaç 
)'ardım etmiş bulunacaklardtr.,, 

torpito ısmarladıktan sonra., deniz 
VlLAYETLER iDARESi in§&&tı için tezgahlar kurmaya ve de 

Devletin idaresi hakkında sorulan 
bir suale cevap veren General Me
takaaa direktiflerin merker.den veri-' . 
leceği, fakat vali ve beledive reisle-

Harp veya 
müdafaa hazırlığı 

Fransada askerlik 
müddeti uzatılıyor 

Tokyo, 2 (A. A.) - Bahriye baka
lll Nagano tayyareyle Tateyamaya 
hareket etmlıtir. Mumaileyh, orada 
a.ıniral Takahqi Jrumandaemdaki 70 
harp gemisinden mürekkep bir Japon 
filoeunu teftiı edecek ve bundan IOD 

l'a filo, manevraya çıkacaktJr. Bu 
!nanevranm nerede yapılacaiı gizli 
tutulmaktadır. 

INGILTERIDE 

nlz tefekküllerimizi ıslah etmeye ça-
11§8.cağu. HUkftmet, ticsırctı bahri • 
yenin lnkfpfı için de ehemmiyetli 
tedbirler alacaktır. 

r '°" 
Haberler arasından 

seçtiklerimiz 
1ÇERDE: 

Devlet Demiryolları memur
larmm tekaüt sandığı nizam
namesinin tatbikine başlanmış
tır. 

• • 
MUf villyetinin Mutki kaza

sında tUtUn ekirri.ııe müsaade 
edilmiştir. 

• • 
DIŞARDA: 

&ski İngiliz Başvekili 
Corc dUn Londradan ilk 
Berline hareket etmiştir. 

• • 

Loit 
defa 

Moskovada beynelmilel genç
lik günü hararetle kutlula.nmış

İzmir, 2 (Hususi Muhabirimiz bil- Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağralı, 
diriyor) - Fuarı birinci gün içinde Adliye Vekili ŞUkrli Saracoğlu, Sıh-
14628 kişi gezmiştir. Tilrkofis Reisi hiye Vekili Doktor Refik Saydam ve 
Mecdet halı imalathanelerini tetkik iş, Sumer Bank Umumi direktörleri
etmektedir. Mecdet, halı ihracatının lerlle birlikte dün gece saat 23,10 da 
arttırılması çarelerinin temin edile- 1zmir vapurile şehrimize gelmişler
ceğini, halı iplikçiliğinin teşvik olu- dir. 
nacağını söylemiştir. General İsmet İnönü ve diğer ve-

Türkofis reisi, üzüm kurumunda killer, Sarayburnu açıklarında Dahi
piyasa talep ve siparişleri üzerinde tiye Vekili Şükrü Kaya, Hariciye Ve
de tetkikat yapmıştır. Tetkiklerden kili Tevfik RUştU Aras, Nafia Vekili 
alınan neticeler şayanı memnuniyet- Ali Çetinkaya ile RiyaeeticUmhur 
tir. seryaveri Celal tarafından karşılan-

Mısrr pavyonunda İsmet lnönUne ml§lardır. General İsmet İnönü, tz. 
izahat veren dahiliye ticaret müdürü mirden dönen vekillerle birlikte İs· 
Elmuhammet Sıtkı, Mısırın gelecek tanbul motörUne geçerek doğruca 
sene daha geniş bir teşkilttla daimf Dolmabahçeye g:ltmig, AtatUrke mü
bit pavyon inşa ettireceğini bildir- li.ki olarak tazimlerini arzetmiştir. 
miştir. Milli Müdafaa Vekili General Kizım 

Özalp ta bili.hare saraya gitmiştir. 
·İsmet İnönü 

lznıirde bir rüşvet 
Başvekil dün gece cürmü meşhudu 
şehrimize döndü lzmir, 2 (Husus! muhabirimizden) 

A ulusal .. _, f tık - Bugün evkaf memurlarmtan Ser-
rsı .1Z1IUr uannı aç • 

tan sonra evvelki gece lzmirden ay- vet, matbaacı Safadan be§ lira rli§-
nlan Başvekil İsmet İnönü, açılış tö- vet alırken cUrmilm.eşhut halinde ya 
reninde bulunan İktisat Vekili eeıaı 1 kalanmıştır. 

· Habeşte harp var 
ltalyaY.a vapur dolusu yaralı geliyor, Goredeki 

müstakil Habeş hükumeti büyük bir harp 
için hazırlık yapıyor 

Habeş imparatoru, yeni payitahtı ve nihayet İtalyan harbiye nezareti 
olan Gore şehrine dönüyor. Burası tarafmdan te'krar Habeşistana dön-

Londra, 2 CA. A.) - Askeı1 ma· 
kamıar, di1n parlimentonun son ka. 
tan mucibince U bin kitilık piyade 
kuvvıtini vücuda getirmek maksadi
le yapılacak efrat celp ve kaydma 
lrıiltealllk bir beyamıanıe netretmi§
tir. 

tır. 
• • 2,000,000 nüfuslu garbi Habeşıstanın dükleri takdirde tayyarel.ı:ı-:ine ateı 

Letonya hilk\uneti Milletler merkezidir. Italyanlar buraya gire· ı edileceği bildirilmiştir. 
Cemiyetinin JSlahı için bir memiştir. Bu topraklar Ingiliz, Isveç Kapiten Brofil diyor ki: 

AD proje vermiftir. ve lsviçre himayesi altındadır. Kral ''Habe§istanda çete harbi dur-
FRANS A • • Milletler Cemiyetinden bu sahanın makeızın devam etmektedir. Şımdiki Parla, 2 (A. A.) - Milli mtıdafaa '-tam Daladye dUn mebusan ve ae- Avusturyada bir hiıkim, va- kendisine verilmesini istemeye ka- halde Italyanın kontrolu altmda bu-

..:•-ine l. ... ıamadan evvel bir rar venniıtir. lunan arazi Habeşistanın ancak be;r llato meclislerinin ordu komiteleri AU._ """"P 
başkanlarını kabul ederek kendileri- hafta hapishanede yatarak Bu karar, Milletler Cemiyeti na- te biridir. 
._ mahk1lmlarm haya.tlarmı tet- mma vaziyeti bizzat tetkik etmek U- Geçen hafta Silveyş kanalmdan ~ ınlllt müdafaa meeelesi hakkmda 

kik etmi§tiıı. zere tayyare ile Habe§istaM. giden 450 Italyan yaralısı taııyan bir ge-
~~' rran.rs hOJrQ.me. .. ,. Habeş tıp heyetinden İngiliz Kapiten mi geçmiştir. 
tbıbi ukerllk hizmetini uzatmak için '·------------ Brofil'in tetkikatı üzerine verilmiş- Biz iki buçuk ay içinde be§ defa 
tetkikatta bulundufwıu ya.zıyor. Bir facia tir. Habeşistana girdik. Her defasında 

SiyaaaI mahafil böyle bir tedbi • İzmir, 2 A.A.) - Kemalpaşa Bel- Kapiten Brom, pilotu Kapiten Von İtalyan tayyareleri mal~mattar imiş 
"ha lüzumlu olduğuns müttefikan kahve yokuşunun. virajını freninin Rosen'le birlikte bet defa Habeşis- ler gibi bizi takip ettiler. Bulutla
~aat getlnnlt olmakla beraber bozulmasından dşnemeyip düşen bir tana gitmiştir. Her defa Habeg hu- rın üzerinde, onların motör seslerini 
~ddet hakkında henüz bir mutaba- kamyonda bulunan 18 yolcudan beşi dudunu geçiginde Italyan b'll'p tay· işitiyorduk. Fakat ne bizi yıkalamı
~ hlsıl olmamı§br. ağa- surette yaralan.mJ§tır yareleri tarafından takip edilmiş, ya, ne de Gore'yi ateşe tutmıya mu-

Sırp - Hırvat 
ihtilafı 

liırvatlara bazı imti-
yazlar verilecekmiı 

..... ~a, 2 (A. A.) - lstefani ajan
~ Belgraddi.n haber aldığına gö-
:· l"ugoslavya bqvekili Stoyadino -
~ lfırvat lideri Maçek ile \IYUllQ&· 

Nekadar 
Tlirldyede bir eene zarfında adanı 
bafPIB yenllea et mlktan 4 ki
lodur. 

o 
tnglltıerede bir tene zarfında a
dam batma yenilen et mDdan 
100 kDodur. 

Fuarda Devlet Demiryol'.an ~ıteSi 

vaffak oldular. 
Gore'de imparator namına P..u 

lmru'nun muvaffakıyetle hükümet 

Bir lıayli yaldızlı \'e renkli ünifor
ma giymiş olan seyrüsefer memuru 
bir elUe belki de içinde memleketin 
nazırlan, generalleri ve meb'mılan o
lan otomobillere yol gösteriyor, dl • 
ğer elUe de rahat rahat clgarasım !~l· 
yordu. "Belki tesadüftür, bu iware 
memur da bir istisnadır,, dedim. Fa
kat ertesi gün başka yerlerde de ayni 
tiryakilik ve laübalillk sahnesine şa
hit olduktan sonn bbde, dalrelerde 
ve kalemlerde cigara içilmemesini 
zemzemle yıkanmış bir i.det olarak 
kabul ettim. 

Bu satırlan bir memleketin poftsim 
tenkit için değil, gördüğüm bir telin 
bende bll'aktağı intibaı nakil için yaz. 
dıın. 

Yoksa Bükreşteld Rumen poll~l 
clgara içmiş veya içmemiş neme ge
rek iş başında bizimki l~yor yat 
!iilz ona bakın! 

B. FELEK. 

İstanbul radyosu 
Bu ay içinde hükumete 

• 
geçıyor 

kurduğunu gördük. Yekdiğerine düş- Ankaraı 2 (Hususi muhabirimiz• 
man olan Galla ve Anharikler müş- den) - lstanbul radyosu bu ay i~in· • 

terek düşmana karşı birleşmiş bulu- de posta idaresi tarafından devrah • 
nuyorlar. Birkaç hatta için yağmur- nacaktır. Posta idaresi radyoya yani 
lar dinip te yeni harekat başlayınca b' ki k .. h 1 kl 
ı h . il 

1 
ır ge l verme uzere azır ı arına 

talyanları ncenup cep esme er e - . 
meleri muhtemeldir. Orada göllere başlamı3br. Etımesutta kurulacak 
vararak deniz tayyarelari ,için bir ka büyük radyo merkezi hakkındaki ka· 
rargi.h kurmayı Umit ediyorlar. Bu rarname projesi Vekiller Heyetine 
noktayı da sonra Tana gölU ile bağ- verilmigtir. 
lıyacaklardır. Bu iki noktadan garbi 
Habeşistana havadan Jücum ede
ceklerdir. Habeş reisleri, k~ndilerlnl 
bekliyen akıbeti biliyorlar. Fakat 
vaziyetlerinin zayıf olmasına rağ • 
men topraklarını müdafaaya azmet
miş görünüyorlar. 

Leh generali 
Fra. sada manevraları 

tetkik ediyor 
En iyi Habeş generallerinden biri Reims, 2 CA.A) - General Rids 

Smigli ile Fransız erkim harbiye re
isi ve Leh Bqkumandanı General 

Gamelin, on ikinci ve on dördUnctl fır 

olan Rıfs Desta cenup cephesin1edir. 
Ve ileri hareketi için hazırdır. İtal
yanlar şimalde tutunabilmek ve Adis 
A babayı korumak için hayli uğraş • 
mıya mecburdurlar. katarın Suippes mıntakasmdaki ma.-

Galla ve Amharikler imparatora nevralarmda hazır bulunmak Uure 
sadıktırlar. imparator clönP.'"3e onun- Reims'den hareket etmişlerdir. 
la birlikte harbetmiye hazırdn·İar. 

.. , 
Generaller, orada General Smigly'• 

ye Lejyon Donör nişanının birinci 
rütbesini vennek üzere oraya gelecek 
olan reisicUınhur Lebrun'e milli.ki 
olacakla.rdır • 

Amerikanın bütçe açığı 
çqk fazla 

V&fington, 2 (A.A) - CUmhurrel
li Ruzvelt, tadil edilen timdiki maU 
sene bütçesinde 209.696.200 dolarlık 
bir açık olacağım tahmin etmektedir. 

~·tacak, Sırp • Hırvat ihWlfı
~. haui için keadt11trw bazı lmti • 
~ verecektir. Stoyaclinovtçln 
a-. temel yausmm llğvnıa ve Yu
"""111&"1anm idare lstikl!Jinl haiz 

etyiyoruz? 
'------~----------~ 

Safi açık 156.996.300 dolar tah
min edilmektedir. 

~~Ayete tabimbıe razr olacajı 
~~r. Bu villyetıer Sırble-

~. Bo.na, Bll'ft.tiD.n ft Slovak7&-

0000000000 
0000000000 
00000 

1nciff.erede lebse yemeelnl bil 
mesler. Ete daha çok ehf!nı 

mlyet verirler. Onun için daha 
çok et yerler. 

Fakat et rioat lçJn ilam gı • 

dalardanberidlr. Et )iyeme- 1 
mek IYhhatl sayıflatabutr MD
letbı gıdasmı alabUmesl lçJıı 
dalı& fazla et yiyebilmesini t.&
mln llzondır 

Mııır Bqvekili Pariıte 
Paris, 2 (A.A.) - Londradan dön• 

mekte olan Na.has Papmn idal'e • 
sindeki Mısır heyeti buraya gelmiştir. 

Nahhas Pqa, dl§ batanı ile görü • 
geceırtir. 
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No. 34 Yazan : Ziya Şaldr 

Kanlı bir müsademeden sonra 
asiler mühim telefat vermişlerdi 

Footing 
Bir yere giderken yürüyerek git

mek züğürtlere mahsustur. Kibar
lar için yürUyerek gitmek ayıp sa
yılır. Onlar bir yere gittikleri zaman 
eskiden arabayla giderlerdi, şimdi o-

Ermeni tercüman inat ediyor, A· }('mişler; esir ettikleri jandarma ne- tomobille giderler. Keseleri o kada
nıerikalı kadına, "idam" ı tercüme ferlerini, atlarile o kanlı cesedin üze- rma elverişli olmayanlar bile trnm· 
etmiyordu. Kadın, hükmü sezmişti. rinden atlamağa icbar ederek, artık vaya, otobüse binerler. 
Fakat tercüman, şakanın kadın işle· hayattan elçekmiş olan o şe!ıide kar- J<.,akat yürümek insan için yemek 
rindeki mu\•affakıyetini biliyor, ka· şı fena bir hürmetsizlik göstermişler- kadar lüzumlu bir şey olduğundan, 
til için "beraet etti", hayır "küreğe di. kibarların keyfini kırmayarak söz 
mahküm oldu!" diyor, beş dakikada Asiler, bu muvaffakıyet üzerine söylemesini bilen adamlar bu (foo
bir bWJka ceza söylüyor, takılıyordu. artık serbestçe yürUyeceklcr; Vf' hiç ting) kelimesini icat etmişlerdir. Bu 
Adliyenin önünde kapalı bir otomo- bir maniaya tesadüf etmeden, Çoru- da vakıa yürümek demektir. Fakat 
bile bindiler. Amerikalı kaı.lm, tereli- ma girecekler: şehri baştan başa yağ (footing) diye, işlerine ve eğlence
manla teklifsiz olmak için, bildiği P,e- ma edeceklerdf\. Fakat: Saıı Siiley • lerinc giderken otomobile binmeye 
ye arabada daha çok merak etti; man sırtlarındaki asileri dağıtan Pi- kudretleri bulunduğu halde, sağlık 
mutlaka öğrenmek istiyordu: Katil re Mehmet Bey, bu vaziyeti haber a- larını korumak için yürüyen adam-
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Faydalı adresler · 
telefon numaralt. 

itfaiye telefontan 

lstanbuJ 1ttaıyesı 
Kadıköy lttaıyesi 
Yeşilköy , Bakırkoy . Buyukdere 

24222 
60020 

Oakıidar lttaıyesi 50625 
Beyoğlu ltfaıyeıi 44644 
Büvükada Heybeli. Burcu. Kmah mm 

takaları içın telefon santralındaki memura 
vangm demek kilidir 

Ha-.tane telefonfan 

Cerarhpatı bastaneıı 21693 
Gureba hastanesı Venibıthce 23017 
Haseki kadınlar bastanesı 24553 
Zeynep Klmi1 hastanesı Usklldar 60179 
Kuduı hastanesi Çapı 22142 
Beyoğlu ZükOr hastanest 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpasa Nümune baıtaneıı 60107 
Etfal hastanesi Sişli 42426 
Bakırkôy Akıl hıııtanesl ı6,60 

nazc::.. 

at 11 de hasta •• ~ 
le vakti cenaze namaz, . 

miinde kılındıktan sonra Sirkec ...... 

geçirilerek Karacaahmette defnedile 

cektir. 

Kendisini seven meslektaşlarından 
ve arkadaşlarından arzu edenlerin 
cenaze merasiminde bulunmaları 

ailesi tarafından rica olunmaktadır. 

hangi cezaya mahk\lm edilmişti? Iır almaz, silratle. yetişmiş; asilerin lann yüriimesine denilir. 
O havalide mühim bir ekseriyet önüne geçmişti... Yapılan müsademe, Yürümek - ona isterseniz foo· 

Contract o,>nanıyor. lki taraf ta Çabuk !!Jrhhi yardım teşkilatı Y afadığımız ekonomi 
devrinde size pahalıya 
mal edilmek istenen 
nasihatleri •üpheli gö· 
rünüz. 

teşkil eden (Alevi) ler, (Hacı Bek· asilerin aleyhine neticeıenm şti. Ve ting deyiniz, istemezseniz yine yürü
ta.ş çelebisi, Veliyüddin efendinin) bu suretle de Çorum. hayli miihim mek deyiniz_ herhnlde insan için 
ne.5rettiği beyanname ile ikaz edil • bir tehlike geçirmişti. en tabii, en ziyade faydalı miimare
miş olduklan için bu müfsitlerin iğ- Buralarda bu müsademelcr cereyan sedir. Onun en iyi mevsimi de bu 

tehlikeli mmtalftld.a - vulnerable - Bu numaradan ımdat otomo 
dır. bili istenir 44993 

falatına kapılmamışlar; Büyük Mil- ederken, Ankaradan ı;önderilen Çer- sonbahar mevsimidir. 
let Meclisi hUkümetine tamamiyle kes Etem Beyin kuvvetle-i. ani bir lnsan yürürken en büyük adale
sadık kalmışlardı. baskınla Yozgata girmişler: if'yan ler işlerler, anc~k onların takallüs-

Yozgat isyanını, doğrudan doğru· merkezini, şiddetli bir tedipten geçir !eri pek geniş ve pek şiddetli olma· 
:va lstanbuldaki fesat şebe~esi idare mişlerdi. dığından kanda ne zehirler toplanır, 
~tmekte; ve bu isyandan, çok büyük Fakat. fıı:ıilerin rcislc>ri olan Çapan- ne de fazla sıcaklık hasıl olur. Yü-
ümit beklemekte idi. Hatta bu ümit rümek vücudun alt kısmındaki kara oğullarile. Halife ordusu kumandam, 
o kadar kuvvetli idi ki; saraydan Ça Postacı Nfı.zrm tam vaktinde ka<'abil- kanı ve lenfayı ağır ağır olarak kal-
panoğlu Halit Beye hitaben Pa.difFlh dikleri icin, bunları ele gcçirerıemi!)- be gönderdiğinden kalp yorulmaz. !n-
namına bir mektup yazıldığı gibi, e- lerdi. san yürürken göğsü - fliddetli TT'i.i-
sir edilecek olan askerlere verilmek mareselerde olduğu gibi - çabala· 
üzere üzerinde Padişahm turası bu • Yozgattan firar edPıl asılerle reis- maz. Ondan dolayı, insan vüf'udunu 
lunan binlerce terhis t.ezk~resi gön- ler. tekrar Zile üzerine <"t'kilmişler • makineye benzetenler, bacakları da 
derilmişti ... Büyük Mıllet Meclisi hü di. Çerkes Etemin kuvvetleri, bunları kanı yolunda döndürmek için kurul
kfımeti iskat edildikte'n son-a, bu ter ~iddetli bir takibe girışmişlerdi.. .. Bu muş bir motöre benzetirler. Bu mo
his tezkerelerinin bo.5 ye,.lcrınc hılm- sırada. Yunanlıların karşı;ıı.ı·lan mti törün knlpten uzak olması, yavaş 
leı· yazılarak askerlere tev·d edile • him bir kuv\'et ayırmayıı. mecbur 0 yavaş fakat mütemadi olarak işle- 1 

ce}<. bu suretle Anadoludaki asker · mesi, hem de adeta otomatik olma-
. lan miralay Refet Beyle Bolu ve Diiz-

lik hayatı, hitama crdirile" ~·<tı. sı, yürek için birer büyiik faydadır. 
Çapanoğulları ile Postacı N~izıın: ce isyanının bastınlmasmda en bü · YürUme kalbin büyük bir dostudur. 

kendilerine saray tarafmdan verilen yük amil olan Çolak lb1 ahim Bey de Çokça yUrüyen adamlarda kalp has
boJ bol vaitlcrin cazihf'_c;ınf! kapıla - Zile civarına gelmişlf'l"' büUin o h:ı- talıkları pek az görülür. 
rak isyanın bütün o ha valide intişarı valiyi ihata "' ederek asiıerlc müsade- Yürümenin mide üzerindeki iyi te-
için son kuvvetlerile ı:::ıyret gi.ister - melere girişmişlerdi. sirleı-ini de bilirsiniz: lştahı açar, 
mektelerdi. Jsyanı idare eden Çapsı.•ıoğu!lnrın- karnın boşalmasını temin eder. Ka-

Bu gayret sayesinde. lamamile d&n Halit, C<>lal ve Edip Bt>ylerle Pos raciğerle böbrekler de yUrümekten 
cahil ve mutaassıp halkın büyük bir tacı Ni•zım ve ( Aynıtt"ının usak1arıl rahatlarlar. Hele sinirlerin sakin
eksenyctini elde etmişlerdi. Kayma • (2) askere ve milli kuvvetlere karşı leşmcsi için yUrUmek en faydalı ~y
kam Pfre Mehmet Bey (1) ma.yctin- toplu bir halde mukavemC"t edem iye - terden biridir. Yürüyen kimseler da
de bulunan asker ve ıAlevi> lerçlen ceklcrini hissctmişJ('r ; iısileri derhal ima rahat olurlar. 
mürekkep 300 kişilik bir mücahit kü<:Uk kısımlara ayıraı·nk Ç'.ete harbi Yürümek yavaş yavaş olunca ona 
kuvvetile, isyan halinde bulunan nf' girişmislerdi. gezinti derler. YürUmenin bu hafif 
{Kara Hacet) köyünü sardtğı zaman, Burada bu kanlı mıi :>Ldemeler de- şekli ztyıflara, yaşlılara ve daha zi
köy halkına hitaben blr mektup gön vam ederken. isyanın ilk nıUrettiple- yade fikirlerile çalışanlara pek elve
dcrmiş: din, millet ve vatan hislerini rinden olan Çopur Ytı6Jf. maiyetin - rişlidir. Hızlı hızlı yürümeye ancak 
okşayarak birtakım nasihatlardan deki Çcrkeı:ı eşkiyasile ansızın Çorah kuvvetli, sağlıkları iyice yerinde O· 

sonra, kan döktilmeden tcııli.n olma- nahiyesi merkezine girmış: kasabayı labilenler dayanabilirler. 
lannı tavsiye eylemişti. yağma etmiş .. Nahiye müdürUnü ai- Yürümenin en iyi mevsimi bu 

Halbuki, müfsitlerin ruhhrına serp lesinin gözü önünde. ve feci bir şekil mevsim olduğ gibi, gtin içinde en i
tikleri zehirlerle düşUnı::elerini kay • de şehit ettikten sonra. bu zavallının yi zaman da sabahtır. Sabahleyin ye
betmiş olan cahil köylliler Pire Meh boynuna ip taktırarak kasabanın bii- ni doğan güneşe karşı yürümek insa
met Beyin bu mektubuna, çok acı ve ti.in sokaklannda sürükl!!tm\sti. na hava ve ışık getirir. Kırda yürü
co kağır bir cevapla muknbele gös • Çopur Yu~uf. bu zalimane vahşeti mek elbette şehir içinde yürümek
termi§lcr; ve ondan sonra da. şiddet- irtikap ile iktifa etm,.miştL Zavallı ten daha iyidir. üzerinde yürünü
li bir ateşle taarruza geçmişlerdi. şehidin arkasındaki elbıscyi sn~·dura ten toprak biraz sert olursa yorgun-

Arada kanlı bir müsade'lıe cere • rak, kendi sırtına geçirmisti. (Fakat luk daha az olur. 

Müzayede şöyle olmuştur: 
W N E s 

1 karo Pas Pas 2 karo 
Pas 2 kozsuz Pas 3 pik 
Pas 5 pik Pas 6 pik 
(W) oyuna karo (R l sı ile başlar. 

(S) küçük Şlem taahhUdünii yapma
maya nasıl muvaffak olabilir? 

• Bu meselenin halli 5 Eylfıl Cu
martesi sayımızda çık9.C'.a.ktır. 

1 EylU:l sayımızda çıkan 
meselenin halli 
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Koz trefl. (::;) oynar ve 5 leve ya
par. 

Eğer hemen kozları diişürmeye 

ka.lkıı;sılarak ttetı (V) si oynanırsa 

meselenin halline imkan yoktur: zi
ra (W) koz (R) sını alıp pik (A) 
m oynar ve (S) bunu ·kesemez! Ke
serse işi büsbÜtUn berbat olur. (W) 

bunun arkasından ko:? ( 6) sını oy
nar. (E) de kör'lerini muhafaza edip 
bir karo atabilir. 

5 leve yapmak için -;arc: 
(S) kör (D) nı oynayıp aldıktan 

sonra koz (V) sini oyn;ır. Bunu 
(Wl (R) ile nlıp pik (A) nı oynar. 
(E) bir karo atar; CSl de kc~meyip 
kör (8) sini atar. (W) tekrar koz 
oynamak mecburiyetindcriir. (S) 
yerden koz (9) su ile alır. Bu nokta
da (El sıkışmıştır; ister son körü
nü. ister bir karo daha atsın, geri 
kalan leveleri . (S) e teslim etmek 
mecburiyetindedir. 

• 
ya netmiş; asiler, mUhim mıkdarda adalet, çok çabuk tecelli etm\~ti. Bir Şişman olanlar yokuş yukarı yü
telefat Yermişler; perişan bir surette, iki giin sonra Cemil Cahit Beyin gön rümeyi tercih etmelidir. Yokuş yu-
Mecitözü ile Çorum ar.ı.sındakl (Sarı derdiği müfrezclerle vuku bulan bir karı yürümek yağı, hele kalbin ı.?t- Düzeltme - Geçen Salı günü çı-
Süleyman) sırtlarına çekllmişlerdi. mUsademede Çopur Yuttuf malttul rafında toplanan yağları eritir. kan briç meselesi hallinde iki yan-
Buradaki müdafaa \'az~yet.i, asi1ere düşmüş, Nahi~·e müdiirUnUn mühür LOKJ\IAN HEKlM lışlık olmuştur. 
çok müsaitti. ve sair kıymetli esyaıu o muhterem ~--~-~--~~-~"'!!'!"_.......,... l. _Son taraftan lO uncıt satır: 

Fakat bu sırada, (Bayram Efen · sehidin kanlı elbisesinin cepleıi!1c1e' YENi NEŞRIY A 1 "Sonuncu kör ve kozun (9l su ile" 
di) nin idaresinde buluı•arı Havza ku 7.uhur eylemişti. 
vayi Milliye müfrezesi He, fırka ku • Zile civarında , etranarı r~vrilen a- Çıplaklar 
mandam Cemil Cnhit Bey tarafından siler, çete harbine de •1ztın 7.aman mu Refik Ahmet Scvengil'in "Çıplak-

yerine "Sonuncu kör ve <El de ko

zun (9) su ile" olacaktır. 

2. - .Gene sondan 4 üncü satırda 

Müracaat yerle~ 

Denb yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkö7 ıskelesl) 43732 
Sark Deınıryollan Sirkeci 23079 
Devle ~emiryollan Hayd.a.rııap 42145 

* • HALK OPERETİ: Taksim Bahçe•İn· 
de bu akşam 21,45 te (Tarlakuşu bü
yük Operet 3 perde. 

Şatranç olmpiyadında Almanlar 
birinci oldular 

Münih, 2 (A.A) - Şatranç olimpi
yadı bitmiştir. Müsabakalara 21 mil
let iştirak etmiştir. Almanya 56 pu
vanla birinci gelerek altın madalyayı 
kazanmıştır. Macaristan 19 puvanla 
ikinci ve Letonya 18 puvanla üçün
cüdür. 

lntanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Müflis A vundok zadelerin lzmir
de Bulgurca çiftliği kira müddeti 
5-10-936 tarihinde biteceğinden bu 
ra işi için bir karar verilmek üzere 
alacaklılann 10-9-936 Perşembe gü
n Ü saat 14,30 da ikinci iflas dairesin 
de hazır bulunmaları iflas idare ka
rarile ilan olunur. (25374) 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'l 

kullanabilirsiniz. Yarım sa· 

at zarfında o tesirini gCS.. 

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yarım asır 

Jık şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerıce kişiden Krem 

Pertev hakkında samimi 

kanaatlerini sorabilirsiniz. 

ZAYI - Beyoğlu 44 cfi okuldan 
• 

aldığım şehadetnamemi kaybettim.. 

Yenisini alacağımdan eskisinin bük· 

mü yoktur. 

Feriköy Şahap sokak 
No. 30 Münteha 

BU TEC'llÜBEYE 
TANAHMUL EDEN~ 

YALNIZ ı-~ ~i .IA ı· A. l.!JiJfj#J M!r 
~ f1AV~! ı~ttJ!fJ/J! ııfJ~ 

11 ~fi' ~ ~? ~~.?1~ ;e'g~:f~~-zrt ?~~ 

~~:--

Sabah dokuzdan akşam saat be
şe kadar mat, saf ve sevimli bir ten. 
Gündüz tekrar pudralanmağa ha
cet yok.İşte; havalandırılmış yeni 
Tokalon pudrasının garanti muhas
senatı bunlardır. Bu cazip havalan • 
dırma usulü, Parisli bir kimyagerin 
keşfidir! Bu usul dairesinde havası 

toplandınlmış yegane hafif pudra
dır. Şimdiye kadar yapılan pudra • 
!ardan on defa daha .ıSaf ve daha 

ze bir makiyaj şeklini vermeden ka4 

im adi pudralardan tamamen başka. 
gönderilen 2 cebel topu ve 2 mitral- kavemet edemrmişlerdi. Biı kaç gün, lar" ismiyle yazdığı roman kitap 
yöz Pire Ahmet Beyin müfrezesine il dağlarda dolaştıktan sonra bir kısmı halinde bastırılıp çık?.rılın•ştır. Rea
tihak etmiş, Vaziyet, asilerin aleyhi • maktul diişerek, bir kJ.~mı r\J'l r.Pkilip lİSt bir görüşle idealist bir dÜŞÜno.!e 

"olamamıştır" yerine "olamıyabBir" 
, hafiftir. Bu usul. Tikalon pudrasını bir tesir yapar. Bu yeni Tokalon 

pudrası yüze yapışık kaldığı cihetle 
buna "8 saatlik pudra,, tabir eder .. 
ler, Artı,k ne parlak burun, ne yağlı 

cild görünmiyecek, belki rüzg§.r, 

yağmurun ve terlemenin icrayı t~ 
sir edemiyeceği mat, saf ve seviın· 
li bir ten görünecektir. 

ne olarak tebeddül eyle'lıişti. Nete • giderek bu kiitle. inhils:\J r.tmi~ti. Ar- bu kitabın ne.c;cine ha!c;mdir. ------ istihzarında kullanılmaktadır. işte 
Birkaç okuyucumuza cevap: lngil-

kim, yeni bir müsademeyi müteakıp tık kuvvC'tten mahrum olan. Çapan- Memleket alfıkasmdun mahrum, 
taarruza geçen asiler, fena halde ze- oğullarile Halife ordusu kumandanı şahsi menfaat ve eğlenceyi başlıca 
delenmişlerdi. Postacı Nazım da, birer tarafa. savuş hedef sayan kimselerin hayatındaki 

Pire Mehmet Bey, bu mıntakada- mak mecburiyP.tini hisscy1E•111islcrdi. rezalet. geçmiş asırlarm ılı:nali ne -
ki asilerle 'bu suretle çaroışırken; (Arkası var) ticesi olarak köylü ve halk tabaka-
kuvvetli bir asi kütlesi Çorum üzeri- - ---- sının hayatında hasıl olan sıkıntı ve 

· ' k l ç (l) (Pire JJ!chmet bey) mirnlrıy 

terede tertip edilip iki Se'lf'denberi 

hemen her yerde oynanmakta olan 

ne hareket etmiştı. nfa. Eat arı o - temiz duygulu memleket <;ocuklarr-
w k · miltekaidi idi. iki ay <!1mel ııcfat et-

rumu basmak ve yagma etme ti nm yurdun her sahada yiikselmesi -==-==========-==-= 
Bunlar; hiç bir maniaya maruz kal- miştir. için çalışmalan bu roman~ mevzu 

ve "TAN" ın 8 Ağustos sayısında 

mufassalan ve misallerle tarif edil
miş bulunan (Uç ki.~lik briç)te (1ml

nerablc) tehlikeli nwıtrtkrı !IÔkfıW. 

Ç · d k ( H · (f) "Aynacının uşal\lart'', oradalı·i madan, orum cıvann a ı atıp teşkil etmektedir. 
- ) k d ·1 ı · 1 ...ı· bir Kürt a..~retinin rcisleriydi Bun-Boaazı na a ar ı er emı=:. ~·uı. Holı'vut • İsta'"'bul magazı·n 

h 'k · b ı Ço • lann bu isyana iltihak ctnıe7erine, Is- u TAN 
Bu te h eyı ha er a an rum Jan Fiatmı tenzil ederek haf•.alık ola-

b k d N d. Be tanbuldnki (Kürt Tttali 'lemiyeti) 1 BONE VE iLAN ŞARTLAR darına ta ur uman anı e ım y, rak intiııara başhyan HoliVllt - Is . A ' 
d h 1 t k t . t l B tarafından aldıkları emir sebebiyet 1 er a mevcu uvve mı op am1ş, o tanbul mağazinin son nüshas.ı güzel 
ğn1.a dalmıRtı. Ve dc::ha! icap eden vermişti. resimlerle çıkmıştır. 
noktalar tutarak müdafaa vaziyeti_ (3) Maalesef ismini te8flit edeme- --------------
ne geçmişti. Fakat, akın halinde ge- diğimiz bu zat, umumi harpte (Ye-
len asiler, bu kuvveti her taraftan meıı) de esirken, mütarr.ıc~yi nıütca
çevirmişler; şiddetli bir müsademe • kip esaretten avdet etmiş, bu 1:azifc
ye girişmişler; Nedim Beyi §ehit et- ye de yeni tayjn edilm~ti. 
mişlerdi. 

Asilerin arasında bulunan o sarıklı 
mUfsitlcr. o cahil ve idraksiz gürühu 
teşvik etmişler; hiç bir dinin ve hiç 
bir vicdanın hoş gönmyeı.:3ği müna
sebetsiz bir harekete t.e.şvik eylemiş
di 

Asiler, zavallı şehit Nedim Beyin 
boğazına ip takarak yerlerde sürük-

Giresun Valisinin tef ti,Ieri 
Giresun, (Tan) - Vali Feyyaz 

Bosut Karahisar; Alucra, Tirebolu, 
Görele ve Bulancık ilçelerini teftiş 
etmiş, geçenlerde yağan büyük yağ
murlardan bozulan bazı köprü ve 
yollann düzeltilmesi için icabeden 
tedbirleri aldırmıştır. 

İstanbul 4 üncü icrasından: 
Satılmasına karar verilen 1680 li

ralık gayrimübadil bonolarının birin
ci açık artırması 10-9-936 perşembe 
gUnü saat 10 dan 12 ye kadar Bah
çekaprda kambiyo borsası önünde ya 
pılacak, kıymetinin % 75 ine alıcı 

yıkmadığı takdirde ikinci açık artır
ması 18-9-936 cuma gUnU saat 10 
dan 12 ye kadar ayni yerde yapıla -
caktır. lstiyenlerin gösterilen gün 
ve saatte mahnllinde bulunmaları 

ilan olunur. (25375) 

Bir aylık • • • • 
3 - • • • • 
6 .. • • • • 
1 Filltk .• 

Türkiye Dışan 
lçin için 

1 50 
4-
7 50 

14 -

8-
14 -
28-

llln için nıncılılı Sirlretlerine mu 
rRcaat edilmelidir. 

Kücilk ilinlar doirudaıı dotru:va 
daremizce almabilir. 

Kilcfik Ulnlarm S tatırhtı bh 
defalık 30 kuruştur. 5 uurdu fıu 
lası !cin satır başma 5 1nını, almır 
Bir defadan farlı için fekilndarı 
3 tO lrurue indirilir. 
r,iinll e:~cml! nllııha1Rr 5 kurustur 

bun un içindir ki, Tokalon pudrası, 

daha muntazam ve daha mükem -
mel bir tarzda yapışır, cildi hemen 
hemen görünmez bir güzellik taba
lrnsile kaplar ve yüze tabii bir gü
zellik verir ve modası geçmiş ve yü-

Gümrükte ipekli eşya satışı 
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden: 
13 6 5 kilo ipekli kumaş kapalı zarf usulile iç memle ... 

kete veya yaban illere satılıyor. İsteklilerin Açık Söz ga· 
zctesinin 26-8-1936 günlü nüshasındaki ilanımızı oku .. 
maları. (580) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Bir metro murabbaına J O lira değer biçilen Fatih yatı 
gın yerinde Fevzi tramvay caddesinde 103 üncü adada 
360 santim yüzlü 47 metro 26 santim murabbaı sahasııı
daki arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmutur· 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli~er 
35 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub.~le 
beraber 17-9-936 perşembe günü saat 14 te daimi encu .. 
mende bulunmalıJır. (B.) (933) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

'r an'ın hedefi: Haberde, fikirde 
herfeyde temiz, dürüst, aamim. 
olına.k, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

. -------------. 
~ünün meseleleri \ 

lstanbul festivali 
lt'estivalin ilerlediğin.l, kırk gün, 

kırk gecenin sonuna yakl~tığmı gö
rüyoruz. İlk defa geçen sene tecrübe 

·edilen ve bu sefer biraz daha inkişaf 
ettirilen bu hareketi takdirle karşı
larız; bu sahada tekemınüle gitmesi 
için Belediyeyi te11vlk etmek vazüe
lllizdir. 

Fakat bu işden beklenen istifade 
\'e btihdaf edilen ga~·e tamamile an
laşılamıyor. Festival İstanbulluya mı, 
dışarıdan buraya gelmiş Türklere mi, 
)'oksa. yabancı turistlere mi hitap e
diyor~ 

Her üç arzuya hizmet edilmek iste. 
bildiğine hül<mettirecek emmarelt-r 
Vardır. Bazı göze çarpan hataları o
na göre tetkik edelim: 

Eğlenceler yaban<:ı turistler için • 
te, gün doldurmaktan ba,ka hikmet
leri olmayan az ehemmiyetli hidise
lertn hazfi suretUe festival müddeti
nin kısaltılması ve tarihlerin te..c;;bi
tinden beş altı ay evvel işe ba..}lana -
l'ak, eldeki ln:ıkanları seyyah acen
taıan, yabancı muhabirler, müteka
ıif reklimlar gibi vasrtalarJa, o s.rra
larda fazlaca. turist çekilmesi da.ha 
lyj netice verir • 
Ka1dı ki biraz en·el &lftamtarak 

boğazın ' 'e Adalann yaz mehtapları, 
Plij mevsimi, Yalo,·a , .e Bursa gibi su 
tehlrlerinin en renıakh zamanlan da 
hu araya düşürülmüş olur. Festiva
le turist rağbeti fazJalaşırsa, o zaman 
ı, daha tekemmtil ettirilmeli ve 
san'atin, güzelliğin ,intizanun, kon -
torun her kısmında hakimiyeti te • 
tnin olunmnhilır. İçinden kı)·meUi 

dersler alınabilecek bir nümune olan 
Salzhurg festivallerini burada zik -
rede biliriz. 

Bizim için, hattl herkes irin, pa
hahltk rağbete engel olan bir kös
tektir. Feı;;th·alden istifade dairesini 
daha genişletmek için, ucuzlu~ doğ
l'U gidilmelidir. 

lialı sergisi 
Şark haucıJığmda Türk sa.n'at \'e 

ihtisasının gayet büyük ve kıymctU 
bir mevkii vardır. Halıcılıkta malze -
tne \"e boya t.ekıJiği, i~ilik nefaseti 
gibi maddi bilgi ve kabiliyetlerimizin 
l"a.nmda bir de, temiz, pürüzsüz saf~ 
lık ve sadelik i~inde güzelliğe bürün
tnUş sarı'atimiz vardı ''e hala ''ardır; 
bazı bakmı.."lnbklara rağmen o, ko~ 
loyca yiikseltilebilir. 

'.l'abiatteki hoş :renkleri ve şekiDe
ti, halk nıhunun saıı8J·.-ıi içinde bMit 
hatlara irca ve stllize etmiş olan 
•an'atkarlarunız, muhitlerinin, dü
§iinme ve realizasyon kabiliyetleri -
llbı aklslerinJ şekillendirmişler, o ne
fis haWanmız Uurine işleml5ler
dir. 
Cşak, Demirci, Kuta, Gijrdüs, Si

\'as, Kayseri ,.e sair halı merkezleri • 
bıizin eski ve nefis eserlerini Sultan
'hmet seccade sergisinde hayranlık
la se~Tetmek kabildir. 

Ne yazık kJ, esası bilgi Ue hazırlan
tnı§ olan bu iş, çok ehemmiyetsiz te • 
ferruat noksan ve ihmallerinden do
layı biraz aksaktır. Blrka~ lisan öze
tine küçük bir kılal'uz bile haZll'lan
bıaınışhr. 

İçeri giren, mütehassıs da olsa, 
bek ~ok şey anlnmndan çıkmrya 
lllecbur oluyor • ilahların iizerin -
cleld num~lar n 11.ahlar birer f;ir-
1'inUk lekesi şeklinde göze batıyor. 

Neden teferruatı ihmal ediyonız? 
llütUn iyi ta.raflanmm bu kolay n U· 

~Uı ınütemmimin uzak dunnasın • 
~an dolayı ekseriya tesirsiz \'e sönW< 
'\alıyor. 

l{arika tür sergisf 
L ~ürk kültürünün akla hayret veren 
8tihalesini ve yük-ıeli~lni maddi mi-

~aUel'le görmek ve anlamak isteyen
l~t, tnulıakkak bu sergiyi de görme
ldırıer. 

nlziın eski karil<atürlerimizdehi 
~~tı'at w nükte )'Ol uzluğu ile şiın -
cltki anlayış zevki ve buluş isabeti ne 
~·~ t~zatıar göstni~·or. Bazı kari -
atifrl'ülerlmlzde, Jıadisı>lerden m1 -

TAN 5 
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Neder.ı? 

Amerikada Demokrat 

mücadele olanını 

politikacıların açıkgô"z 

Babam baheede l<İ m~vva 
a§ac;.farını l<e.'!.tiı-cl; a't 

ondatt 

fırkasının 

hazırlıyan 

düşündükleri 

BiR AMERiKALI 
vAZIYE71 

nasıl görüyor? 
A merikadan bir ha -

ber duyuldu: Ruz -
Yelt tekrar Cümhur .Reisi 
seçilecek olursa Kral Ed
vardı, Hitleri, Stalini, 
Mussoliniyi, Lebrönu A
merikaya çağıracakmış. 
Aralarını bulmaya ve Av
rupa sulbünü kurtarmaya 
çalışacakmış. 

Arkadan ikinci bir ha
ber: Bu uğra ma, Ameri
kanın eski dünyaya son 
bir alaka göstermesi ola
cakmış. Yola gelirlerse 
ne ala... Gelmezlerse şi -
mali ve cenubi Amerika
nın 21 cümhuriyeti, eski 
dünya dıye bir yer olduğu 
nu tamamile unutacaklar 
mış. Kendi aralarında 
sulh ve dostluk kurarak 
keyiflerine bakacaklar -
mış ... 

Aradık, taradık !stanbulda A-
' merikan Cümhuriyet fırkasına 

mensup, yani Ruzvelte muhalif bir 
adam bulduk. Bu haberler hakkın
da fikirlerini sorduk. ,Diyeceksiniz 
ki rastgele bir Amerikalı ile mü
lakat yapılır mı, onun düşüncele
rinin ne ehemmiyeti var? 

Amerikayı iyi tanısanız böyle 
söylemezsiniz. Seri imalatından 
çıkmış Amerikan otomobilleri biri· 
birine nekadar benzerse ayni yolu 
ve fırkayı tutan Amerikalılar da 
düşünce filemi bakımından biribi
rinin aynidir. Cümhuriyet fırkası
na mensup bir tek Amerikalı ile 
konuşmak, bu fırkanın milyonlar· 
ca izasiyle konuşmak demektir. 

A merikalıya sual sornuya lü
zum kalmadı. Avrupa dev

let reislerinin Amerikaya davet e
dileceğine dair olan haberi zaten 
karşı gazetelerinde okumuştu. Kö
pürüp taşmıya müheyya idi: 

- Siz şimdi böyle bir haberin 
ne demek olduğunu bilmezsiniz. 
Ben size anlatayım: Amerikada 

Avrupa \'e Amerika artistleri derece
sinde parlaklıklar vardır • 

Haddi zatinde iyi ressam olan bir
kaç karikatiirciimüz, çizgilerde ve 
tipleri tersim tarzında benliklerini 
en f)i tebarüz ettirecek şeklin te • 
belltirüne doğru gitseler, daha. mu • 
va.1fak olurlar. Bir Kren, bir Trier, 
bir Schefer Ast, bir Plauen neden 
çok beğenilir, çok aran'ır? Desenle
rindeki bu mütekamil şahsiyetten 

clola)·ı. Tenevl'il ise, üsliibun karar
sızlığında değil, me\'zuların değişikli

ğinde ve nüktelillğinde, karikatürün
de can alacak noktalan yakala.ma.sm~ 

r ' \ 'ler )\m~ikalı kadın, Avrupa devlet rei•le-
rinin, /ngiltere K · alı, Hitler, Mu.•olini ve Sta. 
lin dahil olduğu halde Amerikaya gelmelerine 
bayılır. Hele. Kı·al Sekizinci Edvardı kendi gö
züyle görmek her Amerika kadını için bir hul
yadır. 

'----.---------~-----------.-/ 

Avrupayı 8Ulh korıferammvı davet eden Amerika Oümhurre~si Rut-ııelt 

Cümhurreisliği seçimi son hadde 
gelmiştir. Her iki fırka davanın 
son safhasını kazanmak için en 
büyük silahlarını kullanıyorlar. 

Ruzvelt Cü.m.hurreisi olursa Av
rupa devlet reislerini Amerikaya 
çağıracağı hakkındaki şayia işte 
böyle bir silahtır. Siyasi hasımları
mız hesabına itiraf edeyim ki iyi 
bir silah icat etmişlerdir ve bunu 
pek iyi ve pek vaktinde kullanmış· 
!ardır. 

Amerikada kadınlar müsavi su
rette rey sahibidir. Kadın münte
hipler fırkalar haricinde kaldığı 
için bunların reyi fırkalar için çok 
kıymetlidir. Kadın reylerini avlıv 

mak için büyük ölçüde tuzaklara 
ihtiyaç vardır. 

Kadmlarm zayıf taraftan ne
dir? 

Bir defa çoki meraklıdırlar. Ala
yişten, merasimden hoşlanırlar. 

Sonra dünya hesabına sulh ister
ler, Amerikanın Avrupa işleri.ne, 

cihan harbinde olduğu gibi, sürük
lenmesini istemezler. Fakat Ame-

Avrupa milletlerini uzaktan bir 
can kurtaran simiti atsm .... Böyle 
bir vaziyete bayılırlar. 

' • şte Amerikada demokrat fır-
1 kasının mücadele planını ha

zırlıyan açıkgöz politikacılar bq
tün bu noktaları düşünmüşlerdir. 

Bir Amerikalı kadın, hergün ga
zetede isimlerini okuduğu Avrupa 
devlet reislerinin, İngiltere Kralı, 
Hitler, Mussolini, Stalin dahil ol
duğu halde Amerikaya gelmeleri
ne bayılır. Hele Kral Sekizinci Ed
vardı kendi gözüyle görmek, her 
Amerika kadını için bir hulyadır. 

Hergün kendinden bahsettiren di
ğer devlet reisleri de b~ka başka 
bakımlardan merak ve tecessüsü 
davet ederler. 

Şimdi Amerikan demokrat fır

kası, ''bize rey verirseniz b4tün 
bu devlet reislerini Amerikaya ge
tirteceğiz.,, diyince ne yapmıştır, 
bilir misin~? Bir çocuğa rüyasın
da göremiyeceği kadar parlak bir 

ta. ne tesir kalırsa Amerikanın ka· 
dm rey sahipleri Uıerinde bundan 
~ok fazla tesir hasI! edebilmiştir. 
Amerika kadınları, Ruzvclte rey 
verirlerse yaman bir oyu~cak elde 
edecekler, vermezlerse oyuncak el· 
den gidecek. 

S onra Amerika kadını sulh 
ister, harpte kimse.siz ka

lan ka.d1nlarm., çocukların acısını 

Amerika milleti unutmamıştır. 

(Ruzvelt) te eski dünyadaki mil
letlerin arasını bulup onları sulha 
kavuştunmya çalışacak. Fakat bu 
milletler adam olmaz gibi görünür
lerse kat'iyyen ısrar etmiyecek, 
onların arasına katrlmryacak. A

merika eski dünyaya: "Ne halin 

varsa gör! ,, diyecek ve rahat ra

hat kendi kabuğu içine çekilecek ... 

İşte Amerika kadın müntehibi

nin, hatta pek çok erkeklerin ho

~una gidecek bir program.. . Bunu 
bizim fırka düşünüp yapmalı idi! .. 

Fakat herhalde işin ciddiye alına

cak tarafı yok. 
- Peki, ya Ruzvelt seçilirse, Av

rupa milletlerini dediği gibi Ameri

kaya çağırırsa. onlar da Amerika
ya giderlerse ve bundan sonra sulh 

ve dostluk içinde yaşamayı kabul 

ederlerse Avrupa acaba sulha ka

vuşamaz mı? Yeni dünya görüşüy
le buna hiç mi ihtimal vermezsi
niz? 

- Size bir hikaye anlataynn: 

Bir vakit bir tavşan bir tilki ile 
karşılaşmış. Zavallı tavşan kaça
mamış. Ha beni yedi, ha yiyecek 

diye tilkinin karşısında titreyip 

duruyormuş. 

Tilki demiş ki: 

- Tavşan kardeş, hiç korkma ... 
İşler senin bildiğin gibi değil... 

Hayvanlar arasında yeni bir cemi
yet kurduk. Bundan sonra hiç bir 

hayvan diğer ha:Yvanı yemiyecek, 

dost ve kardeş bilecek. Evet yiye

ceğiz, meyva yiyeceğiz. Fakat bi
ribirimizi kat'iyyen yemiyeceğiz. 

Tavşan geniş nefes almış , sevin

miş ... Fakat biraz sonra uzaktan 
köpek ava.veleri gelmiye başlamış. 

Şöyle 15, 20 köpek bir arada hav
lryarak geliyormuş. Tavşan demiş 
ki: 

- Tilki kardeş... Ben bu havla
maları beğenmiyorum. Savu,up 
sa.klansak ... 

- Hiç korkma, kardeş.. Onlar 

da bizdendir. Kat'iyyen sulh ve 
kardeşlik haricine çıkmazlar. Kılı
mıza hata gelmez. 

Tavşan durmuş. Fakat içi rahat 
etmemiş. Biraz sonra demiş ki: 

İlk balet 
Gazeteler, Şerlfpaşa konağı arsa • 

mda blr eski kilise du,·an !;lktığım 
. e belediyenin arsayı isti.ı:nlıik edece
; ini yazıyorlar. 
Şerif paşa. konağı denilen yer ])j • 

anyolundadır. Maliye nezaretinde, 
'alrs sefaretinde, sadarette bulun • 
ımş olan \'e Ali Su'ali l'ak'a.smda. 
;ult.an Hamidin gazebine uğrayarak 

.inıni~·e sürülen Manisalı Sadık Pa· 
rı.nm konağı idi. 
Feyzliti lisesi iken ya.nan bu ko

nağın bir lıwıusiyeti \'ardır. Sadık 

Pa.,a Paris sefiri iken, Fransa.da ba
letleri görmüş, linni toz pembe, yir
mi limon küfü balet elbisesi hazırla
tarak to;;tanbuldaki hanımefendbıine 
göndermiştir. Hanımef,endinin do 
gen~, güzel kırk halayığı var • 

dı. Akşamlan kırk halarrk 
baletlerin( giyerler, hannne • 
fendi ve misafirleri önünde rakseder, 
saz çalar, şarkı söylerlerdi. 

İstanbulda ilk balet Sadık Paşa ko
nağında görülmüştür. 

Şampanya açıldıktan aonra nn? 

Gla.diston, İngiliz de,·letinin başve

kili bulunduğu m'alarda İngiliz do • 
nanmasmın Çarlık Rus;rasma bir ne
zaket ziyareti yapmMı lazım geldi. 

Donanma Kronştat limanına gitti. 

İki taraftan ziyafetler ' 'erildi, şenlik

ler yapıldı. 

Fakat ziyafette şöyle bir hi.dise vu
kna geldi: Amiral gemisinde btlınü. 

kabele Rus donanması .erkin \'e za... 
bltanına' \•erilen ziyafette, şampan

ya şişeleri ~ıldıktan \ 'e kafalar du
manlandıktan sonra, İngiliz amirali 

nutka baı;;ladı. Örf \ 'e adet Jıillifma 
olarak donanma kumandanı nutku
nu yazmamış ıirticalen söylemcl!e 
başhl.mı)tı: 

İrtkalen söylenen nutuklarda çok 

kere sür~iillsan , ·ald olur. Nutuk 

söyleyen zatın ağzuHlan bir kelime 

kaçar ki, yaptığı suitesiri bir türlü 

tamir kabil olamaz. İngini ami • 
raJi de nutkunda bir parça dairei 

nezaketi tcca\iiz etti; RusJa • 

nn dahili idareJeriniı lıahriyelcrinl 

tenkit etti. Ertesi gün nutku büfun 
İngiliz matbuatı yazdılar ,.e amirali 

tahtie ettiler: "-Nasıl oldu da, İn -

giliı amiralinin dilinden nezaketi dü

' 'elin·eye muhalif b~yle sözler çıktıl,, 

dediler. 

Bittabi mesele parlamentoya intl • 
kal etti. Bir lord, Lordlnr Kamara .. 
anıda Lord Bikonsfild'den hldlse 

hakkında istizahta bulundu. 

Lord Bikonsfild sordu : 

"- Muhterem Lord! Teşrih ' 'e Js
U1.ah ettiğiniz hadisede, nutuk, şam· 

pan~·a ıtişeleri aç-ddıktan sonra mı, 

yoksa a!,'dmazdan en·et mi irat edil· 

miştir?,, 

"-Bittabi şampanya açıldıktan 

9onra!,, 

"- Öyle ise istizahınıza. kendinh 

cenp nrdiniz. Şampanya şi. eleri n.
çılıp kafalar domanlandıld:an 4'0Dr.lı 

irat olunan söz Ye nutuklardan kimsA 
mes'ul tutulamaz.,, 

Abdurrahman Adil EREN 

benden akıllısın. Belki de hayvan
ların arasında sulh hakkındaki 
imanın yerindedir. Fakat benim 
de bir bildiğim var: 15, 20 köpek 
birden nekadar kuvvetli söz verir
lerse versinler, içlerinden mutlaka 
bir cibilletsizi, bir söz tutmıyaru Çt• 

~ar, ötekiler de arkasından gider, 
ben savuşuyorum. 

B en de bu tavşanın fikrinde· 
yim. Bu kadar millet biri· 

birine ne kadar kuvvetle sulh vaa· 
di ederlerse etsinler, aralarında 
bir cibilletsizi çıkması her vakit 
beklenir ... 

Son söz olarak muhatabımızdan 
sorduk: 

- Bu defak.i intihapta. kim ka· 
zanacak? Sizin fırka mı, Ruzveltin 
fırkası mı? 

- Uzakta bulunanlar Ruzvelt 
kazanacak zannederler. Ama doğ
ru değildir. Bizim de son saniyede 
kullanacağımız güzel rey ttaakla
rımız var. Sonunda kazanacağız. 
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Aziz misafirimiz bugün meçhul 
askerin mezarını ziyaret edecek 

Bu Pazar parlak bir deniz Bayramı var 

Çanakkale, 2 (Sureti rnahsusada j Kralı Sekizinci Edvard, bugün Türk 
giden arkadaşımızdan) - Türkiye - sularına dahil olmuş bul•ına.caktır. 

nin büyük misafiri Kral Sekizinci 1 Cümhurreisimiz namma muhterem 
Edvardı karşılamak için hazırlıklar misafirimizi Çanakkale haricinde 
tamamlanmıştır. Adatepe ve Kocate- karşıhyan Orgeneral Fahrcttin, Ata
pc torpitolariyle sabah saat sekizde türkümüzün selB.mlarmı Sekizinci 
gelen Orgeneral Fahrettin . Altay, Edvarda iblağ edecektir. 

Moda koyundaki yarışlar • • 
ıçın 

yanında Çanakkale vaHsi Nizamed- Nahlin yatı, yarın öğleden evvel 
din, General Hüsnü Kılkı~ ve tngi- Yeşilköy ve Adalar önünden geçe
liz sefareti ticaret ataşesi Wods ol- cektir. Yat, Moda önlerine geldiği 
duğu halde buradan motörle Arıbur- vakit, orada selam vaziyetinde bulu
nuna ve Kilyeye geçmiş ve bu mın- nacak olan Yavuzla biitün donanma
takadaki hazırlıkları tetkilt ederek mız tarafından top a.tılmak ve bay-muazzam hazırlık 

Moda Deniz Klilbü tarafından ge- '~ --. ............ tRWJZM...........-ı 
çen ay Moda koyunda yapılan deniz 1 

yarışlarının bu hafta tekrar edilme
si, İngiltere Kralı Sa Majeste Sekizin 
ci Edvardın şehrimizi ziyaret tarihi
ne tesadüf ettiği için çok mühim bir , 
spor hadisesi teşkil edecektir. j 

Su sporlarının çok geniş bir teza
hürü şeklini alacak olan bu yanşlan, 
Başvekil lsmet İnönü himayeleri al
tına almışlardır. Yarışların gerek 
spor, gerek saha intizamı bakımın

dan çok üstün şartlar altında yapıl
masını temin için salahiyettar zatlar
dan mürekkep bir komite seçilmiş ve I 
çok zengin bir program hazırlanmış
tır. Aynca, çok kalabalık olacağı 1 
tahmin edilen seyircilerin müsabaka- jt 

ları rahat seyredebilmeleri için de 
icap eden tertibat alınmıştır. 

Büyük hazırlık yapılıyor 
Tesbit edilen şekle göre, sahanın 

bir taraf mda Denizyollan, Akay ve 
Şirketi Hayriye tarafından seyircile
re tahsis edilecek vapurlar sıralana
cak ve bunların karşısında sallarla çi 
zilecek bir hat, yarış sahasını tahdit 
edecektir. 

Denizyolları iki bil:>-iik vapurunu, 
'.Akay Erenköy ve Göztepe vapurla
rını, Şirketi hayriye 73 ve 74 numa
ralı vapurlarını yarışlara tahsis et
mişlerdir. 

Geçen yarışlarda çok fazla alaka 
uyandıran kancabaş ve alamanalar 
müsabakasının günün programı ara
sına alınması yarışların ehemmiyeti
ni bir kat daha arttırmıştır. 

Y arl pr:ograml 
Y anşlar fasılasız olarak 14 den 

18,10 a kadar devam edecek. ayni ak 
§am Moda Klübünde bir balo verile
cektir. 

Y anşlardan sonra birinci ve ikinci 
gelenlere merasimle kupa ve madal
yaları \:erilecektir. Yarışlara altı klü
bün iştirak edeceği klasik tek çifte 
müsabakası ile başlanacaktır. Prog
ram aynen şudur: 

KÜREK: 
Saat 14 de Birlik klasik. (klüpler 

srasında) 14,20 de Deniz filikaları 

(Deniz talebeleri) 14,40 da iki çifte 
!(klasik klilpler arasında) 15.10 da ye 
di çifte kanca baş (profesyoneller), 
15,30 pad. Bot. batırma. müs. (Ama
törler arasında), 16 da Dörtlük kla
sik. (klüpler arasında), 16,20 de tah
lisiye kürek (Tahlisiye U. M. efradı), 
16,45 de can filikalan (Deniz mües
seseleri), 17 de dörtlük klasik (klüp
ler arasında), 17,30 da beş çift ala
manalar (profesyoneller), 17 ,50 de 
eu üzerinde kayak (Amatörler ara-
sıoda), 18,10 da tahlisiye gösterileri. 
,(Tahlisiye U. M. Efradı). 

YELKEN: 

Saat 15 de 12 M2 §arpiler (klilpler 

Ot:ens, Amerikan atletlerini Br-rlin 
Olimpiyatlarına getiren Trmısrıtlan

tiğin iimnastil;haııcsit•i!.6 

Koşucu Ov~ns 
profesyonel oldu 

Nevyork 2 (A.A) - Üç defa olim
piyat atletizm şampiyonluğunu ka
zanan ve adeta bir harika olan zenci 
Josse Owens, profesyonel olmuştur. 

Kendisi beraberinde yine olimpiyat 
şampiyonlarından Tolan olduğu hal
de on haftalık bir tiyatro turnesi için 
haftada beş bin dolar mukabilinde 
bir angajman almıştır. 

TAN: o,·ens, on birinci Bertin 0-
limplyatlnnncla Amerlkaya Uc birin
cilik knzandırnu hr. Yüz metrede 
10, S/10 ile dünya rekorunu, iki yüz 
metrede 20, 7/10 ile olimpiyat reko
rtmu, uzun atlamada H metre 6 san
timle olimpiyat rekoru yapmrı;tır. To
lan, ge~en olimpl~·atlann 100 \'e 200 
metre yanşhınnda rekor yaratan 
zenci ko,ucmlur. 

arasında), 16 da Olimpik yole dinği
ler 25 M 2 metre kareye kadar (ama
törler arasında). 

Klüplcr davet ediliyor 
İstanbul Bölgesi Su Sporlan Ajan

lığından: 

1 - Bölgemiz Kürek Şampiyonası 
6 Eylul 936 Pazar gtinü saat onda 
Moda koyunda yapılacaktır. Klüple
rm yarış vesaiti yanş sahasına husu 
si vasıtalar cer ettirilecektir. 

2 - Yelken şampiyonası Eylul 4 
Cuma, 5 Cumartesi, 6 Pazar günleri 
Moda koyunda yapılacaktır. 

3 - Yüzme seçmeleri 5 Eylfıl Cu-

G. ·e ·~ c e Y ci r · ı · s:·: ı 
. . . . . 

No. 81 Mahmut YESARi 

- Islatacağız. sile, ta.tlısiyle, tuzlmıiyle, dört ba§ı 
- Apartımanm resnıl küşadını mamur bir ziyafet... Ama, galadan 

:yapmadık! 

- lcliıl Hanım elimizden Y.akasını 
kurtaramaz. 

Ve lclil, hakikaten. ellerinden ya
kasını kurtaramıyacağını anlamıştı: 

- Bütün arkadaşları dnvet edece
ğim; fakat birçok eksikle~..niz var, 
mahcup olmaktan korkuyo~·ım. 

Hep bir ağızdan cevap veriyorlar
ch: 

- Biz, öyle mükellef ziyafet iste
miyoruz... Çilingir sofarsı, nemize 
yetmez!.. Artist işi. .. 

önce, tokgözlü görünen yavaş ya
vaş zurnada peşrev çıkarıyorlardı: 

- Yumruk mezesile de olmaz ya! 
- Bol, sıcak meze, yemek yerini 

tutar. 
- içmeyenler, aç mt kalacaklar? 
- Biraz, yemekte ister! .• 
Celil Mahir, araya girmişti: 
- Galadan sonra, ... Rakıtsile, bira-

sonra ..• 
Fakat bir itiraz tufanı karşısında 

kaldı: 
- Vay açıkgöz ... Bir taşla iki kuş 

vurmak istiyor. 
- Gala için ayrı ..• 
- Elbette ... Hem galanın §Crefine, 

apartımanda oturamayız. 

- Galanın şerefine, mil~hiş eğle -
neceğiz. 

Celil Mahir, gerilemi§tl: 
- Peki... Peki... 
Iclal de, baş eğmişti~ 
- Hafta içinde ,apartıma:ıda top

lanaca~z. 

• 
Ziyafetten bir gün sonrn. bakkalın, 

kasabın, manavın hesaplarını çıka -
ran Madam Zaroyi, yutkunuyor, dert 
li dertli baş salla yordu: 

- Yenen o kadar değil ama, içi -
len çok para tutuyor ... 

yapılıyor 
icap eden talimatı vermiştir. rak çekilmek suretiyle büyük misa-

ma.rtesi, 6 Eylfıl Pazar günleri Moda 
yüzme havuzunda yapılacaktır. 

llk karfılCZfma fir selamlanacaktır. Yavuz başta ol. 
· mak üzere donanmamız dündenberi 

Klüplerimizin yelken için Cuma gü 
nü saat onda t. S. K. klübünde bulu
nacak hakem heyetine ve Kürek için 
de müsabaka günü yarıştan evvel 
hakem heyetine müracaatları lüzu
mu tebliğ olunur. 

~ 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkan
ı lığından: 
1 Mühim bir mesele hakkında tebli-
1 gatta bulunulmak üzere bütlin müt
' tefik !{lüp murahhaslarının 4-9-1936 

1 
Cuma günü akşamı saat 19 a kadar 

. Bölge Merkezinde Başkanlığa müra
caat etmeleri önemle bildirilir. 

Ağır aiklet dünya fampiyonluğu 
Viyana, 2 (A.A) - Belçikalı bok

sör Roth, Avusturyalı Lazek'e on beş 
ravuntta sayı hesabiyle galip gelerek 
yan ağır siklet dilnya şampiyonu ol
muştur. 

C. Londos 
gelmiyor 

E eledi ye, bu hareketi 
protestoya hazırlanıyor 

öğleyin Çanakkaleye dönen Orge
neral, öğleden sonra ayni heyetle 
Seddülbahire gitmiştir. Bu geceyi bu 
rada geçirmekte olan Fahreddin Al
tay sabaha karşı, Generıı.l Hüsnü 
Kılkışla birlikte torpitolara binerek 
boğazın dışında Nahlin yatını karşı
Iamıya gidecektir. Torpit·)·.'lr, kara 
sularımız açıklarında yatı selamltya
caklardır. Yat ve torpitolar yarın sa
bah onla on bir arasındA. Seddilba -
bir önünde demir atac:ıidardır. 

Kral, burada topraklarımıza çıka

cak ve mezarlıkları gı?zdikten sonra 
gene yatı ile Kilye önlerin1 gelerek 
Anafarta ve Arıburnu mezarlıklarını 
ziyarete gidecektir. 

Buralardaki bütün mezarlıklar, 

harp mıntakasr içinde bulunduğun
dan bu mıntakaları da gezmiş ola
cak, Orgeneral Fahreddin Altay ar
zu edeceği izahatı muhterem misafi
rimize verecektir. 

Öğle yemeği 

Kralın arzu ettiği takdirde öğle 
yemeğini Soodilbahirdc yemesi i!;in 
hazırlık yapılmıştır. Ezine ve Ecea
battan keklik, Bozca.adadan ıstakoz 

ve çavuş üzümü getirtilmiştir. 
lstanbuldan araba vapuru ile ge

Türk güreşçileri arasında yapılan. tirtilen otomobiller, bugün Eceabad
seçmelerden sonra eylulün ilk haf - da karaya çıkarılmıştır. Seddülba -
tasında Dinarlı ile karşılaşmak üze- bir ve Kilye mıntakaları bu otomo
re tstanbula geleceğini vaadeden billerle gezilecektir. 
meşhur serbest güreşçi Cim Londos, ç kk 1 al" · Kr ı Seddilb 
b f f 'k · d .~~ v b" d" ana a e v ısı, a ı a • 

u se er ı nn en cayUJgtnı ıl ır - ''"h'-3 k 1 k•1 s ddilb 
. t" B b"' 'k b" ""b uve nl"§l ayacaş ...,r. c a -

mış. ı~. u cayma, ~yu ır ~ ret birdeki 1.rigiliz mezarlığm.ı yarın sa-
sahıbı olan serbest gureş şampıyonu- bah büyük bir çelenk konacak ve 
nun sözünde durmadığı ve kabul et- dost milletin kahraman ölüleri taziz 
tiği güreşten kaçtığı şeklinde tefsir edilecektir. 
edilmektedir. 

Cim Londos, yaptığı güreşler hak- Balık avında 
kında lstanbul matbuatının danışık
lı döğtiş tabirini kullanmasından 

muğber olduğunu ileri süt'mektedir. 
Fakat, bu kurnaz güreşçinin lstan -
buldaki güreşlerinden umduğu ka -
dar para alamadığı ve hu yüzden sö
zünden döndüğü ısrarla söylenmek -
tcdir. 

Belediye, Cim Londoau son bir de
fa daha şehrimize gelmiye davet e
decektir. Eğer gene şehrimize gel -
mezse, o zaman vaktjyle belediyeye 
yazdığı mektupla beynr.lmilel güreş 

federasyonuna gönderilecek ve ken -
disi resmen protesto edilecektir. 

Ankaragücü galip 
Samsun, 30 (Tan) - lki maç yap 

mak üzere şehrimize davet edilen An 
kara birincisi Ankara gücü dün 
Bafra Halksporu 4-5 le yenmiş, bu
gün Samsun şampiyonu idman yur
dile yaptığı maçta 3-1 yenilmiştir. 

Hesapları gözden geçiren İclilin 
de rengi atmıştı: 

- Sahi... Bu kadar tutacağı aklı -
ma gelmezdi. Rakı parası, kırk lira 
tutuyor ... 

Madam Zaruyi, şaşkınlıktan kendi 
ni lurtaramıyordu: 

- Bu kadar rakıyı nerelerine içti
ler? Kendi evlerinde de bu kadar içe
bileceklerini zannetmem. Bnna para 
mı dayanır? 

Genç kadın, boynunu bükmüştü: 
- Ellerine geçen parayı, içkiye 

veriyorlar, Madamcığım ..• 
- Peki, para olmadığı zaman ne 

yapıyorlar? 

- Ona, ben de şaşıyorum. Cigara 
alacak paraları yok, bıhyorum. Ak
şam oldu mu, hepsinin ağzı rakı ko
kuyor ... Hele geceleri, tiya~rodan çık 
tıktan sonra, hepsi bir tarafa dağılı
yor ve sabahlara kadar da içiyorlar. 
Nasıl yapıyorlar? Ben, anlayamadım. 

GUlüyordu: 
- Sen de, boşuna dUşünüp Uzülme: 

sen de anlayamazsın, Madamcığım. 

Dua et ki, evde içtiler. Bakkal. depo 
fiyatına rakı aldık ta bu kadar tuttu: 
ya bir gazinoda, barda içmiş olsay -
dılar, o zaman ne tutardı, artık bir 

Buraya gcMn bir habere göre, 
Nahlin yatı pazartesi gün;i ı.rlcnberi 
Imroz önlerindedir ve kralın dostla
rından Lord Dodleyin yatıyle bera
berdir. Kral, balık av!nmakla vaki: 
geçirmiştir. 

Nahlin yatı yarın akşam Kilyeden 
ayrılarak Istanbul istikamelııde de
nize açılacak, torpitolar da yata re
fakat edecektir. Yat, cuma sabahı 

Dolma bahçe önünde bulum. ~a 1:ır. 
Burada bulunan Ingiliz ataşeko

mersiyali, yapılan hazırlıkları tel
sizle hususi surette yata bildirmi!J -
tir. 
Fransız muharipleri mümessıli ile 

bir sefaret memuru yarının merasim 
de bulunmak Uzere buraya gelmiş

lerdir. - .Mecdi Saym<m 

lstanbulda istikbal 
hazırlıkları 

Büyük misafirimiz H. M. Ingiltere 

düşün! 

Madam Zaruyi, eliyle yüzünü ka
patmıştı: 

- Çok doğru söylüyorsun, hanı
mım! Onu, düşünlince, içime fenalık 
geliyor ... 

!clal, hesap pusulalarını, Madam 
Zaroyiye verdi: 

- ister istemez, verilecek, ödene
cek ... Oldu bir kere ... Ne yapalım?. 

İclal, apartımanm "bu iyiliğine, se 
vinerek, kendini avutuyordu. J.'a'kat 
on beş gün sonra, Madam Zaroyi, 
tekrar hesap puslaları çıkarınca, Ic
lal şaşalamıştı: 

- Bu kaç günlük hesap, Madam-
cığım? 

- Bir hafta, on günlük! 
- Çok değil mi? 
Madam Zaroyi, gözlerini liapadr, 

göğüs geçirdi: 
- Çok ... Hem pek çok ama, ben, 

ne yapaYJm?. 
Genç kadın eğilmişti~ 
- Çok naziksiniz, çok kibarsınız, 

Iclal Hannn ... Sizde, fazla yiiz veri -
yorsunuz! 

- Böyle söyleme, Madamcığım, 
misafiri kovabilir miyim!. 

- Size, kovun demiyorum. 

Moda önündedir. 

Halkın hazırllğı 

Bu arada Selimiye ve §Phrin di
ğer yerlerinden de toplar atılacaktır. 
Ingiliz torpitoları buna mukabele 
edeceklerdir. Bu karşılam&. çok muh
teşem olacaktır. 

Halkımız da muhterem misafirimi
zi selamlamak için büyük hazırlık • 
lar yapmaktadır. lstanbullular Ye
şilköyden ve Modadan itibaren bü
tün sahillerde yer almak ve Sekizin
ci Edvardı alkışlarpak üzere büyük 
tertibat almıya başlamışta ·irr. 

Nahlin yatı, Dolmabahçe sarayı 

önüne gelerek demirledikten sonra 
büyük misafir, Dolmabahçe rıhtımı
na çıkacak ve orada Atatürk tara -
fından karşılanacaklardır. Bu suretle 
ilk mülakat Dolmabahçe sarayında 

vaki olacak ve bilahare Atatürk, ya
ta giderek iadei ziyarette buluna
caklardır. 

Fener alayı 

Aziz misafirimizin .memleketimizi 
şereflendirmesinden dolayı büyük 
sevinç içinde bulunan halkımız, cu
ma gecesi denizde ve Nahlin yatının 
demirli bulunduğu Dolmabııhçe sara
yı önünde büyük bir ferıer alayı ter
tip etmeye karar vermiştir. 

Fener alayı saat 21 de başlıya

caktır. Festival heyetleri de elek
trikle donatılmış dubalar üzerinde 
bu alaya Uıtir.ak__cfie~çklcrdir. Halkın 
talebi üzerine Akay ve Şirketihayri
ye ve Haliç işletme idareleri vapur
lar tahsis eyliyecektir. 

O gece, bütün şehir donanacaktır. 
üsküdarda Şemsi Pa~ada, Kızkule

sinde, Cihangirde, Sarayb·mrn par -
kında, Boğazın iki sahilinde, Beya -
zıt ve Galata kulelerinde büyük ten
virat yapılacak ve bı1ralımı. kralın 

isminin birinci harfi olan (E) harfi 
elektrikle yazılacaktır. Ayni zaman
da buralara projeksiyon da kona -
cak, ateş oyunları yapılacaktır. 

Müzelerde 

Ingiliz Kralı, cuma ve cumartesi 
günü şehri, müzeleri, camileriı Adala
rı ve Boğaziçini ziyaret edecek ve 
gezecektir. Misafirimiz Pazar günü 
de Modada lsmet lnönilnün himaye
sinde Moda Denizcilik I<lübü tara -
fından tertip edilen büyük deniz ya
rışlarını, Atatürkle b~raber teşrif 

ederek takip edeceklerdir. 
Misafirimiz, pazar akşamı şehri

mizden ayrılacaklar, Viyana, Paris 
yoluyla Londraya gideceklerdir. A
tatürkümüz, yüksek misafirlerinin 
rükuplarma Riyaseticümhur trenini 
tahsis buyurmuşlardır. Tr~nin Hay-

- Peki; evde yok! diyip atlata -
lım mı? Hepsi arkadaş; sonra, iş i~in 
geliyorlar. 

Yaşlı kadın, ter bıyıklartt altından 
gülüvermişti : 

- Iş için, değil; onlar düşecek yer 
arayorlar. Ala yemekler var, içki, 
meze bol... lş olmasa, onlar, icat eder 
!er. Sabahleyin gelenler ayrı, akşam 
üstü gelenler ayrı, gece yarısı düşen 
!er ayrı ... Yemek, meze yetistiremi -
yorum. Rakıyı, hiç sormaym. 

lclal, düşünür gibi durdu: 
- Rakıılarını, çok defa ceplerinde 

getiriyorlar. 
Yaşlı kadın, ka!;!larını ~.atmıştı: 

- Numaradır, hep... Ceplerinden 
küçücUk bir şişe çıkarıyorlar. Sabaha 
kadar onu mu içiyorlar? O, küçük 
şi!:je, yemdir. Daha başka nu'llaralan 
da var. Ceplerinden para çıkarıp rakı 
aldırtmak istiyorlar. Tabii siz bırak
mıyorsunuz... Para.dan, masraftan 
geçtim; iki gün, iki gece, sırt sırta 
evde oturup başınızı dinleyemiyo:su-
nuz ... rahat bir uyku :ıyuyaınıyorsu-
nuz ... Sizi çok seviyorum, Iclal Ha -
nım... Nezaketinizle, kibarlığınızla, 

kendinize ediyorsuunz ... Şu birkaç gü 
nUn içinde, ne kadar zayıfla.dığınızm 
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Radyo 
Buıünkü pro&ram 

Kahire 

19: Plak; 19,30: Haberler, Borsa.. 
20: Mizahi monolog. 20,15: Ahmet 
Abdülkadir takımı. 21: Kuran. 21,55; 
Eğlenceli monolog. 22,15: Abdülka· 
dir Nazmi takımı. 22,45: Ahmet Ab· 
dülkadir takımı. 
t .. tanbul 

18: Dans musikisi (Plak). 19: Ha .. 
berler. 19,15: Muhtelif plaklar. 20: 
Sıhhi konferans (Dr. Salim Ahmet 
çalışkan tarafından)). 20,30: Stüdyo 
orkestraları. 21,30: Gazetelere. · 

Varşova 

20,30: Orkestra konıeri; 21.30: Konu'" 
nıalar; 22: Leh ıarkılan; 22.30: Piyano -
keman konseri; 23: Spor; 23,15: Dans mu• 
siki si; 24: Danı pliklarL 

Budap~te 

18: Salon kenteti: 19: Knnferanı; 1!),30: 
Jenö Huszkanm (Gül Baba) opereti: 2z: 
PUlı:: 22,40: Haberler; 23: Radyo ıalon or• 
kestrası: 24: Çican musikisi. 

Bükreş 

6,30: Sabah ne~ryatı; 13,30 15: Pllk va 
haber servisleri; 19,0-3: Hafif musiki; 19, 
50: Konferans; 20,10: Konserin devamı: 
21,45: Plak (reııpi.:hi) ;21,05: Yeni kitaplar 
21 ,20: Radyo orkestrası; 22,30: Spor; 22,fS 
Orkestra ;23,45: Fr. Al. lıaberler 

Viyana 

(49,5 metre kısa dalca) 18.30: Keman 
kon~eri; 19.25: Richard Vaf,'tlerin (TRİS "' 
TAN und 1SOLDE) opcraıı; 24,30: <.iece 
musikisi. 

Eindhoven 

(16.88 metre) 15,10: Plalı:; 15,1~: Haber• 
ler: 15,50: Syd ]akson taknnı; 16,10: Ko• 
nuımalar; 16,30: Konuıınalar; l6,45: Ja.k .. 
son takımL 
Belgrat 

19,20: Halk ıarlı:ıları; 20.30: Mi!H ne&ri• 
yat; 20,50: Plak; 21: Şarlı:ılı konser; 21,45ı 
Orkestra; 22,30: Halk ıarlı:darı; 23: Haber .. 
ler; 23,20: Konıer nakli. 

Prag 

20,10: Şarkılı radyo piye!!; 21,25: Konfe-o 
rans 21,40: Karı$ık radyo popuriıi;; 23: Ha 
herler; 23,15: Plak; 23,30: Beethoven oda 
muakisi. 

T rabzonda IJ?.açJar 
Trbzon, "30 (Tan) - Şehrlmlza 

gelen Erzurum muhteliti ile .Trab -
zon muhteliti bugün karşılaştılar. 

Oyun, 2-2 beraberlikle neticelenir • 
ken çıkan bir münakaşa yilzilnden, 
yanm kaldı. 

darpaşadan Sirkeciye geçirilmesi 
dün bitmi§tir. Büyük misafirimi21 
hareketlerinde Atatilrkümüz tarafın
dan uğurlanacaklardır. 

T orpitolarrmız Boğaz chtma 
hareket etti 

Çanakkale, 2 (Sureti mahsusada 
giden arkadaşımızdan gece yansın .. 
dan sonra telgrafla} - Adatepe ve 
Kocatepe torpitoları, §imdi Nahlin 
yatını karşılamak ve VIlI inci Ed
vardı selamlamak üzere hareket et• 
mişlerdir. Büyük misafirimiz karaya. 
ayak basınca bir süvari müfrezemis 
~elıimlıyacaktır. - Mecdi Sayman 

Otverland Lordu Kralla buluttu 
Ayvalık, 2 (Hususi Muhabirimiz• 

den) - İngiltere Kralı Edvardm en 
yakın dostu Otverland Lordu Dudlll4 

yan, Amariya yatıyla limanımıza gel· 
miş ve bir gezinti yaptıktan sonra. 
Midilliye uğrıyarak Kralla buluşmak 
üzere !mroza hareket etmiştir. 

farkında mısınız? Bu zayıflık, mo ~ 
da~ da geçti... Paranıza yazık, vücU· 
dünüze yazık!.. Bu kadar yumuşak 
yüzlü olmayın ... Nedir her ak§am, iç 
ki, her gece uykusuzluk ... 

Yaşlı kadın, durdu, Icialin yüzüne 
baktı: 

- Sözlerime güceniyor musunuz!. 

Genç kadın, başını geriye itti: 

- Hayır! Çok doğru söylüyorsun• 
Bir müddet konuşmadılar. Madaırt 

Zaruyi, birşey söyliyecck gibi doğrUl 
muştu, kapının zili çalınca, sıçradı: 

- Yine geldiler ... 
lclal gülümsemişti: 
- Bu sabah, geç bile kaldılar. 
Yaşlı kadın, sordu: 
- Atlatayım mı? 

lclal, tereddüt içinde idi: 
- Kim geldi, bilmiyoruz ki'!. 
Madam Zafoyi, genç kadının hali-

ne acımakla beraber, gülmelcten keıı· 
dini alamamıştı: 

- Kim olacak? Yine onlardan biri 
dir. 

Iclal, suçlu suçlu kekeledi: 
- Belki tiyatrodan bir haber gö!l" 

dermişlerdir. 

'f' Arkası var) 
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Ablcl~I~rl korı.ı:ı~=ıi3k 

ımarına nereden başlamalı ? 
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TENKiTLER 

'' Kadıköy, istikbalde istanbLil kadar 1 

Bir san'at eseri 
mahvoluyor 

büyük. bir şehir olmıya namzettir,, 
ı Bir mimar kariimiz matbaamrza 

1 

gelerek şu şayanı dikkat malfunatı 
verdi: 

Celal Esat diqor ki: u imarda abideleri hareket noktası olarak. 
almak yanlıştır. Eski eserlerin kalabalık sahalardan uzak 
bulunması güzelliklerinin daha ziyade tebarüzüne sebev olur ,ı 

"Y enicami civannda 1, Ban
kaıına muttcuıl pek kıymettar 

u ki bir •an' at eseri olan sebilin 
mermerleri tuz.lu kezzapla te. 
mizlenmek •uretile tahrip edil
mek tedir. lmaT ederken tahrip 
etmiyelim. Bu gibi gayrilenni bir 

1 

temizliğin, bir abideyi harabiye 
•ürüklemekten başka bir fayda
•ı olamaz· 

Bu sayfada Istanbul ve imarı hak
kında anket yapma.ğa başladığım, 
lnernlekette bu vadide en salahiyetle 
~z söyliyecek, Behircilik, Jstanbul, 
tbideleri, güzellikleri hakkında oku
~cularımı tenvir edecek şahsiyetler 
'tanı.ağa koyulduğum zaman bana, 
lnüracaat ettiğim kimseler Celal Esa 
Cb gidip görmemi tavsiye e~tiler. Bu 
taVsiyeye ihtiyaç yoktu. Kendisini 
tlYaben tanıyor, eserlerini ve mesai-
8ini yakinen takip ediyordum. Anket 
lnünasebetile, gidip Celal Esadı Ka
dıköy Halkevindeki mütevazı riya -
~t odasında gördüğüm zanıan, itiraf 
tdeyim ki, pek nadir duyabildiğim 
~sek san'at heyecanlarından biri -
bi elde ettim, ve adeta, durmadan 
~r veren bu yüksek mütcbahhirin 
tz da olsa, zamanım işgal ettiğime 
l>eşiman oldum. Fakat te:nns ettiği 
her mevzu ile yeni sana'tler ifşa e -
den Celal Esat, okuyucular!m hesabı
ba bana göylediği özlerle, Y.ine fay
dalı bir iş görmüştU. 

İ§te: 

i mardan önce-

CcUil Esat Arsevc1' 

raber, bazı abideler, coğrafi vaziyet
leri itibari ile yine birer merkez ve 
hareket noktasıdırlar. Mes<?la, Beya
zıt camii. Burada bir meydan'• bir 
merkez yapılabilir. Lakin Süleyma
niyede olmaz. Biz, bugünkü merkez
leri yaparken, oraya eski nbideler de 
tesadüf ederse ne ala, onları kaldıra
cak değiliz. Fakat etmezse, yukarda 
söylediğim sebeplerden abideleri 
merkez alacak değiliz. Onlara, lazım 

E•ki uerlere el aürülemez. 
Onlann güzellikleri biraz da 
e•kiliklerind(? ve kirliliklerinde
dir. Her e.Jıi uerin olduğu gi
bi muhafaza edilmesi lazımdır. 

Bu hııau•ta alakadar makamla
rın nazan dikkatini celbediniz.,, 

Kariimizin bu şayanı dikkat izaha· 

tmı belediyenin nazarı dikkatine ko • 
yuyonız. Daha fazla tahribine mey· 
dan verilmemesi hususunda alüa • 
darlarm icap eden tedbirleri alacak .. 
larmı umarız. 

gelen çerçeYeyi ve yeri vereceğiz, !!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
şehrin siluetine hizmet eden her şe
yi muhafaza edeceğiz. 

H erıeyden önce plan .. 
- İmar işine en evvel nereden 

başlamak doğru olur? 
- Mcthalden. Fakat her şeyden 

evvel, bence, plan tertip edilmeli-
dir. Bu iş yaprlırsa, ben, şahsen, 

1 

sire halini alabilir. Boğaziçine gelin .. 
ce, bugiinkü yapı kanunu orada tat
bik olunamaz. Esasen yapı kanunu, 

sadece umumi çizgileri söyliyebilir. 

Her bölgeye göre, yukarda da söyl~ 

Celal Esada, lstanbulun istikbali, 
~eniz ve kara metiıalleri hakkında 
ÖÜ§fuıcelerini sordum: 

· a b k sonrası için rahatım. Şekil tayin e-l stikba1de ]stanbul kada1' nıtlazzam bir şehir olmtya namzet gön11cn Kadıköy ue eıvarına tayyare en a ı§ 
dildikten sonra ilk t>aramızla, en 

diğim gibi hususi maddeler ve ka • 
nunlar lazımdır. Yapı kanunu bir ki· 

tap değil, bir harita olmalıdır. Bcn
oe, Boğazın eski halinı alması, bu • 

günün ekonomik vaziyetine göre im 
- Bir şehrin, dedi, imarından ev

\>el, onun nasıl bir şehir, ticaret şeb
~. illi, eğlence şehri mi olacağını dü
~Utunek ve tesbit etmek lazımdır. Ben 
~ btanbul bir Killtür - küçük en -
Qijstri - turist şehri olmalıdır. Istan
buıun kapıılarma gelinr.e, birçok kapı 
latı vardır. Deniz kapısı §imdiki li
~~ndrr. Burası çok i}i amenaie edile-
llır, ve bugünkü ihUyacımıza kafi 

~~l_ebilecek bir halde organize edile
ij1lır. Deniz kapısının birisi de Hay-
atpaşadrr. Ve Anadolunun asıl ka

tlısı olmak itibarile daha çok mühim!:· Ve benim kanaatime göre, buse
l~ Pten, Kadıköy, istikbalde büyük 
~c.anbul kadar büyük bir ışehir olma-
~ ~aınzettir. lstanbulun kara kapısı 
hı~ıkule ile Sirkecidir. Fakat tren, 
-~la Ahırkapıda bırakılarak gar o
tada yapılabilir ve ilerde bir tünel 
~:va başka bir vasıta ile §ehre bıığ-

llabilir. 

- Haydarpaşa limanı ile Kadıkö
yün istikbali için söyledikleriniz, ls -
tanbulun, bu vaziyet tahakkuk ettik
tiği takdirde, oralara mese!fı. bir köp 
rü ile bağlanmasıru. icap ettirmiyecek 
mi? 

- Olacak. Köprü yapmak icap eder 
se ,bunu Sarayburnu ile Üsküdar a
rasında değil, Boğazda bir yerde yap 
mak lazımdır. Çünkü bu köprü liına-
nm manzarasını bozar. 

- Boğazın manzarasını bozmaz 
mı? 

- Orayı da bozar. Fakat muhak
kak köprü yapmak lazım değil. 

Messina'da olduğu gibi ferribotıa 
bu iş görülebilir. Fakat ferribotu bo
ğazdan işletmek lazımdır. Zira. Sa -
rayburnu ile Haydarpaşa arasında, 

bazan akıntı, Lodos ve saireden, mü
nakalat sekteye uğrayabilir. 

Yapı kanununun tadili lazımdır 

Celal Esat, bu husw:ıta daha bir-

çok malumat verdi, böyle bir tasavvu 
run, nakil vastıalarını Boğa1.a sev -
ketmek gibi şehirde esaslı değişiklik 
leri icap ettireceğini uzun uzun an -
lattı, ve §ehrin iman hak~rıdaki dü
şüncelerine gelerek dedi ki: 

- Şehrin plan mucibince imara 
başlanacak kısmını şimdilik tahdit 
etmek, bölgelere ayırmak ve her böl
ge için ayrı kanunlar yapmak lazım
dır. Mevcut yapı kanununun tadil e
dilmesi gerektir. Sonra şehrin evvela 
sıhhi, sonra münakale, daha sonra 
güzellik bakımlarından imarına ba.~

lanılabilir. Sıhhi imarda, her kilvmet 
rede bir bahçeler, mcyd:tnhr yapıla
caktır. Sokak istikametleri, güneş ve 
rüzgara göre açılacaktır. gayri sıh
hi mahalleler kaldırılacak, hava, zi
ya vaziyetleri gözönünde tutulacak, 
lağımlar yapılacaktır,: Münakale için 
şehir halklı, fazla enerji sarfından 

kurtarılacak, bölgeler arasmda en kı
sa anaY.ollar kurulacaktır. Güzellik 

!:'" ~eyden önce a~idelm-imizi .<Jala~lann arasmdan kıtrfarmalıyı::. On"l<ın bııtün heybeti 1Tu me.ydamı çıkar
k, §chrin iman dü§ilnülü.r~u.,'11. ilk pltinda gelen i§lerdcn biri olmal?dır. Yıukarki resim&, Yeni.camii " 

bugünkil manzarasını görily_orsunuz. 

işi, İstanbul için en mühim olanıdır. 1 t k d" ~ h · h 
evve e rar e ıyorum - şe rın sı -

Burada, herkes susar ve san'atkar kansızdır. Şehir nüfus ve serveti ar-
htleştirilmesine bakmalıyız. Mesela, 

konucmagwa başlar. Manzaralar, abi- tıp zengı"nler çogwalm:ıdıkrn '-'alnız 
!i şehri seller basmamabdır, tifo ol- ' "r"• ~ 

deler tesbit edilir, onlan Çt':'çeveleye iki ay oturmıya mahsus olan bu bo1 .. 
mamalıdır. Sonra, artan para ile mü 

cek tertibat alınır. Bazılartnm düşün gede büyük sermayelerin +oplanma· 
nakale ve giizellik işleri halledilir. 

dükleri gibi, abideleri imarda birer sı im.kanı yoktur. Olsa olsa, Boğaz. 
- Şehrin sıhhileştirilmesi ile gü-

hareket noktası olarak almak yanlış- d b""tün h Ik b" · ·rme zelleştirilmesi işi ayni zamanda ya- a u a m ır mevsım geçı 
tır. Hareket ve ittisal noktalan, böl- sine müsait, ve muhtelif noktaların-

pıılamaz mı? 
gelerin en mütekasif hareketlere mü- da mü§terek müesseseler, yani bü· 
sait olan merkezleri teşkil:. etmelidir. - Yapılabilir. Bu iki işi at başı yük oteller olabilir. 
Abideler, bu merkezlerden, hatta götürmek pek kabildir. Parasız ne , - Fakat Boğaziçi bir sayfiye de.. 

işler görülebilir? Mesela dört yüz gı~·ı mi, ve her sene lslanbu!da sayfi· mümkün olduğu kadar uzakta olma -
lıdır. Asan atikanın, kalabalık saha- senelik çınarları kesiyoruz. Birçok yeye gidenler yok mu? 

"sit'' leri harap ediyoruz. Buna ma- - lstanbulun sayfiyesi Kadıköy .. lardan uzak bulunması, onların gü -

zelliklerinin daha ziyade tebarüz et
mesine sebep olur. Çünkü, dÜ§Ünü -
nüz bir kere, mesela Süleynıaniycyi 

seyrederken, gürültüden uzak olmak 

lazm değil midir? Tam bir hu§u için-
de bu nefis abideye dalmı§k~n. insa -

nın kulağının dibinde bir otomobil 

ni olmak lazımdır. dür. Ve istikbalde büyük bir şehir 
olacaktır. Hatta, Kurbağalıdere te -

- Zannedersem bu gibi şeyler i- mizlenecek olursa bur<ida bir endüs-
çin bir "Asarı atikayı muhafaza,, ce- tti sahası yapılması da muhtemel
miyeti vardı? dir. Zira, ne de olsa, Hay<l!l:-paııa ve 

- Evet. Hatta ben de aza idim. Kadıköy, Anadolunun kapısıdır. Bel
lstifa ettim. Bu cemiyeti kuvvet- ki bu tahminimde yamlıyorum. La • 
lendirmek veya bir başkasın.t kur _ kin Kadıköy, lstanbulun sayfiyesi • 

kornası veya bir tramvay çanı çalar- mak lazım. Ayni zamanda, "ait" le
dir ve bir "cite - jardin,, dir. Esasen 
bunu, bugünkü hayat ta gösteriyor. 
Yalnız, maalesef, Kadıköy, Beyoğlu 

gibi bir şehir oldu. Bu çok fena. 
Bunun da sebebi, mevcut bir kanu
nun tatbik olunmaması ve arsa sa • 
hiplerinin spekülasyonudur. Bana 
kalırsa, zaten mevcut olan kanunu 
harekete getirerek, artlk, bundan 
sonra, Kadıköyünde inşaata paydos 
etmek lazımdır. Zira, bir tek ne
fes alacak, serbest saha kalmıyacak
tır. Sonra dikkat ettiniz mi bilmem 
yeni yapılan binalar hep biribirine 
benziyor. Bu çok can sıkııcı ve yek· 
nasak bir şeydir. Evet, binalar n • 
henktar olmalıdır, fakat ahenlttar ol 
mak, ayni olmak demek değildir. Bu
nun kadar şehri bozan, boğan bir 
şey yoktur. 

sa, ne olur? Bu itibarla, abidelerin 

mümkün mertebe tecridi. Onların gü

zellikleri lehine olur, fakat bu, kat'iy
yen güzellikleri ihmal ma..-uı.:una anla

şılmamalıdır • 

Meydanlar ve abideler 
- Eskiler, abideleri, camileri, 

sarayları, §ehirlerin en güzel yerleri-
ne yapmt§lar. O zaman "urbanisme" 
diye bir ilim yoktu. Bunu nasıl yap
mıışlar? Ve onlar, sizin söyledikleri -

nizin aksine olarak, bu binaları birer 

hareket merkezi olarak yapmışlar, 

mahalleler etraflarına dizilnı.ş. 

- Eskiler "urbanisme" i insiyaki 
olarak biliyorlardı. Bugün ~ü şehir -
cilik te onların tecrübelerini cerhe -

decek mahiyette değildir. Fakat ha
reket noktası işi başkadır. Eskiden 
bir cami yapıldı mı, arastaın, ve sa

iresi ile bir içtimai müessese olurdu 

ve bu sebepten bir hareket noktası 

idi. Hoca medreseye, fakir fodlasmı 

almak için imarete getirdi. Bugünkü 
hayat değişmiştir. Ve bu mfıe•neseler 
rollerini kaybetmi§ler, bırer müste -

hase haline gelmişlerdir. Bununla'~ 

rin muhafazası için kanunlar, tali -
matnameler yapmalıyız. 

- Bir şehrin güzelliği denilince 
bundan ne anlaşılır? 

- Evvela siluetidir. Sonra içine 
girdiğiniz zaman, tabiatın güzellik -

lerini kapıyacak tarzda binaların 
olmamasıdır. Daha sonra eski mima 
ri eserleri, binaların mimarisi. so
kakların mimarisi, ağaçlar ve ma
halli renktir. - Eski lstanbul b(;y. 
leydi - Bir de, şehrin içinde, este
tiğe muhalif, mesela telgraf direği, 
çirkin fenerler, afişler, bizim tram
vay bekleme yerleri, kablolar gibi 
şehrin mimari hatlarını bozarak 
şeyler olmamasıdır. Böyle şeylere 

müsaade edilmemesi, mücadele edil
mesi, varsa kaldırılmasıdır. Sokakla 
mn iğri bliğrü olması bir şehir için 
çirkinlik değildir, hatta prespektif 
için ve "güneşleme" için bu, lazım
dır bile. 

Haliç ve Boğaziçi 
- Haliç ve Boğaziçi hakkında 

düşündükleriniz? 

- Haliç, tabii bir yoldur. Orası, 
bir küçük sanayi denizi olarak kala
caktır. Parisin Seine nehri gibi. Fa
kat istikbalde, Kağıthane, eski mc -

Görüşmemiz uzun sürmüştü. Ce
lal Esadın yapılacak birçok işleri 
vardı. Önünde, pek yakında çıkacak 
olan kıymetli bir eseıin provaları 
duruyordu. Bunlardan birisi güzel 
sanatlara ait ıstılahlar lftgati• ikinci 
si, fransızca olarak hazırlnnınakta 
olan ve Türk sanatını ilk gilndon
itibaren gösteren muazzam bir eser· 
di. 

Bu yüksek mütebahhiri yirmi se
nedir uğraştığı ve hazırladığı eser
lerle başbaşa bıraktım. 

ı-&kret Adil 
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E KO NOM i 
Dünyanın ikhsadi 

vaziyeti 
Bulgaristan da -BORSA 

Umumi bir salah 

Yumurta ve tütün 
ihracatı artıyor 

Bulgar istatistik dairesi, Bulgaris-

2 El'LUL, ÇARŞAMBA 
Paralar 

.. 
goze çarpıyor 

Sabık Fransız Maliye Nazırı Geor
ges Bonnet, dünyanın ikttsn.di vazi
yeti hakkında Paris Soir gazetesin
de çok şayanı dikkat bir makale yaz
mıştır. Bu yazının başlıca mühim 
noktaları şunlardır: 

"lngilterede büyük bir faaliyet 

göze çarpıyor. Bu 'Senenin ilk altı a

yında sanayide yüzde 11,9 nıspetinde 
bir fazlalık vardır. Mali piyasada da 

büyük bir nikbinlik hUküm sürmek
tedir. Büyük şirketler gene geçen se 
nenin ilk altı ayına nazaran piyasaya 
daha fazla tahvilat silr~bilmişlerdir.,, 

Amerikada da işlerde bUyük bir 
inkişaf vardır. Büyük nıağazalar, ge
çen senenin ilk altı ayına nazaran 
yüzde on beş nispetinde fazla satış 

yapmışlardır. Borsada altı ay zarfın 

da fiatlar yUzde on Uç nispetinde 
artmıştır, bütçe tahsilatı geçen sene

ye nazaran yüzde 8 fazladır. lşsizle
rin miktarı hali. 11 milyonu bulmak-

tadır. Fakat geçen seneye nazaran 

gene bir milyon eksiklik vardır. 

tanın harici ticareti hakkında bır 

istatistik neşretmiştir. 
Buna göre Bulgar ihracatı bu se-

nenin ilk altı ayı zarfında 
1,478,904,000 levayı bulnakttdır. 
Geçen sene yalnız 1,369,385,000 mil
yardı. 

Bulgar ihracatının en mühim kıs

mı Almanyaya yapılmaktadır. Ve 

umum Bulgar ihracat ticaretinin 

ylzde 54,28 nisbetini bulmaktadır. 

Bulgar ihracatının yüzde 44,31 ini 
tiltiln, yüzde 14,66 sm.ı da yumurta 

teşkil etmektedir. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Franıız fr. 
Liret 

• İsviçre fr. 
Florin 
Avustur:ra illin 
Mark 

Zloti 
P.enro 
Leva 
Yen 
tıvec: kuronu 
Altm 
Banknot 

Çelıler 
Bulgari8tanda tavuk ihracatı da -L-on-d-ra-u-·zerine 

ehemmiyetlidir. Bulgarlar, 1935 se- Pariı üzerine 

si zarfında haric6 148 milyon leva- Nevyorlı: 
Lıret 

1936 senesinin ilk altı aymda satlş Belga 

lık tavuk satmı9lardır • Halbuki Cenene 
· ti Bofıa 87 milyon levayı ,e~ r. Florin 

Yunaniıtanda pamuk ekimi 
Yunanistanda pamuk zeriyatı git -

Çelı:oılovak 
Avuıturya 
Ma·k • 
1ıveç kurona . 
tıpann peaeta • 

E•laam 
tı Banka11 Mil 

.. ,. N 

A 1 ı ı 

635,-
123,-
84.-
80.
ıl.-
13,-
49,-

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

950,-
243,-

tikçe fazlalaşmaktadır. Dört beş se
ne evvel ancak 50 bin dönüm olan 
pamuk ekim sahası, şimdi birkaç bin 
dönüm fazladır. ,, ,. Hamiline 

Yunanistanda tiddetli kambiyo 
kambiyo tahdidatı 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirlred Ha7ri>'• 
Tramn7 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aılan C•mf'nto 

• 

• 

Yalnız Japonyada işler bu yd bir 

az sarsılmış vaziyettedir. Ticari mu
vazenedeki açık bu sene daha fazla

dır. Bu a~tk, vasati bir hea1,ıa 121 

milyon yen iken 315 milyon yene fır

lamıştır. 

Yunan hükümeti şiddetli kambiyo 
tahdidatı koymıya karar vermiştir. 

Zaruri sebepler dolayısiyle hariçe 
gidenler ancak 5.000 dr:ıhmi götüre -
bileceklerdir. Bundan da ancak has -
talar, talebeler ve tüccarlar istifade 
edecektir. 

Merkez Bankau • , • 

Fransaya gelince, burada faaliyet 
diğer memleketlere nispeten daha 
az terakki etmiştir. Sanayide faali -
yet ancak yüzde iki ni:ıpet:i..lde art -
ınıştır. 

Ne olursa olsun, dünyanın her ta- Dit tabipleri konıreıi 
rafında gittikçe ,büyük bir nikl;>iplik Viyanada toplanan beynelmılel din 
hüküm sürmeye başlamıştır. !ktısa- tabipleri kongresine iştırak eden dok 
dl buhranm nihayet bulmasında her torlarımızdan bir kısmı dönmüşler -
halde siyasi vaziyette görülecek sa - dir. Heyetle beraber, Di~tabibi Ali 
lih amil olacaktır. Sarını da gelmiştir. 

Oımanli Bankau 
Sark Merlı:es Bczaneıi 

l •tilıraz la r 
Türk Borcu 1 

,ı ,ı II 
D D 111 

EErpni A. B. C. 
lıtilttuı Dıhill 
Bina - Ernnam 1 

• u 

Mı•ır tahville r i 
1886 I 
1903 II 100.50 
1911 111 95.50 

Satı ı 

635,-
126,-
92,-
84,-
23,-
16.-! 
53,-

167,-
160,-
820.-
84,-
24.-
30.-
%2.-
24,-
25.-
34,-
33,-
152,-
24•,-

635,-
12.06 

0.79.25 
10.0863. 
4.70.50 
2.43.64 

63.1582 
1.16.94 
ı9.2332 
4.20.32 
1.97.40 
3.06.-
6.so.ao 

15.-
10.
ıo-
25.05 
41-
16.-
17,.\0 
9,25 

12,50 
12.-
12.50 
26.50 
uo 

23.37.50 
21.55 
21.75 
97,75. 
97-
st.ıa 
19.ti 

101.50 
96.50 

Rekolte 30 milyon kilo 
tahmin ediliyor 

Izmir, (Husust muhabirimiz yazı
yor) - lzmirde incir ve üzüm piya
salarının açılması ve bilfiil işlere baş 
}anması, ticaret aleminde, amele ha
yatında birdenbire bir değişiklik ve 
canlılık uyandırmıştır. lki hafta ev
vel, sessizlik ve hareketsizlik içinde 
bulunan yemiş çarşısı; timdi saba
hın erken saatlerinden gece geç vak
te kadar devam eden bir faaliyet i
çindedir. 

Uzilmde piyasanın açılışı tarihin
den bugitne kadar iki kuruş teref
fü görülmüştür. Incir piyasası da 
gUnden güne inkişaf etmektedir. Iz
mlr borsasının yaptığı hesaplara gö
re geçen aene ekstra kalite malla
nn fiyatı hemen hemen ayııi sevi
yededir. Maamafih bu seneki tereffil 

3-9-936 -

No. S2 Yazan: MlTHAT CE!ı{A1I 

Oğlunun idamile dolu olan 
siyah çantayı · itti 

otomobilin Dedi. Hekimin odada olduğunu M Ermeni tercüman, 
pencere perdesini indirdi: 

-ldam! 
Dedi. Amerikalı kadm da otomo

bilin öteki perdesini indirdi. ldama 
sevincinden terçümanın boyııuna 

sanldı. Dudak dudağa otomobilde 
uçtular. Kadın, perdeyi aralık ede -
rek, Ayasofyaya bebeksiz, beyaz 
gözlerle, busenin içinden bakmıştı. 

nan şimdi gördü; karısmın göğsuıt' 
den kalktı. 

Süheyla, çıplak kolunu karyoladaJI 
uzattı: Şezlongun ucundaki uzun, be' 
yaz bohçayı Adnana gösterdi: 

- "Salim!" dedi; yine ağlıyordU· 
Pamuklular içinde şezlongun u~~ 

na hastabakıcınm ktıyduğu Salim ı 
boncuk gözle Adnana bakıyordU~ 
Yumruğl,ı kundaktan fırlamıg; burtı• 

Salim şuk yüzle; tüylü, nohut ~urnile k~ 
Yere yakın dizlerle boyu kısalarak, bir ihtiyara benzeyen kukuleteli bit 

katip Salih Adnana koştu. Cinayet şeytan! 
mthkemesinden çıkan Aduanın elin - Hekim hastabakıcının kuruladJll 
den çantayı yırtık tebessümle alrrken aletleri kutusuna koyduktan sonr'ı 

le, borsaya bugünlerde arzedilen dııvayı tebrik edecek, belki be§ on li- Adnana: 
bütün mallarda görillmektedir. ra bahşiş alabilecekti. Fakat Adna - _ Tam 4 kilo geleli: Veliaht t9' 

nın yüzünü yakından görünce sustu; müssıhha ! Tebrik ederim A:inan 13ey! 
somurttu: Dedi. Rutubetli eliyle Adnarun L" 

- Siz mahkeme kaleminde biraz la ıncak elini sıktı. 

Mahsullerimiz, sureti hususiyede be
reketlidir, bu vaziyet, lzmir piyasa
smm senelerdenberl görmediği bir 
haldir. oturun; ben bir otomobıl tutayım be- Cinayet ınahkemesindekı facia ya• 

yefendi. va§ yavaş yeni doğan çocuğun oda# 
Istenmiyen bir zamanda yağan Dedi. Adnan istemedi. Salibe daya na doluyor, sonra ilaç kokin odadl 

yağmurlar ve fiddetli sıcaklar, zey- narak Adliyenin mahkemeler tardın yavaş yavaş yalnız Salim uımıyordlll 
tin rekoltesi üzerinde mUeuir ol- daki demir kenarlı basama'ıdardan, idam mahkumu oğlunun odadaki ki
muştur. Bu yüzden 30 milyon kilo seuiz ağlayarak, indi. Otonobile gi- busu çocukla, lohusayla, hekimle, b.al 
tahmin edilen rekoltenin azaldığı rince, yanına çantayı koymak iste - tabakıcıyla azaldıkça Adıım çocııiJ 
anl .... •'maktadır. yen ki.tip Salibe bakmtyanı.k: eğiliyor, zorla gülüyordu. SüheyıinJIS 
~ - Yazıhaneye bırakırsın. çürümüş, büyük güzel gözleri lkidl 
Zeytinyağı rekoltesinin 

20 
milyon Dedi: oğlunun idamUe dolu olan si- bir gururla yaşarıyordu. Adnan bit 

kilo olduğu umulmaktadır. Geçen yah çanta)U itti. aralık çocuğunu kucağmJ. almak il' 
aene 9iddetli mcaklann tesirile mik- Fakat otomobil. kalkmıyordu. Şo - tedi; öksürüğü başladı. Mg,·1\;em;;JI 
darmdan çok eksik idrak edilen pa- förUn kulaklarının arkası müşterinin nekadar fena öksürdüğünü hatırla>" 
lam ut rekolteei bu sene normal ve nereye gitmek isteyecefinii bekliyor- rak yine katil Benli Ahmede daldı; " 
kalite itibarile daha ziyade olgun- du. bah olunca dünkü ölüsünü hatırla ' 
dur. Geçen hafta en ldi neviden bir ~ içindeki başka Be8i sustur- yan matemli gibi uzun uzun aeoJl 

· İzmir mak illter gibi tuhaf bir aesle ba - Ahmedi düşündü. lçinde birşey koP' 
miktar yeni mahsul palamut, · ğırdı. tu, dizleri tutmuyordu. Kcnjini '8'. 
piyaauına getirilmiı ve ilk defa ken - Bozdoğan kemerine: longa bırakacaktı. Süheyla bir çığIJI 
tali ~ kuruştan ıatılmıftır. Bu ha- Bozdoğan kemerindeki kona - kopardı: 
reketli piyasa vaziyeti, İzmir ve Ege ğa ayak bumayacağmı hatırlayacak - Salimi eziyorsun! 
mmtalwmıdaki bütün müstahsil, halde değildi. ömründe ilk defa bu Ve Salim ezilmiş, ölmüş gibi Sühef 
rençber ve ttlccarm ytlzUntı gUldilr- kadar kimsesizdi. SUheyli.yı ömrün- la geçen felaketin ihtimali önündtl 
milftUr. de, ilk defa aeviyordu. Silheyli, onun hüngür hüngür ağladı: Lobusalık ~ 

ıs!l1'dltn1', ~ ~ a - nu şımartm.ıştr. 
T a1t o il at 

Rdıtnn 
Anıdola 1 ve II 

ı, 111 

" Müme11n 

10.25 
44.95 
46.25 
45.90 

zaltacaktı. Silheyll, muztariplere Bu oda, iradeliydi: 'Bu oda istiyof 
mllıterek gözlerle bakmayı bilen ka du ki Adnan, mahkemede öldürdillf 
dmdı. Adnan karısının yüzüne oğlu yetmiyor gibi burda da çocuğ1J" 
muhtaçtı. nu ezsin. "Tesadüf'' ün adr şimdi ·~ 

Ortalık büsbütün kararmıştı. Oto - oda' ydı; ve bu odadan kaçtı. VaW 
mobil kogtukça gecenin siyah duvarı le Süheyliya edebiyat hocalığı ettiıtf 
parçalanıyordu. Belediyenin elektrik odaya indi. Bugün sabahtan beri biV 
lAmbalarile mUslilman Istanbul sel- meyen bir kocaman dakikadan 25 yıl 
vilerine yıldızlar damlamış bir me- evveline kaçmak istiyordu. İndiği ~ 
zarlıktı. da "25 sene evvelisi" ydi: Ve ind!l' 

BANKO Di ROMA I 

Bozdoğan kemerindeki ko ıağm ö - oda öldürdüğü Benli Ahmetsizdi; 
nünde, geceyi arttıran belediye fene- "kendini besleyen Süheyla" sızd11 
rinin altında otomobil durunca, so - "öldürmesine ramak kalan Salilllfl 
kak kapısı kendiliğinden açıldı. Kona sizdi. Karısının 25 sene evvel başııı' 
ğın ihtiyar kalfası bütün vücudile koyup ağladığı pencerenin ayni no1'" 
sokağa taşarak: tasma dayandı; ağlıyordu. Fakat beP 

G E NEL 

HUKUKU 

MERKEZ VE 

UMUMiYE 

GENEL 

BANKASI 

DiREKTÖRLÜK · 

SERMAYESi: Llt. 2 O O. O O O. O O O 

30 Haziran 1936 tarihinde vazıyet 

ROMA 

MEVCUDAT T DÜYÜNAT 
1 Kasa mevcudu Lit. 392.231.721,35 Sermaye Lit. 200.000.000,-

Senedat, hazine bonolan ve İhtiyat akçesi 43.280.840,15 
ibrazında ödenecek evrak 1.161.863. 702,05 Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 785.202.895,10 
Röporlar 60.825.181,20 Esham mevduatı 171.34 7.300,-
Borçlu muhabirler 799.308.467 ,96 Alacaklı muhabirler 1. 701.977 .300,96 
Teminatlı hesabı cariler 23f.308.638,86 Tedavülde çekler 106.152. 716,85 
Devlet eshamı, devlet tarafından Adi çekler 1.600.309,08 
teminatlı esham ve tahvilat 111.785.261,89 Muhtelif alacaklılar 51.561. 7 48,09 
Banka iştirakleri • 55.224.616,80 Ticari kabuller 3.580.219,65 
Gayrimenkul emval 70.180.402,70 Eşhası salise hesabına kefaletler 94.244.193,25 
Muhtelif borçlular 17.4 76.521,46 Evvelki devrenin kft.r bakiyeıi 6.918.021,17 
Esham mevduat' hesabı carileri lil.347.300,- Devrei haziranın safi kin 6.510.682,87 
Ticari kabuller borçluları 3.580.219,65 
Kefalet bcrçluları 94.244.193,25 

Lit. 3.172.376.227,17 U t. 3.172.376.227,1 T 
Dahili hususi hesaplar 3.441.656.27 4,09 Dahilt huaÜal hesaplar 3.ül.6:56.27 4,09 

Yekluı Lit. 6.614.032.501,26 Yek1lıı Ut. 8.8U.032.l501,28 

Sendilder Murahhu Direktör Bat muh-.tp 
ÇUCClA - GARRONE - MARTİRE Y ER OI NAZARETH 

YERAROO 

---- ------ ---- - - - - - - - -- ----- ---- -

- Müjde Beyefendi; oğlan! Nah, başka yerlerdeki, başka vakitlerd~ 
böyle! Tosun gibi! Tos tobaç bir oğ- tesadüflerden korkan Adnan, bu der' 
lan ! odasında duran şimdiki tesadüfü bil" 

Diyor hırkasının iki kolunda bir miyordu; vaktile karısının bedt>ab& 
' v .ı .. "' çocukluk hava tutuyordu: Kadının oldugu noktada - tam ayni noktau-

iki kolundaki boşluk Adnanın yeni şimdi o betbahttı: Hendese :tadat 
doğan çocuğu Salimdi. muntazam bir tesadüfle. • 
Konağın avlısmda, yava.§ sesle (Arkası var) 

kalfaya sordu: 
- Hanım nasıl? 

- Küçük l-knımefendi de iyi: çok 
çok iyi... Kem nazardan esirgesin 
rabbim! Çöreotile tütsüledim hanımı 

Güzel bir kaza 
merkezi: Harput 

mıLofçalı eehit Miralay Salimin to - Harputun buz ihtiyacı 
nınu yukarıki odadaydı. Fakat mer- nasıl temin ediliyor ? 
divenlerden güç çıkan Adnanın bu sa- Harput, (Hususi muhabirimiz ya• 
adete sevinmeğe mecali yoktu. zıyor) - Harput, belki dünyanın e~ 

Hastaların yüzlerini tam'\D~n. kap gtizel bağ ve bahçeleriyle yemy~ 
layamayan zoraki tebeBSÜmle, Adnan bir kazasıdır. Kaza merkezine 4 kJ• 
odaya girdiği zaman Sübeylanm ken- lometre mesafede Buzluk adıyle a.ııl 
dinden çok genç olan gür saçları, be- lan bir yer vardır. Yüksek bir cfağıO 
y a z, u z u n y a s t ı k t a dağı- sarp ve yalçın kayalan arasında bit 
ruk halkalariyle her zamandan müddet yol aldıktan sonra güç1Ukl6 

çok görünüyor, hasta k a d a r ulaşacağınız bu yer, büyük, mubte "' 
solgun olduğu halde hasta olmayan şem bir mağaradan başluı bir gey dl 
yUzil kuvvetsiz olmayan acaip bir me ğildir. Fakat, öyle bir mağara ki, U" 

calsizlikle yastıkta yanm görünüyor zunluğu kilometrelerce devam etırıe1' 
du. Yasdığın ucundaki kırmızı korde- teclir. Kıpn için bir hamamdan far1''" 
lalı nazar takımı odayı bilalıiitün sız olan B11Z1uk, yum kaim buz ta"' 
"aile" yapıyordu. Mahkemedeki laya bakalariyle kaplıdır. Buzlardan ~ 
metten dönen Adnana, oda, iki misli soğuk aular, fçerde gölcükler vUcud• 
"evhali" geldi. Gözleri d o 1 a - getirmigtir. Mağaraya yalmz bafıtl" 
rak, bqmı, SUheyllnm çeneainln al. girenler, muhakkak yollanm kaybe"' 
tına 10ktu. karıamm mcak gerdamm derler_. Girift ve karanlık llldit yo1'1' 
kokluyor, içini çekerek aflyor, Sll • nu bularak tekrar dömnek kabil dl" 
heyli koca11111m 11.çlanm öptıyordu. fildir. Yolları bilenler vardrr. Maf'" 
Doğum vakalarmda karı kocüım rada kıtlık elbise ve paltolarla dolsf" 

biribirine bemeyen öplltmelerine ağ- mak, ancak bu yol gösterenlerin fi" 
lalJD&)arma yabancı gözlerle kant- dımiyle kabildir. Ellziz, buz ihtlY. "' 
mamall için beyaz 6rtillü masada cmı aenelerce buradan temin etınlf • 
cerrah iletlerine eğilen hekim arka- tir. Fakat, bu §ekil, buzun zahJll~ 

1 sına dönmiyerek: le istihsali ve eehre çok pa~~ 

1 
- Yoook ... Ağlamak Y,&Ak Hanı- mal edilmesi Y.llzünden terkQl~ 

mefendil tur. 
• 
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IZLANDAYA 
''TC!IR.1<,, AK 1 NI 

- Yazan : Kadircan Kallı -~o.M 

" - Gitmek istiyorum. Bu benim son dileğimdir. 
Esirgeme reis.. Beni seversen iyiliğimi istersin .. ,, 
Bunca yıldır denizlerde, fırtma -

lar ve ate,ler içinde ya,amıt olan 
bu ihtiyar arslan hiç ,uphesiz a,kı 
bu delikanlı kadar içten duyamazdı. 
~akat onun da pek uzak kalını.f ol
la. bile Y&f&nmlf bir &fkı yok muy
du? 

~~una rağmen anlamamazlığa gel-

Rusyada isyan, 
ihtilal yok 

Moskova bütün şayialan 
tekzip etti 

9 
No. 84 

MA~I ANTUV ~N ETi .. 
~omo_n ı 

Yazan: Ste/fan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Sahtekarlığın ortaya çıkmamasına 
yardım etmiştir birçok tesadüfler 

ON ALTINCI BAP 
Dava, muhakeme ve karar 

N apoleon kartal kuşu gibi keskin 

öfkeye kapıldı. Kırılan gururunu ta

mir için her şeyi göze aldı. En yük

sek bir mevkide ola.n rahip Rohan'm 
cezalandırılmasını istedi. Fakat aksi 
gibi rahibi kraliçeden ba&ka kimle 
kabahatli görmiyordu. Hatti. kendi 
kardeşi ikinci Joaeph bile, yazdğı bir 
mektupta Rohanın kızkardeainin söy· 
lediğt kadar kara ruhlu bir mücrim 
olduğunu zannetmediğini yaznu§tı. 

Versay halkı da kardinal Rohan'ın 
mücrimiyetine inanmıyordu. Hatta 
ortada garip rivayetler dola§ıyordu • 
Guya kraliçe onu tevkif ettirmekle 
muzır bir şahitten kurtulmak istiyor-
muş .... 

Kraliçe annesinden miras aldığı 

garezle Rohana çok ıiddetle hUcnm 
etmişti. Başında tqıdığr kraliçelik 
tacını yavaş yavaş kaydırmq ve 
kendisini herkesin kin ve garazine 
bedef etmifü. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ldareai ilanları 

Devlet Demiryollan hesabma cer mühendisi yetiş

mek üzere Avrupaya Hoh§ule tahsiline gönderile-

cek be, talebeye ait müsabaka §artları: 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 2 5 ten büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol

madığına, memleketin herhangi bir tarafında çahşmağa 
müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının (An
kara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Adana'daki sıhhi 
heyetinden veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak 
memurlarda bulunması Iazımgelen sıhhi şartlan gösterir 
matbu sıhhi rapor mühteviyatına uygun olarak (tam teş
kilatlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu ile anlaşıl
mak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek istiyenler mekteplerinden bir guna ili
şikleri olm~dığına dair vesika göstermek. 

5 - Askerli!~ vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
mani olmadığına dair alakadar askerlik şubesinden vesi
kayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile İstan
bul miihendis mektebi müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. 

7 - İsti daya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A) Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 
C) Hiisni.ihal varakası (en son mektebin vereceği hüs

nühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve 
ayni zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnühal 
varakası alınacaktır.) 

D) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf 
E) Aşı şahadetnamesi, 
F) 3. 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
H) Babasının adı nedir? Nerede olduğu? Sağ ise şim

diki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne
dir? Ve nerede çalışmıştır] Şimdiki ve ölmeden evvelki 
meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi 
işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunları göstrir bir tercü
mei hal varakası, 

8 - Müsabaka imtihanı 21.9.936 tarihinde saat (9) 
da İstanbul mühendis mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyazi
ye, tahlili makine resim hatti, fizik, kimya ve Türkçeden 
olacaktır. Bu ?erslerin ~ümulü mühendis ıpelttebi i;!ç_\in~ 
sınil-ına kadar o an programlara göredir. -1 O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bi-
lenler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avru
padaki tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmet 
leri hakkında Devlet Demiryollan idaresinin istyeceği 
şekilde taahhütname vereceklerdir. 

12 - Tahsil planı: Avrupada idarenin göstereceği 
fabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan 
öğTenilmesi, idarenin tayin edeceği Hohşulenin makine 
şubesinden 8 sömestrlik tahsili ikmal ve altı ay zarfında 
imtihan vererek diploma almaktır. 

13 -Avrupadaki tahsil eraiti veya diğer hususat hak
kında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve iş
letme müdürliiklerinden ve Mühendis mektebi müdür -
Jüğünden istiyenler tafsilatı lazıme alabilirler. ( 8 2 5) 

lstanbul bölge san'at okulu 
Direktörlüğünden 

1200 

ı - Okulumuz bütünleme sınavlarına 14-9· 936 tari
hinde başlanacaktır. Bütünleme sınavı ile ilgili olmıyan
lar birinciteşrinden evvel okula gelirlerse alınmıyacak -
lardır. 

2 - Eylül mezuniyet bütünleme sinavı 28-9-936 gü
nü yapılacaktır. 

3 - 1-10-936 perşembe günü yeni ders yılı öğretimi
ne başlanacaktır. (740) 

lstanbul URiversitesi Rektörlü
ğünden; 

30 Eyllil Çarşamba günü imtihanları yapılacak Do -
çentlikler şunlardır. Ona göre, isteklilerin Üniversite 
Rektörlüğüne müracaatları: ( 913) . 

Birinci hariciye Doçentliği 
Kadın ve doğum 

" Birinci Dahiliye • ,, 
Göz 

" Marazi Teşrih ,, 
Bakteriyoloji 

" Teşrih 
" Nebatat 
" Riyaziye ,, 

Jeoloji 
" Roma Hukuku " Ceza Hukuku " İktisat " Tarih " 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğun: 
dan: 

Avram Alber Kap·uanonun uhdei 
tasarrufunda olup Ahmet Hulf.tsiye 
birinci derece ipotekli olan ve birin 
ci derecede ipotek borcundan dola -
yı paraya çevrilmesine karar verilen 
Balatta Karabaş mahallesinde Ba -
lat caddesinde eski 64, 66, 68, 70, 
yeni 70, 72, 74, 76, 72-1 No. larla 
muakkam maa arsa iki bap depo -
yu müştemil iki bap hane -açık artır
maya vazedilmiştir. 

Hududu. Sağı Bulgar kilisesi solu 
Nikoli hanesi ve bahçesi arkası leb
bi derya cephesi yoldur. 
Mesahası. Tahminen (1770) met

ro burabbatdır. Bundan (78) metro 
murabbaı üç katlı (228) metro mu
rabbaı iki katlı ve (1021,5) metro 
murabbaı bir katlı -0lmak üzere 
(1327,5) metro murabbaı musakkaf 
dır. Musakkafların üstleri alafıran -
ğa kiremitle mesturdur. 
Tamamına. Yeminli üç ehlivukuf 

tarafından (29240) lira kıymet tak 
dir edilmiştir. 
Yetmiş iki No. lu fabrika: 
Fabrikaya çift kanatlı demir ka

pıdan içeri girildikte, zemini çimen
to şaplı bir antre ve diğer demir ka
pı arasında camekanlı zemini tahta 
döşeli bir yazihane olup fabrikaya 
girildikte makine dairesi kargir a -
yak üzerine ahşap çatılı tavansız ve 
zemini ga~Ti muntazam döşelidir. 
Ve muhtelif kargir bölmeler yardır. 
Ayrıca bölünmüş nikelaj dairesi olup 
74 No. lu kısma geçilen diğer daire 
kısımlarını havidir, arka kısımda ay 
rıca ayni evsafta montaj ve romelaj 
dairesi mevcuttur. Ayrıca halaları 
da vardır. 
Yetmiş dört No. lu kısım: 
Cephede bir şahnişi havi ve üst 

kısmı ahşap ve ahşap korkuluklu bir 
tarasayı muhtevi olup üç kattır. Ze 
min kat, karosiyer döşeli bir antre, 
ahşap kapı ile 72 No. lu fabrikaya 
geçilir. Ve ahşap merdivenle çıkılan 
sofa üzerinde iki oda bir hala ve do
lap ve mermer plaklı ve ocağı havi 
mutbak ve tarasa ve bir kiliir var -
dır. İkinci kat bir sofa üzerinde iki 
oda ve mutbak ve bir hela vardır. O 
danın birinde dolap olup diğerin -
de zemini çinko ahşap korkuluklu 
caddeye nazır bir balkon olup kapı 

ve çerçeveleri boyalıdır. B • • k • • K u M B A R A y K A s A Yetmiş sekiz No. lu mahal: Tah - U g Un U arın t 
ta kap1drm girlldilrte bir ant.re ve - ı • b -

mozayik merdivenli birinci kata çı~ o·. bu·· rg u·. n .. B ~A ' N iL A o 1 ur. 
kıldıkta, zemini çimento şaplı salon 1' " 
ve buradan girilen diğer kısmı da --------------------------------------
zemini çimento şaplı ve üzeri kıs -
men ahşap tavanlı ve galvaniz 
örtülü iç, içe iki dairedir. 
Yetmiş altı No. lu kısım: Zeminin 

çimento şaplı ve kısmen karosimen 
döşeli olup 78 No. lu kısmın zemini 
ni teşkil eder. Ve bu kısımda simo -
narmeayaklar üzerine betonarme dö 
şeme vardır. Muhtelif daireleri havi 
olup tavanlar potrellidir. Binalar ka
gir ve elektrik ve terkos tenisatını 
havidir. 

Yetmiş iki No. lu mahal: Sahil 
kısmında olup zemini çimento şap -
lı potrel ile takviye olunmuş ahşap 
çatılı kısımlar olup kapılan demir 
ve kısmen kapalıdır. İki kısım 
dan müteşekkil olup birisi, 72-1 ve 
diğeri 72-2 No. lan ihtiva etmekte
dir. Arsa üzerinde üç adet saçtan su 
deposu olup kargir bir depoda mev 
cuttur. Ve bu depoya muttasıl ay -
rıca bir suyu vardır. 72 No. lu kı -
sımdaki elektri~ tesisatı müstecire 
aittir. 
Artırma peşindir. Artırmaya işti

rak edeceklerin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesini veya Milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları 
icap eder. Üstte bırakılma tarih 'J e 
kadar olan müterakim vergi, tan -
zifat, tenviriye ve icarei vakfiye 
borçları medyuna aittir. Yirmi sene 
lik vakıf icaesi, taviz bedeli müşte -
iye ittir. Artırma şartnamesi 26-9-
936 tarihine müsadif Cumartesi gü
nü dairede mahalli mahsusuna ta -
lik edilecektir. Birinci artırması 19-
10-936 tarihine müsadif pazartesi 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edileeek, birinci artırma
da bedel kıymeti muhammenenin 

• 7o 75 ini bulduğu takdirde üstte bı
rakılır. Aksi takdirde son artırma -
nın taahhüdü baki kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit edile
rek 3-11-936 tal'.ihine mUsadif Salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de yapılacak ikinci artırma netice -
sinde en çok artıranın üstünde bıra
kılacaktır. 2004 No. lu icra ve ıuas 
kanununun 126 mcı madqesine tev -
fikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz, 
ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı mkbitelerile birlikte dairemi
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir 
de hakları tapu sicillerile sabit al -

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Em1i.k No. Chısl ve his. Hisseye göre 

muhammen K. 

1138 Burgazadası E. Manastır E. 39 637,50 metro arsa 320 A ar-
Y. GönUUU ve .Y. 37 tırma 
Manastır 

1905 Arnavutköy Birinci Cad. E. 12 80 metro arsanın 
Y.14 10/120 Hia. 70 " 1983 Boyacıköy E. Yenimahalle E. 1 Arsa 110 " Y. Şirin Mil. 

2868 Sarıyer Dalyan E. 1-3 Ahşap hane ve arsa-
Y.1 nm 1/2 His. 210 .. 

2902 Erenköy Karakol E. 8 l{üir Eczahane 1000 K.zarf 
Bostancı Bostancı Y.18 

Köprüsü mahallen 14 
3093 Odun kapı Kıble Çeşmesi E. 28 Üstünde odalan olan 

Sarı demir ve Muradiye Y. 28-2J. k8.gir dükkanın 
17/120 His. 350.A.ar-

tmna 
4093 Eminmnü Ahi Lüleci Y. 13-15 OntUnde odaları olan 

Çelebi E. 11-13-15 kagir dükklnın 121120 
his, 1670 K.zarf 

4379 Heybeliada E. Yalı Cad. E. ve Y. Hane ve bahçenin 1/4 
Y. Ay Yıldız 17 His. 650 A. ar-

tmna 
4617 Yeniköy Köybaşı arka E.15 63,75 metro arsa 60 " Panayia Y. 13 
4892 " " E. 30 7 4,50 metro arsa 70 " Y. 32 
8309 Yedikule Fatih Hacı Hasan E. 51 'Ahşap dükkanıv 23/120 

Sultan Meh\net Kazlı çeşme Y. 2 hissesi ve 2 pul hissesi-
nin tekrar 2/5 His. 100 ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayrim enkuller on gün müddetle satışa çı kanlmıştrr. İhaleleri 14-9-936 ta-
rihine tesadUf eden pazartesi gün ü saat on dörttedir. Satış münhasır an gayrimUbadil bonosiladrr. 

Beşiktaş İcra dairesinden: 

Borçtan dolayı tahtı hapse alın -

mış olan Rononkill ve Li.le, Sümbül 1 
soğanlarının ikinci artırması 5-9-936 
tarihine tesadüf eden cumartesi gü-

1 

nü saat 9 dan 12 ye kadar Beşiktaş

ta tramvay caddesinde 46 N. dük • 

kanda açık artırma suretile satıla
cağından ihale ve belediye pullarının 

müşterisine ait olmak üzere talip o
lanların hazır bulunacak memura 
müracaatlan ilin olunur. (25371) 

mıyanlar satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalırlar. Daha fazla ma 
lUmat almak istiyenlerin 935-771 nu 
maralı dosyada. mevcut evrak ve ma 
hallen haciz ve takdiri kıymet rapo
runu görUp anhyacakları ilan olu -
nur. (25378) 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 
BUGüN 

Bahçeye müracaat. Tel. 41065 

~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan 

Mektep malzeıne laboratuvarı için açık eksiltme iJe 
Elek, terazi, kesafet şişeleri ve Mihailis aleti ve teferruatı 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 600 ve muvakkat teminatı45 lir'' 
dır. Eksiltmesi 19 Birinciteşrin 936 pazartesi günü sa~t 
14 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltJ11~' 
ye gireceklerin belli gün ve saatte mektep idaresine 1111.1' 
racaatları ilan olunur. ( 915) 
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D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua.-

Umumi kan ta.hlilatı frengi 
noktai nazarından ( Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal· 
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilatı, Oltra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre. şe· 
ker, Klorilr, Kollesterin miktar· 
lannm tayini, Divanyolu No.1-1~ 

Tel. 20981 

u oı---.. 
Muallim FAHRi gecesi 

Yann akşam 

K ızkulesi par kında 
Türkiye ses kraliçesi 

Hikmet Riza 
Solist (Nebile) (Mustafa) ve es
ki Dariittalim arkadaşlarının 
iştirakile dühuliye yoktur. Dö
nüş vapurları Salacaktan 1 de 

- ----- -
--FENNl SONNETÇI ı--.. 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telefon: Kabine 44395, ve 40621 

ZA YI - HUviyet varakamı kay -
bettim. Yen isini yaptıracağım. Eski
ainin hükmü yoktur. Niyazi Ata 
Berk Tıp fakültesik N: 933 

ZAYİ - Galata İthalat Gümrüğü 
nün 20181 ve 20185 sayılı 6-12-931 
tarihli beyannamelerde yazılı eşyayı 
7-2-934 tarihinde Yedinci icra me
:rnurluğu tarafından Kuruçeşme an
b-eposunda birinci açık artırma ne -
ticesindc satın aldığım mezkur eşya 
tun ikinci nüsha beyannameleri zayi 
olmuştur. Yenisini alacağımdan zayi 
olanların hllkmü kalmadığı ilan olu-

TAN 

Türkiye· Cumhuriyeti Merkez 
29 AGUSTOS 1936 vaziyeti 

Bankası 

A.KTlF \ 
Kasa : 

ALTIN: Safi kilogram 17.081.319 Lira. 2(.026.241,08 
BANKNOT • • • • • • • " 13.429.529,00

9 IK 1.021.114.9 
UFAKL • • • • • • • • a__'_' ----..------11 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • Lira. 1.900.214,91 

Hariçteki Muhabirler : 
6.186.482,30 

vizler • • • • • ı • • • 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 

325.421,73 

1 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.244'Lira 

Altına tahvili kabil Serbest dö- ! 
bakiyeleri • • • • • • • • t......:':...' ~---......-----

8.623.167,46 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kir-
şılığı • • • • • • • • • • Lira 158. 7 48.563,-

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafmdan 
vaki tediyat ••••••• ::__ .. ____ 1_2._064_.a_ı_ı,_ 

Senedat Cüzdanı : 

• • • ira 2.177.000,-HAZİNE BONOLARI • 
TİCARİ SENEDAT • • " 13.230.247,49 

• • • 
11------------11 

Eıham ve Tahvilat cüzdam: 

( Deruhde edilen evrakı nak- ~'Lira 
A- ( diyenin karşılığı Esham ve 

( Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat ı " 

34.082:113,05 

-----9 Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • 
Tahvilat üzerine • • • 

Hissedarlar • 
Muhtelif. • 

••• Lira . . . .. 
• • • • 
• • • 

84.663.09 

16.687.045,35 

• • 
• 

Lira 

38.416.885,07 

1.900.214,91 

1:5.135.071,49 

146.683.952,--. 

38.255.34 7,23 

16.771.708.44 

4.500.000,-
5. 724.167,59 

282.854.594,22 

PASiF 

Sermaye • • • • • • 
İhtiyat Akçeai . • . • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • 
• • 

Denıhde edilen evrakı nakdiye rira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafmdan 
va.ki tediyat • • • • • • • .. 

• : 1 
ll58. 7 48.563.~I 

1 

12.064.611,-----
Deruhde edi. evrakı nakdiye Lira 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altm olarak ~ 

- 1 146.683.9<>2,-

16.000.000,-illveten tedavüle vazedilen • • 11 " ·------------11 
Türk Liraıı Mevduatı : 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili ka.bil dövizler . . ,Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı kll· 
ring bakiyeleri. • • • • • " 

4.688.294,9i 

25.779.564,26 
-----------------:1 

Muhtelif •• • • • • • • • 

Yekün 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 

u --== 

15.000.000.-
1.551.182.53 

162.683,952 

14.984.341,16 

30.467.859.23 

58.167.259,30 

2S2.s:54.S94,22 

nur. Kehyagil Kamil İskonto haddi % 5 Y2 Altın üzerine avans o/o 4 1h 

• C3ecef • Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılap) 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kayıt 

başka 

"uranı ve Dırcktöı·ü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

muamelesine başlanmıştır. Cumartc!i ve 

hergün 10 - 17 arasl{lda okula müracaat 
1stiyenlere tarüname gönderilir. 

Cağaloğlu, Yanık saraylar· Tele..Jn : 20019 

ı Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol 

Pazardan 
edilebilir. 

~~~evke ALMA•~ Lisesiv~!~~:;~ 
Ta!ll devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi 1 Eylülden iHbaren her gün saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi. aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fa:rla tafsilat için mektebe müracaat veya 44.941-44942 ye telefon 

·----------edilmesi. __________ _ 

11~7 

Gümrük muhafaza Genel Ko
mutanhğı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza örğütü için 542 tane battani
yenin 15-9-1936 Salı günü saat 14 te ve 316 tane Hay -

Kütahya Vilayetinden: van velensesinin de 15-9-1936 Salı günü saat 15 te açık 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

'1 - Kütahya Nafıa Dairesi için muhammen bedeli 2 - Tasınlanan tutarları battaniyenin 4065 lira, hay 
beheri 45 liradan tutarı 1800 liraya 40 adet çadır 11-9- van velensesinin de 3792 liradır. 

'936 Cuma günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde .3 -Sartnam~ ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 4 - İstekliler ilk teminat olarak battaniyeler için 305 

2 - İsteklilerden arzu edenler buna ait şartnameyi ve h;ıyvan velenseleri için de 285 liralık vezne makbuzu 
Vilayet daimi encümeninden ve yahut Nafıa Müdürlüğün veya banka mektuplariyle muayyen vakitte komisyona 
den talep ede bilirler. gelmeleri. ( 7 9 5 ) 1179 

3 - İsteklilerin bu açık eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 145 liralık muvakkat teminat vermeye mecburdur. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler çadır imalini meslek it
tihaz ettiklerine dair vesika ibraz edeceklerdir. ( 646) · 

1166 

Yarım Asirhk Türk Resim 
ve Heykel Sergisi 

Cüzel San'atler Akademisinden: 
. İstanbul Belediyesinin 40 gün 40 gece Festivalinden 
ıstifade edilerek Halk Frrkasının himayesinde tertip edi
len •'Yarım asırlık Türk resim ve heykel sergisi,. Güzel 
San'atler Akademisinde açılmıştır. Sergi 14 Eylül 936 ak 
§aınına kadar hergün saat 1 O dan 18 ze kadar açık kala
taktır. Umuma serbesttir. ( 794) 

1180 

Kütahya Vilayetinden: 
Eksiltmeye çıkarılan: 
Kütahya Vilayeti Nafıa Dairesi için bedeli muham • 

meni 1618 lira olmak üzere 2 O O O kilo benzin, 216 O kilo 
vakum, 17 50 kilo Mazot, 1 00 kilo üstübü ve 30 kilo a
rap sabunu Encümeni vilay eetteki kapalı kutudaki nü
muncsine göre alınacaktır. 

... İhale 11 - 9 - 936 Cuma günü saat 15 te Encü • 
meni Daimi Vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltmeye 
talip olanlar buna ait şartnameyi gerek encümeni daimi
de ve gerek nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler yukarıdaki bedeli muhammenin 
% 7,5 olan 122 lirada depotito vermeğe mecburdur. 

(647) 1167 

~-----------------
Ki N O P R i N 
f\.6 ~. Dİ . ROl"IATİ211A Ai!R ıl.6R 

kaıeleri HE.RYUWl;ı~ ,._URU~ 
İLE. 'R: P vt NHLEYf uR ı s i~i1. i " İLA~ 111-t 

ıSTIKLAL LISESl 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk , Orta \'e Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
blZ talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktardd. yeni talebe alınacaktır. Okula girmek is
iycnlerin bir an evvel müracaa tları tavsi:•e olunur. 

4 - Eylülün onbcşiP.c kadar kaydini yeniletmiycn eski talebenin 
müracaatları kabul edilmiyecektir. 

ı:; - İstiyenlere kayıt şartJannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzade başı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 

_ mukabilinde bOyOk bir tOb PER· 
LOOENT dlf macunu alabilirsiniz. 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırları-' 
mıf, iyi, ldarell ve çok hoş lezzete m:ılik 
olub, nefesi serinletir ve diflıri mü-~ 
kemmel surette temizler. . -·-4" ve~· P!l?LOPENT·ı ~ ilı~4.C.4 lu. 
~ otan. ~ k.outa.t ~~ 

PERLODENT 
....___ 

1192 
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Sümer Bank Emlak ve Eytam Bankasının kurumu 

SIGOPTJiSil 
. 

Sermayesi tamamen Tilrk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin en büyük sigorta-
ları (GÜVEN )dedir. Sigortalarınızı en müsait şartlarla ve tediye kolayhklariyle yapar 

Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel.44966 

l 
rr---,,_, ____ _ 

ince r~_hlu ve duygulu. kibar 
kadınlar bu çok cazip ve 

pırlanta ( Brillant) 
Hasan Tıri1ak CilAlarına 

bayıhyorlar 

Beyaz ve kırmızı 1 O ve 20 kuruş. Sedef 40-60 kuruş 
Hasan Depoı;ıu: İSTA...""-'BUL, BE1'0GLU 

~--- Sinirli ve ci§erlerl zaylf olanlar il\ 
Bunaltıcı sıcaklarda ra.h.at nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

· ç .A Losyonunu 
kullanınız 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

-- zade Han. Tel 22740 _ .. 

Karadeniz yolu 
Perşembe postası 
3 Eylül Perşembe günü Kara -
deniz postasına kalkacak olan 
CUMHURIYET vapuru yalnız 

bu sefere mahsus olmak üzere 
PERŞEMBE saat 24 te kalka-
cak ve YUKUNU HAREKET 

GUNU ALACAKTIR. (866) 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

F.smer, sanşm, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşukluktan kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 

F ABR.iKANIZI 
•• 

A TO·L YENiZi 

Kurdurunuz 
En iyi. randman ahrsınız. . . . . 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yapılır 

Göz Heikmi Kullanacağınız fener ve pille rin en iyisi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

D A i M O N dır 
Bunları görmek isterseniz 

iZMiR SERCiiSinDE 
83-92 numaralı paviyona mü-

2 - Krem Balsamin yağsız 
gündüz için beyaz renkli İstanbul Altıncı İcra Memurluşun 

3 - Krem Balsamin acıbadem dan: 

racaat ediniz, bizzat görünüz. 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

POKER 
Ciğerleri temizler. Çam ağacmm biltiln şlfai tesirlerini haizdir. gündüz için karar veri)en bir adet 340 modeli Te 

Kibar mahfillerin takdir ile ı f k k lı f ·· t 
Tıraş bıçağı ile 

Ç.am losyonlle banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale e un en mar a maa te errua 
kullandıktan yegane sıhhi krem- radyo makinası 8-9-936 tarihine mü DAiMON eder. Asabi zafJyetleri g~lrir. Ferahlık ve neşe uyandınr. lerdir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi sadif Sah günü saat 15 ten 16 ya 

Şite•I 80 kuruttur. BUyUk eczanelerde bulunur. Beyoğlu • lstanbul kadar Boğa.ziçinde BüyUkderede Kir 
_______________________ .. •----------- kor sokağında 7-9 No. h hane.nin ö-

Fener ve pilleri de 

bu sergidedir. 

Sıhhat 1 ç i 

iyısi o·ıamaz! 

ENO'S~ bütün dliriYaöa ~ihhatın 

e
• n latif bir yardımcısı olarak ta· 
ınmı~tır. Ci~az hazminin munta
am halini temin ve bu suretle 
~ükemmel günlük sıhhatini tan-
2im eder. 
Bugünden bir şişe ENO'S alınız. 
ENO'S'un yerini hiçbir mümasil 
müstahzar tutamıyacağına hemen 
J<esbi kanaat edeceksiniz. Sondere
be teksif edilmiş bir tuz olan ENO'S, 
granüle ~eklind~ olari mümasil 
müstahzarlardan daha çabuk ve 
daha kat1i bir tesir icra eder. 
ENO'S.a1makda israr ediniz. 

bunda 

[NO' 1
' Fruit Sili". 

.. Sel de Frult" ve "Mey
" Tuzu'' kelinıeleri t.11-
rika markası olarak_tea: 
cit edilMi,tir. 

Sahibi: Ahmet Emin Y ALMAN-Umumt Neşriyatı idare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Nqriyat Türk IJmitet Sirkett-Buıldıiı yer TAN 1114tbaul 

nünde açık artırma ile satılacağın -

dan isteklilerin o gün ve saatte ma

hallinde hazır bulunacak memuru • 
na müracaatları il8..n olunur. 

lki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇATALLARINI da daima ter
cih ediniz. 

Şirketi Havriveden: 
Eylulün 4 üncü Cuma günü akfamı F eıtival heyetinin ittirakile Boğaziçinin yakın kıımın 

da çok muazzam ve m.lıte9em 

Bir mehtap gezintisi yapılacaktlr. 
Şirketçe hazırl...n 41ti1>a mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde 

muhtelif rakı.._ icra kılınacaktır. 
Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara garkedilmif l>ir halde ve umumi 

tenvirat içinde her taraf tan atılan binlerce musanna fi•eklerle o gece sayın halkımız bu büyük ve 
müıtesna donanma seyrinde görülmemit bir hayat yaf&yacaklardır. 

HAREKET SAATLERi: . 
21,30 da Köprüden 68 ve 74 numaralı vapurlar hareket edecektir. 

; 

Bu vapurlar battan bafa elektrikle tenvir edilmit olacaktır. 
65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Oıküdara kadar Anadolu i.kelelerine 

uğrayarak Köprüye. 
66 numaralı vapur saat 19,30 da Y enimahalleden hareketle Be,iktap kadar Rumeli iskele· 

lerine uğnyarak Köprüye gelerek kafileye ittirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik bu· 
lunacaktır. 

FlATLER: Köprüden kalk~n iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruftur. Boğazdan inece1' 
vapur ücretleri gidip gelme 37 1/ 2 kuruftur. · 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrıyarak avdet edeceklerdir. 
Paaolarla fotoğraflı kartlar ve karneler muteber değildir. 


