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• 
"TArt ,, ın hikayeleri 

" · TA n ,, · karilertne, beynelmilel 
en· meşhur muharrirlerin hikaye• 
lerini okutmıya başladı. Bugün 
6 ıncı sayfamızda ingiliz hikayesi 

italya Habesin Cenevr9~ylQ;·: i~~~~"Türk-lngi iz münase

rede~ tardını isted'i ~~~~~~;~u) . bellerinde yeni 
'-------' hır devre açılmıştır,, 

Sulh yolunun NEGÜS HAYKIRIYOR: 

samimi yolcusu " Yurdumun üçte 
y ugoslavyada ikisi bizdedir 

B elgrad, (Ba,muharriri • ' ' 
1 

mizden) - Yirmi b i r 
•ene evvel (Tanin) in harp mu
habiri diye Belgrada gelmi,tim.. 
Şimdi hayali gözümün önünde: 
Askerlerle dolu sokaklar, kapalı 
tnağazalar, yağma edilnıİf bir 
kral sarayı, karfı sahilden top a
teşi yemiş, yıkık bir kale meyda
~ı var. 

Burası geri kalmış bir şark mem-
leketinin iptidai bir ~hıiydi. Bütün 
Sırbist.anda, iptidai köyleri, fena. yol
lan, dföikün mah;et seviyesile, bir 
gerilik manzara.sına tesadüf ediliyor
dn. 

Bugünkü Yugoslavyanm güzel, 
CanJı mamur merkezini görünce 

' gözlerime inanmadmı. Benim yirnlı 
bir sene evvel tanıdığını Yugoslavya. 
dan en küçük bir iz kalmamıştı. Bil
gi ile, zevkle, iyi hir planla. vücuda 
getirilmiş tam bir Avrupa şehri .•. 
:Oost ve müttefik milletin, şehircilik 
'le imarcılık hususunda, bize çok üs
tün oJduğunu itiraf etmek lazım .•. 

21 senelik fark yalnız Belgrad şeh
rinin ve bütün Yugoslavya.nm esaslı 
inkişaflar geçirmiş olmasına mtinha
&Il' değildir. 21 sene evvel Yugoslav-
3'a ile karşı lrarşrya saflarda bulu
buyorduk. Bugün ayni safta bulunu
~oruz. 

Yugoılav dostluğunun manası 

YJgoslavyaya gelirken her 
Türk gibi ben de, bizi Yugos

lav milletine bağlıyan ıttifak v~ dost
hık rabrtalarmın kuvvetine kaildiın. 
:Yugoslavlarla ayni safta olmanın 
hazzm.1 derin bir surette duyuyor
dum. Bilhassa 21 sene evvel harp 
g\in.lerinde Srrbistanı ziyaretten do
ian hatıralar bendeki haz ve sevgi
l'e çok sıkı bir alaka tesirini göste
tiyordu. 

Bununla beraber Yugoslavyaya 
~eldilden sonra kendi kendime itiraf 
ettim ki, bu temiz ve dürüst insan
ları yakından görüp tanımadıkça Yu
goslav dostluğunun tam ve hakiki 
lnanasmı kavramak imkanı yoktur. 

Bu seyahat benim için büyük bir 
boşıuk doldurdu. Öğrendiklerimi o
ilt.uyucularıma anlabnay:r, ve sulhçü, 
Wışkan, dost Yugoslavyayı olduğu 
~bi t.amtmaya çalışmayı en tatlı bir 
_,.atani vazife addedeceğim. 

Ancak bu umumi noktalar üzerin
'!eki bahsi Yugoslavyayı gezip dolaş
tıktan sonraya bırakmak ve şimdi 
hUrada takip ettiğim program üze
linden yürümek da.ha doğru bir şey 
Olacaktır. 

Geçil resminCl.e-4" 

C umartesi akşamı Belgrada 
g e l i p meslekdaşlarfa ta. -

bıştıktan sonra.· sefaretimize gittik. 
~l'aberimizde Yugoslav meslekd&.ş
ardan bir, ikisi de geldi. Seyahat . 
~orgunıuğuna rağmen saatlerce Bel-
~addaki vatan parçasında. kaldık. 
~f~rimiz Bay Haydarm iki memle
lı etı biribirine yakın bulundurmak 

llsusunda.ki samimi çalışmalarm<lan 
~aten haberimiz vardr. Fakat daha 
~le ha.mıede elde ettiğimiz intiba, Bay 

aydarm kendini çok sevdirdiği ve 
~en:ıteketi çok iyi temsil ettiği yo
llııda oldu. 
) Otele avdetten sonra ilk yazımı 
t ~dnn. Geoonin üçünde kapıcıya 
ltesıiJ:n ettim. Saat beş buçukta genç 
laraıuı yıl dönümünü ilan eden top
lt tı duyunca frrladnn. Zaten altıda 
~:l'~. yedi buçukta geçit resmine 

tişınek lazımdı. 

~~it resminin yapılacağı meyda
g}derken çok güzel yerlerden geç-

M ussolini, bir 
işarette 9 milyon 
asker çı_karaca-

ğını söyledi ltalyada yapıl an son manevralarda 
ve Veliaht Prens Umberto 

Mussolini 

Roma, 8 (Radyo - Tan) - Messagero gazetesi 
bugiin Sinyor Mussolininin Avellinoda manevralar -
dan sonra irat ettiği nutku mevzuu bahsederek dik -
kate değer mütalealar serdediyor ve diyor ki: 

"Duçenin mevzuu bahsettiği 8 milyon asker 21 den 
elliye kadar İtalyan nüfusunun yüzde 18 veya 19 udur. 
Bütün bu sınıflar askeri terbiye görmüş ve silah kul -
lanmayı öğrenmiştir. Memleketin seferber edeceği as
kerlerse daha fazladır ve bunlar dokuz milyondur.,, 

Bu orduyu teçhiz edecek silahlan-..--------------
ll)IZ mükemmeldir. Bu silahla.nmızın 
hepsi ınanevrala.rda. ve Ha.beş harbin 
de denenmiş ve değeri hakkında şüp
he bll'akmıyacak mahiyette olduğunu 
göstermiştir. Sonra bütün bu kuvvet Habeşin 
Jer perçinlenmiş bir bütün halinde~ imparatoru 

civarında tayyare ve :zeJıirti gazla.r 
sayesinde tutunduklarını a•nlatarak, 
memleketini istilı!.dan kurtarmak 
için yardım dilemiştir. 

dir ve vatan uğurunda her feda.k&rlı- ___ _ 
ğı göze alma.ğa hazırdır.,.. 

Negümn 
Beyannamesi 

Londra, 8 (Radyo :TAN) - Ha
beş imparatoru bugün mfldeniyet 
dünyasına bir kere daha müracaat 
eden bir beyaMame neşretmiş ve 
memleketin üçte ikisinin ltalyanlar 
tarafından işgal edilmemiş olduğu -
nu, ltalyanların a.ncak şehirferde 
müstahkem mevkilere istinat ede • 
rek oturabildiklerini ve Adisababa 

Londra, 8 (Radyo - Tan) - Üni -
ted. Press'in Roma muhabiri bildiri -
yor: İtalya hükumeti ~al Viktor E~ 
manueli Habeş İm~atoru Sife.tile 
tetviç için tedbirler alın.ağa ve hazır 
lıkla!" yapmağa başlamıştır. Anlaşıl

dığına göre tetviç merasimi, Habeşis 
tanın !talyaya ilhakının yıldönümün 
de yapılacaktır. 

Roma, 8 (A. A.) - Havas ajansın
dan: Hariciye NaZll'I M. Ciano dün 

[ Arkası 10 uncuda ] 

ISpanya isyanl Porteki
ze de sirayet etti 

Madrit kuvvetleri asileri bir çok 
yerlerde sıkıstırdılar 

Dost ve 
müttefik 

Yugoslavyada 

Başvekil Stoyadi· 
noviCj Tiirkiyeye 

gelecek· 

Dost Yugoszavyanın genç Kralı 
PIYER II 

[Tafsilat 10 uncu sayfada] 

Araplar 
İngiltereye 

meydan okumuş! 

İngiltere .Filistine bir 
fırka asker gönderiyor 
Lcmdra, 8 (Radyo - Tan) - İngil

tere hükO.meti Filistinde aylardan 
beri devam eden karışıklığa son ver
meğe karar vermiştir. Hükfunet bu
nun için bugün General Dill'i Filistin 
başkunıanda.nlığrna tayin ettiği gibi, 
Filistine bir fırka asker sevketmek 
için icap eden tedbirleri almıştrr. 

Hükiiınet, buna niçin lüzum göster 
diğini iz.ah eden beyannamede, karga 
~rklara son vermek azminde bulun
duğunu anlattıktan sonra orada A -
raplarm ve Yaıhudilerin şikayetlerini 
tahkik ederek 13.zımgelen tedbirleri 

'.Asi Tcumandanlamı emrile cepheye sevkedilen askerler 

1 alacağını ve bu suretle aiakadarlar 
1 arasında devamlı bir sulhü temine ça 
lışacağım bildiriyor. Hükumet bugün 
kü vaziyeti İngiltere otoritesine kar~ 
şr bir meydan okuma tarzında telak
ki ettiği için usul tedbirleri almağa 
lüzum görmüştür. 

İspanya isyanı bugün en müteva
zin. devresinde bulunuyor. İrunu 

zapteden asiler şimdide San Se'bas
tiyeni teslim alınıya uğraşıyorlar. 

ne göre, İngiltre ve Fra.nsanm teşeb
büsiyle, İspanya işlerine ademi mü -
dahale için devletler arasında girişi -
len faaliyet suya düşmektedir. Çün -
kil bazı devletler böyle bir ademi 
müdahale aıilaşmasma yan~mak is -
tememişlerdir. 

Fakat Madritten alman haberlere 
göre, hüküm.et kuvvetleri günden gü
ne takviye bularak yeni muvaffa -

Filistine gönderilecek olan ilk frr
ka 3 piyade alayı ile topçu ve istih -
kam kuvvetlerinden mürekkep ola -

Bun~ söyliyen İngiliz gazeteleri 
ilave ediyorlar : 

"İngiliz Kralı, askeri dehasile Çanakkale 
harbinin mukadderahnı tayin eden Atatürkü 

ziyaret etmiştir. ,, 
Londra gazeteleri Majeste Kral Sekizinci Edvardm lstanbulu 
ziyareti nıü.nasebetiyle l.ıaşmalrn.leler yazmışlardır. Oeyli Telgraf ga
zetesi kralın Çanakkale sahasını ziyaret ederek Mehmetçik abidesine 
bir çelenk \..oyduğunu aniattıktan sonra kralın, askeri dehasila Ça
·nakkale harbinin mukadderatını tayin eden Atatürkü

0 

ziyaret ettiğini 
•kaydediyor ve şu sözleri söylüyon 

"İstanbulun Kral Edvarda göster
diği çok güzel kabulü sevinç ile kar
şılıyoruz. Siyasi bir maksatla tertip 
olunmayan ve iki siyasi muharibin 
buluşmasından başka birşey olmayan 
ziyaret, eski düş.man1ıldarm kat'i su
rette bertaı·af edildiğinin ve Türk -
İngiliz münasebetlerinde yeni bir de
vir açılmış olduğunun nişanesidir. 

Hiç bir kimse, Türkiyenin en karan
lık anmda, yıkık ve bitik bir devletin 
ankazından canlı bir mi11i devlet vücu 
de getirmeğe koyulan ve bu teşebbü
sü parlak bir muvaifa1nyetle netice
lendirecek derecede cesıret ve basi -
ret sahibi olan adamrn hakiki büyük 
lüğünden şii{>he edemez. Yılmaz bir 
işÇi ve yenilmez bir muharip olan 
Türklere İngilizlerin hissettiği dost
luğa karşr gelecek sui idare ve tered
di maniaları tamamile ortadan kalk- Edvard Vlll in ziyaretinden çoTC 
mış bulunuyor , 

İngilterenin yaz tatilinin 
son safhasmı bir hatırayr taziz ve 
bir anlaşmayı takviyeye yardım eden 
bir ziyarete hasretmesi her iki rnern 
leket için cidden hayırlı olmuştur.,, 

~ 

''Tayınis" gazetesi birkaç gün ev
vel de haber verdiğimiz veçhile bu 
münasebetle İstanbul serlevhası al-

yakın ve tarihi bir hatıra 

tında bir makale yazmış ve '1ngiliz 
Kralı, eski an'anevi Türk • İngiliz 
dostluğunu hatır1atan bir şekilde kat: 
şılanmıştır,, dedikten sonra !stanbu-. 
lun artık eskisi gibi kozmopolit bir 
şehir olmamakla beraber bu sene bir 
çok milletlerin toplandığı bir yer ol
duğunu anlatıyor ve İstanbulun ta,.. 

rihl değerinden b·ahsediyor . 

Edvard Vllli lstanbulda 
gezdiren 1500 numaralı hususi 

taksinin şoförile konuştuk 

Şoför k.omik Hakkı otomobilinin yanı başında 

[Arkadaşımız Salahaddin Güngerü n yazısı 8 inci sayfamızdadır.J 

· Roosvelt'in romanı 
·" Esrarengiz polis hikayesi ,, 

Bundan birkaç ay evvel Amerika Beisicümhuru Rozvelt, me~huı 
polis romancdanndan Fulton Oursler'le kon'U§urken, polis romanla. 
rııu çok seviliğini, fakat daima esrarengiz bir cinayetle karşılaşıldığı· 
nı, bütün romanlarda. amatör bir polis hafiyesi buloduğunn söyliye· 
rek bn yeknesak hareket noktasını ihtiyar edişin sebebini sorma~ 
ve demiştir ki: 

"- Mesem öyle bir genç adam tasavvur ediniz ki, zengindir. Ken
disinden nefret eden bir zevceden kurtularak yeni bir ha.yat ge~ir
mek istiyor. Bu adam arzusuna nasıl kavuşabilir?,, 

[ Arkası 3 üncüde] 

Ahmet Emin YALMAN 
kryetler kazanmaktadır. (Harp.vaziyetine ait en son haber

ler 8 iıici sayfamu.dadır.) 
cak ve fırkaya sıhhiye .teşkilatr da re t.. 

Cümlıurreisi Ruzvelt, ertesi gün bu mevzu üzerine bir roman Jm. 
navası hazırlamış ve çok taıimmış beş romancının da ref akatlle bı; 
mevzuu "esrarengiz polis hikayesi,, adında bir roman olarak yazımı;. 
tır. Ruzveltin romanı yann "TAN" da. 

Diğer taraftan bir Londra haberi- fakat edecektir. ı ~---------------=-----------=-:!!' 

' 
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Ankara 
TAN 9 - 9 - 936 

mektubu 
• 

Cumhuriyetin KeınaliSt, 
köyünü kuracak kadro Şehrimizdeki 

Valiler 
Umum· Ziraat sergisinde, ileri Türk 

köyünün bütün hususiyetleri 
eanlandırılacaktır 

Dahiliye Vekili ile 
temaslarda bulunuyorlar 

. ı 

Atıka a -İraat emditü leıi11i;ı um mıi göriilıi,•m 

A nkaıa, 7 (Hmmsf muhabiri- tidai olduğundan Vı:>kiılet. ıdrtıat f>m:l 

m11.den) - 'Ti.irkiye Umum titülerinin zıraat san'atl('ri şubesinde 
Zıraat Birliği'' Teşriniewelin 29 un- ettitler yaptırmış ve köyde kolaylık
da Ankarada sıçılacaktır. 8ergide yal 

1 
ıa pişecek tipler bulmuştur. Her köy l 

nız ıı:;tıhı:;al edilen toprak maddeleri- evinde pismesi miimkUn olan bu ek
mız değil; müstahsıl tipleri, istihsal ~ek tipleri muhtelif :ımnt~kalara 
aletleri ,.e lmparatorluk. Meşrutiyet, mahsus olarak - hazırlanmıştır . 

Uç tip ziraatçi ailui 

Şehrimizde hıılunan DRhiliyr Ve
kih Şükrii Ka''3 ile göriismek VE' 

bazı met-1elt>IPr hakkında ~linınt al
mak Uı-.ere hir kısım valiler sehdn1i
ze gelmişlerdir. 

Bu arada. Gaziantep valisi Ali 
Riza. Melı'in \'alisi Riikneddin. Af
yon valisi DtırtTtuı;ı. ikinci miifettiş -
lik b~~ miişaviri Naci de vardır . 

Dünkü yağmur 
Bazı semtlerde tahribat 
yaptı, Kasımpaşada bir 

çocuk boğuldu 

mhayet Ci.imhuriyet devrinde köy 
hayatı ranlı ve harekt;>tli tablolar, 
grafikl<>r VE' rakamlarla gösterilecek-

•ı mparatorluk. meşrutiyet \'e ciim ı 
huriyet devirlerindeki iiç tip zi- , 

raat~i aile,, timar ve 7.eanıet !'ahibi 1 
nin kölesi olan İmparatorluk köylü- i 
sii: yarımda et ve topraksız meı,rııti- j 
yet köylüsü; toprak sahibi. tohumu-

1 
nu devlPtten alır. ma hı:mliinii devlete 

tır. Mahsullerimiı sergide. zi-
rai fasilelt're gôre taksim e-
dilmış bır şekılde teşhir edi-
IE'<'f'ktir. Rt'rgınin muvaffakı -
yetlPnndE'n biri de Climhuriyetin ku
racağı ıdeal köyün taşıyacağı husu
ııwetlC'rıni cıınlandırma.•u olacaktır. satar Cümhuriyet kövlü!'lii serg-ide ı 

1 1 kt 
., R .1 yanyana görülecektir. Bıınlann kul-« v €'\'l nası u aca ır . . u ev ı €' _ • • • • 

k .. ı·· ·· h 1 b 1 h 1 landıgı zıraat aletlerı, nakıl vıu:ııtala-ov unun ayvan arı u unan a ır-

ı d f k d Olm., rı. satış şekilleri hepsi grafik ve afiş-ar arasın a mesa e ne a ar ... -
!erle canlandırılacaktır. 

lıdır? KöylUniin i<;eceği su nasıl te
ınm f'dile<'ektir? Oda lıı.rın biiyiiklüğü. Dünya ıı ın en nefi!'I mPynı l;ı rmı 
penrerP]('r, ocak, tıı hta 1.emin ve bir yetiııtirdiği ha ide memleket ic;i iı:ı.

odııda yatacak insan sayısı ne olma- tihJaki en az olanlıırdıın sayılan 
lıdır? yı.ırdıımuzda ,vatandaşın ııcıı7. ve 

Ev drnı hayatında köylünün YRl)<l· ı bol meyva vflmesini bir ~ıhhat ve 
t'ağı u~ler nelerdir? Tarlada nasıl ça- mUstahsil adına gPlir meselesi ola
lışaca1<, na!'tl dinlenE"Cek, tohumu na- rak ele alan Ziraat Bakanlığı ser -
F.ıl ııtacak. mahımliinü nasıl toplaya- gide bilhM-ıııa bu icıtihlRk propagan _ 
rak. nasıl ımlayacak. bu mşhsulü ko- da~ma da ehemmiyet verecektir 
OJlE'ra tif vasıtasıle naı;ıl satacaktır?. 

Biitiin bunlar. çok canlı bir şekilde 
göı:;tf'ri le<'e kti r. ......... , 
Ekmelı meaeleai • caa•:wa..,.. 

Kemaliat lıöyi, kuracak kc.ıJro 

S ergide CiimhuriyPtin Ke-
maliRt köyiinti kuraf'Rk kııd

rosıınu gorecegiz: Bu. yükı.:tek Zfraılt 

. 
F.vvelki gece. flabaha karşı şiddet-

li bir yağmur başlamış ve kısa fasıl~ 

larla dün saat doku1.a kadar devam 

etmiştir. Rasatbf,nenin verdiği malfı

mata göre. 20 milimetreden fazla Y!l 

ğan yağpıur. sokaklarda yine seller 

vücude getirmiş. şehrin muhtelif 

semtlerini sular basmıştır. Bilhassa. 

Kasımpafa dereliinin taşmMı, bir ara 

lık yine yeni bir feJi.kt>t halini almış. 

B u gUn Ziraat Vekaletinin. Zi
raat enstitlileri vasıtasile üze

tınde f'sash tetkikler yaptırdığı ve 
standart tipini bulmaya çalıştığı. köy 
Hinün yıyeceği ekmek meselesi ser
gide biiyiicE'k bir yer alacaktır. Buğ
day memlı>keti olan ve köyliisünün 
yi.i;ı:de sekseni hububat yetiştiren 

Türkiyede köylünün yedi~ ekmek 
fnn n ı:;ıhhi ve çok yerde buit ve ip~ 

cnstitiısiidür. Enstitünün simdiye evleri dere ~enarınqa olanlar. yükse~ 
kadar yPtiştirdiği talPbe grafikleri, 

yerlerdeki komşularına iltica- etmiş • 
her şubesinin mesai netif'eleri, to-
hum ıslah istasyonları, tı>criibe tar - lerdir. Hacı Hüsrev mahallesindf 
laları, tohum temh:leme ve ideal tip amş. Giilsümle km 14 yaşındaki Zeh 
bulma teşkilatı ve nihavet bir ciim - ra. selden kurtulup \uu;mak i1'telllİ§

le ile ileri TUrk köyi.inü yaratarn~ ıerdir. Köprii üzerinden geçerlerken 
çahsma, hepsi burada göriile<'<>ktir. k 

1 
k Zeh k k 

Bu yıl; 29 teşrinievvelin bize ge - uvvet e a an su. rayı apara 
tire<'eği hııı.:tıı~i •ı>tlerden hiri de hıç ı götürmiiş. gözleri görmeyen ana co
şüplıesb: ki ziraat ı.:t('rgiııidir. cuğunu kurtaramamıştır. Çocuğun 

Prag mektubu 

Küçük Antant kongresi 
için hazırlık yapılıyor 
Romanya Kralı, 
2 7 sinde Prağı 

gelecek ayın 
ziyaret edecek 

P rağ, <Hııımı-i nıuhat>irimiı ı ğiştiğine dair yıı.phkları ~·alanlarını 
ya7.ıyor) Rumen kabine - tamamiyle kAmcılamış bulun•1yo:-."1 

tıindPkı deği iklikten sonra harid - Romanyanın Kii<;ük itilaf dev -
ye naıırı 'Krofta, RomRnYa hariciye Jetleriyle birlik olarak teııriki mesai
nıızın Antone"koyu ayın 12 sinde de bulunmağa dt>vam edip etmiyer.e
Rratiıılava'da toplanması mukan-Pr ğ'i kongrede tRmamen açıklanacak -
l\Uciik Antıınt kongresine telgr.atla 1 tır. 
dav('t etmiştir. ı Ve orada daha bir l'iirü mühim 

Nazır Antonesko. Krofta'nın bu meseleler görlı.şüleı•ektir. 
telgrafına <'eV(ıfp olarak kongrl'ye Ktiçük Ant.ant, bu toplantıdtl Al-
i tirak edf'<'cğıni bildirmiştir . man _ Avusturva ittihadından ~on-

Brat iıılıwa kongreınnden bıthıı~-
den gazeteler, Romanvanın Kü- ra kendi menfaatlerinin miidafaası 
f'ttk Antanta ve mUttefıklerine aa _ için takip edecekleri siyueti tayip 
dık kaldığını tekrar kaydetmişler _ edeceklerdir. Gene ot'ada. m~rkeJi 
..:ı• Avrupanın vaziyeti tetkik edilecek, 
uır. 

"A _ Zel,. gazPtPSi diyor ki : Küçilk itilafın ve Yııgoslavyanın 
SovyPt birliğiyle miinasebatı mür.a-

" - Romanya laariciyainJeki ·kereye konaca)ctır • 
tcbeclJiU, Romep h<ırici •İya•e- Çekoslovakya, bu memleketlE'rle 
tinin iatikametini Jejiftirmesi };ovyet birliğinin münasebatını çolc 
ılemek JeğilJir. istiyor. 

Romanya Kralı .Karolun, teşrini- Verilen bir habere göre, Bratiııı\a-

ces("di ıt.ranmaktaqır. 

Fransız Bilşvekili 
şehrimize mi gelİyQr? 
Fransı~ Başvekili, I..eon Blumun, 

llkteşrin ortalarına doğru gehrimi1,e 

gelerek Ankarava gideceji tıaber ve

rilmektedir. FrA nRı7. Başvekilinin bt~ 

aeyahatinde BelJrada uğraması ipti

mali de vudır.Ayni tarihte··~orman 
di" tranRatlantiğinin de limRnım11,& 

geleceği hakkmdAki haberler henüz 

teeyyUt etmemiştir. 

BiR KAÇ 
SATlRLA 

Hi.lkümete devrolunan lstınbul radyo. 
ıundı hemen hemen bütiın hu1rhklır 
bitmiıtir. Yeni itletme ıeklile ilk 
pro,um cumartesi JlİnÜ verilecektir. 

• 
Belediye fen "'udurhıııunun biıtiın JU-
belerı belediyece eııtın almıın etıki ma 
arif nezıretı binuını dup tımamile 

tıtmmıılardır. 

* 
Japonye buyuk elçiei Toku19ma dun 
ıece 1,50 trenile ıehrimıırdea eyrıl -
mıııtır. Elçinin mezuniyeti bitinceye 
Jı:adıır muıteıır M. Mıtıutarı sefaret 
itlerile me11ul oluıktıT. 

• 
Fonikı ve Tiırkiye Milli Siıorta Şir-
ketlerinin tılfiye maımelui devam 
etmektedir. 
Bu iki ıirkete yudımdı bulunulıcajı 
•e bu suretle bu tirlretlerin vaıdret -
lerini bır derece duzehec:ekleri ıö1 -
lenmelıtedir. 

<'\'\<'lin 2i Rinde Prağı :ııiyaret edece- va kongresinde Almanyanın tehdit
iı dE' yenidE'n ~eyit edilmiştir. j lerine ve muahedelerin tadili yoh•1 • 

Bu iki hakikat, Küçük Antant 1 daki Ma~ar isteklerine kl\rşı Ro - , 
diışmtınlarmın Romanywnın Küdik manyadan Kii<;lik Antanta sadakat 
Antanta kar.sı olan sivaııetinin de- teminatı istenecektir. ---------~=·-=-.~ .............. """""' 

Siyaset alemi 
ltalya ve Mflletler Cemiyeti 

Heyetimiz Cuma- Festival sergileri 
tt.aJ.)·a hiikumeti, Habeşistan it;tUi

sını tamamlamadığını ilin ettiktel' 
sonra Haheş murahhasrnrn Mllletlef 
Cemiyt>tinrlen ~ıkanlmaı.rnı istenJ~ 
bu cemiyet toplantılarında Ha.beş nıo 
rahhıunnın yeri kalmadığını, Ha.bet~ 
tan kP.ndish'ıe ait olduğu h,:jn onul 
mukaddt>rahndan da meıml olduğu • 
nıı '4Ö0\'lemiş, fakat Haheş muralıh•· 

'41 kabul edildiği için hal) an rnurah· 
ha.411, r.emi.)·et toplantısından çekilmiş 
tir. Milletler Cemiyeti hu ay i(ind• 
:reni bir t-0plantı .)'apacağı k;in mest" 
le t.azelenmiş ,.~ Milletler Oenıi~·eti• 
nin umumi katibi, h.aı~·a•nn hangi şl 
raitle Cemi.)·ett> iştirak edeceğini att• 
famak üzert" ~aya gldt>rek aJikıt • 
dar mahafll lle temasa haşlamıştJf· 
Yerilen maJumata görfll İtal)·amn Jf1f 
lf'tler f'emi,)·etine dönmek için nerf 
~lirdiiğii şart, Habeşistanın Cemlret· 
ten ko\•ulmaııııdır. 

ya Cenevieye rağbet görüyor 
gidiyor 

T. R. Arasın Atinada 
Yunan ricali ile 

görüşmesi muhtemeldir 
Mliletler CemivPti Kon~e" toplan

hHmda ve Asamble içtimaında hiıkfı
metimizi Dr. Te\ fik Rüştii .A ra.5' n 
Reisliği aJtında 4 ~ükrij Kaya, Nl c
mettin Sadık ve Ciinılrnrl'eisligi 

l:mumi Katibi +lası:1n Rııı:a'd~n mü
rekkep bir heyet t<>msil edecektir. 
Heyetimiz öniimıizdeki Cuma gi.inü 
şehrimizden ayrıhıcaktır. 

Aldığımı?. bir habere r,örı• Dr. 
Te,rfik Rüfti.i A ras, aynı ~n :Kirina-
li vapuru ile Pirev<> gide<'ek v 0 Atı

nad~n geçerek Yunan tıiyasi ı icali ile. 
tE'Tnaslarda bulunduktan sonra Ce
nevreye hareket edecektır. 

Dşhilive \'ekili ve Parti Umnrni 
Katibi Şiikrii Kayaya vekalet ede(,ck 
olan Safct A rtkan. ayni zamanda 
Parti Urırnmi Katipliğini de vekUt!-
ten tedvir e<lecektir. Her hafta Cu

ma giinlrri toplanmakta olan Pıırti 

umumi idıır<' heyeti yann Şiikrü Ka
yanın reisliği altında bir toplantı ya
pacaktır. 

Yalnız karikatür sergi
sini yüı bin kişi gezdi 
lı:1tanhul ı:1c>zon11 •münasebetiyle a

çılmış olan karikatiir. eski rel'im ve 
heykel ve halı sergjleri önUmüzdcki 
pa7.Rrt.e!li giinü kapatılacaktır . 

Karikatiir sergisini bugiine kadar 
yüz bın kişi gezmiştir. Güzel San
atlar akademisindeki resim ve hey
k<'l sergisini giinde vaaati olarak 
600 kişi ziyarf>t etmektedir . 

Halı !!ergisi dah~ ziyade ecncbil.:!r 
tarııfından gezilmektedir . 

Balkan festivaline iştirak ı<;ın 

sf>hnmize gelmiş olan Yugoslav ve 
Bulgar heyetleri dtin memleketle -
rine dönmiisler, pelediye erkanı. ile 
f Pst iva ı ·komitesi tarafından uğur • 
la nrnışlardır. 

Festival i<;in şehrimize gelen iıey
etlere Sümer Bank. yerli mamuhıhn
dan kravat, gömlek gibi muhtelif 
hediyeler verilmiştir. 

İnhisarlar İdaresi de birer paket 
Çeşit sigaraRı vermiştir. Çorup 
hevet i pc>rııembe gi.ınii Artvine ha
reket edilecektir. 

Yeni tramvay 
hatları 

Bir kadın sancılar Mevcutlardan bir kısmı 
· . d d• Gazi köprüsüne 
ıçın e can ver 1 nakledilecek 

Ölüm şüpheli görüldüğü 
için tahk1kat yapılıyor 
l}asımpaşRd!l Zehra adında bfr 

genç kadın. nvelki gün bir çocuk an 
nesi olmak için henii?. tesbit edilemi
yen bir i18ç ı:ılmış ve beş altı saat 
sonra s~rn<'ılar ic;inde ölmiiştür. Ceset, 
Morga kAldırılmıştır. Tahkikat yapıl 
maktadır. 

Haydar hastanede öldü 
Bir kira. yiizünden Unkapanında 

~arıyerli Hti~yin tarafından sol bö
ğüründen yarı:ılanan Haydar, kaldırh 
dığı hastahanede ölmiişti.ir. Vakadap 
sonra ka<;mış olan Hüsey in, dün ya
kalanmıştır. 

Kart~lda tren kazuı 
Kartalda Kasap Davudıın çobanı 

Ahmet, f>\'Vel ki gün s!lat dörtte Kar
U\ld<J. bir köpriiden siirüsünü geçirir 
ken ansı:ıo:ın mı:ırşandiz trenile kRrşt
laşmış. hayvanları hattan uzaklşştır 
maya çalışırken dört koyunile bera -
her trenin altında kalarak çiğnenmiş, 
ölmiiştiir. 

KöP,rüden dü,erek yaralandı 
Şark Demiryollarmm 67 numarah 

Marşandiz katarı. dün gece 21 e doğ
ru lstanbula gelirken Kumkapı istas 
yonıındıı. dıırmu~. ateşçi Edirneli ls • 
mail Hakkı makineyi yıığlarken köp 
ri.i ü1.erinden düşerek ağır yara.lanmış 
tır. Ateşçi. Cerrahpaşa haatahanesi
ne killdırılm.ıştır. 

Türkofiı lzm\r t\ll>efi Miidiirü 

Evvelce şehrimizde ihracat ofisin
de rıı.portörliik ?apan, scınqı lt•kcnde
riyede Tiirkoflıı nıümessılliğınde bu
hman Tiirkofi .. in lıı.mır şu~"' mi.idtl-
rii 7..iya iki giu Hik hastaltJ°ı mü'ea

kip bmirde vefat etmiştir. 

Gazi köprüsünün inşaatı tam~m
landıktan sonra lstanbul tram1 ·ny 
~ebekesinde ilRVP ve değişiıt\ikler ya
pı}aC'ağı maliımd11r. 

J{öprü bitince dPrllal işe b;ı~hımla
bilmesi için be1ed•ye, tra.m' ay .;:ebe
kesi hakkında şimqiden h-ti<i!dere 
başlıı mıştır. Bu is i<;in hazırlaııaca k 
projede esıı.s. K:ıraköy köpriisiinde 
toplanan lrıtanb•JI ···"' Beyoğlıı cı}1<>tle 
rinin irtib!ltını t<'mın ederı tramvay 
hatl!lrını ikiye bö1mel<. ayni zaman
da bu iki krt' ~ arasmda ) en iden hat
lar tesis etmektir. Gazi Köprüsü açı
lınca hangi hafların Gazi köpri.ıqüne 
nakledileceği. hangilerinin Karakriy
de bırakılaca~ı ve ı~ereden neı·t•ye ye 
ni şebekeler tesis olunacağı tetkik 
edilmektedir. Bu tetkikler Prost ge
linceye kadar ikmal edilecektir. Pro~ 
tun tetkikinden fl'lnrf, prr:ıje kaı.'i 

şeklini alacaktır. 

Maarif işleri 

Yeni yıla ait son hazır
lıklar görülüyor 

Maarif Vekili Saffet Ankanın 
rivasetinde dün bir toplantı yapıl -
motır. 

Bu i<;timaa yüksek, ort.a v0 ilk 
tedrisat umum müdiirleri ilP husu
si mektepler ve kalemi ma.hsus mü
dür!Pri iştirak etmışlerdir . 

İçtimada tedns seneAi yaklaştığı 
cihetle yiiksek, orta .ilk tedrisat sa
hasında alınan tedbirler birer birer 
~özden ~et;irilmiş. alakadar miidür
IPr bu hususta vekile izahat vcrmis
lıerdir . 

Mltletler C'.ıemi~·eti 1ta1ya - Ilabt'ıf 
davuı zuhur ettiği 7.aman Habeşi• • 
t.an lehindt> kararlar vermiş. zecri ttıl 
birler tathik t:tmiş. fakat hu t~dbir • 
h~r mın·affak otmadığı \"e harhi dut" 
dunnağa yaramadığı için bunıat' 
geri almıstı. , 

Milletler C.emi)·etinin 11zasm<lan td· 
rinin ka)·dmı istila)'& uğramak )-üsiill 
dt>n silmfJ8i Çok ıuıı hir şe.)•di. Fak-' 
<'emlyet, r.rgeç hu m~efo ile karşıl•• 
şaeak ve bir karar vermek meeburf· 
\'t>tinde kalacakhr. 
· Bu karann mahi.)'t>tini tahmin fit ' 
mek A"ÜC: değildir. Fakat hn ka.rarrf 
da Milletler fkmi)·etinin ıdttikce cfll• 
SM niifuxnna hlr darh.- daha indi~ 
ce~ni sö~ lemek ~anlı~ ohuaz. saın..,.. 

F Ui•tİn lıarıff lılıkları 
İnJtiltt>re hükômeti a.~·la.tdlln 11eıf 

de,•am etmekte olan Filistin kanşıJl• 
hklarına son \0ennek iste~·erek bf 
mr.ml6kPte hir fırka a.~ker göndenul" 
'1 kararla.-;tırmı1'hr. 
' Ru kara,rın t..;.lrlni siiratle Jtöstetf 
ct>ği ,... ka.rışıklıklann öniinii alaca4' 
şiiı,h«> FiitiirmPz. Fakat Filistin n1iitl 
del~inin iki şekli vanhr. Riri Çt>te 111• 
har.-bf.leri ı;4"klinde göze ç&f'}Hyor. 1' 
giliz kıı\'Vt>flf!rinin hn çatt>lt>rle met' 
gııl olarak hf't>Sini tt>.nkil f'<lttP-klflıf 
~"~*' ~ijtünnn. Fakat miicadeleııif 
i]<inci bir şekli, JIHMtfn AnLnlan..-
lli.JI e~tkler iumt1111i gre\'dlt'. MP.mll' 
ketin btitiin ha)·atını ff'l<'t- u~~ 
um•ımi faaliyffi dunhıran hu pel'I' 
önünii almak hir hR)'Iİ güçtür. Fak-' 
mf!mh~kett~ ıdik6netin a\·detinden ~ 
ra alakadar taraflan hoı;nut ~~ 
dPvamh bir sulhUn ~aslan huhnuıt" 
"a umumi gre,· de kendiliğinden alı" 
mete uğrar. 

ômer Rıza DOCRUJ, 

3 güpdür borsaya 
telgraf gelmiyor 

Birkaç gündenberi İAtanbul borııl' 
sına Paris bors!lSından '.I'ürk esh•ııJ 
ve tahvilatı fiyaltannm vaziyeti lt•J 
k1nda malumat gelmemektedir. 13" 
hal, borsada oldukça mühim akisler' 
sel>ebiyet vermiştir. ' Bunun, telgt~ 
ücr~tlerinin ödenmemesinden ileri f"" 
diği söylenmektedir. Bu mesele ete"' 
fında tahkikat yapfl.n bir arka.de.fi' 
mı~a. ajaORm havadaki parazit ~~ 
zünden Paris fiyatlarını vermedl»" 
şeklinde bir cevap verilmiştir. ftalb1" • 
ki, iiç gün Ust üste haber alma.ınf 
masma imkan görülememfktedir. ,, 
işin inti1.ama konulmıv;ı için alal<• ' 
darların süratle tedbir almalarına iJJ' 
tizar edilmektedir. 

Vekil bu izahata göre lfüımmlµ 

gördUğU noktalann ikmali ı<;ın ye
niden emirler vermiş. muallim. ~ı
nıf. sube. talt~~. kadro ve adetleri 
üzerinde tetkikler yapılmıştır . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____-/ 

#HAVA 
Bugü11kii Hava : AÇıK 

Buıilnku havı, dune n,7.aran, açık ola -
cııktır. Barometro, yukeelmıye muıuıittir. 

Ru~sir. deiı•1k ııtıkamelerden esecelrir. 
Ruubei niıhiyede apjı yulıırtı, her sun 
tahavvul ıorulmclrtedir. Ruzıir, auratini 
artınnıyacaktır. 

Dünkü hava 
Diın havı, osleden evvel hafif yaııılı 

ıeçmiı, bu vaıo;ı7et <iileye kadar devam et
miştir. Huaret ıölıcde en çok 23,7, en 
az 15.S. rüne,te azami 53,5 derece olarak 
kaydedilmiştir. Rütubeti niııbiye yÜ7.de 81 
dir. Riızıir mütehavvil istikametlerden U· 

niye~e g metro ııüratle eıımiıırir. Tazyiki 
nesimi. 753,4 milimetrodur. Evvelki ıece 

saat 20 den dun tıaıt 14 e kadar 27 mili -
metro yaimur yaimıştır. 

Geçen sene bugijn 
Geçen sene buıun 'hava açık ıeçmiş, ha 

9 uncu 17 Gun: 253 

1355 HtCRt 

Hızır: 127 

1352 RUM7 
Cemaziyelihır Aruıto• 

22 27 
Guneş : 5,35 - Öıle: U,ll 
lkındi: 15,47 - Akıam: 18,30 
Ya~: 20.05 - lmııek: 3,51 

tZMIRtN KURTULUŞU 

rarct, ıölJede en c;ok 21.7, en az 14,3 (İi

ne•te u:ami 55, riıtubeti nisbye yuzdie 54 
olıınk teııbit edilmiııtir. Tazyiki neıı•"lİ 

762,4 milimetrodur. Rıizıir, saniyede 5,7 
metro ıiıratle esmiıtir. 

1 - tzmirin lcurtuluıu büyük bir COf -

kunlukla kutlulınmıştrr. 
2 - Paris - Soir ıazetesi, Habeşiıtanrp 

""ynelmilel bir manda altma "onulmaaı 

l ~ı~ı:!!!~ 
e 7 a Jt 1p 11 1~ 

13 14 15 18 17 18 19 

20 21 22 23. 24 25 26 

27282830 
. ,ı ,ı 

hakkınd11 Lavalın MuHoliniden tenıııı 
dııını yazıyoı· • ı: 1 

3 - Kencdo kaııabaııında sol cenalı 1,_
huriyetçilerin yaptıkları siyasi bir to~ 
tıda İıpanyol faşiıt teııkilitına meıı•11c', 
kiıi tarafmdan bombalarla yapılao \, 
vuz iııenne Dahıliye Vekaleti bütun ,et' 
teıkilitı ocaklarmm kapatılmasını efll 

mıttir. 
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Metak.sa·s diyorki: 
Demokrasi ölmüştür 

Yunan Başvekili, milyonerlerin bile 
Yunanistanda komünizm propa

gandası yaphğım söylüyor 

Sovyef 
Ordusu 

Manevrada 
M&l'ef&I Vorotilof F qiatlerin 

Ruayaya taarruza hazırlan· 
dddannı tôyledi 

Moalıova, 8 (Radyo) - Bqas 
Raya lnt'alan bqiin l,..Htere, 

'-"-. 8 (A.A..) - Din ıkpm. S&- EkaDomlk ll8l'beltttnJn takviye et- Franaa ve Çelcodooalıya ata,emi 
llaikte eereftne yerllc bir .t.yafette titi paıUmentariım uzun bir zaman literlerinin luaarile manevralara 
'epeltll Geaeral lıletlbu aiyut bir icin &rbk ölmUttilr. Kapitalizm, bu,. baflamıftır. Ba,lnımandan Mare 
'-ak irat ederek demittir ki: gtın arbk memleketlerin ekonomik "'1 VorGfİlol bu münuebetle 
•- ' ~ Ymwıi.tanda bfl- mukadderatım idare ~ktedir. vertlifl mıtulrta tlemiıtlr ki: 

Mt 1ıılr deitfUdlt 't'Uku& gelmiatir. ' ~ w.kua. gelen deltşik - "Heniis golı t/ifmammız var. 
~bu değiftıklik. Yunan t.arihi için ye llfJn Sdncl l8bebl de, Yunnaistanda tlır. Diifman, ltıfisın memleke
• bir devre aıgmJfbr. Bul kimseler komum.tıerln artmuıchr. Komibıizm tinıle 7flN/rımaa tcıamwı hazır. 
\a ~ pçicl amyorlar. Bal- arlh nrette ferdiyetçi olan Dflllle- lanı~r. Varnn laaırlannn, gok 
"*1 hükblet kunetli ve dıhrıdlr. rJn lıanket1erlne uymıyan ve Yuna_ ~ntlanlNri mukavemete ama 

Bil ~ partlment&rizmh aistaııa hariçten ithal edilmi§ bulu _ tle bulrınıqora.., 
"'8nw .,,,an icabetm& uyalJBmek JUlll bir maldır. KomUnt1111tn birçok ~..........-. 

- tildarm1Jiı mectftır kdniqıbr. tarattar1an parl&menta.mt devletin L h b k t ~ ancllBiJü 1romfiniz - hiç bir suretle allkadar olmadığı i§ • e aş omu anı 
"'~ ~ siz fakirleri tfıltll etmekte tdf. Mu s s o I ini i I e 

Kral Edvard Sulh yolunun görüştü 
Viyanaya vardı · . 1 venedik, 8 <A.A.> - General Rydz 

~ s ammn -Kral Seld- samımı yo cusu ::.~~:!ur~ a!!!~~b; 

1SEYAHATMEKTUPLARI1 

Türk gazetecileri dost 
YugOslavyada 

nasıl karşdandı ? 
Yugoslav dostlanmız, öyle bir samimiyet hissi 
veriyorlar ki, insan ilk defa gördüğü arkadqlan 
kırk senedenberi bildiği, tanıdığı, her hallerine 
alışbğı yakın dostlar addediyor. En küçük 

bir yabancılık duymuyor 

... lD4ftrd Mat 11 te bura.ya sel • y 1 • d Cenovad& Muuollni tarafmdan ka -
-..... Kral Budaplltede bir IUt kal ugos avya a bul edilecektir. General, birkaç glln Beıgra4tn '""""'' g6dfta,i :: :~ı:;::~: [ Bafl ı hıcide J :n~CU::':aed~v:~ [Yugoslavyanm milli bayramında bulunmak üzere 
• bi:rUJLt8 Belsrada Jll1IYllNi&t ede - tir. 8ehfı' ehvmda ağaçlıklar, or- d&ıecekt!r. Türk ~azetecileri ile beraber Belgrada giden başmuhar-
~ Blıılftlldl tarafmı1Ul tstllı.ba1 edil- manıar ~ Aafalt yonar ririmiz Ahmet Emin Yalman yazıyor:] 

Koltukta bir kaz 
Kul 8eVel' mWnlsf. Ben pelyma 

bayıbnm. Yumuk yumuk, badi badi, 
hele ll1lda ytlzlil1erl ne "tUrane" cllrl 
Ukbı blru bttytidll mil garip bir ki· 
bir gelir. Od göslbıll bir nokta:ra dike 
mlyen, havada uçamıyan, karada ka
pmiyan bu kut bosmıtuau azıcık ttt1 
lendi mi, Dk işi adama: · 

- Fıw! .. diye dD uzafmak olur. 
Bul kaıdıtnu bOlp t.fı bedi badi 

geae, rahmet clötttlkten sonra mey• 
dana Cfkaa solucealan yeee de lMJli
ye gine iyi değil mi! .. 

Dibı mat.baaya geHrken bir çhıge
ne gördtbn. KoJtalmıcla bir kaz var 
eh. Semiz bir ku... 

- Bay, almu lllJBDl f. 
Dedi. 
- Ne yapa.ymı! 
- Yatlıdır. Kaartmuı olur! 
Çingenenin koıtupnda, ayülan 

bir kötü bezle ı.,tlı, batı apğı, koy· 
rup yakan bir kaz çingenenin kol
tulunmı altmc1an ben& bön bön ba • 
loyorda. 

Haydi alayım, dedim. Yavralar, 
döutl dötlti olur. Bah~ pelp.wla.rfle 
geRrler. Bot bfrteydlr. L6Jdn dtitün 
dttm: Eni sonu kar.dır bu. Karpuz ka 
bup, kavun ~egt, mısır, ekmek 
şu bu beslenbı, beslersin! Sonu ne 
olacak. Jllmıetl nedirf •• Bir ite ya • 
ruaydı ÇbıKene kOltupııd& eatıbğa 
gıbr mıydı f •• 

Vugeçtlm. kt.ea Çingene ele ıdh· 
nlmdea p;enl gödmden eemılftl. 
YllrödU, bir bat"Mma 

- Bay! Kaz Jizon değil mi!. 
Diye sordu. Çingenenin mabatabl 

gttldtt. .. 
-Llmn! ~- s , 1w1nc1 lDdvard Pnma Po pek cbeldi Çok .nlde ,.pılm:ıf Kıbns Bizi, doeı YuD'NllıaVV!l- -tirecek t1a tbmetpbm& 1fttikten m ae- \fUWar 'ft htlkftmet btnalan binöiri- c~ ·.1-.1- c- Ercüment/in anlattıkları 

)Mtatlne dınl.m et;mt.,t:tr. Kral Boıi8 ni ta.kip edlyordtL Bul yollarm iki tmı Sirkeci ietaaiyonundan ka1km - Treni çıngıraklı kahkahalarla çın- - Alae-• tw1u! Ben de kmta1a • 
.. bıdlll Prw JDrtl ft Bulgar Ha- tarafma djkiJeııı bir nevi kavak ağaç- Kara, deniz ve hava ce. etrafıma baktım: Ortada, avkli, latmak nöbeti ertesi sabah ErcU- yun!. 
~ N&111!'1 Krala Bulgar hududuna lan çok arif ve .o.Ieyici bir manA- fakat yorucu meslek yükün.Un al - ment Ekrem Taluda kaldı. Sabah - L&mn ama, 1enlnld gibi koltu • 
~ ıefakat ~ ra hUBUle ptirt)"Ol'du. üssü olacak tmda bunalmıı. beş yorgun gazeteci toplantım neticesinde, bet kişilik p ........ olanı delO! 

• · Lo 8 Dail Heral yoktu. Bet neg'eli, afacan, mektep . i .... a... .__L -Geçit ı.mi çok jntiamla huır- ndra, A.A.) - · Y d k k rd grupumuz içındek roller taa,,.,,._. et - auua ... yon! O klbaac de aite 

Y • ta • } ı · · gazetesinin ~ğin gö İm aç mı va ı. miıti: Anlatma nöbetleri Falih ile pktır. Sen koltukta t.apblnna bak· 
CDJ yın er =~ .~ ... ~ gi~eıı cad- torluk müdafaa komi~~ y::: Daha Yenikapıya varmadan Fa· Ercüment aruında deği§ecek Asmı ma! Yalı erimesin diye ytiriltm"-o-

,. l.A&~ otomobiller ar- lih Rıfkı Ataym etrafmda halka . ' U.J 

dürl 
• d Jra arka gidiyordu. Diğer yansı hal- da, Kıbm adamıda kara, deniz ve . , Usa, Klzım Şmasi Dersana, bana da nan. 

Ü • en arasın a ka aynlınıftı. Binlerce kifilik bir hava kuvvetleri için kuvvetli bir üs olmuştuk. F~ pek Def eli bir iki zarafet sahibi yol arkadaşını Uzaklaştım ve kamı neden koltuk 
de~•meler oldu halk ktltlesi otomobiller tarafından yapılmam meselesi ile meşgul olacak kuak~~ydıl h. ~ Kd~kl ın: canlı, .h°' llfade dinlemek, söyledikleri inceliklerin ta taşmdığmı Çingeneden ağrendtm. 

• ., . .__ Den' n ...... n F . ~~tı e a ıse enn ve ınsan arm k' k .. 1 k d" k 
~ 8 (81..- mulıabirimiz - hiç rahatsız edilmeden resim yerine '-U. ız wıou, amagusta limanın k rik tilril .. . . d ıev ıne varma ve gu me uşece - B. FELEK. 

•UDeJ..a•••• _.; ' ••t.:!• -.uıırm •••••• da~:::.!:ür.~ltana au.: blrn~~ blrb«} •- !~,!tin!k ~tlndytm ~- dinluepıedikğeve ---------.-.... -
~ıııan tqin w w•'h111er fUD)aıdır: \Bokol) uaıwen w yediden '9bDJf mu ı.aaw.n- ,,_._.ı.m Şark mm- gf '- ' a~e aan a e .n.alDl s r d t1e , Pertekteıı Sami Göreleye, Baladan J8f!Da kadar gençlere mahBWI olan ta.kumda her yere Ulzumlu kıtaat ile en 11.arışık vaziyetleri ~- ikimizden ileride idi. Tuhatlıfı kav- t1 guetecl arkadatıarı ga.dea 
'-- . dan +--1.wın .. ..a- yollayabilmek içlıı Kıbnsta ku li de nasıl canlandınna Falihln de bir rar kavramaz burnunu havaya kal- geçiriyor, yutkunuyor, bir pyler 
.......tat& Haymana.ya, Çubuklu llpOr ~u&~nuıı::ı mensup Jm ve . vvet insan ve hadiseyi en can alacak ta- dı or tuhaftı zevkini enfi e söylemek istiyor. Fakat söyliyemi • 
~ KmJdne. Keekindtın Semi Çu • hlarnek ~ w ak ll8Çlı ve l&kal- bir ganmon da tePi1 olunacekbr. rafından göstermesi için bir, iki ke- çe~ bir tirya~ halile içi~e çekt- yormuş. Nihayet dayanamamış, de-ı 
...ga, Ordu :ım#ıuebe dinttt&i1 Ra- • a,,.w tanda lmmm Unlformel&- Edvard V J llm klfl l" rd H d bu b. mi• ki' • · rn ı...-ı...... 1 1 vanında e ge ıyo u. em e ır yor sonra kahkahayı kendine mah· ':I • 

Ayanala, ~ muhuibı Rt1t- e -~ua. • J iki kelime ile, gözilnUz öntinden geç- s\ı8 ' tem bas rd . - içinizde bir dersiam olduğunu 
:ı Ol'du muh .. •ıbe ~:ı Geçit reımıt oc* muntaam oldu. tabanca tefhtr eden adam mlş bir vak'aya hergiln g6rdUğUnUz ErcU~:.n .J:ttı~larmdan baş- söylediler, gözüme kestiremedim. A-. 
l tkeeir hwsual Jdare tab8il m e w Bir aatllk bir MJDaD tQlnde Yap- Londra, 8 (Re.dyo • Tan) _ Tem- bir insana kimsenin dikkatine çarp- k b 1 hldised d caba hanginizsiniz? 
'-Eeref Manta taml1 kontrolörltlğtl lav orduaunun abtt. kllçllk ll&blt mus ayında K'rah te1ile. dUfOrmek m:ryan, aklına gelmiyen, hiç te bet- ıciu::= ta:!~:.:ı ~ e e Arkadaşlar biri birine bak.ışmıı • 
... ~ w lnhiarlar Veklleti mu mektepleri, piyade ve aftnrl klt'aJa.. için tabanca tethlr eden Anclrev lenmez bir taraftan can vermeye Mefer Ercllmendin evinde h 1 ç lar. Acaba gazetecilikten evvel der-
~,,_, m~ Vehbi.~- n. hafit w aiu' topçu, taya.reye br- MaJnnlhon'un mubaJreme.tne bafla • muvaffak oluyordu. kullanılmaz bir elektrik fırmı var- siamlık eden kim ola? Nihayet me-

tahail ıımtrolör~ l'eriköy fi mtldafaa tertibatı, telıdslr, otomo- mldı. Kahkahaların arkası keeilmiyor, mış. Hizmetçi dört çift yeni ayak- sele anlaşılmıı. Kizım Şinasinin soy, 
~....,.,...,""'Saim tabak· lıll nakUJe Jat'alan, htlcum tanklın, llkmlmm cazibe ve heyecanı hiç k b 11 b' t li* bir tuamıf dti- adı olan Dersanı mtlftU efendi (der-
~ IUbe ...,._ tafbı olunmullar- _ 1 .. ~ ...... , dtişmU__.... a ı e ır er 15., • 
-.;: J- .......-- eden d&t avcılan gibi ,.,..,a....... ~ceslle bu fırmm içine doldurmU§. aıam) diye okumu,. 

t.l..n mlhUllJ)ertaden taUt1 kon =~.:.·=il~ Haberler arasından Votka pnpiyonlrıta Ercllmendin kendisi gibi azizlikten Yqo.laoyatla illı ,.,,.,,.,"' 
~ IDelllUl'lu]dar tapı edileD - tayyareden mtlrekkep tayyat"e kuv- seçtiklerimiz Bu gUzel llkırdı tufanmm içinde hoela.nır, afacan, bet. altı y&.§larnıda Filibe iatuyonunda kol190losumus 

"8l)arclır: vetleri çok am bir iDtiwn Jçiııde b- fÇJ:RDB 11p<>r tarihimizin hiç f(lphem kay _ bir Imcafızı var. la, Sofya istasyonunda sefaret erki-o 
fceMa Necati !gele, 8'Jhudall 1JP gittiler. detmeye unuttufu bir eampiyonluk Kız metruk fırını bir elektrik fış.i- nımızla bulU§tuk ve göril§tttk. Sofya 
~· ım•sl.,,_ Hulkl Elblg, B1lkblıet Naibi Pıw Pot, aıb- Blelıtrik itleri etlt idar..mia taH- hldiwini öfrendik: nin ·yanma sUrilkliyerek fişe takmlf istuyonuna Bulgar Matbuat MtldU· 

~ JılnNlllMP w Ba~ _ ... _ v • .w-. N matnulle9l .._.lanaul• m. Falih R••-nm votka --plvnn. ve cereyan vermiı. Bir mtıddet SOll-
- .._.....,. Ull"I, 111..1-A ku -.1- -- .1- rlle pzetecileri de geldiler. Kendile. 

Çaııııı.-•'e.Je, Kant&n AH Ke- -a&- - Manüat ,._... maafl,.etlnclen 111- hıfunu kesanmı§tır. Rueyada yap- J1L evin içinde yanık deri kokulan.. 
~ Kara, Aydmdan Ahmet mandam "" hama lnnnendam oldu~ tifade edecek et7Uar hakkında mllı - bfr bir eeyahat emwımda tamftığı lııfemba aranmıı ve bulunmq. rmn rile trenin durduğu müddetçe mes-
~.,::-- .. _..__ tahd mem1D'tl Re. halde geçidin bafmdan llOlluna kadar ldll&ta ı.acttlf ohunına ban1arm der ve ahbap oldua.. So•-+ da.vlet a- açılmca içinde pltmlt. yamnı yum- lektathk aamlmiyeti içinde görllt• 
~~ 8alr1 Dl at berinde lat'alarm eellm1arma bal lllDll1D miidlirliiie bildiri1-i '-- damlama votb;. ~b~et hu - nı olmue dört 11.bık ayakkabı bu· ttlk. 
~ t..,m edftmlfl-dir. mukabele etti. Wnadttk IU8Ullda meydan otumU§tur. l~U§ ve çöp aepetine atJlmll. Ne- Yugoslav hududuna vanr V&l'IDU 

llL~'llın bir -... teırft ettlrDm Mtltteftk Yugoe!av ordusu bizi çok DllAJU>A Rualar bunu çok nazik bir mllll tice: Zavallı Ercüment Yugoel&vya Yugoelav kardqlerimlzin samimiye. 
~ ~ ~ mtttehauta etti. Geçit ı-mtnm ba- Mıl • ......,. liarlcbre aum ,,ti · 8POI' mwle.t diye tell.Jr~i etmltler- seyahatine pabuÇJUS çıJmılfUr. tl ve misafirseverllli bizi k&l'flladı. 
~ d1111ıll• maSIHebeclm flDdan aonuna kadar bu bhraman ı.-o c.nr.,.. ıelmlttir. dir. Bir TUrk, Ruı içkisi votkap ErcUnıent ile Kbmı ŞiDui .bun. Yugoel&vya Matbuat Umum Küdtır-. 

Gheaua 1D111ı11zbe direktörU , • bir Rustan dalla çok dayanmı. bu dan evvel de Yuplavyayı sıyaret 
~ BeJrlmhaa maJmtldlrl Bakla. lat al&rı "benhneeyerek ve aeverek ~oo~ ~ = = nasıl olurdu? etmltler. Yugoel.t.v doetlanmmn •- l~tln çok nbik ve çok d~ bilcl· 
~ ... malm1ldllrtl Ollman Nuri. 11eyrettfk, tıpla bizim gibi. bllttln dm1ar rellorm b-.m. Rualar pyrete plerei 811 iyi mlmiyetin.1, bize g&ıerdifi yakmlıjı 1i bir mtlmeulll bizi hudutta ~bel 
~ maJmMflrtl Cafer, K~ dfhıya için nlh i8tiyeıı ve auih Yolu- • şampiyonlarını ortaya sUrmtlelercUr. anlatmakla bitiremiyorlar. etti. Be1grada kadar kendisini bltmes 
......_-:-_._--::: a..-c "'-.ıı- mahnfttltl· nmı umhnl yolaan olan ;r .. -,.~ JClıGiik ftl!lf llarici19 aanrl.a IMmf• Falih, birer - fB11Jla ile bunlarm Erctlment, bir taraftan da 1'andan tükenmez suallerle yorduk. 
~ _., ~ we.._. ıwı 12 •>'lfilde •cı'~ır.. .... - u...1-.- t6ta, X.ı.pt JUlmtldtlrtl Veo- mil1etiııln ordun bile mtlft;ere~ da- • hepainl maflflp etmiştir. "R.ustan evvel yaptıkları meyahate alt bul -.u.tt& Matbuat Umum Mildüril 
~ ~ maJımtldtb1l Kemal vanm miltterek koru Pvvetin Frawa mllatlmlült nasın. Rlf bJt. iyi votkaya dayanan TUrk" unvam- tuhaf hatıralarım anlatıyor. Bunlar- Bay Lukoviç, Yugoslav matbuatmm 
~ malmtlcltb1l Omn.en. a&ıez: c1c bir yucu • nmaaı Abdtillrerhala menfaamclaa m kazanmakla benLber votka p.m ! dan eıı tuhafı ıu: en Deri liden erklnı bizi k&I'§Iladı. 
~ Edip, !ne1to11l maJmtldfl· , puoga llri ~ b&tıil •bederiai teblp edi:por. piyonluğunun habralı olarak ken • Belgrat1j& mtlftil efendi ile görtlt- Hayretler içinde ıu müphedeyi yap. 
.,~ BdNmlt maJmlldftrll Alt Rt· ~el Eman YALMAN disine gl1zel bir kupa vermiılerdir. tWderl zaman ihtiyar edam, tered- tun: Yugosl~v .do.tıarmmı öyle bir 

'l'lı. malmtlclllrl Kahir, Pervari umtmtyet hiui veriyorlar ki insan 

~ mmm Kaftldı mümtl. ~.:=...::::11.f•"2•ll ~a .. ~aı.::. ilk defa gördtlğtl arkadqlan kırk .. 
~_.\il B-. Ak~oca malmUdtlrtl ~ ~c:::::9 .& .& .& .& .&. & ~ ~ neden beri bildiği,~. her hlJle. 
~ 11r9a mqhnftdtlrtl Hakki rlne alıftJğı yalmı dostlar addediyor. 
~ malmtl4Urll BaJdar, U,.: Eıı ldlctlk bir yabuıcdık hiut duymu 

~~cllrfl l'ürl, y~ mal • yar. ~ ~ KlhlDe malmtldilrll Kral tıdnd Petronun yıldöntlmft 
·~ ae.llk malmtldtlrfl Cevdet. M 1 ki tt tt veeil•U• blm Yugoelavyayı ziya.ret es e . etmek '9e daha yakından ta.mma.k fır· 

"-• .. Suri1e muahe- atı wrfldliine gok mea'uduz. Bu BU• 

d 
• ...... .....__._ retle yahm yalan ve dost bir memle-

ll\._,;~e11 imıaJanıyor .1.ou-.r- maan- ••leli el • ket tannn11 olmayacatız, a,.U u. • 
h"_""I. 1 CA.A.> - l'ralll& • "11rl· olm l llllJUllann yekbu nlltll9WI Jtlllle manda bilgili çahfmalarmdan müs. 
1ıın_'!'ı-Jtıht Jl.1lll bir taraftaa .. ı yan ar 20 sini _... eder • bet aeticeler elde etmeğe muvaffak 

~ ..... devlet auırlarmduı eo. tt t tt ttttt lltthkn lll8ua m kolayldda olmq, devamlı bir inkişaf halinde "'- '1'-'t, diler tuaftan da Sa· .... hhHJm w aerwl alalll • bir muhiti yalmıdan göreceflz ve 
~ ı•:edı '-- ::aneeek .. tıeı1"8 llB 111181Ddar. RelleJdaa enel Tl1rk okuyucularma bir kat daha ta-

• 
...... ~ "'6'1~ ,."-. ..... IJIU .. ._ .;t.IAI-· ~........ 1 ,,a• 1 --- - -~ ...... _ .... •~'· .. .a._ ... ,. nıtmağa ca111ıce.flll. 

~Amet Emin YALM Ali 
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.AcıılaMkntler 1 l ••llık ooatıerl 

o.40 y..,. : ~ §a• Spor mevşiJP 

" Benim elimdeki silahlar kara ~~ d;=:;: 

Senenin yeni filmleri 
Mussolini kupası mükifabnı, bu yıl 

Luis T renker kazandı • d• b ) ) f maya en ziyade elveri§li olan ~ev-martiD ır un ar a vazi e yapamam,, ıimdir. Footınr. yüıilmek te, va.kıl, 
az çok kuvvet sarfettirir, fakat bu- Her eene, Venedik şehrinde ora-ı 

:Lbrahim P&f&, hüküm.etin bu mak reün 'bqma oğullan geçmişti. na spor demeye i1U1anm dili varmaz. ya muhtelif memleketlerden ğe>nde-
sadmı sezmekte beraber, kendisine 1brahim Paeanm oğullan, (Mah - Ytlrllmek insan için en tabii hare- rllen filmler arasında bir seçme ya
teklif edilen vazifeyi kabul etmisti. mut, Ismail, Bam, Bahur, Abdib'- kettir. Halbuki spor denilince ta.bil pıhr ve ilin .~r. Bundan başka, 
Fakat: rahman) Beylerdi. Bu genç aşiret hareketin biraz dajarumıa çıkmak, biı't;ok ta m~~i.fatlar, kupalar, ma-

- Benim elimdeki sil&hlar. kara reisleri de, babalan gibi vakit vakit biraz daha fazla kuvvet sarfetmek dalyalar verilir. Bu sene, Mussolini 
martindir. Bunlarla, vazife yapa- isyan çehresi göstermişlerdi. babra. lir kupası, Luis Trenker'e verilmiş. 
mam. Efradıma mavzer tüfeği ile (Kürtlük meeeleai) etrafında fJ • ge · . . Dağ filmlerinde ihtisas sahibi olan 
mebzulen cephane verin. Derhal ba- rıldak çevirmek ietiyenler, (lbrahim Bu gDzel mevsımde, herkesm de- Luis Trenker'in filmlerini İstanbul 
ı-eket edeyim. Paşazadeler) le anlqmakta gecik - ğilaebil_!lle1 , .peb~ çok kimselk ektırrlıı ~pa- pek az görmüştür. Hatırladığıma gö-
De-ı..+•. : .. 1erdi v · - """"fi& yı ır spor oşma • Ol· re on filmi • d birisin" "ki ........,... mem.,. . e mflnasıp .ua--.tlar k insan • . tab.il h k t yıl- , un erm en ı, ı se-
Hükümet bir an evvel İbrahim Pa- zuht\r ettikçe htıkfımet aleyhine ha- ::.. K~ gitmek e:aıı: :yade n~ kadar evvel Saray sinemasında 

ıpdan kurtulmak için, istediği silih- reketler yaptırmaya., ve bu 8UJ'etle d-rt kJ h nl . . ta.bit ha görmtışttık. . . o aya ı ayva ar ıçın • 
ları ve~. Fakat İbrahim Paşa, o havalide htlldllııeün nüfuz ve bay- rek tti Fakat . d koşabilir ve "Silih başına" filmindeki rolü için 
alayını alarak (Şam) a kadar git- 'siyetini kırdırarak, efklrı umumiye. ... .ır.~ ğmr. k ın~ . a kNllTl'laya a- de Annabella Venedikte, en iyi ka
m.İf, oradan ileri geçmemişti. Ora- de onlan nafiz ve Gelir tanıtmaya DG& 

1 1 onıma ıçın ~ 
dan &avuşarak memleketine dönmek gayret göstermişlerdi. Ve bu hal bpıah, koşmalıdır. . dm artist olarak mükafat 8.lnuştır. 
için, be~cl ordu müfettişine bin de- de; mtıtareke devrine kadar, böyle- ~O§lll~k vllcut arasmdakı ma?de- Erkeklerden en beğenilen artist 
reden bin su geürmiftl. Saray, ~ ce Bllrllklenip gitmişti. leljlll enmesini kolaylaştırır, enmiş te, Pol Muni olmtı§tur. Pol Muni bu 
yük bir teıa, M;inde idi. Şam ve Be- Nihayet; mütareke devrinin feli _ olanlarm arasmcW vll~ zarar ~ dereceyi, "Lui Pastör'tln hayatı" i-

9.9.938 

Kadınlar da Not 
olabilecekler 

Yeni Noter kanunu 
Kamutaya veriliyor 

Ankara, 8 (Hususi muha.~ 
den) -Adllye Vek&letini4 proje 
linde bastınp dilfilncelerini bil . 
leri için ilgill!ere yolladığı Noter 
nunu llyilıaaı hakkında vekilete 
len ceva.plv w-.amen tasnif . 
tir. 

Bar madde için düfihıtllen 
esaslar, ve yapılan tenkitler g
ne almarak kanun projesi bir 
gözden geçirilecek ve son şeklini 
dıktan IOlll'& derhal kamutaya 
lacakbr. Noterler ve Noter 
rinde ça.llJS11l memurlar hakkında 
çok yeni htıldlmleri ihtiva eden 
DUD projeainin, kamutayın ilk 
!erinde mtlzakere edilerek _.___._ 

ğı tahmin edilmektedir. 
Yeni noter kanunu projeaiııe 

aramlan prtlıan haiz olan 
da noter olabileceklerdir. 

nıtta: . . . . ketleri hatlar başlamaz, bu fırsat • recekleri çıka~·. bu l!Rll'etle kanı te- 8imli, bilyUk ilimin heyatmı tasvir 
-İbrahim Pqanm ask~rlen ~ tan istifade etmek istiyenler, arbk mJzler. Kanm ıçindeld bnnm küre- eden bir filmi ile kaıanmıştır. Venedik fflm .-gidnM en iyi W. Zararlı yağm 

edecekl~ .. ~tarafı yagma eyliye- gWi emellerini ~ar etmişler· cikleri c-.otlaltır. Bundan dola~ te- .y. artm miikd/afwıt kamtMltl AtNIGbeDa 
c:eklerm.if. ' nefftllı fUB de kolaylqır ve sıyade-

Diye bir takım korkunç dedikodu- (Ktırdistan) ~ulyuı peşinde kopn- tetir. Kopanm bir faydası da vtıcu- Dtln~ yazımda, mevsime girerken sı yeni mevsime girecektir. 
1ar bat göstermifti. lar ~ ytlzleriıiclekl maskeleri açı- dun bo ..__ ı.+-. Bo uzun. Saray sıneması ile beraber lılelek si-

Vaziyetin vahametini ehemmiyet- vermitlerdi. 
1 
~ ~~-~da.,_....~. a .. :.ı aile- n:emumm bu pel'femhe gilnfl yani Bir de, Fransız tiy&troaunda, J9Di 

te takip eden Abdülhamit, İbrahim (Kilrdiataıi TaaU Cemiyeti) Din u'>u ;--- geçer. zı..3...... yarın ayni zamanda yenip~.; bir sinema açılacağını bildlrmiltim-
Paşanm bir an evvel Şamdan uzak- nasd teşekkU.1 ettifini .. (Sivas Kon· den bırkaç nesil kopa.ya alqmca 0 ile açılacağım yazıDJJf:nn. Son daki- Bu haber de t.eeyytlt etmemett.edir. İzmir, 8 (Huawd muha 
laşmamnı temin etmek için: gresi) toplandıjı zaman bur Bedir- ailenin çoeuklarl daima uzun boylu, kada ortaya çıkan bir teaahhurla Çünkü, gene son dakikada, Franm dm) - DUn pce A&t yirmi 

-Ben, bir Halife sıfatile ona mu- ban otunarı> ile (C'Amıl\ Patazade - gltr.el endamlı, ince derili ve uzun "Melek" sineması birkaç gün sonra tiyatrosunda, Şehir Operetinin OJD&- c1olnı ptdetll bir J&imur bu:la'lll 
kaddes bir vazife verdim. Allahm e- Ier) in ne gibi terlere alet olmak &nftrltı olurlar. Hem de onlarda yeni mevsime başlıyacaktır. "Saray'' tıımasma karar verilmiştir. hmirin muht.elif eemt ve mall&P" 
v.i ile Peygamberin merkadinin yol- istediklerini - o zamanki lıldi1&t - gençlik uzun lllrer, ihtiyarbk geç dan sonra, cuma gtlntt, İpek sinema. ' fa. rinde hayli tahribat yap!DlfUr. 
larmı onun feCa&t ve diyanetine ha- tan balıeederken naklettiğimiz igin gellr. hama panaJD'dald pavyonlar 
vale eyledim. Böyle bir vazifeye ca~- _ bura.da tekrardan içtinap ediyo _ Çocuklarda sinirler cOmlesi erken zarar ~tlflerdir. So9'8t 
~~la ko,mayan mttslilman değil- ruz. • geliştiflnden dn1ar fazla kuvvetleri- Mani1UUD kurtulut sünü _,. nunda bir lmnta:k yO.zlbıden 

Diye bir irade göndermişti. Bunlar harıelnde olarak Kürdi&- ni sarfetmek içbı, yalnız yilrtlneeek Manisa., 8 (Husus~ '1luhabirimiz - !f f W EM•. yangın. hemen bubrı:lmlfbr. 
Kendisine illemadan, e,rattan, tan Taali Ce~iyeti bi1tfhı kuvvetinJ yerlerde bile, koşmaya mecbur olur- den) - Bugün Manıunm kurtulq Li ~J!'~ ı Ovar vtılyet wı baahalara 

meşayihten mürekkep bir hey' et Paristeld sulh konferanmıda meea- tar. Fakat bttttln beden btıyüytip te gtlnilydtı. ~ ı ,_a makta olan yalmunm ilzllm n 
huzurunda tebliğ edilen bu irade iye hasretmiş; KOrdistan hulyası - muvazenesini bulunca koşmak artık Her tarafta qkun tezahürat mahadtine mi'bfm saıvlar 
kanpsmda İbrahim Paşa titremiş, nm bir an evvel tahakkuk etmesi . yapıldı. Halk btıyijk bir sevinç içinde Hafif )fJllMdlder - Plllg la'lfk-s, t:ahmin edlll,-"I'. tl'zllm ve lllcltı 
başmı önU.ne eğerek: için bilyUk mikyasta faaliyete girie- tabil bir hareket olmaz. işte 0 vakit bugtlntl kutluladı. Şehitliklere çe - bamya kalhane, eılk 1ıoplr. atlarmda tereff\i beJdeaebilil', 
-Yarın sabah vazifemi ifa için mişti. kofriıak faydah bir mtıınarese olur. lenkler konuldu. Neşe, saba.ha kadar AP' Yemekler - ayonmll lenek, 

hareket ediyorum. Konferansın, KUrdistan meselesi Gençlikt:e adaleleri gllzelleştirir, te- devam etti. etli fasulye, • helva& 
Dedikten sonra, alayına da derhal hakkında verdiği karar, bu hulya ne:f.flisU kolaylaştırır. YaşWıkta vti-

hazırlık emri vermişti. il yani ,_ıı •ı d d . - . ..ı •• - d to ı ğl 
V H kik te de harek t ed _ e yaşı an .ıuu erece e tatmm "~ arasın a p anmış ya arı, 

e.. a a n • e e · · "' 1 dd 1 ri "tir ş· mani k eekti. etmemışti. Daha dognısu, konfe- zarar ı ma e e en . ış ı -
Fakat h te b" tesadüf rans bu meseleye - Kilrdistancda- tan zayıflamak istiyenlere koşmak 

eseridir ki, aci"' gece, ~:ıti~etin ilin nn Umit ettikleri kadar - ehemmi- en iyi ili.çlardan biridir. 
edildiğine dair gelen telgraf Şam'ı yet vermeınlfti... Hulyalarma ka- Kalt> haata olduiu vakit, ta.bildir 
alt UBt 8'mif. artJk lbnıhim hfa da, vuşmak leü,.ter, bir müdcıet daha ki, koemaya izin verilemes. ~t o 
İbrahim Paşanın vazifesi de, unutu- bekliyeceklerdi. halde bile, terlettiğinden dolayı, 

luvermişti. Bu karar; en başta (Seyit Abdtll- ıs,ıp hastalarmm bazılanna koşma • 
O kanşrkhklar arasında cereyan e- kadir) olduğu halde, btıtiln Ktirdia- nm iyi geldiği vardır. 

den hadiseleri inceden inceye tetkik tancılan müteessir etmişti. Bunun Koşmanın iki şekli vardır: Biri 
eden İbrahim Paşa. İstanbulda sa- üzerine, cebri hareketlerle maksat - başı dik tutarak koşmak. öteki vü
ray bendeglnnıa ve bazı vükelaya lannı elde etmek tuavvurlarma gi- cudu ileriye doğru eğerek koşmak. 
yapılan hakaretleri görür .g~rmez va ri.şmişlerdi. Birinci şekil çok kuvvet sarfettirir. 
ziyetten tevahhUf eylelJllfti N88Jl . . 
olsa, kendi bqma da bir çorap örü- l§te tam bu esnada ıdi ki; Anka- Bu ttlrlU.U kuvvetlı adamlara, genç-
leceğini tahmin eylemişti. .• Ve tam radaki Büyük Millet Mecliaini imha lere yakışır. 
o Bll'ada, befinci ordu müşirinin Ba- etmek için her tarafta isyan çıkart- Yaşlı olanlar vücutlarmı ileriye 
b:ıiliyl ikaz etmesi, maya çalışan Istanbul fesat gebeke- do~ eğerek koşmalıdır. Vücutla· 

Dlyarbekir, Urfa, Siverek, ve Ha- si; artık KUrt aşiretlerinin haris re- nnda yağ birikmiş, böbrekleri biraz 
tepte :vaktlle Jhrahim Papnm hıf· islerini de tahrik etmek lUzumunu yorulmuş olanlar ba tUrltı kO§!llak
mma uğrayanlarm, ittihat ve Te- hissetmişlerdi. Bu it için, bizzat tan çok istifade ederler. 
rakki Cemiyeti Merkezi Umumisine Damat Ferit Paşa, Seyit Abdillka - Koşmak tam fayda. vermek için 
miraca.at ederek: dirle uzun bir mtızakereye giri§mit- aabahlevin daha iyidir. Fakat akşa-

(Bu adamı buraya. göndermeyiniz. Ü. Ve bu mtızakere neticesinde, btı- ma .d~. bazım haylice ilerlemiş 
Bizi mahveder. ) ttln Ktırtlerin harekete geürilerek oldufu bir zamanda koşmak daha 

Diye vaki olan ıikiyetleri meri _ alan halinde Ankaraya yUrütülmesi· kolay olur. Spor yaı>maya hiç alıt-
ne; Babılliden viliyete ve ordu ku- ne karar verilmlfti. mamıı olanlar sabahları yalmz Yll-
manctanma telgrafJar çekilmi§; Kararın derhal tatbikine geçilmie, rtırler, akşam tlzeri de koprlar. 

(lbraıhim Pqa, maiyetindeki as- Seyit .üdtı1kadirin mibıasebette bu- Kop.rken lmkln oldufu kadar ba-
Jrerlerini orada bırakam. Kendisi Is- lundufu qiret nıielerine gizli mek- fif srivinmevi (en ivisi mayyo ile Jrt. 
tanbula gelsin. Bazı meseleler bak- tu 1 daml ..wı...A ... n_;_.,; 'Dl- 18 ve ~ni" pantalon l kmmıadan dCS. 

P ar ve a ar •"'~ U&&&&flo.&• R •- nntte de bir manto ile örttınmeyi 
kında kendisinden izahat almaeak.] kat bu isyan davetine, biri cenupta, -tmamak ,ıı-dır. 

Diye, emirlec göndf,ril.mitti. UDU l&allU 
diğeri de fimalde olmak here LOKMAN BEKDI 

Fatih Biçki Dikiş yurdunda 
güzel bir sergi açıldı 

Fatihte Çarşambada Sabriyenin muş olup sergide 1:efhir ettiklerl it-
idaresindeki biçki ve dikil yurdunda ler davetlilerin cidden na.zan di:kb.t
dün bu tedris yı1mJ muvaffakıyetle lerini celbeylemiftir. lılerasimde Fa· 
ikmal edenlerin diplomaları dağıtıl • tih kaymakamı ve gazeteciler ile di
llllf, bu mtlnaaebptıe mezunlar tara- ğer birçok zevat bulunmU§tur. 
fmdan tertip edilen bir de sergi açıl- Yukandaki resim, yurddan bu • 
JDJtbr. ne mezun olan lmlanmızl g68termek 

Yurttan bu yıl 18 kadm mezun ol- tedir. Gençleri tebrik ederik. 

Elişleri 
Gösterilen alika her 

bim daha arbyor 
An.karada çlacak olan bll ...... ..-~ 

lunmaktadır. 
Sergi komitesi, ldlçflk an' 

ticari mahiyetlerini ortaya ko 
lecek ve bunlarm inkişafmı 
edecek tedbirleri dtiftlnerek 
bir program tanzim etmiştir. 

i Komitenin tesbit ettiği 

l aon tekli fUdur : 
Elifleri sergisinin hedef"ı, 

8Ul'atklrmm zevkini, bu gibi 

ll yidekl kabiliyetini göstermektir• 
tmat Veklletl aergiye btlyUk 

ehemmiyet vermektedir. Btlytlk 
Watıar tevsi olunacakbr. 
arumda 2000 liralık Ata.tUrk 
Watı, 1500 liralık Hmdbnet 
fatı, 1000 liralık Ankara mtl 
tı, 2C50 f8l" liralık 6, 100 er 
mOklfat vardır • 

Sergiye i.ftlrak edenlere biç 
fet tahmil edilmemlftir. 

lbrahim Paşa; bu emirleri tellkki ild atiret reisinden bqka, hiçbir _. __________ _ 

eder etmez, korktufu a1utJetiıı ta • KUrt icabet etmemi§ti. lii~!!iiii!iiiiii!i!i!i!!!!!!!i!!iiii!ii!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!i!!ii!!!!!li!!ii!!!!!li!!iii!!iii!!!!!!!!!~iii!!!!!i!!!!!!!l!!!li!i!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!ii!!!iiii!!!i!lll 
lrarrllp ettiğini hilılletmif; tepeden tJrnağa kadar mihlelJAh o1an asker- Cenupta.ki aşiret, cııelıi Afireti> TA N ÖNÜMÜZDEKİ CUMA 0ÜNÜ 

Sergide dede 'Wt Dinel 
yaptıklan eeerlere ele bir ka,.t 
nlmıftır. Bu ıuretıe eakl ve 
eserler arumdald farklar, 
ettiri1mit olacaktlr • 

Jerine (Hazır ol!) emri vermif; ve o idi. Reialeri de (lbrahim Papıade- • p E K llİDelll&SI yeni 
pce, mai)"8tini tetkll eden biJi iki ler) di. Şimaldeki qiret iae, (Koç- 1 BiJle1D& Dıemm.me 
yb süvari ile Şamdan firar eyle • kiri Alireti) ic1L Bunun reisleri de, •BONE VE iLAN ŞARTLAR• b a 1 1 ı Y o r. 

mitti. (llwıta.fa Papnc'e}, <•Hpn> ve M A R T A E G G E R T 
lbrahim Pqanm firarı, bütün o (Haydar) Beylerdi. "':." °.:' 

llluhiti altüst etmif, herkesi büyük "'--'-•- 'De ..... Aaı- mn.·-""e _ tarafmdan emaaJsiz bir surette yaratılan: 
b" korku .ı.unuı&JD '"'~' "~ , Sn ~ • ı ı ı 1 50 
ır ve helemna aevkeylemiı· rıin ilk la da -nl..A- -tJ-..Z-: s • • • • • 4 - • - Go·· NOL DEDı"KODULARI ti. Bahusua, bu ili ve firari kuvve- mman_rm ' aual&llC w-u.u ı • • , • , 7 50 14 -

tin, - memleketlerine avdet etmek muhafaza etmi§ler.. hatıl, (Urfa). ı 9111* ••• • 14 - ti -

için - Halep istikametine ilerledik- nm Franmzlar ~dan iqali es
leri duyulur duyulmaz Halep tehrfn- nasmda, o bavalide t.eeekldll eden 
de adeta bir panik bat göatermif- (Kuvayı lılilllye) ye karlı ufaktefek 
ti. himnetler de göstermitlerdi... Fakat 

Halbuki lbrahim Pqa, çöl yolla- glbı geçtikçe mahut felat gebekeei 
rmdan ~rek doğruca kendi htt - · ' • 
Jdlmran olduğu mmtakaya. gebnif; ~ ~tttemadiyen tahrik edil-
fakat, cllr'et ve kudretini göstermek mioler; ve Dilıayet onlar da~ ce -
için, Viraqehri ve bilhassa oradaki reyana bpılarak 336 w mart 
askert merkezleri muhqara ve igal ayı iptidumda (Kahmut, Abdtlr- ------------
ederek, hllkt\meün kuvvetine bir rahman, Iamail Beyler), ilk defa o- isyan at.etinin bir an etvel parlama-
darbe indirmifti. larak (Harran) da.ki Fransm mit • IJDI iatiyenler de: 

RUkfınıetle lbra.him Paşa araam- rer.e kı•mandanJarile gizlice muhsbe- (Siz; umum apirin riy&Htinl de-
daki mücadele, bir mllddet devam ra.ta giripıielerdi. ruhde ediniz. Derhal harekete geçl-
etm.i§ti. Ve bir hayli zaman devam Bir taraftan ı.tanbuldaki fesat Diz. Blltibı 81lretler, a1zi takip ede
eden kanlı maceralardan sonra, (lb- tebelıeainin tahriki, diğer taraftan ceklerdir.] 
rahipı Paşa meselesi) atıklnet kes- da Fransız mtlfrese kumandanlan - Diye mektuplar göndererek, Gllla-
~ylemişti. V ~.. nihayet, bu ( o<>I nm vaitleri, lhrahim Pqazadelere n tefvik etmekteteıdl. 
lerdan) nm vefab berine artık aşf- bllyllk Umtt ve cesaret vermlftl... (Arkam var) 

eilencell prkllarla IUalenmiı nefis bir komedi 
Ayrıca Paramount ~havadisleri, en son haberler. 

8 ARA Y SiNEMASI 
Yarın akpm: Kıt mevsimini 

lrene Dunne ve Richard Dix 
tarafmdan temsil edllmft 

Kahraman Haydud 
Aek ve macera filmi ile açıyor. 

Eminönll Balkevindali: 

lalr Beı.t Kemal, 11~ 
ma lbll aut 17,80 ela JDvl10lf: 
kes salommda Balkev1er1nill 
yat ve dil çal11malarmı ve M 
Be mD edebiyat balrkmdald 
garu.ıerinf tebarllz ettiren bB.' 
ram verecektir. 

Bu konferans blltlln _.......,.. 
açıktır. 
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TAN 
Gilndelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Başkaları Bizi Nasıl Görüyorlar ? j Tarihi Dedikodu 1 

Sivastopol 
önünde fara'm hedefi: Haberde, fikirde, 

Lerteyde temiz, dürüıt, samimi 
'lmak, kariin gazeteai olmaya 

~lıı~ır. 

• 

1 Günün meseleleri 1 

El ve ev işleri 

\ ' aktlle l>iiyük t.enam~~rhniz varmış 
te bu tersanelerde diğer memleket
lerde mislhıe l'88tgeİinemiyecek dere 
te<if! güzel gemiler, saodallart kadir
e.tar yapılınnış. 

Bu bii,rük iş yanrnda hir ürü de 
kti~ük sana); teeMü" etmiş. Bütün 
Galata tersane etrafmda çalışan kü
rtik sanayi erbabı ile dohı)'111uş. 

Geminin arkasma ınotör takıhnea, 
~rsane bu yenUlği benimse)'ernerniş. 
1'eicn«ililcten ileri gidememiş. Gemi
dHifmb: JrN'İlemlı,, onunla lwr~r et 
tafmda bulunan küçük sana)i df! ya
bş Y•"11§ ortadaq kaybolunrmiş. 

• .. 
Vaktile Ttirk eierleri c1ünyıuun en 

ttiP.el eierlerf imiş. Türk, süvari bir 
lltlllet olduğu için aiına meraklı ba -
kar "Ye etlere, ehemmiyet ''erirmiş. 

Jlakiue sanayii ucum eğP.r yapma
la he§laymca Türk eğerciliği sönüver 
illi§. 

• • 19 

ltu nıiMBeri birer birer biniha)e u
-....ntriL 

Şimdi memleket büytik sana); dev 
Hne giriyor. Bilyük sana)i ötede be
l'ide kalmış olan, millonlarca iuanı 
leçindiren, yahut e\·k-..rde 11inelerimi
t.ln yaptığı küçük f'I ve ev işlerini de 
ertadan kaldırabilir. Yakttle i\ltiyat 
h bulunmazsak, yaşamuı .li.zım ve 
lanıri birtaknn milli küçlik sanayiln 
ha büyük tehlike karşı8ında ayakta 
dunnMmı t.ernin etmer.Mlk, bir ÇP.Y -

l'M: MI'& kalmu., el ve iş satıa);İnlİ7.
tt. Mfll' kalmayabilir. 

• • • 

Ata-
türkün 
etrafında 

çahşanlar 

Amerikalı Muharrir Mel
vin Hali "A•ya" Mecmua
•ına "Gazinin etralınJalıi 1 
adamlar" hQ.flıfı altın"a «-
2:un bir makale yazmıftır. 
Bu yazıda, makalenin en 
canlı kıaımlarınc olıqyacalr
•ınız. 

A tatürk'ün etrafında 

çalışan adamlar, ik
tidar mevkiinde bulunan 
diğer adamlar gibi merak 
uyandıran şahsiyetlerdir. 
Atatürk iş başına getirdi
ği adamları seçmekte di
rayet göstermiş ve talih 
kendisine yaver olmuş
tur. Onun hazırladığı bü
yük milli kaJkmm~ pro
gramını, milletin sinirleri
ni germeden, milli kay
naklan kurutmadan tat
bik için, yalnız sürükleyi
ci enerji kafi değildir. Bu
nunla beraber Türk mille
tinin mukadderatına yük-

Jfik&met Ankanda ~ak t~ sek bir imanla bağlı ol
'6Minc1ıt behınduğu f'!I Vf'! ~vişl ıırergi- mak, feragat ve fedakar
sı He fıia ~ ~ ~ ve-+o--Mliı~ftlit~l"IH!·k, yitlUltft( "ft
kal'Şllamağa karar vermiş bulunuyor. kır kabiliyetlerine sahip 

El ve e\. işleri serg1si, eıı;ki ve yeni olmak gerektir. Ve bu 
hötün Jdiçök sanayi eserlerini bir ara adamlarda bqtün bu has
Ya toplayMıak, Tiirk gnatinin ~vk Jetler eksik değildir. 

Bugün de, Ismet Inönü ile Fev
• ., inceliklerini teştlir ed~rek bunlar 

zi Çakmak, mücaqelei milUye se-
dan ~~ı li.znngelMler hak~ - nelerinde olduğu gibi, Atatürke 
tla bir fikir tıdinecek "Ye 80nra bunlan başkalarından yakındırlar. :au üç 
•orumak için MUh t.edbirler alacak- kişi, Atatürkün, hikiıp dehası ile 
br. eski rejiıne karşı kıyam ettiler. 

Onan için bütün küçük sanayi es- Bu 16 senedenberi teşriki mesai 
ltabn.Rl bu Mırdye karşı büyiik"bir a- ederelt yıkılan ve her manasile if-

las eden qir memleketi derleyip 
laka göııd;enneleri, eıııerlerini burada toplamalan dü§UnUlmeye değer 
~ e4meğe ~n,rnalan kendileri bir hadise<lir. 
'el. haya.ti bir ~lr. 

n.. Mll"li Mki "Ye yeni Türk mede
~ta bir ~ri olabUlr. Ve kU
Wk MBayi t-n.hm• ~u ~tatıri zen 
thl bir halt- koymak için devletçe bü
~ hnki.nlar_ verilmiştir. 

lltikinı*"'tin bu t~üsörıü t~cflr 
~ mömktln <leiikttr. 

• • • 
l!Eanyada bir kütüphane 

4 vrupa mecmualanndan birinde 
~yada .dahili harp yüzünden talı 
tip edllm bir kütüphanenin l'MIDİ
't •ördüm. 

17 inci uırda )apdan hu kütüpha
~ ~u~ dünyada mf!\'C'Ut küt:öpha
~en herhan~ birile ho)' ölçüşecek 
"WQar mükemmel Vf! u.ngin. 

l>ikkat ediniz. 17 inci asırda yapıl--..._ 
La_~u köttiphanflyi ~iirdükten sonra 
~e hili şöyl.- rahat otunıp okuya-
1.q~k hir kütüphane me,·cnt olma -:::.m• düşündüm ve içimden ağla -

ile~,; yapan ClimhuriyP.t hükiı -
~ti Ttirldyeyf! bir df! unJtfn \'f! mü 
~I bir kütüphane \·apamaz mı!. "" . 

"taliye Vekili ile Müılet•rın 
tetkikleri 

dit 'Caliye Vekili ile Mali}e Miisteşım 
ıtli'Q de İstanbul defterdariığma gel
~ tler, lstanbulun mali tEş1ciliı.tını 
'8.tki·\· ederek vergilerin amanırıda. 
"1~8ilı etrafında y~ni dir •ktifler vcr
.._1_•1er ve ka<tro hele• iyle mı:.·gı:I ol
~l)lardrr. 

Y eni Türk hük\ımeti, muaz~m 
bir programla çalışmakta

dır. Müttefiklerin TUrkiyeyi 
ortactan kaldırmak için hazırla

dıktan plan suya düştükten son
ra Türkiye kendi mukadderatına 

hikim oldu. Fakat elin4e bq işi 
yapmaya yarıyaeak vesaiti veya 
parMu yok gibiydi. 

Yapılacak iş mim vahdeti ve is
tiklali korumak, ümmi köylüleri 

okutmak, mim müdafaayı yeniqen 
kurmak, ziraatçi olan memleketi 
sanayileştirmek, modern vasıta
larla memleketin verimini arttır

mak, memleketi ihtiyaç zamanın
da yabancı kaynaklardan müstağ
ni etmek, münakale sistemini ıt1-
lah ederek memleketin her par~
sını biribirine bağlamak, sıhhi şe-

raiti dü,eltmek, Türkü garplılaş

maktan alakoyan bütün engeHeri 

yıkmak. uzak yakm bütün mem
leketlerle dostane münasebetler 
tesis etmek, beynelmilel alemde 
Türk kredisini yükseltmek ve dış 
ticareti denkleştirmekti. 

K ısa bir ııı.Jllan içinde bütün bu 
vadilerde kuanılan muvaf

fakıyetler, son devrin en ~öz ka
maştırıcı m4vaff akıyetleri ara
sındadır. 

Atatürkün yol4nda kendisile 
beraber çahşanlann birincisi olan 
Ismet Inönü. karar vermesini bi
len. kafası vuzuh ve mantıkla iş-

liyen. realist bir aaamdır. Kendi
si parlak maıiye sa.hip 
bir asker olduğu gibi uzak görüş
lü bir devlet adamıdır. Ismet In
önü, Türkiyenin bütün kom§ulari
le ve büyük devletlerle dostane 
rnünasebe lcr tesisine muvaffak 
otmuıtur. 'Tirrkiye rle <nter dev
letler ara..cımda imzalanan ademi 
tecavüz paktlarmdan sonnı, bey
nelmilel diplomasinin en qeğerli 

eserlcrinqen olan Balkan paktı ile 
tetevvüç etmiş bul ınuyor. 

•ı ııımet Inöniine dış işlerde Dış 
Bakanı Rüştü Aras yardım 

eder. Rüştü Aras. Pariıfve Cenev
renin. cenubu şarki Avrup!l dev
let merke.zlerinin çok aşina oldu
ğu bir· sirrıadır. Tevfik :ft.üştil 
Arasın iktidan. TUrkiyf'yi şarki 

Avrupa politikı:uıının büyük bir 
kuvveti yapmaya hakiki bir yar
dımda bulunmuştur. 

Hükiımet, Celal Bayarın teşvi

kile diplomatik paktlardan başka 
ticaret ve klerin~ anlaşmaları 

yapmış. 19 hükümetle fapılan bu 

anlaşmalar TUrkiyenin ekonomik 
va?.iyeti namına ~ok faydalı ol

muş. Türkiyenin ihracatını iler
letmiş ve ticaret muvazenesini 
müsait bir hale getirerek harici 
tf\ahhUtlerini ifa etmesini temin 
etmiştir. 

A tatürk milli müdafaayı kur
tarmak. ha:ıı;ırlamak, cihaz

lamak işini Mare,al Fevzi ~kma
ğa vermiştir. Fevzi Çakmak. mem
leketin kara, deniz, hava müdafa
asından mes'uldür. Yalnız bu işle 
me,guldür ve bu işin hakkile ehli
dir. Fevzi Çakmak, hiçbir milletin 
kolay kolay ihmal edemiyeceği bir 
müdafaa kuvveti vücuda getirmiş
tir. 

Türkiye hükümetinin en bariz 
muvaffakıyeti mali sahadıı.dır. 

Bunun şerefi, en fazla Abdülha
lik Rendaya ra.cıdir. Abdülhalik 
Renda Atatürkün en muktedir, en 
dirayetli adanılan arasındadır. Ve 
Türkiyf!nin mali tarihinde daima 
anılacaktır. Daha önce Milli Mü
dafaa l3akan1, şimdi de BüyUk 
Millet :Meclisi Reisi olan Abdül
halik Renda. M~liye Bakam oldu
ğıı &ıralarda memleketin kunılu
şupa en büyük hizmetleri yapmı3-
tır. 

Abdiilhalik 1920 de Ingilizlcr 
tarafından yakalanarak Maltaya 
sürülen yirmi dört Türk general, 
nazır, meb'us ve gazetecisi ara
sındaydı. 

lki sene sonra kurtulan Abdiil· 
~alij Vi~'-:Q'-d• &'ÖZ\f;rirıi t~~vi 
ı:-ttirdikten sonra l'llemlekete dön
müs ve enflasyon taraftarlarının 

tazyikine mukavemet ederek Tür
kiycye karşı mütereddit bir vazi
yet takınan AvrupR finans alemi
nin hürmetini memll"lt<'t ine kazıın
dırmıştır. 

B ugiin. Türk pa ra · ı , Avrupanın 

herhııngi parası kadar sai-
1-mdır ve müstakardır. 1929 dan
beri Türk par~sının altın değeri 

hemen hiç •ypamamıştır. 11 se
nedenberi Türk bütçesi denktir. 
6 senf'denberi Türk ticaret muva-
7.cnesi TUrkiye lehindedir. Türki
yenin hariçteki kredisi yüksektir. 
Memlekette bugünkü neslin ka
zancile geniş bayındırlık işleri ba
şarılmıştır. Memleketin qahili 
borcu mutedildir ve memlekette 
altın mevcudu • daipıa artan bir 
Merl<ez Bankası vUcuda getiril
miştir. 

Abdülhalik Renda, beş senelik 
planın mali zeminini hazırlarken 

Celal Bayar bu planı hızlandırqı. 

lktısat Vekili olan Celil BRY!lr, 

herhangi ka binedc meziyetlerini 

tanıtacak derecede kuvvetli bir 
şahsiyettir. Ismet Inönü ile onun 
çalışma beraberliği sayesinde hü
kiımet gayelerini tahaJ<kuk ettir
mek yolunda adımlar atmaktadır. 

1934 te kabul edilen beş senelik 
plan birçok esaslı sanayii kurma
yı inkişaf ettirecektir. Mensucat, 
demir ve çelik, kimyevi maddeler, 
sellüloz bunların arasındadır. Bu 
programın ikinci kısmına geçen 
sene başlanmış bulunuyor. Gaye
lerin biri Türkiyeyi elektrikleştir
mek ve maden sanayiini inkişaf 

ettirmektir. 

C elal Bı\yaı ın !'ıınayıleşme pro
gramile alikadar olan ve 

AtatUrkUn eski arkadaşları ara
sında bulunan iki şahsiyet daha 
vardır. Bunların biri iç Bakanı 
Şükrü Kaya, biri Bayındırlık Ba
kanı Ali Çetinkayadır. Şükrü Ka
ya, Türkiyenin sanayileşme siya
setinin temellerini şu şekilde izah 

elnı istiı : 

"Sultanların deHinde Türkiye, 
A'·rupanm iktısadi esareti altında 
yaşıyordu. Türk milleti yiyeceği
ni bile istihsal edemiyordu. Mille
tin bütün kazancını padişahlara 

ve padişahlardan, Düyunu Umu
miye yolu ile memleket dışına gi
diyordu. Cümhuriyet hükumeti
nin ilk prensipi Türk milletinin 
milli varidattan istifadesidir. Bu
günkü siyasamızın t emeli hudur. 
SUr'atle sanayilcşmemizin ı:ıehebi , 

Türk milletinin arttırdığı Pllraları 
ısletmek ve büyütmektir." 

Ali Çetinkaya dcmiryolları 

uzatm;ı. programını tatbika ehem· 
miyet vermiştir. Bu iş bugünkü 
değerile 200 milyon dolar sarfma 
sebep olmuştur. U7.atılan bütün 
hatlar dahili inkişafa yardım ede
cektir. 

• lham verici lidr rk h<-raber 1 çalışan bu şahsıyetlerle di
ğnleri Türkiye~; yeniden kurmak 
ıçin inanılmıyacak ışleri başan

yorJJlr. ~ir milletin, bütün iktısa
di ve içtimai hayatını yeniletınek 
içip sıtrfettikleri mesaideki sami
miyet, ancak hürmetle karşılapa
bilir. 

Güçlükler içinde elde edilen bu 
neticeler. bu adRmlann itibarını 

yUkselten ve iktidarına kat kat 
nilrmet kazandıran mahiyettedir. 

r-

bir manevra! 
\'ıarnı& önUnde dört l üz ı•arça ge· 

mi toııarla.nmış idi. Kimi Türk. kınıi 
fnJlliz, liimi FranslZ l<tl. Bu dört ~;ız 
parça ~emi V\ırna 'imanından demir 
aldılar; yt>lkcnleri fora ettiler: &i \as 
t-0pol önüne geldiler. Hırisfi) anlık da 
, .a..,ile dünya)ı kana hoğma#'a kalkı

ı;şn ~·arlık <>rd~!!!Unl\ ~ir göstfri etti
ler. 

1'1iitteflk donanma Mclakofa, Sh as 
topola, Odesa,·a hücum edecel.-ti. Ara 
lannda mesele çıktı: Hangi de,·letin 
Anılrali ~kumandan ola<·ak. ha•ıgi 
de,·letin tahtı mesuli) etinde harrı ida. 
re edilf!<•ekti?. 

l~hi!:iler, mi•nakaı;alar ol~u. mr 
tfülii arah•ıında Ul usama<\tlM· lnı;i • 
!izler "Trfr,·nıku bahri bizcfedir. bb 
kı~manda etmeli~ iz,, dediler. K.a~rl 
U Ahmet Paşş: "l'ürk lmparatorhığ'a 
fW81\hına J apılap. fiifk kara "'llann
clan ma(\tıt l\arad.euizcle 'aııılacak O· 

lan bir s,.,·a..5ta kumamta Türkten bllş 
ka ıpıp olamaz .. de<ll \'C iik\izlcri dik
i i ( 1). )nıtilizter , .,, t'ransızlıtr Xa)·
serili Ahmet Pasa ile basa çıkamadı
lar. Niha~ et 7.e\ ahiri kurtarmak için 
bir care buhlular: Kur'a c-are~i .• 

Kur'a. çPkilecPk, hanJ,!i dr\'Jctc Li
rin<·i kur'a isabet ede(·ek olursa o 
de,·letin amirali haşkumanclan otar.ak 
h. 

Kur'a çekildi. Rirind numara 1nı:i· 
liz Amiraline çı.kh. Yis amiral Dan
cla" se\incinden uçu) ordu. Ba5kumım 
elan me,·kiinP gec-·ti. Fran!!lı7. donan • 
masını simale. fngiliz donanııınsım 
r.enuha. Tiirk donanmasını \'a~ata me 
mur etti. • 

Her millet \ 0 ls Amiral Dand~'ın 
emrine itaat etti. Amiralin tarhl etti
.ti semtft• me\·ki aldı. 

Bir de hakıldı ki Mahmudb e ijc- aın 

harlısmda tJir ka)-nasma \'ftr, Gcmıc•

ler ~imarin etmiş; bağınşııı duru~ ur 
lar. 

\'is amiral D~ı,da , a\·na ile ba"tı: 
Tqrk don;rnnıasının ba!\ gPmisinde, 
ha.. .. ıar kal\<mış. askerl<'r c\~p1''~ iP 
~~ğırışı~·or; cai;'lrışıyorlar. 

''is J\miral Dtn~du pıer"k 4't1l· 
ı·anrini gönden!i. l'ın·c;r ne görspı. ·~ 
Türk asi· ·r• isyan t-tmis, Patrona 4fı 
mf!t Paşanın kamarasına \<asatunh 
nöhetçilrr ltikmişler. faşayı hapset • 
miı;ler. "Galeyana sehfap nPdir?,. 4'ye 
ımnınc-a aldığı cc\'ap ı;ıı ol<h1: 
"- TUrk donanına"ı ikind olamaı. 

Döğfüde Tqrk birinci<lirj birinci ota
rak biz döğüı;eceğiz. tik topu Siv,sf.o 
JNll ii7.eri'!t- '.f'lirk ataca~ .. la bu şısrtı 
kabul edersinb:. Yahut hem ı.lzi. hem 
de kt-ndimizi yakaıız. Ölüm Alf•ltın 
emri .. ., 

Ya,·er Britan~ a gemisine döndh, 
\"ille de Paris Frpnsız Uç ambarlısın
clan Yis Amiral Hymlipe'ln f:Öft -
derdiği ht-yt-t te ayni hali gördU. Tiirk 
neferlerinin \'erdiği ultirnatom bit -
mek Ü7.ere idi. Çam~ar miittefikler 
kumanda), Ka)·Sf'rili A~met PaşJ) a 
t~rkettiler. Ka)·serili. mqftefikler do
nanmasına Sh-astopol o"ünde bir 
Kaysf!rili mane,·ra!iı o~ nadı. {,Upkü, 
hapis, ka.."atiıralı nöbet<.:ilfr, çlmari -
''a, hep Ahmet Paşanın t-laltından ter 
tlbl idi. 

Abdurrahman Adil EREN 

(1) Ökozleri dikti. bır Anadolu tabirı
dir. Iarar etti. inat ettı, demektır • 

~-

OKUYUCU MEKTUPL -:ti 
--·~\I 

Bir vergi meselesi hakk1naa 
Fatihte Hocaavcı mahallesinde 

Fevzipa.,a eaddesipde 83 numarada 
Bürhan im~ile yazılıyor: 

Esasta , ·ergi, mükeJlefe tebliğ o • 

hınmadan hıhsil eıfUemeı. Ancak, 
239i$ numarah kanunup maddei mah 

"Ev yapıp sattığnndan bahisle Fa 
tih Maliye tahakkuk dairesine müra- susasını tez);I eden yeni bir kanana 
~at ettim. K~zanç vergisi kanunun- göre. tarhedllen \'ergi, size )Uuhak • 
da bir sarahat olmadığını ileri sür- kak tebll(i edilmiş olacaktır. Fakat 
düm. Bana tebligat yapılmadan vergi tebliğ \'e t.ahııdl müddetleri arasında 
tahakkuk ettirilmiş ve Emniyet San zaman olmadığı için alf!lôtnum bu ka 
dığma ipotek olduğu halde irath gay bil mükelleflerin ,·ergileri, bir defa)·a 
ri menkulüm iratsız ve ipoteksiz gös mahsus olmak iızere, tahsili ciheti
terilerek satış karan alınmıştır. ne gidlhnistir. Binaenaleyh, yapdap 

1935 senesi sonuna kadar muamele her ne kadar ga~ ri kanu-
ev yapbnp satanlardan ka - ni görünür ~hi)·se de ,,ıko balan 
7.anç vergisi alınmıyordu. Bu huaus- miiracaa.tlar üzerine ke\·fh·et Malh'e 
taki madde hala kanunda cari iken Veki.letlnden İstanbul l'aridat mft -
Fatih tahakkuk idaresinin beni ver- dürlüğü zamanında sonılmmı , ., zan 
giye tabı' tutması doğru değildir zan mmıza göre mesf'!le De\·let Şôrasına 
nındaynn. Herhalde bana t.aY,jn olu - intikal etmi~tir. NetlN!, l>fadet Şurası 
nan vergi ihbar edilmelidir.,. nm n~ği karara bağhdır. 
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Atletizm için memlekette bir saha 
inşaat programı hazırlanmalıdır 

Fenni ve klasik atletizm böyle başlayabilir 

Atletizm federasyonu ·reisi "Bize asıl güç gele.n atletik 
sporları lakırdısı bile ediJmiyen yerlere yaymaktır,,diyor 

[Olimpiyat Zar esnasında ismi -
ni bile kimsenin ağzına almak 
ıistemedi{ji atletizm i.Jleri niha
yet Balkan oyırnZannın yakla.J -
ması yüzünden güniln mesele -
Zeri arasuuı girebildi. Bunu ana 
spor için zai/ ta olsa bir fayda 
olarak kaydederek, federasyon 
reisinin atletizm i§leri hakkın -
da muiı.arririmize verdiği izaha
tı a§ağ1ya dercediyoruz:] 

' 
Programımızda iki mühim noktayı 

esas olarak aldık. Birincisi atletik 
sporlan an'anevt ibir gençlik faaliyeti 
halinde yurdun her tarafında her sı
nıf halka yaymak, kökleştirmek, 

İkincisi de bunların arasından yeti
§en asların gerek teknik bilgilerini, 
gerek beden kabiliyetlerini ve muay
yen fırsatlarda temsili vazifelerini 
muvaffakıyetle yapmaları için tecrii 
helerini arttırmağa. çalışmaktır. Bu -
gUn memleketimizde sporun aşağı yu 
kan bütün şubelerine yakın bir kıy
met ifade eden as atletleri vardır. 

Bunları federasyonun antrenörü ve 
şahsen ben, idmanlar ile meşgul ola
rak yetiştirmeğe gayret ediyoruz. Bu 
gençler benden evvel çalışan arkadaş 
!arın 'bize devrettikleri çok değerli 
elemanlardır. 

Senenin yeni tqebbii•Ü 
Bu mevsimin çalışmaları neticesi 

bazı yeni rekorlar bizi sevindiren ve 
bu gençleri hazırlayan arkadaşlar i
s;in iftihar veren vesileler olmuştur. 

Bize asıl güç gelen atletik sporla
tı şimdiye kadar lakırdısı bile edilmi 
yen yerlere yaymaktır. Bu sene ilk 
planda bu iş için şöyle bir teşebbüs 
yaptrk. Binöirlerine yakın olan şehir 
Ier arasında en zayıf m ve bu işi en az 
bilenin bile cesaretle katılabileeeği 

her sene ayni tarihlerde tekrar edile
cek müsa'bakalar tertip etmek .. 

lJk teşebbüs Bursa. Balıkesir, Ban 
dn-ma, Ayvalrk ve Edremit gençleri
ni bir araya topladı. Pazar günü Bur 
sa stadında hiç beklemediğimiz ka -
dar düzgün ve işe elverişli kıyafetleri 
le yarışan 60 atlet bize çok büyük ü
mitler verdi. Dere<!eler fevkalade ol 
rnamakla beraber bundan birkaç se
ne evvel Türkiye birinciliklerinde alı 
nan derecelere yakındı. 

Gençlerin böyle temiz gayelerle yur 
dun muhtelif parçalarında toplanma 
larmm milli terbiye bakımından gös
terdiği ~et üzerinde durmağa lü
zum görmüyorum. 

'.Ancak gençlerin izhar ettikleri he-

yecanlı alaka, atletik sporların bu 
yoldan gitmek suretile an'anesinin ko 
layca kurulacağını bize isbat etti. 
Şimdi bu isstemi yurdun her tara

fında tatbikte prensip olarak kabul e
diyoruz. 

Gelecek mevsim yine ayni tarihte 
beş şehir müsabakası Edremitte yapr 
lacaktır. Bugün sahası olmayan Edre 
midin, bu milnasebeetle bir saha ha
zrrlamağa karar vermesi ve teşebbüs 
!ere başlamış olması da mühim bir ka 
zançtır. 

Yedi fehir müsabakcuı 
Ayrıca önümüzdeki mevsim prog

ramında merkezi Diyarbekir olmak 
üzere yedi şehir müsabakası tertip -
lenmiş ve faaliyete şimdiden geçil -
miştir. lzmir, İstanbul. Ankara ara -
smda yine senenin muayyen mevsi -
minde ve her yıl ayni tarihte tekrar
lanacak bir bayram hazırlamaktayız. 

Ecnebi takımları yalnrz fstannbula 
değil, Ankaraya ve lzmire getirtile -
cektir.,, 

Antrenörler meselesi 
"Antrenörler hakkında ne düşüyor 

sunuz?.,, 
"- Antrenörü ne bir şehre bağla

mağı, ve ne de atletik sporların her 
şubesini birden öğretmeğe mecbur 
bir tek antrenör olarak kullanmağı 
doğru 'bulmuyoruz. 

Atmalar, atlamalar ve koşular için 
ayrı ayrı antrenörleri mevsim icap -
lanna göre yurdun muhtelif yerlerin 
de çalıştırmak ve onlara ikinci. üçün 
cü derecede Monitor yetiştirebilecek
leri kurslarda kullanmak bize fayda 
h görünür. 

Balkan oyunlanna hazırlık 
"- 71 inci Balkan oyunları hakkın 

da ne düşünüyorsunuz?,, 
"- Ekipimiz azami formunu ya -

vaş yavaş bulmaktadır. İdmanlara 
muntazaman devam etmektedir. Ge • 
çen hafta saat ile yaptığmnz koşular 
da aldığımız neticeler yüz güldürecek 
mahiyettedir. Bazr şubeler geçen yı
la nazaran daha iyi, bazıları da mese 
la cirit, atletin Amerikada bulunmasr 
gibi bizden daha kuvvetli sebepler al
tında daha düşüktiir. 

As yetiştirmek hususunda tek ele
mana dayanmak bizi bu yıl bu bran.~ 
üzerinde biraz üzecektir. 

Maamafih buradan a.yrbrmızı di -
ğer şubelerdeki yeni rekorlarımız ge 
niş, geniş teliı.fi edecektir sanıyo -
rum.,, 

Fcdera&-yon reisinbı bu şahsi mü-
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Celil Mahir, onun, sessiz sessiz din 
leyişinden ümitlenmiş, kandırdrğmı. 

inandırdığını sanmıştı. Bu, yeniden 
irkill,ş. onun hesaplarını tekrar şa
şırttı, kekeledi ; 

- Fakat .... Sevgilim... 
!cl8.lin uyuşan beyni, sinirleri, bir 

' hamlede tutuşmuştu; !kısık bir sesle 
haykırdı: 

- Yeter ..• Bu komedya yeter .• 
Celil Mahir, yakla§mak istedi: 
- İclal... 

Genç kadın, geriledi-= 
- Dokunmayınız, istemiyorum._ 
Celil Mahir, kolay geriler ve mey-

danı kolay terkeder insanlardan de
ğildi, sinsi adımlarla yaklaşıyordu: 

- ıcıa.ı ... 
Genç kadın, tekrar bir srçrayışta 

kapıya doğru gitti ve kapıyı açarak 
seslendi: 

- Madam ... Madam ... 
Madam Zaruyi, kapının önünde gö 

ıllnmo-.ı..n- •-·~· ,..~m Mahiri göster-

Mahmut YESARi 

di: • 
- Beye yol gösterin._ 
Celli Mahir, beklemediği, umma -

dığı, beklemek, ummak, hayalinden 
bile geçmediği bu vaziyet karşısında 
öyle afallam•ştı ki, ne ileri, ne geri 
bir adım atamadı. Şimdiye kadar, o
nun başından, böyle vak'aların akla 
sığmaz çeşitleri geçmişti. Celil Ma
hir, kolay scndelemezdi .Fakat lcla
lin uysallığma öyle alışmış, inanmış
tı ki birden taşıvereceğine ihtimal 
vermiyordu. 

Eğer Celil Mahir, kafasında ,böyle 
küçücük bir ihtimale yer vermiş ol
saydı, boş buhınmazdı. Fakat o, 
"Hayat ve hadiseler mektebi,, nin 

en parlak yetiştirmelerindendi. Bir 
çırpıda tellerin akordunu buluveren 
usta bir musikişinas gibi,·gcrilen ve 
gevşeyen sinirlerini, bir antla ayar 
ediverdi; gülümsedi: 

- Bu şakayı beğenmedim! 
Genç kadm, dik dik bakıyordu: 

t.ale.a ve vaitlerine hürmet etmekle 
beraber ı:;urayı kendilerine hatırlat -
mak isteriz ki Atletizm yapmak i~in 
herşeyden evvel memlekette bir saha 
inşaatı programı hazırlamak, mahalli 
ihtiyaçlara nazaran yavaş yavaş ha
zırlanan sahalar üzerinde fenni ve 
klasik Atletizme ba..~lamak gP.rektir. 
Bu olmadıkea bütün atletlzrn hare -
ketleri bugüne kadar birçok emsalin 

de gördüğümüz gibi merasim, • g~it 

resmi ve kalabalıktan ibaret kahr. 

Şurayı da kaydetmek isteriz ki Fe 

derasyon reisinin (As) diye i~aret et 

tiği birinci srnıf atletlerimiz bizim at

let defektifine nazaran ~ok daha ileri 

de ve diğer spor şubelerinin mevcudi 

yetine nisbet edilirse ~a§ılııeak kadar 

ileridedir. Runun da sebebi sahasızlık 

yüzünden klasik atletizmin an<'.ak 

memleketin bir iki şehrine inhi!lar et
miş olması ve mevcut atletler üzerin 

de de çok emek sarfedilıni~ olması -
dır. 

Bunu bir eksik diye değil, bir ka-
zanç diye kaydetmek lazımdır. Bu 

noktayı olimpi~·atlarda. himayesiz kal 

mış olan atletlerimizin haklanm te
barüz ettirmek i~n bilhassa kaydet

me); lüzumlu görmekte)iz. 

İstanbul atletizm ,ampiyonası 
1stanbul Atletizm Ajanlığından: 

1 - 1936 mevsimi İstanbul şampi

yonası 19 Eylfıl Cumartesi ve 20 Ey

lfıl Pazar günleri Fenerbahçe stadın

da yaprlacaktır. 

2 - Şampiyonaya iştirak edecek 

kulüpler atletlerinin isim ve yapacak 

lan müsabakaları bildirir listeleri 15 

Eylfıl akşamına kadar, Atletizm A -

janlığma bildirmiş olacaklardır. 

3 - Müsabaka programı: 100, 200, 

400, 800, 1500, 5000, 10,000, 110, 4:00 

mani, uzun, üç adtm, yüksek, sırık, 

cirit, disk, gülle, 400 ve 1600 bayrak 

olarak taesbit edilmiştir. 

Halkevinin daveti 
Eminönü Halkevinden: 

1 - Sovyet Rusyaya gidecek olan 
sporcuların yarınki perşembe günü 
sabah saat 10 da Halk Partisi merke 
zinde hazır bulunmaları. 

2 - Ayni günde antrenemanlara 
devam edileceğinden bütün futbolcü
lerin saat 17 de Beşiktaş sahasına 

gelmeleri. 

ı - Hayır! YanılıY.orsunuz, şaka 
etmiyorum. 

Celil Mahir, Iclalin ne sesinden, 
ne de bakışlarından irkilmedi, acaba, 
o da mı rol oynuyor? diye kuşku -
landı; gözlerinin içine baktı. Genç 
'kadının göz bebeklerinde öyle hain 
ışık vardı ki, Celil Mahir, bütün şir
retliğine rağmen korktu. 
Yavaş, kekeleyen bir sesle: 
- Anlam,ıyorum, dedi. 
Genç kadın, omuzlarını kaldır -

mışb: 

- Ben de anlamıyorum .... 
Sesi burkularak yutkundu, eliyle 

Madam Zaruyiye işaret etti: 
- Sen git madamcığım ... Ica.p e

derse, ben, seni tekrar çağırırım •. 
Beyefendiye söyleyecek bir iki sö -
züm daha var. 

Madam Zaruyi başını iğerek u
zaklaştı. Iclal, göğsü hafif hafif ka
barıp inerek Celil Mahiri SÜZÜY.or • 
du: 

- Anlamıyorsunuz, değil mi? .. Ne 
garip! Ben de anlamıyorum.. Hal -

bu ki anlamam, lazım! Anlamaklı -
ğım lazım .... 

Vücudu ürperiyor, sesi titriJ.or -
du: 

r " ' 1 İngiliz Çok garip bir adam 1 l hikiıyesi 

1 \... ./ 
il 

Bardaki konuşma mevzuu hep şi- ı de aöndürüyor, döndürüyor, bel bel 
kayet, şikayetti. Lakin ona sokak- masanın örtüsüne bakıyor, vira ye
ta. rastladınız mıydı (ki bu ekseriya rinde kıpırdanıyordu. 
vaki olurdu} kolunuzdan yakalar, Nihayet dili çözüldü ve adeta hav-
sözüm ona kulağınrza kalın bir ses- ladı: 

le, güzel güzel fotoğraflar satan bir - Ne yapıyordun §İmdiye kadar 
dükkan bulduğunu söyler ve ekler- burada sen .. 
di: - Tiç .. iş. 

- Ne fotoğraflar azizim. Her tür Onun bileceği şey değildi bu!. • 
lüsü var.. - Vay canına, sanki cehennem 

Yoldan geçenlere bakarak, ayni burası ... Sen muharrirsin değil mi? 
zamanda satınalmış olduğu fotoğ - Sarhoşluktan sesi daha kaim çı -
rafları göstermek hevesile: kıyor, kelimeler ağzında yayılıyor -

- Yarabbi şu kadınlar, bari bun- du. 
lar gibi olsalar, birazıcık benzeseler- - Evet. muharririm .. dedim. 
di... derdi. Soludu ve düşünmeğe koyuldu. 

lki tane şüpheli kitapçı dükkanı Enginlere daldı, gitti. Neden sonra 
bulmuş, bir filme gitmiş, gece klüp- bu rüyasından uyandı. Ben yemeği
lerinin nerede olduğunu araştırmış, mi bitirmiş, kahvemi bekliyordum. 
kapatıl(lıklannı duyunca fena halde - Sana bir şey söyliyeceğim, de
içerlemiş, hiddetlenmiş. burası Glas- di. Yalnız bundan istifade edip bir 
kovun pazarından da beter, demişti. hikaye filan uydurabilmek kabiliye-

Berlinde günlcırim pek çabuk geç- tinden şüpheliyim ... 
miı;ıti. Şehri terketmek üzere idim. Fred kahvemi getirdi. 
Otelde onu görmemezliğe geliyor, _ Çalışırım .. dedim. 
sokakta. rastlarsam, kaldırım değiş- Tekrar sustu. Ağır bir yük onu 
tiriyor veyahut ta yan sokaklardan eziyordu sanki... 
birine sapıyordum. Ben meşguldüm, Birden açıldı: 
o ise aylAğın biriydi. Ben bir iş üze- _ Ben çok biçareyim, sefilim .. de-
rindeydim, o, kendi sözü ile keyfe di. 
gelmişti. tşte bu çekilmez. Hakikatin bu 
Hayatımda birisinden bu kadar kadar çıplağına, utanmadan anlatıl· 

hoşlanmadığım enderi nadirattan - masma dayanılamazdı. Söylediği o 
dır. Bununla beraber Berlinde kal- cümle ile birlikte kendisini tuz ile 
dığımm son gecesi, sırrını açacağını buz etmek iştiyakile onu döğmek is
söyliyerek, beni kendisine sır yolda- tiyordum. Kendisini böyle teşhir et
şı yapacağrnı ve bundan muhakkak meğe hiç te hakkı yoktu onun ... A
memnun kalacağımı bildirdi. damı tanımryordum ve kendisinden 

Halbuki ben o hafta içinde pek hoşlanmadığımı da kaç kereler an -
çok çalışmış, yorgunluktan ölü gibi latmıştım. 
idim. Ertesi gün evime dönecektim. _ Keşki bu kadar sarhoş olma
Artık bu hafta sonu ziyaretleri. o- saydım. Haftalar var ki ayık deği
rava burava kosusmalar: gizli bir iş lim. 
için gönde°i-ildiğim. şehir hepsi birer Boş brandi bardağına gozunu 
hayal olacaktı. Muvaffak olup ol - dikti. Ayıldığım vakit sanki cehen
madrğım umurumda değildi. Yarın, nemdeymişim gibi geliyor bana .. Iş
evimin arkasındaki bahçe ve patika- le 0 zaman bu cehennemi görme
ya kavuşacak, dumanlı Jngiliz kö - mek, unutmak için içmek mecburi -
yünde, tam bir Ingiliz gunıbu sey- yetinde kalıyorum, dedi. 
redeccktim. Berlinin geniş ve soğuk Buraya da sarhoş geldim. Zaten 
caddeleri, tramvayların takırtısı, burada olalıdanberi hep sarhoşum. 
hücum kıt'alarının ağır geçişleri, Bana uzun bir istirahat kürü tavsi
Kurfurstendanm pırıl pırıl yanışı, ye ettiler. Her şeyi ifrata vardın -
ve nihayet Alman sigaralarının o yormuşum. Az kaldı mi.itliiş bir si
mj.ithiş kokusu, ebediyen silinmiş o- nir buhrantna tutuluyordum. 
lan bir rüyanın bir parçası gibi ka- istirahat kürü mü?_ Allahmı. ... 
Iacaktr. Para, ic;ki, para, içki. Sade bunlar in-

Geç vakit, yorgun argın, adeta sanı kakırdatmaya yeter. Ukin ben 
bacaklarımı sürüyerek, biraz içmek de düşünmekten, kurmaktan kendi
ve yemek yemek için Adlon Bara mi alamıY,orum. Ar.ıl felaket te bu 
girdim. işte ... 

- Yarın mı gidiyorsunuz? .. Git- Bana baktı. Hakiki yaşından da-
meden evvel şu benim spesiyalitem- ha genç, lakin daha acınacak bir 
den Viyana yemeğimi bir deneseniz halde görünüyordu. 
fena olmaz. - Senden oldukça daha çok yaş-

Dcdi Fred. hynn sanırım. Talihli bir oğlanım ... 
- Ucuz mu? Zamanımda yükümü iyi yaptım, tut-
-- Elbette. tum. Benim de bir işim var. (Berlin-
Fred yemeğimi hazırlamaya koyu- deki esrarlı işime yarı gayrişuuri 

turken, bizim yolculuk arkadaşı. sö- bir telmihte bulunuyordu.) Temiz 
kün etti. Yine şikayetlerine başladı. tarafından bir sigorta komisyoncu -
Köpoğlular kendisini aldatmışlardı. suyum. Oyunlara karışmış olsaydım 
Topu topu yemek yemiş, otomobile kartımı verirdim sana... Lakin bir 
binmiş, bir de sinemaya gitrni§. On daha oynamıyacağım... Sigortacılık 
beş markını almışlardı. enfes bir iş dostum. Bu işte kazan-

Fred hiç te o taraflı olmadı. Ben dığım her meteliği alınterimle elde 
de diişünceliydim. ettim. Çekirdekten yetişme bir a.da-

0 elinde iki bardak brandi ile mım ben.. Bundan da iftihar duya
geldi, yanrma oturdu. Besbelli sar- rrm .. (Sesi eski ahengini bulmuş gi
hoş olmasına rağmen garip bir ses- biydi..) Alelade bir insannn. Kibar 
sizliği vardı. Brandi bardağını elin- değilim. Ortahalli bir iş adamı .. 

- Sizden ummazdım... Para için, 
sanmaY,ınız ! . 

Celil Mahir, orada durdukça sa.ğa
nak altında kalacağını anlryo:-du: 
fırtınayı geçiştirmek lazımd. Seven 
kadınların sinir buhranlarını görme
miş, bilmiyor değildi. Hiddetleri de
vam ettiği müddetçe, Üzerlerine va
rılmağa gelmiyordu. O zaman, ileri
de pişman olacaklarını kendi akılla
rı da kestiği halde, alabildiğine ileri 
gitmekten kurtulamıyorlardı. Sağa-
nağın geçmesini beklemek lazımdı. 

Sinirleri yorulunca, ağlarlardı ve göz 
yaşları Y.Orgun sinirleri dinlendirir -
di. 

Celil Mahir, bunu nasıl bekleye
cekti? 
Düşünürken ,kabahati, biraz da 

kendisinde buluyordu: 

- Yanlış hareket ettim, tamami -
le inkar etmeliymişim... Iclalin ka
rakterinde yanılmışım! ltiraf etme
yip, tevil edecektim ... Fakat, tah -
min edemiyeceğim kadar aleyhimde 
buluşmuşlar. Apartımanda saatlerce 
haşhaşa kapanıp konuşmuşlar. Bir 
kadının, bu kadar sabırla dinleyebil
mesi için ,inanması lazımdır .. Inanan 
kadına da, yalan olur mu? İnkar et-

seydim, bu sefer de, izzetinefs mese
lesi yapmıyacağı ne maliimdu? • 

Genç kadının büsbütün damarına 
basarsa, ara bulma ümitlerinin de 
kırılacağını anlıyor; dişlerini sıkı -
yor, susuyordu. 

Iclal, daha söyleyecekti; Celil, o
nun söylemesini,, söyledikçe, açıl -
masmı ve nihayet yorulmasını isti
yordu • 
Kapının zili, masanın ortasındaki 

küçük kristal vazonun içindeymiş 

gibi çınlamıştı. 

Genç kadın, ürpererek sıçradı. Ce
lil Mahir, onun sıçramasını, manalı 

bulmuştu; yan gözle bakıyordu. 
Madam Zaruyi bir gölge gibi ka -

pının önünde görünmüştü; duruşun
dan, bakışlarından, mutfakta ve ye
mek odasında sessiz sessiz çalışır -
ken, ikinci benliğini, salonda, onla
rın arasında bırakmış olduğu anlaşı

lıyordu • 
Madam Zaruyi, bir şey söylemi

yor; bir söz, bir i§aret bekliyen bir 
tavırla duruyordu. 

lclal, Celil Mahiri tepeden tınıa -
ğa süzdü, Madam Zaruye : 

- Kapıyı aç, Madamcığnn, dedi. 
Kapı, tekrar çalınmıştı; yaşlı ka-
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RadyO 
Günün Program özü 

Budapeşte 22: Brahms'ın eserlerin• 
den senfonik konser. 
Prag 22: List ve Dvorak'm eserlerin· 
den senfonik konser. 
Bükreş 22,45: Salon orkestrası. 
Viyana 23,10: Hafif Viyana musikisi. 
~arliova 22,30: Trio konser. 
Budapeşte 23.10: Dans musikisi. 
Varşova 23,45: Dans musikisi. --İstanbul 

Öğle ne~riyatı: - 12,30 - 12,50 pJ.ik)a 
Türk musikisi 12,50 - 13,05 Havadia 13,05 
13,25 plakla hafif müzik 13,25 14,00 mulY 
etlif plak neşriyatı 
Akşam neısriyatı: - 18,30 - 19,30 Ça1. 

saati - Dans musikisi. 19,30 - 20,00 ço -
cuklara masal. (Mesut Cemil tarafmdaJt) 
20 - 2020 Türk musiki heyeti trafındat1 
klasik eserler. 20,40 - 21 Münir Nurettid 
tarafmdan halk şarkıları. 21 - 21,30 pJak• 
la keman solo: (Krayzler tarafından '8lnı• 
mıştır.) Dans Slave PHikla piyano soloJ 
(Jorj Bertran tarafından çalınmıştır.) 
21,30 - 22,30 Stüdyo orkestrası: 1 ..
Ouverture: Fladermaus. 2 - Balle: Esmct 
aldo ... Drigo. a) Andante, b) Val&e ıenc 
3 - Puccini: Tosca (parçalar) 4 - DV'O" 
rak: Dans Slave No. 10 5 - Haydaıı: :Mil 
nuet 6 - Kalman: Maritza (parçalar) 
22,30 - 23,30 Anadolu Ajansı haberleri 

Bugünkü program 
Prag 

18,40: Piyano konseri, 19: Konuşmalar. 
20.20: "Baş yukarıya' 'adlı caz koro ,,. 
şarkılı r~dyo piyesi. 21,20: Ko~ferans, 21. 
35: Yenı ~arkılar, 22: Şiir ve musiki. 23: 
Haberler, 23,15: Plak, 23,45: Fransızca 
haberler. 23,15: Plak, 23.45: Fransızca ba• 
beri er. 

Bükreş 

6,30: Sabah neşriyatı, 13,30: _ 15: Pla~ 
ve haber servisi. 19,05: Radyo orkestrası. 
19,50: Aktüali,e, 20.20: Konferans 20 40: 
Livanya ve Finlandiya, musikisi.' 21,is: 
Posta kutusu. 21,30: Keman musikisi, 22• 
05: Sarkılı, 22,30: Haberler, 22,45: Rad1a 
salon orkestrası. 

Budapeşte 

C0(.721,15:9M ,ş,R?Şı!9f5 A t~ m m m&1İ 
f 7,15: Askeri konser, 18,10: Senfonile 

plaklar, 19: Konuşmalar, 20: <üı;ük rad}"O 
orkcst~ası, 4!'!,30: Konuşmalar, 22: $operıiıt 
eserlerınden konser, 22,30: Oda musiki trt
osu, 23,25: Musikili konuşmalar 22 4~ 
Dans musikisi nakli. ' ' 

Bclgrat 

.ıs: Macar şarkıları, 19: Konferans, 19.~ 
Pıyano - şarkı, 20: Konferans 20 30• PJile 
21: Dış siyasa. 21,40: Haberle~ 2Z· OnerŞ 
orkı;s~r~sı. 23,0: Cazband, 24',ıo: • çigaıı 
musıkisı. 

20,50: Halk şarkıları, 21,0: Mıza!ı, 22.~ 
Plak, 23: Haberler. 23,20: Fi it, >'ivolonsel 
ve piyano triyosu. 

Eindhoven 

(19,71 metreil kısa dalga) Saat 14 ila ı' 
arasında, Philips laboratuvarlarından kılı 
rışık eğlenceli neşriyat. 

Viya.na 

( 49,4 metreli kısa dalga) 18: Bir ret" 
sam nezdinden reportaj. 18,45: Düo "e t~ 
musikisi. 19: Konuşmalar, 20: HaberJcrı 
20,10: Koro konseri, 21,35: Miıı:ah, 21,4~ 
Senfonik konser, 23: Haberler, 23,10: ~il' 
artet musikisi. 

Moskova 

18,30: Edebiyat, 19,30: Musiki tiaMi, ~ 
Fransız musikisi, 21: Sovyet operaları:ıı -
dan sahneler, 21: Rus Halk :.;arkıları 

Söylediklerinden ziyadesile hgf 

duyduğunu anlıyordum." 
Devam etti: · 
- Benim bir oğlum var. Yamat" 

dır kerata._ 
Sesi çatalla§mıştı. 

[Arkası varT 
Çeviren: İbrahim JI0\1 

dm, bir saniye lclale baktı, ve hiçse." 
sini çıkarmadan döndü, yürüdü. 

Celil Mahir, merakla bekliyordtiı 
f çlal, hemen hemen hiç merakta de ' 
ğildi; gelecekleri az çok biliyordll• 
fakat Celil Mahirin merakını, içini.ti 
burkuluşunu, birdenbire her §eye Jc9-! 
şı uyanryormuş dikkatile, sezıniştlı 
Gelen, her kim olursa olsun, Iclal, ~ 
lil Mahire, istediği darbeyi vurabilif" 
di. 

Iclal, birden ümide kapılmıştı. }ı! 
deta seviniyordu. Celil Mahirin bi~ 
den nasıl yıkıldığını, sarsıldığını gır 
recekti. Umide kapılışı, sevinişi, o; 
lil Mahiri Y,ıkıldıktan sonra, tutnı3 

tI. 
Koridorda amca Safderin, kalın ed 

sini duydular: 
- Celil Bey, burada imiş! ,, 
Ceın 'Mahirin, omuzları düşil\'Cr j 

mişti; Iclal, herhalde, amca Safd~ 
beklemiyordu. Ihtiyar aktörün gcll" 
şi, genç kadın için, bir darbe olnıı;~ 
tu. Fakat, bocaladığını hissettirıı1 
mek için, kapıya doğru koştu: 

- Buyurunuz, Safder Bey.. . ·rı' 
Celil Mahir, dişlerini sıktı ve ıçı 

den küfretti: 
(Arkası ,.şr) 
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lzminn en güzel yer Zerinden: Kordon boyu 9 Eylül 19!! de ilk Türk piyade müfrezesi Izmire girerken .• Izmirin panoramik görünil§ünden bir köşe 

Tarihte İzmir 
Bugiliıkü İzmir, Avrupa medeni -

Yetini doğuran kökü ve özü Türk 
<>lan 3000 senelik parlak bir mede
:niyelln kıymetli cserleriye dolu -
il ur. 

Eski İzmir, şimdi bir kısmı dol -
ırtuş olan Mersinli koyunun kena -
hnda ve Bornova civarında Telej
ler ta.rafından kurulmuştur. O u
ltıanlar, çok küçük olan kasaba, bir 
taarruzdan sonra Selçuk (Ephes) 
ltaıra.flarmda bulunan lyonyalılarm 

tilerine geçmiştir. 
lyonyalılar, lzmiri aldıktan son · 

ta yerli ahaliyi dağıtmışlar ve bu -
l'aya Ephes'in bir mahallesinin adı 

Olan Smyrn ismini vermişlerdir. 
Milattan evvel Eolyalılann zapt -

~tiği İzmir, çok geçmeden gene 
lyonyalılara intikal etmiştir. 

Son zamanlarda M. Kemalpaşada 
bulunan eserlere göre lzmir ve ci -
"an, Etilerin elinde uzun z:ıman 
kalmış ve zengin bir medeniyet ka-
ltanmıştır • 

Hayli uzun bir mücadeleden son
~ İzmir, LidyaWar tara.fmdan 
la.ptedilmiştir. Bununla beraber, bir 
tivayete göre, İzmir (Smyrna) adı, 

lıavariyun tarafından Meryeme ve
t'ilen ve g\ıya koklayınca kendisini 
hamile yapan çiçeğin adrd!r 
İzmir Lidyalılara geçtikten sonra 
~ sen~ bir harabe halinde kalmış, 
}.{Hattan evvel 554 tarihinde de lran 
hUkümdarı İkinci Keyhüsrev tara ~ 
fındıa.n alınmıştır. 

Bundan sonra sıra.sile İzmirde A
linalılar, ira.nWar, Ispartalılar, 1-
l"anlrlar ve Romalnlar hüküm sür • 
lnüşt.ür. lskenderin ölümünden son
l'a krallığını ilin eden Antigon lz
bıiri yeniden kurmuştur • 

Daha sonralan, bütün lyonya kı
)'ılariyle beraber İzmir de Bergama 
bükümdarlarmm eline geçmiştir • 

Bu esnada kasaba, şiddetli bir 
~lzele ile tamamen yıkılmıştır. Ni
bayet imparator Mark Aurel za -
Jnanmaa yeniden canlanan lzmir, 
!birdenbire yükselmiş, felsefe ve e
debiyat medreseleri kurulunca il -
tni mevkii de artmıştır. 

İzmir, 695 de Arapların ve 1000 
tarıbleride de Selçuk Türklerinin 
hakimiyeti altına girmiş, Bizanslı -
!arla Selçuk Türkleri arasındaki mü
~eJ.eler sırasında elden ele geçmiş 
"e cahillerin yardımile Bizanshlarm 
bir şehri olmuştur. Miladın on ü -
~Uncü asrında lzmir, Aydınşah ta -
l'afından tekrar alındıktan sonra 10 

~nelik bir sükfıne kavuşarak geniş ı 
tekilde imar edilmiştir. 
Yıldırım Beyazıt, Aydın oğullan

ll1tt ve diğer Selçuk hükumetlerinin 
hakimiyetlerine nihayet verdikten 
'<>nra., 1392 de buraya Cüney'ti yeni ! 
"ali olarak göndermiştir . 'j 

Aksak Timur, Yıldırım Beyazıdı 

1402 de Ankarada esir ettikten son
l'a İzmire doğru yürümüş, şehre gi
l'erek bütün, şövalyeleri imha et -
ll'ıiş, Selçuk beyliklerini yeniden l 
lturrnuştur. Bu arada, Cüneyt Bey 
~e atılmış ,yerine Umur Bey geti
lihniş, fakat Timur çekilince Cü -
lleyı şehri gene eline almıştır. 

1850 de Aydın vilayetine merkez 
l'apılan bu zengin ve tarihi şehir, 
!tlüta.rekede Yunanlıların eline geç
~İşti. Fakat İzmir 9 eylül 1922 de 
~~t~rkün Türk ordusuna verdiği 
't ~hı emirle ebediyete kadar tekrar 

Urk hakimiyetine kavuşmuştur. 

izmirin iktısadi 
varlığına toplu ve 
umumi bir bakıs 
lzmir ve 9 Eylül... Y an-1 Hinterl~dı bu l~anm faal~yetini ~- j 

yana ve haşhaşa, Türk kur • dame e_ttırmektedır .. ~at Iım9:° b~
tuluş tarihinde kurtu~uş .v*: ~ıuısa ı~acat mevs~de faalıye~
zafer imanını sembollıyen ıki nın en yuksek derecesını bulur. Agus 
mukaddes kelimedir. Izmir, tostan senenin sonuna kadar devam 
tarihin ilk günündenberi eden bu azami faaliyet esnasında_~
Türk olan ve hep öyle kala. mire hariçten mühim miktarda ~ovız 
cak olan güzel, yeşil lzmir ~rmektedir. Bun~a beraber lıman 
Türk yurdunun garp kapısın ~racat ayl~ hanemde_ kalan aylar 
da bütün varlıkları gönlün • ıçınde de Türk ve ecnebı !Payrakları
de toplıvan bir azemettir. Bu nı taşıyan birçok vapurlarla dolup 
gün 9 f:ylülü bir defa daha boşalmaktadır. 
idrak etmekle ve 1922 nin 9 • • • 
Eylülünü şu dakikada bir ke Türkiye limanları arasında birinci 
re daha kutlulamakla hah • dereceyi işgal etmekte bulunan 1z -
tiyar oluyoruz. Izmirlileri tnir limanına her sene uğrıyarak 
bütün yurttaşları ve bize 9 ithalat eşyası getiren ve ihracat eş
Eylülü kazandıran kahra • yası alan vapurların senelik vıuıati 
manian bütün samimiyeti • sayısı bin beş yüz rakamını bulmak
mizle tebrik edjyoruz, yur- tadrr. Eldeki istatistiklere göre, 
du ve milleti 9 Eylüle eriştir 1926 yılında Türk ve ecnebi bayrak
mek İçin kan döken §ehitleri larmı taşıyan 1384 vapur İzmir lima
bir defa daha tebcil ediyo • nma uğramıştır. Bu rakam her sene 
ruz. braz daha artını\' ve 1929 yılında da 

• • • 

lzmirde 
Atatürk 
anıtı 

fini muhafaza etmektedir. 1 lzmir limanının, yukarda yazılan 
İzmir Hinterlandında yetişen tütün dört senelik vasati ihracat kıymeti 

palamut ve diğer mahsulat ta, Tür- 80 milyon; ithalat kıymeti 35 milyon 
kiyenin ihracat maddeleri arasında kağıt liradır. Cihan Harbinden ev-
çok mühim bir yekfın tutmaktadrr. velki vasati ihracat kıymeti 7 milyon 

Şimdi lzmirin ithalat ve ihracah ithalat kıymeti ise 5,5 milyon altın li
hakkmda mukayeseli rakamlara ge- ra idi. Altın lira kağıt liraya çev
çelim. Elimizdeki istatistik cetvelle-. rilince ihracatın 65, ithalatın da 51 
rine göre İzmir limanının ihracat ve milyon tuttuğu görülür. 

İstila felaketiyle, bütün İzmir mm 
ithalat vaziyetini şöyle tesbit edebili- takasından çıkan yarım milyonluk 
yoruz: 

Sene 
1929 
1928 
1927 
1926 

thrarat 
Ton 

193,285 
164,346 
214,433 
122,869 

ithalat 

Ton 
172,460 
133,624 
116,264 
120,562 

müstahsil insanın eksikliğine rağ

men, ihracatın 15-20 milyon liralık 

bir fazlalık gösterdiği göze çarpar. 
Yalnız ithalat miktarında azlık var
dır. Bunun birinci sebebi evvelce it
hal etmek mecburiyetinde kaldığnnız 
bazı fabrika mahsulü eşyanın mec:ı-

Coğrafyada 

İzmir 
1 lzmir Eğe kıyılarının ortasında, 
ı Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege 

deniziyle çevrilidir. Genişliği 12,502 
kilometre mürabbaıdır. Nüfusu, ka· 
zalariyle birlikte, geçen tahrire gö
re, 526 bin, vasati kesafeti 42 l:işi .. 
dir. 

Girintili, çıkınblı kıyıları olm 
İzmir, dağlık ve ovalıktır. Dağların 
menşei karışıktır. lzmir dağları, 
tatlı şekillerle, yalçın ve sarp şe .. 
killeri bir arada göstererek bUyük 
tezatlar arzeder • 

Yamaçlar ekseriya dik ve meyil• 
lidir. Samsun dağı, 1360 mt:treye 
kadar yükselir. Cuma dağlan, 

ı Bozdağ araziye ayn bir hususiyet 
verir. Yamanlar dağının otlakları, 

yazlık birer yayladır. İzmir dağlan, 
eteklerindeki ovalara birer siper ve 
kışın topladıkları karla birer su ha.· 
zinesidir. 
Dağ sıralarına mü\•azi olarak u

zanan Bakırçay, Gediz, Kiiçük Men• 
deres boylarına tesadüf eden düz.. 
lükler, Cumaovası gibi havzalar, 
vilayetin en zengin yerleridir. 

İzmir, Ege kıyılarında hükUm SÜ• 
ren, yumuaşk, tatlr sıcak, orta de • 
recede yağışlı, sıhhi bir iklimin te
siri altındadır. Sıcaklık, temmuz
da vasati 27, kanunusanide 7,7 de
recedir. Yağmurlan 65 - 80 milimet
re arasında ınüteha•·vildir. 

Jeketimizde imal edilmesi; ikinci se
bebi de İzmir i~halatmın bir kısmmm 
İstanbul üzerinden yapılmasıdır. İzmir, Türkiyenin tarihi, 

coğrafyası bakımından oldu 
ğu gibi iktisadi bakımından 
da çok cömert ve bereketli 
bir varlıktır. Geniş bir iktisa 
di hinterlanda sahip olan İz
mir, birçok vilayetin mahsul 
lerini dünya pazarlarına dö
ken meşhur bir Akdeniz mah 
recidir. Eğe Türkiyesinin ü
zümü, inciri, tütünü, pala -
mudu ve zahiresi, İzmir li -
manını senenin her mevsi -
minde dolduran büyük pa
kebolarla Avrupanın ve A
merikanın en belli başlı li -
manlarına sevkedilir. Türki
yenin iktisadi ve ticari mü -
vazenesi bakımından İzmi -
rin ehemmiyeti işte burada -
dır. 

1470 rakamını bulmuştur. Geçen se
neki istatistiklere nazaran da İzmir 
limanı vapur uğramak bakımından 

gene bu rakama yaklaşmıştır. Bu uğ 
nyan vapurların senelik tonilatoları 
yekunu da iki milyonu bUlmaktadır. 
Netekim 1929 yılında~ limanı-
nın faaliyet hayatına iştirak eden 
vapurların tonilato yekunu 1,995,149 
dur. Bu rakam ktısadi faaliyet bakı
mından yüksek bir kıymetin ifadesi 
demektir. Bunlardan başka ufak 
mikyasta motörlü vesait te İzmir li
manından dışarı memleketlere mah
sulat ihraç etmektedir. 

izmir fuarında TAN 

İzmir limanı, senenin hemen her 
mevsiminde bir faaliyet merkezidir. 
Genişlik sahası bazı mahsuller için 
Orta Anadoluya kadar uzanan İzmir 

• 
, 
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Güzel 1zmirimizin ihracat madde
lerine gelince; aşağı yukarı hepimiz 
biliyoruz ki İzmir limanından Avru
pa ve Amerika limanlarına büyük 
vapurlarla külliyetli miktarda ihraç 
edilen başlıca maddeler üzüm, incir, 
tütün ve palamuttur. Bu limandan 
halı ihracatı da oldukça bir yektı.n 
tutmaktadır. Üzüm İzmirin, dünya ü 
zerinde eşi olnuyan en nefis ihraç 
maddesidir. İzmir üzümüne rekabet 
için başka memleketlerde yapılan uğ 
~alar ve ~tırmalar hep menfi 
netice verdiği içindir ki İzmirin çe-

kirdeksiz ve razaki üzümleri birinci
liği bugün de muhafaza etmekte 
dir. 1zmirin hemen bütün kazaların
da ve İzmir vilayetinin komşusu olan 
Manisa vilayetinde de bol ve enfes ü
zümler yetişmektedir. Türk köylüsü 
ihtimamla yetiştirdiği üzümünü gene 
dikkat ve itina ile kurutarak lzmi

re gönderir ve ora.dan kalkan vapur
lar da bu Türk malını dünyanın her 
tarafına taşır. 

• • • 
incire gelince, incir daha ziyade 

Aydın ve kazalarının malıdır. Şu 

mevsimde Aydm ve havalisinde in
cir bahçelerinde ve lzmirdeki büyük 
incir mağazalarında hararetli bir fa
aliyet göze çarpar. Dünya üzerinde 
Türk lokumu diye anılan Aydın in
cirleri şu günlerde hazırlanarak gü
zel kutular içinde eski ve yeni dünya
nın bütün köşelerine sevkedilmekte-

1 dir. Memlekete her sene hariçten mil 
j yonlar celbeden Aydın ve havalisi in
i cirlerine rekabet için Amerikada 

1 

Kalifomiyada yapdan teşebbüsler de 
/::mirde hükümet oo k1şla kar~ntfa müspet netice veremediği için Aydın 

aaat kulesi ve İzmir inciri bugün birincilik şere-

TRAKYA 
PAVYONU 

Fuarda çok 
beğenildi 

İzmir, (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan) - Otobüs güzel Kor
don Boyundan geniş ve ağaçlıklı bir 
bulvara sapınca uzakta fuarın büyük 
kapısı göründü. Uzaktan olduğu ka
dar yakından da hoş duran (Kültür 
Park) m kapısında gözü tırmalıyan 
bir yazı var: 

Antre 5 kuruf 

Pavyonlara uzanan büyük yol 
gllzel tanzim edilmiş. Umumiyet iti
barile tenvirat noksanlığı göze çarpı
yor. Bu yolun iki tarafındaki ışıklı 

sütunlar ve biraz Herdeki renkli su
lar fıkırtan havuz (Barselon) sergi
sini hatırlatıyor. 

Sergiyi gezip yorulanların istira· 
hat etmesi ve eğlenmesi için yapılan 
iki katlı ~eniş teraslı gazinodan gü
zel bir çingene orkestrasının nağ
meleri döklilüyor. 

Yunan pavyonunda 
Pavyonları sırayla gezmek ıçın 

sağdan başladım. En başta Yunan 
pavyonu var. 

Bir kaç sene evvel Atinada muaz 
zam Zapeion sarayı yerli mallar ser
gisini gezmiştim. Demir sanayiinin 
son merhalesini teşkil eden elektrik 
motörlerine, gemi inşaatına varınca
ya kadar binlerce ve binlerce şeyler 
meydana koymıya muvaffak olan 
komşumuzu fuarımızda elli altmış 
metro murabbalık küçük bir pavyon-

-

- mm -

Fuarda Trakya pavyonuııım dıştan görünüşü 

da görüyoruz. 

Mısır pavyonunda 

MıSir pavyonu da kUçük fakat çok 
güzel tanzim edilmiş. İstikliıllerine 
yeni kavuşan Mısırlı dostlarımızın 

ay yıldızlı yeşil bayraklarını gelecek 
senelerde bundan çok daha büyük 
pavyonlara çekeceklerini . günden gü 
ne artan iktısadi münasebetlerimize 
bakarak - kuvvetle ümit ediyoruz . 

Sovyetlerin pavyonu 
Şimal komşumuzun pavyonuna ge 

lince ... Ruslar İzmir fuarına büyük 
ve güzel bir pavyonla iştil'flk etmiş
ler. Burada beş senelik büyük sana
yi programlarının neticelerini gös
teren grafikler, istatistikler bilhassa 
şayanı dikkat. Ayrıca Rusyanın sa
nayi hareketlerimize yaptığı yardım. 
lan büyük fotoğrafik tablolarda ta
kip edebilmek gayet kolay. 

Koca Rus memleketinin bitmez 
tükenmez mahsullerinin küçük =ıü
muneleri daima istatistiklerle yan 
yana ziyaretçilerin önüne serilmiş. 
Sinema sanayiinin Rus~da şayanı 

hayret bir inkiııaf gösterdiğini gene 
istatistik ve filin nümunelcrinden an• 
lıyonız. 

Diğer pavyonlarda 
Sümer Bankın büyük pavyonunda 

hakikaten iftihardan göğsümüzü ka
bartacak birçok eşya teşhir ediliyor. 
Bilhassa kumaşlarımız, deri işleri • 
miz ne güzel! 

Genç bir mimarımızın yapbğı İn· 
hisarlar pavyonu güzel olmuş. Tü
tünlerimiz, afyonlanmız, şekerleri. 

miz, tuzlanmız, likörlerimiz vitrinler. 
de gayet muntazam bir surette dizil
miş. İstatistikler ala.kadar olanlarm 
merakını tatmin edebilecek kadu 
bol. 

Vilayetlerden iştirak eden ticaret 
odalarınm pavyonlarından çoğunun 
işlerini son dakikaya bıraktıkları ve 
sonra yarım yamalak eşya ile fuara 
geldikleri anlaşılıyor. · 

Bilhassa ticaret odaları bu fuarm 
büyük ehemmiyetini idrak etmeli ve 
İktisat Vekiletinin tamimler gönder 
mesine meydan vermeden senenin 

• [Arkası 10 uncudal 
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ispanya isyanının asker Edvard VIII i gezdiren 
ve kuvvet bilançosu şoförle konuştuk 

No. 87 Yazan: MlTHAT CEMAL 

iKi TARAFIN NE KADAR ASKERİ VAR? ŞOFÖR KOMiK HAKKI ANLATIYOR Süher la kendi zarfından 
çıkan Belkise daldı . 1 

Hükumet kuvvetleri, her cephede asilere karşı "Kral gelirken ben hemen vaziyet 
aldım. Öteki ~oförler afal !amışlardı. , 

Filirl'ti - sofraıfa Sefaret Miis- - Bir tesadüf daha var, dedi, beli 
teşarı Nail var diye - kocasına ya.rın Bihter Hanımla nikD.hlanıyo • 
fransızca kızdı. Çocuğu kollarından rom Hocam. 

gelebilecek k~dar çoktur 
Lonclrada çıkan (Taymis) gazete-

11inın Valansiyadaki muhabiri, bıldi
riyor: 
İspanyada vukubulan katliamlar 

'\·e kanlı muharebt-lrr yüzünden bi
ribiriyle muharebe eden kuvvetlerin 
sayı ı hakkında snğlnm bir fıkir ver
mek bir hayli güçtür. Bununla be
raber tutulan hesaplara göre bugiin
kü vaziyet şu merkezdedir: 

Asilerin elebaşılarından olan Gene 
ı-al Mola'nm Madrit şimalinde. teç 
hizatı mUkemmel 15 000 askeri var-

' dır. Bundan başka asilerin merkezi 
olan Burgos ile diğer vilayc>tlerde de 
bir takım ku\'vetlen bulunuyor. 

GC'nc>ral Cabanellasın Saragosadn, 
Gcnc>ral Goded'in Bnrselonada beşer 
bın askeri bulunmakta idi. Fakat 
GenC'ral Goded Barselonada yakala
narak divanıharbe verlmiş ve dahn 
sonra kurşuna dizilmişti. General <le 
Liano'nun da Sevil'de 5000 askeri bu 
lunuyordu. Fakat bunlann çoğu 

Madrid Uzerine yürümek üzere bura
dan ayrılmışlardır. 

Cenupta olan Grncral l<'rankoııun 
1spanya \'<' Faslaki askerlerinin mik 
tarı malUm değildir. En kuvvetli ih
timale g-öre General Frankonun kuv
vrtleri 35.000 kadardır ve bunların 

3000 i 1spanynya geçirilmiştir. &nu
hi lspanyadakı asilerin bütün kuv
veti 17,000 dir. Yabancı lejyonlar 
10.000 kadar tahmin olunuyor. 

Fakat İspanyol nefcrlerile küçük 
tnbiUcrinin çoğu, sol partilerin tNıiri 
atlında kalmış ve sol partilere ilti

hak ettikleri takdirde zabit placakla
rma inanmış bulunduklarından bir 
takını firar hadiseleri vukubulmuş-

• tur. Bir tek defada 280 asker, hükft-
mct kuvvetlerinin tarafına kaçmış 

bulunuyor. 
Hükumet aleyhinde kıyam eden bu 

generaller arasında df"rin ihtilaflar 
\•ardır. General de Liano katolik ki-

lisesinin halis bir adamıdır. Generııl 

Franko kraliyetçidir. General Mola 
ise cümhuriyet rejimi taraftarıdır. 

Asilerin bu kuvvetlerine mukabil 
hükumet kuvvetlerini tayin etmek 

çok gUçtür. Fakat Malaga ile Va
lensiyada, Katalonya şehirlerinde, 

Mursiye, Kartagena, Lorka ve Kas
telyon şehirlerindeki askeri kuvvet
Jer hükumete sadık kalmışlardır 

Sonra hUkümete hizmet için gönüllü 
yazılan 50,000 kadar komünist ve 
so~yalisl vardır. 

Hükiımetin Madrit cephesinde 17 
bin kadar askeri bulunduğu ve bun
ların şehre giden geçitleri müdafaa 
ettikleri anlaşılıyor. 

Hükiımetin Saragosa cephesindeki 
kuwetleri komünistlerin lideri Dur-

Majeste Jngiliz Kralı Sekizinci 
Ed\'arda 1stanôulu gezdiren l 500 nu
maralı hususi taksi otomobilinin şo
förü İsmail Hakkıyı araya araya, ni
hayet FAünönü benıin satış merke
zinde ele geçirdim. Arkada~ları Hak 
kı ile alay ediyorlardı: 

kaptı, siitnineye verip odasına gön- Tevfik Hoca: 
dcrccekti. Sakallı Vasfi elinde ka- - Nailin eski karısiyle mi? 
dehle kalktı, çocutun yüzünde Tev- - Evet, şimdi sofrada tesadüfeıı 
fik Hocanın burnunu, gözünü, çene- yanyana oturduğumuz Nailden bo-
sini keşfetti. Hocanm, baba gururile şanan Bihter. • 
gözleri doluyor, Naılle Fili\reti ön- Tevfik Hoca düşiindü: Bihtcrııı 

- Ne o kuzum oe:.. lüal şoförii 
oldum diye bi.7.c de mi kafa tutuyor
sun? 

!erine bakıyorlardı. satılacak bir iki rli.ikkanı daha var-
Çocuk sütninenin kolunda oda elan dı, Vasfinin kulağına: "Tebrik edc-

1 çıkınca meclis ciddi olrlu. İki avu - rim !" dedi. Rakı kadehi elinde, Na.l· 
: kat adliyeyi konuı;ıuyorlardı. ı le bakarak haykırdı: 

Şoför Hakkı giilUyordu. $akallı Vasfi: - Yine Büyiik Frcdcrikin tesadil· 
- Gerçek, unutacaktım hocam: fü şerefine! 

Senin katil Benli Ahmet idamdan Nail "Susunuz"' dedi, ctışansııiJ 
- O, bir rüya idi. Geldi geçti! Scy 

risefer memurları Kral şoförii filan 
dinlemiyorlar. Hele bir ayağımız"'kay 
sın da bak t Biraz evvel iki papel ce
zayı bayıldık oğlum ... 

kurtuldu. dinledi. Filaretiye: 

1 
Dedi. Anlatıyordu: "Cü~huriyetin - Çocuk ağlıyor madam! 

ilanı iizerine 391 num~:ılı af kanu- Dedi. Filarcti öfkesinden sapsa-

Emri altında 35 bin kişilik bir 7..-inı
ı•rt bıılımaıı <isi gnıeral Fraııko 

(solda) 

ruti'nin kumandası altındadır. Gene
ral Rikuelm Madride giden gt'çitle
rin müdafaasiyle meşgul olmakta ve 
hücumları General Mangada idare et 
mekteöir. General Kastello ise Le-

Şoför Hakkıya: 

- Senin bir çok adların varmış! 
dedim. mf'4qeli... 

KOMİK HAKKI 
Elini ağzıma kapaciı: 

- Benim yalnız bir adım vardır· 

Komik Hakkı! lşte o kadar .. Şoför Komik Hak1'1 
- Başka adın yok mu? 
Arkada~ları, öteki adlarını !'ayıp yol almağa başladım. 

dökecek oldular. Şoför Hakkı kızdı: KABATAŞ! 
bana dönerek: Ama, bendeki heyecanı da sorma!. 

- Aman hi! Bayım .. Sen bunlara 

balup ta gazeteye filan yazayım de

me! ... 
- Peki öteki adlarını yazmam. 

Ömrümde Hk defa bir J{ralı arabama 
alıyordum. Sabahtan beri ağzıma si
m it ten başka şey koymadım. Uyku 
desen hakgetire ... 

- Kral otomobilde ne yapıyordu? 
ventedeki müdafaayı tanzim ile meş-
guldür. Ama sen de doğrusunu söyle .. Niçin 

Hükümet kuvvetlerine kumanda e- Komik Hakkı diyorlar sana? 
denler arasında birtakım siyasiler de - Uzun uzun güldü: 

- Arada bir, fırsat buldukça, yan 
gôzle bakıyorum: Dirseklerini koltu
ğa dayamış, benim direksiyon tutu

şumu seyrediyordu. Kendisi, giizel o

tomobil kullanırmış. Benim falso yap 
madığımı görmüş olacak ki; artık be 

bulunmaktadır. Bunların çoD-u amele - Niçin olacak? Şoför ahbapları 

milislerinin başındadır. Halihazırda tatlı tatlı lafa tutarım. Onlar, kasık
Başvekil olan Largo Kaballcro da ya 
kın zamana kadar Madrit mrnslerine 
kumanda etmekteydi. 

Milis kuvvetlerine iştirak eden her 
amelenin ailesine gi.indelik veriliyor 
ve bu g\indelik adam başına 1,25 pe
ceta (yani yirmi iki buçuk kuruş) 

tutmaktadır. 

Madritte her şeyden evvel muhare 
be eden kuvvetler düşünülüyor ve 
bunlara erzak ve tüfün yetiştiriliyor. 

Cümhurreisinin zevce~i Madam A
zana ile nazırların 1.evceleri hastaba
kıcılık teşkilatı vücuda gelirnıi§lcr

dir. 
Miifrit unsurlar muharebeyi de

vam ettirmek için evleri araştırıyor 
ve buldukları kıymetli eşyayı müsa
dere ediyorlar. 

Kilitli bir e\in içinde 3000 İngiliz 
lirası kıymetinde eşya ve miicevher
ler bulunduğu gibi rh·ayete göre Kre 
di Liyonenin Madrit şubef;inde 9 mil
yon ingiliz lirası değerinde altın ve 
mlicevher bulunmuş ve alınmıştır. 

Hükümet kuvvetleri henüz para sı 
kmtışı çekmemektedir. 

larını tuta tuta gülerken, ben rle 
müşteriyi kaptığım gibi çekerim cız- nim tarafıma bakmadı. 

- Kral, burada birkaç tlirkçe ke-
lamı .. 

Şoför Hakkı, ilk olarak bana ken- lime öğrenmiş, sana ikide bir: "Ya
vaş! Yavaş!" diyormuş. Öyle mi? dini tanıtmağa liizum gördü: 

- lstanbulda doğdum. 31 yaşında

yım. Şehzadebaşmda, Ara ı:ıoka~nda 

- Yok, can ım ... Kral hep ingilizce 

konuşuyordu. Türkçe olarak yalnız 

15 numaralı evde otururum. Şeytan bir defa: 

kulağına kurşun şimdiye kadar elim - Kabataş! dedi. 

den hiç ka7.a çıkmadr. 13 senelik şofö GUD,GUD 

rüm. Askerliğimi Yıldızda General Ben her ne kadar Kabataşta terti
BaHrinin maiyetinde gec:irdim. Bütün bat olmadığını anlalmağa çahştım

erkanıharp zabitlerini ben ~ırdım.,, sa da, Vuds' Kralın emri böyle oldu-

KRAL ŞOFÖRÜ ğunu söylediler. ister istemez, Ka
- Kral, nasıl olup ta senin otomo- baUuja g~ldik. Sonra, vasıta bulama-

biline bindi?. yın~a. yine Tophaneye döndiik. O za-

- Ne bileyim .. Galiba direkı:ıiyon man Kral, benim isabetli görüşüm -
kullanışı mı beğendiler. Ama doğnı- den memnun oldu: 
sunu arasan, Kralın mutlaka benim 
otomobilime bineceği de belli değildi. 

O gün, beş otomob'\l, '[)olmabahçe sa

rayı önünde bekliyorduk. 1çeriy.e_ gi

rin diye emir geldi. Benim otomobil 

- Gud .. Gud .. dedı. 
- Peki sen ne dedin?. 

- Ne diyeceğim, yerlere kadar e-

ğilerek Yes. Yes! dedim. 
- Kral Istanbul içinde kaç kilo-

en arkada idi. Ateş gibi manevra ya- metrelik yer dolaştı? 

mı ~ıkmış, dün, yani 10 Kanunusani- rı, Naile yiyecek gibi baktı. 
de resmi gazetede basılmıştı. (~40 

senesinin 10 kanunusanisi ı Benli 
Ahmedin idam kararı. tPmyiz mah
kemesinde 8 kanunusanide tasdik e
dilmişti. Karar, iradei milliyflye Jrit
meden kanun Resmi Gazetede ba -
sıldı diye idam cezası 15 sene küre
ğe inmişti." 

Nail - Demek kanun iki giin geç 
basılsaydı katil asılacaktı? 

Sakallı Vasfi - Tabii ki asılacak
tı:, çünkü kanun Resmi Gazatede 
tab'edildiği tarihten itibaren mer'i. 

Nail tek gö:r.liiğünü çıkardı, yine 
taktı, büyük laf söyliyeceği zaman 
hep öyle yapardı: 

- Desenize, avukat beyler, bu si
zin adaletiniz, kelime adaleti, imali 
erbaa adaleli: Bazan lugat :dtabın -
da bir kelime, hazan takvimin yap-
rağında bir tarih idamdan adam kur 
tarıyor. 

Dedi. Tevfik Hoca domates dol -
masmı kaşıkla kopal'arak alay etti: 

- Adnan sağ olsaydı yine ukala
lığı tutar, burnunu, dudağını uzata
rak "Tesadüf, tesadüf,, diye hay -
kırırdı. 

• Fakat Adnan merhuma Nail klz
dı: "Adnan gibi bir kılkuyruk "tesa
düf,, e ne salahiyetle iinanabilirdi ·:., 

- "Tesadüf" Büylik Frederikin 
lafıdır. Büyük Frederik daima "za
tı akdesi hazreti tesadüf,, dermi9. 
Onun gibi bir tacdarın teMdiife inan 
masmı anlanm. Yoksa Adnan Bey 
merhum tesadüfe ha inanmı;ı, ha 
inanmamış, ne çıkacak? 

Tevfik Hoca kadehini kaldırdı: 
-Biiyük Frcderikin "tesadüf,, ii 

şerefine! 
Sakallı Vasfi, Tevfik Hor.ayı bir 

köşeye çekti, kulağına: 

nı~ bir defa. 
Bırak bırak, onu yuma! 
- Sen söyle de yazmam .. 

YART YOLDA 

B ir mektup zarfı 

Anası Cemalifcrden kurtulmak i
çin Sü)ıeyla Bozdoğan Kemerindeki 
konağı sattı, parasile }~renkoyünde 
iki köşk aldı, birinde kendisi çocuğıı 
Salimle oturacaktı, ötekinde anası. 

Üç gün içinde konağı yeni sahip
lerine bırakacaklar. Adnanm kağıt• 
larını konağın ka.lfası, bir çamasır 
sepetine koyuyordu, hekimin emrile 
bu kağıtlar Adnanın romanile bcra• 
ber yakılacaktı. Birdenbire bir zar
fın üstünde Süheyla kendi yazısını 
tanıdı. Bu Süheyliya acıyarak Ad • 
nan evlenmek istemeyince Süheyla• 
nın ona yazdığı mektubun zarfıydI· 
Süheyla o zaman Adnana yazdığı a• 
cı şeyleri bugi.inkU vaziyetinde tel<• 
rar okumak istedi, belki mektubuıı 
satırlarında Adnanın gözlerindeıı 

)ilişen yaşlarla bozulmuş kclimeıet 

bulacak, mes'ut olacaktı. Fakııt 
zarfın içinden solgun bir fotoğral 
çıktı: Belkisin Husrcvle av kıyafe • 
tinde çıkarttıkları resim! 

Süheyla kendi zarfından ç1kn1l 
Belkise daldı. Onun niçin güzel, na• 
sıl gU7.cl, ne tarzda güz olduğun 

bakaralf çenesi buruştu, gözleri dol• 
du, ağlıyacaktı. Yerde sepf:ti düzel• 
tirken demindenberi başını yukarf 
kaldıran, zarfı bekliyen kalfnyn, Sil• 
heyli. birdenbire "Dtır,, dedi, dinle" 
di. lçerdeki odada Salim ağhyordU· 

Siihcyla. zarfı göğsUnün içindert 
çıkardığı Adnanm resmiyle kalfayı 
verdi. Çocuğun odasına koştu. Kal• 
fa arkasından soruyordu: 

- Bunları da yakacak mıyım kU• 
çük hanım? 

Süheyla sofadan haykırdı: 
-Evet. 

SON 

dığım meşhur 1500 numaralı taksi 
arabasmm önüne kadar geJmi§ti1'· 

Şoför Hakkıya sordum: 

- Bir gazete lstanbulda 1500 nu ' 
- A.tatürkle Kralı sefarete götürü maralı taksi otomobili yoktur! diye 

ispanya isyanı Porteki
ze de sirayet etti 

parak kaş ile göz arasında öne geç-

tim. Girdim sarayın içine... Fakat 

Kral oradan binmiyecekmiş. Yine dci

nüp Tophaneye geldik. 
İngiliz sefaretinden bir memur vıır. 

adını unuttum: Garrts mıydı, n~ydi? 

- Kolonel Vuts olmasın. 

- Tam 110 kilometre .. Ama, Ça -
nakkaleyi de sayarsan 243 kilometre 

yi bulur. 

- Kralı Çanakkaleye de sen mi gö 
türdün? 

- Hayır ... Maiyetinden baıı kimso 

yordum. Bir polis önüme çıktı. Yan
lış yerden geldiğim için bizim araba
ya ceza kcsmeğe kalkıştı. O daı-«ıe bil 
sin ... Kralın araba.qma yol açmak için 

yazmıştı. Sen ne dersin buna! .• 

- Bunu yazan muharrir gelsiılt 

kilometre başına 15 kuruşa isted~Ji 
bekliyormuş. Arabanın içindeki .zat - yere götüreyim onu! .. 
ları, telaş içinde görmemiş. Ama ben Tam bu sırada iki belediye memtı" 
istifimi hiç bozmadım. Varsın, cezayı ru sert bir çehre il eotomobile yaklaf 
ya7.sm. Ben bir falso yapmadan kıy- tılar. ler bindiler. 

Madrit kuvvetleri asileri bir 
yerlerde sıkıştırdılar 

çok - Hah, işte o ... Polis mlidürünün K l 1 t nbulda en çok n · · - ra ' s a ere~ını metli vücutları sağ salim yerine geti- - Kimdir bunun şoförü?. 
yanına sokulrlu. Fransızca konuşu - bcgwendi acaba? 

Londra, (Radyo - TAN) - ls -
panyadan gelC'n en son haberlere gö
re vaziyet şu merkezdedir: Guavelop 
kalesı asilerin eline geçmiştir. Asiler 

Sen Srbastiyana doğru ilerliyorlar. 

Şehirdeki sivil hükiımet teslim ol
hınk lehindedir. Yalnız umumi affin 
lliı.nını istemektedir. Asilerin bu şartı 

kabul edip etmiyeceklcri belli değil

dir. Bugün hükiımetin iiç tayyar<'si 
lruna yakın bir mevkii bombardı -
man etmiştir. Asilerin de mukabil 
tayyare hücumları yapmaları bek -
leniyor. Asilerin tayyareleri Mad -
ride beyannameler atarak halka şeh 
rin teslimini tavsiye etmişlerdir. 

Irunda bütün binalar yanmış, ce

tıazcler kaldırılmıştır. Cenaze araba

ları arka arkaya geçmektedir. Orta

lık harabi ve perişanlık içindedir. 

'Aıiler mailup 
Madrit, 8 (Radyo - Tan) - Har -

biye nezareti tebliğ ediyor: Oviedo 

yorlardı. Kulak ka,bartıp dinledim. - Bana kalsa, Sultanahmet cami-

ya karşı yapılan bombardıman fası

hısız devam -etmektedir. Şehir çem
ber içindedır. Aragonda dUşman püs 
kürtülmüş, mühimmat iğtimım olun 
muştur. Veska şehrinde tesadüf olu
nan mukavemet günden güne azal -
makl_jdır. 

Cenup cephesinde düşman kuvvet
Jerile temas halindeyiz. Astramadur 
cephesinde taarnıza geçtik ve Tela
verada şiddetli bir muharebe vuku 
buldu. Alıı.kozara karıı bombardı -
mnn devam ettiği fı'alde asilerden 
mukabele görUlmemektedir. 

- Fransızca bilir misin? 

- Eh ... Aı buçuk anlarız, cevap ve 
remiyecek kadar ... 

BlR TAKSİ 

- Pekala, sonra? .. 
- Vuts'un polis müdiiriin", Kral bir 

taksi artı bası istiyor, dediğini düyun 

ca yüreğim şöyle bir oynadı. Şu Kralı 
nasıl etsem de benim taksiye bindir-

sem, diye ... 
Çok geç.merli: "KrRl geliyor!'' dedi 

ler. Ben, hemen vaziyet aldım. Öteki 

~oförler, afal afal Kralı seyrederken, 

ben açıkgözlük edip sokuldum. Kapı-
PortekizJ e isyan yı açarak Kralın önünde boyun kır-

Lizbon, 8 (A.A.) - "Röyter ajan-
sından :,, 

Iki Portekiz harp gemisinin tayfa 
sı, bu sabah isyan etmiştir. Bu gemi 
)erle sahil bataryaları arasında top 
ateşi teati edilmiştir. Gemiler hasa -
ra uğramış Ye remorkörlerle Tage'a 
çekilmiştir. Geminin tayfaları tevkif 
edilmişUr 

dım. Polis müdiirü, Salih Kılıç daha 

evvel benim şoförlük derecemi inti -

zam memuru Enverden sorup öğren 
mişti. Sözü uzatmıyayım, Kral, be -

nim arabaya girdi. İngiliz polislerin

den şişmanca bir zat ta yanıma otur
du. 
Topkapı sarayına doğru ağır afır 

ini... 
- Nereden anladın? 

- Çıkarken ha§ imamın elini sık

tı ! .. Ondan anladım. 
- Senin elini sıkmadı mı·: 
- Sıktı ama, son gece .. Sirkeci is

tasyonunda ayrılırken.. Hem elimi 
sıktı, hem de Gud .. Gud .. dedi 

KLAKSON 

- Seninle hiç birşey konuşmadı • mı? 

- Kral, şoförle ne konuşacak .. 
Kabataş .. Gud. Yes!. Hepsi bu ka -
dar. Benimle arkadaşlarına bakarnk, 
epeyce şakalar etti ama, ne dediğini 
anlamıyordum ki.. 

- Yolda giderken Klakson çalıyor 
muydun? 

- Cayır cayır ... 
- Klakson çalmak yasak değil 

mi? 
- Yasak ama, o bizim otomobile 

göre mi? Şaka değil, İngiliz kralını 
taşıyordum. Kimin h~ddine, yan bak
mak .. Atatürkün miı:;afiri bu! .. Yal-

reyim de öte yanma kulak bile as - Hakkı süklüm büklüm sokulunca: 

mam! - Çek şu arabayı.. Yol UstUnde 
- Krala nasıl selim veriyordun? dunnak yasak olduğunu bilmiyor nııı 

- Ha .. Bak! Orası tuhaftır işte.. sun? diye çıkı§tılar. 
Koca. lstanbulda sivillerden, Kralı 

şapka çıkarmadan seli.mlıyan yalnız 

bendim. 

- Sen şoförsiin. Şapkanı çıkarma. 
Elinle selamla! demişlerdi. 

Ben de Kral her arabaya biniııin
de elimle selim verirdim. 

- Kralı nasıl buldun? Senden rnem 
nun oldu mu acal>a? 

- Benden memnun oldu mu bil -
mem. Fakat lstanbııldan, Atatürkle 
konuştuğundan <;ok memnun olduğu 
yiiz'ünden belliydi. Otomobilde, sık sık 
Atatürkün adı geçiyordu. Kral, onu 
anarken, heyecanlı heyecanh birşey
ler anlatıyordu. 

Misafirimiz, lstanbul polis müdiirü 
ne, Serkomiser Naile birçok defalar 
teşekkür etti! 

NO. 1500 

Biz böyle konuşa konuşa blr:ız ev 
ve! hususi foto~raf çıya re.smini aldır 

GARAJA DOCRU 

Üç gün evveli, herkesin, içindeıcf 
Kralı görmek için mukaddes bi11e1 

gibi etrafında tavaf ettikleri otom<>" 

bile baktım. Sayın yolcusundan malı· 
rum kaldığını o da anlamış gibiydi· 

Zavallıyı, garajına doğru çekip götU· 

rürken, Kralın üç günlük şoförü ceıf 
yememek için polislerin önünde blif 
kesiyordu. Dünya böyledir, işte ... 

Salaha<l<lin GüNGöf' 
,,,,,,A 

Zührevi ve cilt hastalıkları milteh;ıssrS' 
•• 

or .Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoflıı Afııcarnii 

kartısında 133 No Tel. 43586 
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İZLANDAVA 
''Tl:J~K,, AKINI 

- l'Gılt.lll : Kadirce1t1 Koflı -

ir kulaç kadar yukardan bir ip uzanıyordu ve bu ipin 
cunda dümen tamiri için indirilen sandal duruyordu 
l>vtıt Buan bu NDlderbı arum
"- bu alalertn ötMtnde anki l&l"J 

can kadar gG.ı ve tatlı ytlztlııU 
u. 

Oııda.ıı ualdafıyordu. 
"1na nuı1 dayanabilirdi!. 
Oraya kapatılmJI oldufunu hatır-

btlllbttttııı te1Aea dtlft.U: 
-... Be ba,.... lldemem. Ben 
~ uak olamam. Onu bulmalı
~ On8UB yap.yamam • 

Dbe mmıdandı. 
..__._ dıp.nJa. ..p, 80la, 

ve aptıp attı 
lir tuıao b4ar yubnluL bir ip 
llllnMl'd:u ve ba ipin ueunda o gün 

taaıiri lçbı kuilrildlii halde 
gtlverteye aJmmım11 olan an 

'9Udı. Dftar bir h&1at ta tzlanda 

blrtıdDl ~= l•14ftdo mtltlltlnllontldafl: Jfe§Jl&ur Gay:unW obtlfl?ı bir 11Mt1iifil 

~ Dd .-ı ile o swtntn J&o etmdl ~ lJd ellerile ve GD· men QÖmeldi. 
du. l cak tekilde bir aıçrayıı yapb; he • 

baiJum•, bBy1eUJde bir Jra. illa yapJl&l'&k )'aVaf 1&Vaf ataiıYB Yeniden etratma baktı. Kfmaenfn 
JapdJmttı: her pmi19 cıtımen ve dolnı ka.)'Bl&ya bq)amlfb. IJdde """" edi.M ka 

Jmllamnu U... beler onar bir denize baklyor, orada 11.Ddah onu •"mı •• a.nl&OJlıyordu. Bu • 
.,.,_., t.e bırakı:1mJlf,ı. görüyor ve onun içine doğru gidip ranlık ve koyu mavi denizde buna 

1>ertJı Buaıı l&Dd&la bütu giclemiyecellııl kolluyordu. hemen hemen imkln yoktu. Zaten 
..._ BummJa İIJUldqa pıeblUrlm. A1UJanm undalm pımumda gemilerdeki vardiyalar böyle ~k· 
bedi. ldwttill aman hemen durdu. Ka· nenin yakınlarına değil, uzaklara, 
lteeep ltM.en Mg '* lnddl yoktu. ~ gittijt tarafm tendne dol· ufuklara bakarlardı. Çl1nktl onlar 

ı.ı.:::.-::=:. ';": = ru döııdtl. Sol ayafile aand•Jm pro- için av da, dOpnan da birdenbire 
--ı _._........ vuma buarken ipi blraktı ve bJ • bet on adım uzaktan delil, ufuktan aramam• -.- _........_ 

a.ılnden ~ cıJmıdı, Pmcenye rakmuile beraber kendilhı1 anda- belirlrdi. 
,......_ olan dmı1r bfMbı tahta.la • 1m içine gtlrUlttı yapmakmm ata· (Arlcw ftl') 

l&dldfltll ,._m Ç89l'e1erinf 

::_~~Hr-ol4ıL Yeni çocuk bahçesinde 
f"-::~ nasıl eğleniyorlar? 

.___t slttt ft bp bpwtr. -
laaa llkıJmfi~iiir···,.~~~~~ v. tep pjpulaki biti;Q 

lldllilli t.t.emi,..a. aeıe 1&Pbiı çocuklar kabul ediliyor. Zıpzıp, beıtq, ceviz, 
me,dua .., .. pet fena ahır- aşık oyunlan yasak 
~ .... 4tltbdtl ki brm ag 
'- bir andal IGIDde korkulu bir 
~tuh~- Klyllar ya. 

llrtbıtlJmda amma, Ol'l.J& 9lbr 
........ )'IJwt lnılunıwdı ya. .. 
ırtlddm iline bqladl. 
~ llertb'ardu. 

.... 1liNlm& bir mut bdar drdll 
~ mrıı,.rü .mr.blldt 

~ '"* artaldd:a Jddm &Jdmblm· 
~ "elra tlir Jllk fthnNDJlb. 

ı=======-============================--====9 

T eorinevvelden itibaren 
derslere baılanacak 
htubul tonservatuarmda bu 

ayın on birinden itibaren talebe 
kaydına bqlanacakbr. Kayıt müd
deti 26 eylUlde bitecek, bir teşrini. 
evvelde derslere başlanacaktır • 

lstanbul Kon•rvatuarından, 
Ko111ertuarda talebe kaydma ve 

eakt talebenin ka.yıtlarmm yenilen
meebıe U eylUl cuma gününden itf. 
ba.ren bqlanacakbr. Ve 28 eylül 
de nihayet verilecektir. Bu tarihten 
sonra ne eü1 ve ne de yeni talebe 
k&bu1 edllmlyeoektlr. 

No.19 

MAlll 4NTUVA\NE1i .. 
~om?A.nı 

Yazan: BtepAata ZWBIG 06W'en: ReaM A. B. YALMAN, 

Mari Antuvapet, ilk defa efkan 
umumiyeye ehemmiyet veriyordu 

A.falıdald 8JDlf1&ra talebe alma • • 
C&kbr: 

Piyano ve orkema aletleri (yay. 
h sular, nefee Allan ve vurularak 
çalman llUlar.) YUkMk mualld na..
zarlyab, f&l1 mllll kUltUr Ahuma 
giren ttırldl ve danalar. 

Kotıael"fttuarda iki devre vardır. 
Bqlangıç ve tekeımmUl devreleri • 

Piyano, keman ve vtyolouel için 
on bet yq 10n olup bundan JUkan· 
aı lghı imtihan ,.ısr. Ve her 
yq 118Deel tçtıı o nllbette hDll ara-
DJI'. 

Bu llDJflara on bet ,....adan kil- • • 
çtık olanlar dahi a1maNHr. Bu ve .llürMı maliyi tlütıl6ltmek it'ftt telorar tllefJMlr Nec"kM'ı llali119 Neamfflte 
diler k1lmaJum herh&1lgl JWmek getir dJJtn'. 
smlflarma girmek lateyenler lmti • 'Kari Antuaııet'in kibir ve gururu- Memleketi kurtaracak bir iman il· 
hana tlbi olurlar. nu Jmmak için bUyUk bir firtma 11.- zmıdı. Bu insan da vardı. Saray da 

Piyano, ..-ve keman. dersleri zmıdı. Artık gaflet uykuaun4an u- bunu biliyor. F.ekldenberl mlanb ıa· 
ücretlidir. .. mani da d kıl dan-·1-y id .,.,_ k •·te 1.. dil W• yaDDU§ ve hakikati anlamıttr. ~ena arm on ana ·~ ve en en 6 u .ue "' yen ..,r egı- . . . d edilirdi n... 
nl' blr iBtida ile dlrektörl\le bildir • dost1arm kötü ~Jlkkilerıne kapıla- tlkirlerinden tstlfa e . au a • 
meli ve laminl ve adresini agık ola- rak fimdiye kadar yaıılıf hareket et- dam 1mçre tebaaamdan Necherdi 
rak yazmalıdır. Dersler ve ~t tlflni anlıyordu. Kencllsiııe hu bir asil bir aileye mensup delildi. Pren .. 
hakkında fazla malbı.at iatiyenlerin tabiatı vardı: Derhal karar vermek ıdplerlnde de çok tlddet ve tauaup 
konsevatuar idare memurlufuna ve karan tatbik& geçmek ... Bu tabiat vardı. 
mtıracaat ederek ders mUfredat harekete geldi. Kadın hatalanm tas- Herkesin foyaaım meydana çıbr
programı ve talimatnameal edinme- hlhe kalkb. Evvel& ev maarafmı a- dığı için gömen dUıUrWmill ve Kn
lerl lUmıc:hr • zaltb. Terzisi Madam Bertine itten la jurnal ediJmift.i. o da bir klğıt par. 

el çektirildi. Eskisi kadar e1bi8e yap- ilmine latlfumı YUllUI. Kra 
Gölcükte Belediye 

• • 
seçımı 

Gölctık, (Tan) - Yeni belediye 
intihabı yaptlmıftn'. intihapta C. H. 
Partialnin naımetlerl kannmı§br. 

Namaetler, kendi aralarından bir 
reis aeçeceklerdir. l1k belecU,ıe mec
liainde 3 te kadm ua bulunmakta • 
dır •. 

Bir kuduz köpelt 'beı 
kiıiyi ısırdı 

lmıit. (Tan) - Evvelki gün Sa
pancada bir kuduz köpek halkı bi· 
ribirlne katmJt ve bir hayli heyeca
na dütUrmtlltür. Kuduz köpek, bet 
Jdlfyi muhtelif yerlerinden uırnr;J 
ve gUçlUkle öldUrlllmtllttır. laınlan· 
tar, tııtanbul Kuduz Hastanesine J6n 
derllmi§lerdlr. Ismlanlar arumda 
tzmit Nafıa Idareai Memurlartndan 
HUmtt de vardır. 

manuya bqladı. Bu BW'etle leDede çumm 
bir milyon iktllat edildi. Kumar 1&· Ja ı&ıdermtttl. Bu harekette bir Jıtlr 
lonlan kapatıldı, kumarbular cfaiıl· metalzlik aezeın onaltmeı LW Necherl 
dı. Yeni .fııtaat tatil edildi. B!r eok bir daha nuır yapmanuya yemin et-
muraflar kmıldı. mlttf. 

tık defa olarak Marl htuan~ ef. Fakat bu k&rlfJk vaziyeti ondan 
klnwnumiyeye ~emmiyet venyor. • bqka. düzeltebilecek hiç kimse yok• 
du. Yeni icraatile etrafmda.Jdlenn . 
dÖetıuğunu ölçüyordu. Anlıyordu ki tu. Kraliçe kendlaine hucum eden ve 
aenelerdenberi yazımda JBf&Y&D ve hırpa.lıyan efklnumumiyeyi yabfbr· 
lMfunu s6rm tnmınlann ~ iyi itin mak lçlD bö71e 'bir uma ne kadar 
dOBtu idi. ihtiyaç oldujunu herkesten zi~ 

Bu menfaatperest insanlar murat hi11ediyordu. Bundan evvelki DUi• 

larm. kesildiğini görünce menfaat bu n da mevkii iktidara Kraliçe getiı-4 

lamadılar. Yavq yavq uıaklqnuya mitti. Nam' muvaffaktyetaizlik P. 
bqladılar. Hatti. budan itiraz et- t.erlnce Kraliçeyi mea'ul tutmqlardı.. 
meye, aldıktan para ve hediyeleri gO Bu defa da Necber'i getirince yine 
ya haklan iınit gtbl latemeye devam mes'ul ederler miydi! Fakat her ne 
ettiler. l'akat .Kraliçe kuvvetll dav- pahaama olUl'B& olınm vaziyeti Ne
randı. Gö.ıeri açdalıdanberl artık et- c:herdeıı bqka dtlleltecek kimae yok• 
rafı ba9ka türlü görüyordu. Polig- tu. 

nak'm muhiUnden usakl&fb. lJımaı Kocumm yeintntne ve muhalefet 
ettiği eski emektar doetlanm aradı. g&ltermeelne ralnıen btuat Krall~ 

girdim. Bay than, çocuklar için açl· Sefir Merciye ve rahip Vermond ile 1788 11e11eadnin Afustoeunda Necı.t 
lan oyun bahÇelli hakkmda bana ıun- daha fazl& teımu etmeye bqladı. h118UB! tekilde yanma çalmfı. Hay· 
lan anlatb: Annesi imparatoriçe Kari Terezin liyeti kınlan nama ukrar iktidar 
"- Blliyol'BUJlwı ki, İstanbul ilbay _, __ 

nuihatlerlnl 118D~an IOnr'a ve it mevkiine gelmeel lçbı adet& yalvar-

~ za~:n = itten PGtikten BODr& tutımya baob· dt. Necher ltibarml 1k1 taraflı olarak 

muhtelif eemtleriııdekt 15 kadar J1k yordu. iade ediyordu. Hem bUtb bir mDlet 
mektepte çocuk oyun bahgelerl agma Evet, it itten ıeemlltf. Her ttırHl tarafmclan imıniyor, hem de blr Kra 
la karar verdi. Bu bahçelerden bir iyi tetebbUllerlnbı k&rpmda, bu: liçe tarafmdaD )'llvanl&rak iktidar 
tanesi de bizim mektepte açılacaıkbr. (İf itten pçti) cUmleaini buldu. O mevkline çajnlıyordu. 

kadar çok kabahatleri vardı Jd bu Pari8 IOkaklan bUtUn atın ve pct 
Bu BeDe, tabii huırl1'mım bitJ.reme. hllmUniyeti bunlann JUlJllda g59e (Yqum Kral, yqum Necker) ... 
dik. Fakat öntlmtıadeld 1&A kadar; bile QU'Plll&dı. lktm&t 9tttil paralar lerlle gmlıdI. Yabm Kraliçe bu te
,o.ı bir bahoe ta"m ettinceJls. o amana b.dal' lmfaf edlla eervet- -zaJıUrlere fetlrak edemiyordu. 1ı1 ... 
Bahçenin bir de bUytlk havwıu ola .. ler yumıda bJrer d&mJa 1111 kadar e- ullyetli blr iş yapbfma kanldl. Neti· 
cak! Çocuklar, bunda. kendilerini hemmlyetlds b.1ıymdu. Saray erki· ceden korkuyordu. 
yormayacak bir takım eflenceli o • artık tedhlrlerle ·~ 
yunlar oyııayacaldar. Şimdiden b&Jı. Dl )'U'llll vuı.,...... Sebebini tahlil edemediği fena bir 
~ 100 • ıso çocuk toplanchir glln- kurtarmamn imk&nm oldulunu an- his, kendisine vak'alan olup bitme
ler oluyor. Bahçeye 8 ne 15 ,.. ara IJJorlar ve korkuyorlardı. Blltttn ma- den duyuruyor, korkunç korkunç te1 
mıda olan btlt1hı oyun ve mektep ça- 11 itleri ıalah ecleeek, vulyeti kurt&- ler dilfUndUrUyordu. Sefir Mercy'ye 
lı çocuktan kabul ediyoruz. racak birfaln1 arıyorlardı. Birçok ~ yazdığı bir mektupta bu korkileun· 

liye Namrlan değietlrdiler. Fakat dan balıaetti. Çllnkil bu defa da Ne-
y cıed .tilen °~ hepsi muvakkat tedbirler kullaııch- cJıer muvaffakıyetsizlik (Ö8terinl8 

Küçtlklerin, apar illtiyaçlanm tat .. yine mes'ul KrallÇe olacakb. 
mln. edici 18)d1de oyunlar aeçilmeelne, lar. Tarih tekerrllrdeıa ibaret oldufu Arb keeld havai ve hoppa Mart 
muaJHmler dikkat edeceklerdir, Btlytl için dUnldller de bqUnktllw libl ha- Antuvanetin yerinde timdi çok mtı• 
dtlkleri zaman on1&rda kumar .nf. reket edlyorlardL Birçok latJ.kru1ar rap geJmılo bir kadın vardı. Her ee
ni uyandıracak mpmp, beftq, eevhı, yçtdar, ft!'IÜlri .ıaıı ettiler. Fakat yl derinden d111U'Ü yqıyo!'du. Ha
qık gibi oyunlar oynumam YM&k· eeuıı bir gare bulamadılar. Haata1J. ,atm acı tecrttbelerinl t&bmf, nef· 
tır !. im Bebe leıi amıettlrlldljindeıı da • iline ltimadmı b.ybetmlttl. Kraliçe • 

B&hgeye ıa..ı bir tekil ~ p 1ik :mee'uli)'etlnl bu kadar Belle llOD• 
G&IJlacalıL Çoauklarm, burada tatil ha ftlılmdi. lıl..,Jeketbı l>tlttln ..... ra, ilk defa olarak hiuediyordu. O 
umanla.nm faydalı elllencelerle p- veti bir bG aileye mUnlwıır kahJor.. zamana kadar arif bir ppka kadar 
çlrmeleri IGbı ne Jl.mmu. yapılacak • du. lktmad! ~yeti mlah igln mtı • hafif gelen taç, timdi blltün aflrhğJ 
tir. İltaııbul ilba;vhlı, çocuk bahçele- hiın deilfiklUder yapmak lbondı. ile bapu ağrıtıyordu. Baabğı top
rinin teala mura.fmı Userine abnJtbr. Fakat hut&lık mbmln bir hale rafın tltrediflni, tbJerinde oturdufu 
Bahgede ~ukl&rm o~ ne- lfrmil, kolay kolay iyi olmu;yor .. la- tahtın )'llalacak gibi çatırdadtfım 
ant etmek vulfede de, nmalJlmJe- ~ he180&1l ve korku gitttkge ap.. duyuyordu. Biyaal hayabn tehllke
ri vuıtuile KtUttlr Dlrektörlttitl met f;ıyQr. Y&'ftl Jl.ftl herkel vulyet1 lerini anlamqb. Buradan uzaklq
gul olacaktır. Çocuk bNıgelerinde O& aniumya ~u.. • mayı, mWılm meaeleleri dUfOnme-
IJl&C&k mııalJtmJer, tlmdiden MÇiJmiı NUll" deliltirmeld9 il bltmlyordu. meği çok istiyordu, fakat artık ka-
tfr.,, idare tekllnl m.temlni deflttirmelr bil deflldJ. 

8. G. llzmıdı. lflba arbk ramak kalmnm. (~rbsı var) 
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r EKONOMi 
\, 

Egenin tütün 
mahsulü nefis 

Akhisar tütünleri Üze- p CI r CI la r 
rinde tetkikat yapılacak 

İzmir, (Hwnıai muhabirimiz yuı • 
yor) - Bu sene tüttbı mahsulü çok 
iyi ve nefistir. M'ilteh888181arm söyle
diklerine göre, ttıtUnlerimiz çok iyi 
yetiştirilmektedir. 

Sterim 
1 Dolar 

20 Çek kurona 
20 Belçika &. 
20 Drahmi 
20 Le7 
20 Dinar 
Franaıs fr. 
Liret 
miçre fr. 
Plorin 
AYUtmJ& tilin 
llark 

Zloti 
Peaso 
ı.e.... 
Ym 
ı."' lmrona 
Altm 
Babot 

Fce tüttln mmt&kalarmm hemen 
her birinde mah8ul vaziyeti mucibi 
memnuniyettir. Bu mmta.Jralarm bil
h888&, raJmm yüksek olan yerlerin
de yetiştirilmekte olan mahsul daha 
şimdiden ecnebi firmalar tarafından 
talep edilmektedir. Egenin lld tütün 
cü memleketi, Klvurköy ve AJrhi•ar 
mahsulün nefueti baJrnnmdan bu ae 
ne birinciliği almışlardır. G&vurkö • 
yiin renk, AkhiBarm ise koku itibari· 
le yetiştirdiği tlitün, müteaddit kum- Ç • lı l • r 
panya eksperlerinin ittifakla takdir Londre lserine 
eV~,.;; cinsler araamdadır. Şimdiden Parla lserine 

-&• Nn10rk 
birc;ok partiler milbayaa edilmift;ir. Liret 

önümümeki hafta için Akhisar tU Belıa 
tünleri tiJıerinde tetkikat yapmak üze Cmevre 

Sofia 
re· bir Amerikalı müteh888ıs şehrimi- Florin 

21e gelecektir. Amerikalı, buradan doğ Çekoslo••k 
ruca Akhisara giderek Amerika fir. Avutm7a 

malarmdan biri heaabma tetkikatta ::: brona 
buhmacaktır. Üpann peseta 

MahBulibı bu sene 4,5 milyon kilo-
yu geçeceği tahmin ediliyor. Mahau .. E __ •_A_a_m_ 

A Jı 1 

629.-
123,50 
14.
IOr-
21.
ıs.-
49,-

165,-
115,-
116.-
12.-
22.n.-
21,-
22,-
22,-
32.
s 1-

950.-
243,-

tün bolluğu ve nefaseti piyasa hare- ı. .. Ln~aaı ~ 
ketlerinin başlanglcmda bir hararet ,. • Hamiline 
uyandıracak ve tütün kıymet bula • Anadolu % eo 
ca.ktlr. Aktıhıar TUttlncUler .Bankası, Sirt':tı ~oo 
köylilye yarmı milyon lira ıkrazatta. Tnmn~ 
bulunmufttır. Bu para, 1900 senetle Bomoati Nektar • 

tevdi edilmiş, bazı senetler mtltesel • ~:"ı!ı°9 Çimento 
Bil kefalet şeklinde olduğuna göre 2 llerku Bankan 

binden fazla tütün alıcısma para ve- Osmanlı Bankası 
rildiği anlqdmlfbr. Akhisar ve civa- Şark Merka Ec:mesi 

rmda tUttbı ziraatile meegul takri • I • I i it r a ~ 1 cı r 
ben beş bin ztlrra vardır. Banka, aşa- Tiirk Borcu I 
fi yutan bu mikdarm yarmma para .. .. D 
lkrul 8111'etfle yardım etmilf;lr. " .. m 

Erpal A. B. C. 
t.tiknm DUlll 
lhM-S.wwl 

• D 

Mı•ır lalaoillerl 

' J 

s. tJ. 

ISS.--
126,- ' 
a-
14,_ 
2S.
ıa.-
53.-

165,-
171.
uo.-
as,...!. 
24,.-
30.-
23,-
24.-
25,-
34.
SS,.-

951.-
244,... 

636.-
12.06 

9,79,25 
10,10 

4,69,15 
2,4S,55 

63,IS,81 
1,17 

19.il 
4,19.&0 
l,t7.4S 
3,05.IO 
673,59 

15.
ıo.--
10.-
25.-
41,50 
16.-
17.SO 
9,25 

ıı.so 
12.60 
80,50 
27,50 
3.50 

23.&0 
22,-
22,20 
97,75 
91.75 
ct.D .... 

Dost ve 
müttefik 

Yugoslavyada 
Ba,vekll Stoyadi· 
novl~ Tlrklyeye 

gelecek 

SESi 

1 1 ISTANBUL'un 
Bllytık muharrirlerin yuda rlle 15 EylWde gıkıyor. 

Okuyunuz. 

1 

Türk Hava Kurumu Büyük 

ı-~ÖW &IM@@~.lYJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir 

IS el k .. lde 11 • l!ylOI • 838 dadll'. 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ilcra· 
miyelerle (20.000) liralık bir mükafat Yardır. 

' 

Y• .. 111•- ekonomi dev
l'lmlle ... ,.._,.mal edll-

mek Hm• mdhatlerl "8P 
heli görtlntls. 

Eyllp icra Memurlufundan: 

Biga asliye mablremeal hukuk dal- veffiye Saadetin simmetinde 
resinden: nm alacağı olan mlı'baliğl mal 

V'sldldar Mehmed pqa mahaDesl istifuı :gnmmda Trabaonda 
Bostan aokak No. 17 Bahri km SJ. haciz altına alman ve kıymet 
chJra. dlr ettirilen gayrimenkul 

Bigada oturan Rnettı oğlu Nurid- lcra ve 1tJis Kanununun 103 
din tarafmdan aleyhiııime, evleame- maddeld mucibince 'V9l'Wler1 
Din tabmil ettiği vazifeleri ifa etme
mek makudiyle evini terkettiğiniz- elJ'8"Dl ibmetglbJan meçhul 
den bahisle açılan hntanma davam- nan 7ali, Şerafettin, ~ 

Her nerde ve her hangi na ait istida nreti yukarda yuıh Sadettinin tarihi illndan ~ 
bir saatte Krem Pertev'i ikametglhmım r&ıderilmil ise de gUn arfmda bir itiru1an varll 
lrullanabilinin Yanm aa • mezJdll' tkametgilu terkettiğiniz ve ra dairesine bildiri1melerl tebUI 

halen nerede olduğunuz maIOm ol· bmDl9. kaim olmak tlBere IJ&D 
Belgrad, 8 (Bqmubarririmlzden) &t arfında o tesirinl göe- madığmdan ba.1ıia1e iade kılmdığm. nur. (25661) 

- Yan reamt Samuprava gueteai, termittif, bile. dan mezldll' tebligatın illnen tcruı- -----------' 
Tllrk guetecilerinin buraya vardığı na karar verlJmittir. Bjnaenaleyh Yeni1dly Sulh lcra Kem,...ttı..., 
gtbı çıkan çok dostça yaznmıda töy- mezkUr davaya k&l'fl bir diyecejinlz den: Paraya~ brlt 
le di un.. • .... _. Balk tea,.. Krem Pertev'in yarım asır- varsa ilAn tarihinden itibaren cm bet 

yor: au za,,_..,.an Iık şöhreti asılsız değildir. gün içinde Biga uliye hukuk mah· rilm tamaınma bet Jils on lira 
nild1lnUn bir teızahilıildilr. M'iufirle- k.........,.ine bildirm-ı- tebliğ olunur. met takdir eclllen San79l"de 

... __ #-. Ytlzbinlerce kişiden Krem ~ ıcuuı 

rimiz memleketin her ~geze. ------------ mllıalJealnde Celme .,~"'-Ala Pertev hakkında ymfmt ~ 
cekler, ve bütün Yugoalavlarm dost ._._ Aallv. 'ft:-.IA-..a B--'-"" --.... altı mımaraJı -a. 38, eolu 32,35, 

· kanaatlerini eorabilirsiniz. .aa. ""' uu.naUll\;u, WLWL __.. """6& 
ve müttefiklerine brfl nasıl bır sev- temesbıden: Hızır Ye1dli tarafından m ıı panel numaralı ft &dl 
gl beeJectiklerini kendi gözleriyle ~ mukaddema Clbalide 'Oak4lpltl mabat eokağı De genili 82,10 metre 

receklerdir. Ayni zamanda Yugoelav leeinden Bostan hamamı aokaimda bamda birind katta bir mfa 
milletiAin Balkan paktmm manaamı 8 numaralı evde ve elyevm yeri belH Dd oda bir hil& bir mutbat l1dDCI 
çok iyi müdrik bulunduğunu ve ye- -----------• olmayan ölü Ahmet kansı Ane namı ta iki ~ oda bir hal& bir 
ni Tllrlrlye doatluğunun Yugoalav SIHHATINIZt l8aleten gocuJdan Lttft dumı birinde ahfap Jrorkulukhl 
politikam ve alebtlak Balkan ~ l<ORUVUNUZ na ve ye ft ni Ptko Mikan ft 82,10 metıe 
tl için ~k ehemmiyetli bir keyfiyet Hatice ft Lflt:fj namlarma ftl&Jet;en rabb&mda 9 metre murab 
titkB ettlltni anhyacaklardır. bin lira alacak haldaada açılan dava blhQede bir kuJu bir erit '* 

Bu slyaret mtınuebei!Yıe Tflrkiye ....._. .... bill linma *eMhe dair .,... .... baa-~ 
ve Yugoslavya arasmdaki menfaat mahkememimen ll&dir olan 8-S-936 mamı açık arttırmaya •mm• 

Kambiyo 
borsasında birliğini t,.ret etmek te faydadan tarih ve lM 1&yılı i1lmm euretl Ay- Arttırma Pflllndir. Arttaıwya 

' ::; ~ 101.- 102.- halt değildir. Çok arzu ederiz ki 1818 tebliğ edilmek tlsere yukanda rak edecek~ Jaymed 
Anadolu tahvili.bnda 1911 m 94,50 95,50 'l'Urk mealekt8flanmız memleketi- yudı eve Pderilmtt - de mlba- hun!MMDhl yllD Jedi ~ 

T a. mtmen aynlırken, milletimizin mila- ıJrl tarafından olbaptati Dmtlhaber betinde pek akçeli veya mm1 bir 
dun.. vükselı•f go .. ru" ldu.. 11 n o il a I __ .... __ A-ı.. R'-- i v.1+ ... -ı --- t ,__. ----1 pet ft hedefe müteveccih çahfmaJ&- wanua ,,.,...™" dlldl D ..,........,_er - ;em- --.uvwau 

Buruda birkaç günden beri olduk = .. 1 .... n ıo.ıs ra nekadar tepıe olduğunu '" bu karyesinde olduğuna dair ft'rh ve- llzımdır. Bir1kmJt vergi ve t;ll. 
p. hararetli muameleler yapdııiakta- • m ::~! sulh idealinin tahakkukunu ya1mz = ~~~ti : A,.mwt paraı w Vakıf brttJI 
dır. Bu muameleler, daha ziyade A· .. lliim..U 45,IO kendisi için değil, miiletleraruı 'ba- ... em gön yirmi aeneUt tam bedel 
nadolu tahvilltma mtlnh88D' ı.. .. 1--. kmıdan da nekadar istendiğini ger. ~ llıe de M'altepler bryesbı • aittir. A.rtbrma prtnameal ı-ı 

A4loWU9 1rten ani uıısunl de bu namda kimae olmadıiJ ...n .. Dne _._ _ __._ """-il 
tır. )laamafth, gerek V'ııitilrk fiyat- lzmı•r fuarında ~ ..... n....a ~,~uln-ı-1.....a ar.A~~ na dair terh verilerek bili tebliğ iade :;; ~~..:.-. 
lan. gerekse Merkez Bankası hissele uı:a.~&Rı&,,, ,,_ ~~, rn 1nlmm11 ve __ .._.._ A 
rinde evvelce kaydettiğimiz aatıam • ten almıt olduklan hızla, bizimle esuen ... __...,,..... Y· Tepinievvel Pmrtell saat ı• 111' 
hk devam etmektedir. Merkez Banka TAN ayni siyasi ideali gllden ulu ve bir 

18 hatıandald mubakfll!lfl!thı gıyaben ya kadar dairemiıde yapdacak 

81 Ki\ 11-..ı-- 82 millete men.sup olduklan 1çbı bizim K.ANZUK MEYVA TUZU cereyan etmll ve mezk6r Dlmm bir birinci açik arttırmada verilen 
111 '"" ...-,..,.... ,00 liraya, V'ni • [ Mctde --n--ı-ı..:- h-'-'- ... _ ... ..ıı- 8U1'etl bu kerre mahkeme divanhane --'- ...._ ~'- ...n..f ... ......._,. ttlrit te 2"165 lira- ... nı..-1-:-ı- ... BOfl ., . ] auıcucnuu.Iolll 1IAllU JIUlD8JUJll wwuau- -'-- amı...- olm........ t..1...-- +.a.ı;.ıc, '7YID &1j.111111:1rnu11 ,,...- , ;,___, 

' .,-"~~ .... e on bır' ayında k-..ı:u.1.1--1-den ı..n -..ı~'-1--'- u---"" "'- .._ ____........ ___ ......,_ UllUICll -uue ...._1· •-a.- ..__...._,_ 
refftl, en çok, kuponlarmm kıBmen dö ~a.u uu- ~.111111:1 tam•mea kaniiz.,, A&llA1Alfo meyva tmu en ...., m•tamma katm olmak tlmre keytl • uu.ı'ID'R -"" ~. :Abl ~' 
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Muğla Şehir içme Suyu tesisat 
ve inşaat Eksıltmesi 

Dahili ye Vekaletinden: 
Muğla şehrine 7 83 metro mesafeden su isalesi ve şehir 

dahilindeki ş~beke için icabeden malzemenin tedariki ve 
boru ferşiyatının ic.rası ile sair buna müteferri imalatın 
Yapılması ve iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve 
edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

l - İşin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 
2 - İs ekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

iiç lira mukabilinde dahiliye vekalctı belediyeler imar he 
Yeti fen sefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 4 Birinci teşrin 9 3 6 tarihine rastlıyan 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka
leti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince ya -
Pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
.Yazıh teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
Yon reisliğinP. teslim \!tıniş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 1 7 inci maddelerine 
Uygun 3999 lira muvakkat teminat. 

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

girn1eyc bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası 
Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz 

ttıukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olma
sı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunma
sı lazımdır. Bu İ§ hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etme -
leri. (774) (1089) 

Yüksek Mektepler Allm Satım 
komisyonunqan: 

1 - Adana, Diyarbekir. Konya, Erzurum, Trabzon 
\7e Edirne illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San'at o
kulu için satın alınacak olan 6 kesme ayna. 14 endam 
duvar aynası, 6 paravana baş aynası, 24 küçük duvar ay
nası, l O paravna endam aynası, tl kapı levhası ile muhtelif 
endamda manken kapalı zarf usuliıe eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhale 24 Eylül 936 Perşembe günü akşamı saat 
l 6 da İstanbulda Cümhuriyet mat'.Jaası karşısındaki yük 
sek mektepler muhasiplik binasında toplanacak olan alım 
Gatım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 -Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 
t.:adır. 

4 - Tel;tlif zarflan ihale için tayin edilen saatten bir 
saat evvel komisyona verilmiş olacaktır. 

5 - NeviJerini; vasıflarını, kabul, tesellüm ve tediye 
~artlannı anlamak için okul idaresine müracaat edilmesi. 

(1117) 

Gaziantep Şehri içme suyu tesi 
sat ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Gaziantep şehrine 12,5 kilometro mesafeden su isalesi 

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

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

t)n iki buçuk lira mukabilinde dahiliye vekaleti belediye
ler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
)azılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis
~on reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 1 7 inci maddelerine 
l.?Ygun 13745 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat, 

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

trırrneye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
b - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesika

sı, 

b 5 - Tek·li·f mektup~arı ihal~ g.~~ü saat .ona kadar mak 
illlz ~uka?ılınde ko:nısyon reıslıgıne. venlecektir. Posta 

e gonderılecek teklıf mektuplarının ıadeli taahhütlü ol
t't1ası ve nihr.!·et bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
tl'lası lazımdır. 
~ Bu iş hakkıntla fazla izahat almak istiycnlerin beledi

eler imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 
............... (773) . (1090) 
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iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
sız talebe knydma başlanmıştır. 

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

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale· 
benin yerine az miktarda ~:eni talebe alınacaktır. Okula girmek is

tiycnlcrin bir an evvel mUracaa tları tavsiye olunur. 
4 - J<;ylülün onbcşir.c kadar kaydini ycnilctmiycn eski talebenin 

müracaatları kabul cdilmiyeccktir. 
5 - 1stiycnlcrc kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir 

Şchzadebaşı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 
1192 

,..Merzifon Amerikan Okulu~ 
KIZ HAYAT OKULU 
T edriıat 28 Eylülde başlar. 

Tam devreli orta derece olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş
tir. Türkçe, Jngilizce, Fransızca okunur. Ev idaresi Ticaret dersleri 

vardır. 

Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. 
•-•mıım Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat. ___ ... 

1347 

iNGlliZ ERKEK MEKTEBi 
ENGLISH HIGH SCHOOL 

Nişnntaş - lstanbul, Telefon: 41078 
Mektep 23 Jt:ylülde açılacaktır. Kayıt muamelesi Cumartesi ve Pa

ımrdan mnada h<>rgün saat 10 dan 12 ye kadar. 
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Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan· 

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

2 - Metresi 280 kurus tahmin edilen kaputluğun ilk 
teminatı 6206 lira, şartnr.ıme bedeli 490 kuruş olup pa
zarlığı 21 19/ 936 pazartesi günü saat 11 de ve metresine 
265 kuruş baha biçilen kışlık elbiseliğin ilk teminatı 3794 
lira. şartname bedeli 2 5 5 kuruş olup pazarlığı ayni gün 
saat 14 de yapılacaktır. 

3 -'Şartnamı"ler Komisyondan alınabilir. Pazarlıkla
rına girmek istiyenlerin belli günde şartnamede yazılı 
belge ve ilk teminat makbuz ve banka mektupları ile bel
li gün ve saatte Komisyona baş vurmaları 692 (881) 

1297 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi jlanlan 

Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kg. üstüpü 
10-9-1936 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar 
binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 21 O lira 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazım
dır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 583 

1162 

D. D. 84 numaralı gidiş - dönüş yolcu tarifesinin Eylül 
936 sonunda bitecek olan r11er'iyet müddeti Birincikanun 
936sonuna kadar ve ayni şartlarla üç ay daha uzatılmış
tır. (791) (1114) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - Karacabey harasmda müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliği için iki ağıl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Beherinin keşif bedeli (7 443) yedi bin dört yüz 
kırk üç lira (22) yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 15-9-1936 tarihine müsadif sah günü sa 
at 15 te Bursa Bayt1r Müdürlüğünde toplanacak Meri -
nos yetiştirme çiftliği inşaat komisyom.mca yapılacaktır. 

4 -Muvakkat teminat ıniktan her iki ağıl için ( 111 '7) 
bin yüz on yedi liradır. 

5 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır . 
A - Mali şartname 
B - Fenni sartname 
C-Proje ,. 
D - Nafia şeraiti umumiyesi 
6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları 

ve 2490 No. hı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti -
rak eylemeleri ilan olunur. ( 841) ı201 

Muğla Vilayetinden 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsa

bakası 1 Eylül 936 günü yapılacağı ilan olunan Atatürk 
anıtı, anıt kaide ve nıeydan planının taayyün etmemesin
den miisabakanın 30 Eylül 1936 Çarşamba gününe talik 
edildiği ilan olunur. ( 838) 1206 

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 -
van velensesinin de 15-9-1936 Sah günü saat 15 te açık 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

1 
2 - Tasmlanan tutarlar..ı battaniyenin 4065 lira, hay 

van velensesinin de 3 792 liradır. 
3 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler i1k teminat olarak battaniyeler için 305 

ve hayvan velenseleri iı;in de 285 liralık vezne makbuzu 
veya banka mektuplariyle muayyen vakitte komisyona 
geln1ele1·i. ( 7 9 5 ~ 1179 

Naf.ia Vekaletinden: 
13 birincitcşrin 1936 Srılı günü saat 15 te Ankarada 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
53000 lira ınuhammen bedelli Font boru ve teferrüatı
nın kapalr zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve teferrüatı 265 kuruş mukabilinde An
karada Bakanlık Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mek 
tuplarını 7-5 · 1 9 3 6 tarih ve 3 2 9 7 sayılı resmi gazetede 
çıkmış talimatnan1eye göre vekaletten alınmış vesika ile 
birlikte 1 3 Birinci teşrin 193 6 Sah günü saat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet l\!lalzeme Müdürlüğüne vermeleri la-
zımdır. (595) (687) 1171 

Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan 
Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 1936 mali 

yılı ihtiyacı olan 69 kalem eczayi tıbbiye ve tımar malze
mesi açık eksiltmeye konuln1uştur. 

l - Eksilt.ne 16-9-936 Çarşamba günü saat 14,5 ta 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet l\1üdür1ü?,'ü 
binasında kurqlu komisyonda yapılacaktır. 

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

larak komisyonda görebilirler, 
5 - İstekliler cari eneye ait ticaret odası vesikası ve 

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

U74 

~ Sıhht müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 
Müte·ıhhidin kanuni müddet içinde muvakkat garanti 

sini kat'i garanti miktarına çıkarmamasına ve mukave
leyi yapmamasına binaen ihalesi feshedilen leyli Tıp Ta
lebe Yurdunun 7 50 çift terliği yeniden açık eksilt .. ,1eye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat l 5 te 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat bir çift terlik için 90 kuruştur. 
3 -1\ıiuvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. 
4 - İstekliler nümune ve şartnameyi komisyonda gö

rebilirler. İstekliler cari seneye ~ıit ticaret odası vesikasi
le 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ( 709) 

1175 

Pazarhkla Eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
l - 3-9-1936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide 
l\1usiki muallim mektebine ilave olarak yapılacak çaiıŞ -
ma odaları ve jimnastikhane inşaatına istekli ~ıkmamış 
olmasından ötürü yeniden ayni şartlarla ve pazarlık usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 fira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
D - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Iiususi şartname (Fenni şartname) 
E - Keşif cetveli. 
F- Proje 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 12 2 kuruş muka

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 lira~ 
lık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesin -
deki evsafı haiz olması ve bundan ba~ka bu biiyüklükte 
bir yapıyı yapabileceğin~ dair Nafıa Vekaletinden abn
n1ış yapı müteahhitliği vesikası almış bulunması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikaların 3 üncü maddede yazılı saat -
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine v~lme-
si şarttJr. (775) (1088) 
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Paslanmaz HASAN Tıraş Bıçağı Bir Dakikada!::~ 
Ne sabun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. Kat'iyyen paslanmaz. Yüz defa 
tıraş eder. Alameti farika ile ihtira beratı vardır. Ne ingilizler, ne Fransız-

! 

lar, ne de Amerikahlar, ne de bütün dünya aynını yapamaz. H A S A N 
tıraş makinesile H A S A N tıraş sabunu ve tıraş kremi, tıraş kolon
yası, tıraş. pudrası birer şaheserdir~ Mutlaka HASAN markasını 
arayınız. israr ediniz. Hasan deposu: Ankara, istanbul, Beyoğlu. 

' 

En Mükemmel ve Emsalsiz 
• • 

MOTORLER 
s 

En UCUZ fiatla 

Satılır 
SALIPAZARINDA 

SATiE SiRKETi 
Merkezine VUCL S.ut>elerln 
Müracaat edilebilir 

istanbul Gayrimübadiller Komişyonundan: 
D. No. Semti ve maballeai Sokağı EmJik No. ()ini ve hll. Blueye göre 

1 ~ 

muh11ı111111en K. 

1696 Büyükada yalı 

2911 Kasımpap. 

Eyyiihüm Ahmet 

4:505 Boğaziçi y enı'köy 

4:74:1 Kuzguncuk 

5118 Büyllkada yalı 

5194 Yedikule KUrkçü
bap Hilseyinağa 

5368, Boğaziçi Arnavutköy 

6166 Edirnekapı 

Hacı Muhiddin 

7811 Bakırk~ Sakm.ğacı 

6339 Beyoğlu 

Hilseyinağa 
8316 Çengelköy Kuleli 
834:8 Tahtak_ale Demirtaş \ 

8350 Samatya Imrahor 
Uyu 

E. Aya Dimitri 
Y. Zağnos Paşa 
E. Uzun yol deresi 
Y. Bahriye cad. 

E. Çınar ve kasap 
Y. AkMş ve kasap 

. Remzi 
E. Koca aralığı 
(Konçina) 
Y. Bican Ef • 
E. Balıkçıl 
ve Berber oğlu 
Y. Balıkçıl 
ve çifte yalı 

Imam Hasan 

E. Yenimahalle 
Y. Dere 
Yağhane 

Çıkmaz kuyulu 

Frenk 
kiliaesi 
E. Macar 
Y. Turan 
.Kara Ocaklar 
Paçacı 

SUngii çıkmazı 

E. 17 
Y. 37 

E. 36 - 38 
Y. 126-126/ 1 

126/ 2 - 126/ 3 
Y. 168 - 168/ 1 
168/ 2 - 168/ 3 

168/ 4: 
E. 6 
Y. 4: 

E. 14:-16-17 
Y. 16-18-17 

63,50 metro arsa 150 A. ar-

içinde kulube allır saman 
lık süthane mandıra ve 
ayazma ve mtiştemilitı 

olan bostanın 25/ 120 
hissesi 9 hisse itibarile 

tırma 

1 His. 200 ,, 
Ahşap baraka ve bahçe 150 " 

Maa arsa ahşap hanenin · 
1/ 2 His. 200 ,, 

E . 13 57 metro ara& 60 ,. 
Y. 21 

E. 65-3 Ahşap kahve ve dükkl-
Y. 1 nm 2228/ 13056 His. 250 ,. 

E. ve Y. 
3 

E. 2 
Y. 38 
E. 4:7 
Y. 17 

mahallen 
2 

E. ve Y. 
61 
E. 4:5 
Y4:3 

E. 7-8 
E. ve Y. 

3 
,E. 23 

Y. 23-25 

35 metro arsa 60 ,, 

Maa baraka hane arsası 260 ,, 

Ahşap hane 

158 metro 8.1'1& 

Ustünde odaları olan 
dükkinm 3/ 4: Hia. 
Taş ocağı 

Bil! hava kagir '~ 
dUkkln 
Iki baraka ve bahçe .. 
nin 4 7 /80 His. 

550 .. 

320 • 

465 ,, 
760 ,. 

750 ,. 

250 " 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün miiddetle satışa çıkarılmıftır. Ihaleleri 18-9-936 tari

hine tesadilf eden Cuma günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimtibadil bonosiladır. 

Fena havalar yaklaşıyor 
r::::1 Bunu~ içiı:ı: Elbise ihtiyacınızı E K 5 E L 5 y Q R 
~ şımdıden Galatada 

Büyük Elbise Ticarethaneıinden Temin Ediniz. 
En mahir makastarlar tarafından biçilmiş ve en mükemmel kumaş
larla kemali itina ile dikilmiş kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
ELBİSE,' P ARDESÜ, MUŞAMBA VEPALTOLARIN en zengin 
çeşitlerini bulacaksınız. 

İngiliz 
biçimi 
Emper -
meabilize 
Gabardin 

Muşambalar 11 1h liradan itibaren 

) Pardesüler 13 *liradan itibaren 

) Pardesüleri 17 *liradan itibaren , 
Paltolar 13 * liradan itibaren 

Çocuklar için zengin çeşitlerde P ARDESÜ ve MUŞAMBALAR da 
vardır. 

Türkiyenin ve bütün şarkın en büyük elbise ticarethanesi olan Galatadaki Ekselıiyor 
mamulatmm nefaset ve mükemmeliyeti sayesinde mevcut dünya buhranına rağmen 

------ satışı yüzde 50 nisbetinde artmıştır.--------

Esk i FEYZiATi-------

Y•hlı Boğaziçi Liseleri Y•b ... 

Kızlar ve erkekler için ayrı bölUklerde: Ana, ilk Orta ve Ll• e •ınıfları 
Kayıtlar başlamıştır. Kayıt ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yeniposta.ne ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnameei a&ı· 
derilir. 

Arnavudktiy, tramvay cadd•I Çlfteaaraylar. Telefon: 38 .210 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
Kız k . Amerikan Kız Koleji ~'lobert Kolej •ERKEK k 

ısmı.Arnavutköy, Tel. 36.100 .:.3ebek. Teı. 36 .. .3 • ısmı 
Mektep Ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmi,>:et verilir. 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelif sporlar, lngilizce için ihzari smıflar. 

Orta kısım - Lise kısmı - Ticaret Dersleri 
M .. h d·ıs kıs Ameli ve nazari usullerle elektrik, u en m 1 makine ve nafıa mühendisi yetiştirir 

Dersler 21 Eylül Pazartesi saba.hı başlıyacaktır. Leyli talebenin 20 Eylül Pazar akşamı mektepte buhm -
ması lazımdır. Tecdidi kayıt erkek kısmında 18 Eyliil Cuma ve Cumartesi gllnleri, kız kısmında 19 EY.lUl 
CumartesigUnüdür. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergiin yapılmaktadır. 

Fazla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

---• TlFOBİL --·r 
Dr. IHSAN SAMI 1 

Tifo ve paratifo bastaııklarma 
tutulmamak lçiıı ağımdan almaD 
tifo haplandır. Biç rahataızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

---- 55 kurut. 
1307 

~ 

Kullanacağınız fener ve pillerin en ~ 

DAIMONdır· 
Bunları g örmek l•ter•e118' 

iZMiR SERGiSiND-
83 - 92 ıııı 
maralı pa.• 
viyona ınii 
racaat e " 
diniz, bW 
zat görii" 
nüz, 

POKt::R TIRAŞ Bl~A~I iLE 
DAiMON FENER VE PiLLERi de 

Bu sergidedir. İki kromlu Alpaka KAŞIK ve ÇATAL• 
!arını da daima tercih ediniz. 

Tarih ve Cografya O§retmeni aranıyor 

Tarsus Amerikan Koleji 
Direktörlü§ünden: . 

Tam devreli lise derecesinde olan kolejimize Tarih. ve Coğrafya ağ· 
retmeni lizımdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej idaresine, ya.1>ut 
Fincancılar yokuşunda Amerikan Bord Heyetine müracaat ede
bilirler. 

ilaçlarınızı :::~-. SALiH NECT Ai ::-~::: ASRi SAÇ BOYASI 
hfr istikametle hazırlamr. 


