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lzmirin kurtulu1 bayram1 don halk1n 
co,kun tezahDrat1 ile kutland1 

lzmirliler bugunu yaratan buyuk onder Ataturke, lsmet lnonune ve 
kahraman orduya minnet ve ,akranlarrn1 sevinc gozya,larile izhar 
etti. Muazzam bir gecit resmi yap1ld1, gece fener alaylarr tertip edildi 

tzmirin ge~en seneki kurtulw, bayram1ndan blr ka9 lnUba 

• Habe~ heyeti ka
bul edilmigecek 
ltalyay1 Cenevreye getir

mek i~in bulunan 
hal ~aresi 

Roma 9 - Milletler cemiyeti umu
mt kft.tibi M. Avenolun burada ttalya 
Hartciye nazm Kont Ciano ile yap
makta oldugu milzakereler, milsaid bit 
safhada cereyan ediyor. f?ayed Rabe~ 
murahhas1 heyeti Cenevreye kabul e
dilmiyecek ise, italyamn i~tiraki mil
emmendir. 

Londra 9 (A.A.) - Daily Herald ga
zetesinin diplomasi muhabiri, M. Ave
nolun Romayi ziyareti hakkmd8. yaz
llllf oldugu bir yazida Habe~istan de
legasyonuna Mllletler cemiyeti asam
blesine i~tirAk etmesine milsaade edil
miyeceginin artik hemen hemen mu
hakkak oldu~u beyan etmektedir. 

italyan hilkumetinin kabul edecegl 
hal sureti, ~u olaca.ktir: 

Salft.hiyetlerin tetkikine memur ko
misyon, Habe~ murahhaslannm usulil 
d~ :-2sinde tanzim edilmi~ vekft.letna
meye sahip olmadlklanna karar vere
cektir. E~er murahhaslann vekAletna
meleri imparator veya nazrrlan tara
fmdan imza edil~ ise komisyon, Mll
letler cemiyetince tanmrmf} bir hilku
met bulunmad1gma karar verecektir. 

Bu gazete, Habe~istamn istiklft.linin 
tamnacagm1, bu memleketin Milletler 
cemiyetinin asamblede rey vermek 
hakkma malik azasmdan bulundugu
nu Uave etmektedir. Ancak murahhas
lan Milletler cemiyetinin bu de!ald 
toplanbsma i~tirak edemiyeceklerdir. 

Izmir 9 (Telefon) - izmlrin kur- n ile kutland.l. Caddeler insandan bir 
tuiu~unun 14 ilncil y1ldt>nilmil bu- sel manzar881 arzediyordu. 

K1z1ltopraktaki feci 
kaza tahkikat1 

gUn hiikfunet konagi meydamru ve Daha sabahta.n, biiUin resml mil-
ltordonu dolduran muthif bir kala- esseseler, malazalar, evler, biltdn na-
babgm co~un tezahiiratl ve ~a- (Devanu 4 iincil sahifede) 

Biikre1te mUhim siyasi 
miizakereler ba1Iad1 

13 Eyliilde toplanacak kii~iik itilif 
konferans1 beynelmilel miihim 

meseleleri tetkik edecek 
BUkre~ 9 (A~am) - Yugoslavya 

b~ekiU M. Stoyadinovig buraya gel
lllif ve Romanya ricali ile ve bilhassa 
Yent Hariclye nazm M. Antonesko lle 
temasianna b~ami~tlr. Kral Karol 
:'rugosiav ba~vekilini yann (bugiln) 
Romanya Hariciye nazm ile kabul ede .. 
eek ve Sinayadaki yazlJ.k ko~kilnde og. 
!:_ Yemegme alJ.koyacaktlr. Bu millA
~t esnasmda kral Karol, M. Stoyadi· 
nov19 ve M. Antonesko 1ld ko~ ve 
lnilttefik memleketi alAkadar eder sl
Yast ve lktisadi meselelerl goriisecek-
lerdlr. . 
. M. Stoyadinovig ve Romanya Hart

C.iye nazm M. Antonesko, Kilgilk itilA.f 
devletlert konferansmda hazir bulun
lnak i~ln cuma gi.inil Bratislavaya ha
?eket edeceklerdir. 

Prag 9 (A.A.) - Kil\tilk itilaf kon
ferans1, 13 eyltildc ba~layacaktir. Ug 
naz1r, evvela 12 eyliilde M . Benesi zi
Yaret edeceklerdir. Kapanma celsesi 
14 eylulde aktolunacaktlr. ' 

(Devam1 4 iincii salrifede) 
Yeni Romanya hariciye nazll1 

M. Anteneskct 

Kazaya sebebiyet veren ~for Emin 
(YazlSl ikinci sahifemizde) 

SiYASI t CMAL 

Leh - Frans1z ittifak1 
1921 senesinde Lehistan kizzl ordu

nun istiUisma kar~i Fransizlann yar
dzmz ile mukavemet ederek istiklalini 
ikinci def a kurtardzktan sonra Fransa 
ile tedafui bir ittifak akdetmi$ti. Her 
iki dcvlct dt$ politikalannda tamamile 
serbcs balunacalclar ve ancak tahrik 
edilmeksizin bfr tecaviize ugradiklari 
zaman istiklcil ve mevcudiyetlerini mu
haf aza ugrunda biribirlerine yardim 
edecekle1 di. 

(Dmum f ilncii sahifede) 

ltalyan1n Cenevre
y~ i$tira kini te min 
lc;in H a be$ heyetl 
k a bul edilmiyecek 

Telefon: 242·10 (idal"a) - ~\f24~ (Tahrir) - 2424) (Matbaa) - 20113 (Kli~e) 

lngiltare kral1 ile Atatiirk aras1nda 
teati edilen samimf telgraftar1n metni 

lstanbul 9 (A.A.) - Cumhur Reisi Atatiirk ile Majeste Sekizinci Ed?Jard 
arasznda a~agidaki telgraflar teati edllm~tir: 

Ekselans Kamal Atatiirk 
istanbul 

Sofya 7 - Turk topraklarmdan aynlirken, bana kar~z gosterdikleri dos
tane tarn kabulden ve gerek ekselanslan, gerek makamati resmiye ve T iirk 
milleti tarafmdan ~ahszma kar$l izhar edilip beni c;ok miltehassis eden itina
lardan dolayi, ekselanslarma rok samimi te$ekkiirlerimi takdim etmek is 
terim. 

Turkiyede ilk ikametimden pek zevkli bir hatzra nmhaf aza edecegim, 1 m
nettarlzk if adelerime terdif en size en iyi temennilerimi sunarzm. 

Ekselansmizm semahatle bana tahsis ettikleri hususi tren sayesin " b -
yuk bir konfor i~inde seyahat ediyoruz. EDWARD 

:Majeste Edward VIII 
Viana 

Majestelerinin, Tiirk topraklanndan ayrzl.irken bana gond rmek 1zc • ake
tinde bulunduklan telgraf, beni derin surettc miite1iasszs ctmt tir. Majes
telerinin, memleketimizde, bize <;ok kisa goriinen ikametleri esna.sznda, Tilrk 
milleti haklannda besledigi yilksek takdir ve ihtiramka.r nzulzabbet ll i8lerini 
ifade edebilm4tir. Majesteleri biltiin kalbleri kendisine cezbetmi~tir. 

Ben, $ahsen, bu cazibeyi, biitiin ~iimulil ile hissetmenin biiyiik z .. kini 
duydum. $erefli hiikiimdar hakktnda beslemekte oldugum samimi d tluk 
hisleri, bu ilk ve kisa telakinin biraktigi unutulmaz hatira ile tebelliir etmi~ 
bulunugor. 

Majestelerine, bUtiin ka.lbimle, cok gii.zel bir scyahat ve payta1itlanna 
mesud bir avdet diler, en samimf temennil.erimi kabul buyurmalannz rica 
ederim. K • .AT ATURK 

M. Hitler, eski AlmaD 
miistemlekelerini istiyor 

Berlin gazeteleri: "Almanya ne kadar kuvvetli 
ve bol§evizme kar11 koymaga ne kadar 
azimkar oldugunu gosterecek,, diyorlar 

Nurenberg 9 - Nazi f1rkasi kongrcsi 
milzakerelerinin b~lad1gi dun biltiln 
killse ~anlarmm ~lmmas1 ile ilft.n edil
mi~tir. ~ehir ~enlikler icinde ~kan1-
yor. ~enliklere gazeteciler ~erefine ya
pllan bir kabul resml ile bru;lanm1~tir. 

Almanya matbuat dairesi miidurii 
doktor Ditrih Alman ve ecnebi gazete
ciler huzurunda uzun bir nutuk irad 
ederek 1936 kongresinin esas mahiyetl
ni anlatnuftlr. Nprenberge 600 ecnebi 
pzeteci gemit,tir. 

Saat 18 de M. Hitler parti ve devlet 

ricalini belediye daireslnde kabul et
mi~tir. Nurenberg belediye relsi bu mu
nasebetle M. Hitlere Nurenberg ~ehri
nin 400 sene evvelki mudafaasma aid 
bir vesikayi armagan etmi~tir. Gece 
bir temsil verilmi~tir. 

Kongre i9in Nurenberge 600,000 kl
~i gelmi~tir. Gazeteler, ecncbilerin bu 
kongreye at!et tikleri bilyiik ehemmi
yetten bahsediyorlar. 

Lokal Anzeiger gazetesi yazd1gi bir 
makalede diyor ki: 

(Devamt 4 ilncii sahifede) 

AK$AM-Spor 
Ak~am1n spor ne~riyat1n1 idare edecek olan 
Zeki R1za ile Sadun Galip hakk1nda birkac soz 

AK$AM, 14 eyliilden itibaren 
b~llyacak olan gen~ spor ne~rl
yatile, ~lmdiye kadar sporla alA.
kadar olm1yanlan spora bagla
mak, sporu bir ~ok memleketler
de oldugu gibl bir genclik ve var
hk davasi haline getirmek eme
llndedir. Bu maksatlad1r ki, dun 
de yazd1g1miz gibi spor ne~riyati
m1Zl idare etmek vazif esini tevdi 
ettigimiz Zeki R1za ile Sadun 
Galibin ~ahsiyetleri hak.kmda 
- ~ayet memlekette bilmiyenler 
varsa - bir kag satir yazmak iste
riz. 

Zeki R1za spor filemimizin son
rniyen bircilk yild.lzidlr. Biiyiik 
harpten evvel Fenerbah~e .:UcilncU 
taklmmda !utbol oynamakla spo-
ra b~hyan ve k1sa bir zamanda 
kulilbtiniln bhinci tak:muna ge
~en Zeki R1za, ~eyrek asn a~~m 
spor f aaliyeti ile memlcketin !ut
bol ve spor tarihine isminl ebe
diyyen yazdlrm1f}tlr. 

Milli tak1m kaptanhg1m ve hem 
kendi tak1mmda h em de milli ta
k1mda scnclerce rakibsiz olarak 
merkez muhacimlik vazifcsini 
gormil~ olan Zeki R1zamn futbol
den ~ekildikten son a yerini dol-

durabilecek b~a bir futbolcu 
maalesef henilz yet~emi~tir. 

Zeld R1za, teknigi ~ok kuvvetli 
bJr futbolcu, emsalsiz bir ~utor 
olmakla beraber keskin gorli~lii 

bir idareci vc ayni zamanda ~ok 
iyi .bir tenis~ir. Denizcilik gibi 
en faydah ve nezih sporlar ile de 
senelerce ugra~m1~t1r. 

Sadun Galibe gelince o daha 
ziyade spor yaz1c11Ig1 ile tanm
m1~tlr. Sadun yirmi seneye ya
km bir zaman fas1las1z bir suret
te bu yolda 9al1.pru~tir. Gilndelik 
bir gazetede on sen eden f azla sil
ren orijinal ve nilktell yazilan ile 
spor ile.mimizde bilyilk bir alAka 
uyand1rd.J.ktan sonra Olimpiyat 
ve daha sonra Top spor mecmua
lannda yaztlan ile kendini daha 
fazla tarut~tlr. OOru~ gok kes
klndir, tenkitleri ac1, fakat bita
rafanedir, milhim ma~larda oyun-
cularm1 yakmdan bildigi taklm
larda.n hangisinin galib gelecegi
ni tahminde hi9 ~a~maz. 

Zeki R1zaya ve Sadun Galibe 
bu nc~riyatta Vr! bilha.,sa spor ha 
vadisi;iligi ic;ind' dahn bir <' r-
kadasl n yard1 1 



S:.\hifc 2 

on dakika 
. Hitler azi kongresinde 
mi.ihim bir nutuk soyledi 

Duvarlara as1lan lavhalarda bol~evizm 
1 numaralt dUnya dU!?man1 ilan ediliyor 

Berlin 10 (A~<;am) - Diin a~lan Nazi kongresi miinasebetile Almanyanm 
her tarafmda biiyiik tczahiirat yapllm1~tu. Gnzcteler 1\1. Hitlerin nutkunu 
bii) iik ba~hklarla ncvediyorlar. M. Hitler dcm~tir ki: . 

c!\loslm\'a ortah~ tehdid cdiyor. Fakat bundan korkmuyoruz. Ortada end.•
~c edecegimiz bir tchlike yo1<tur. Her ~eye mukavemcte hazmz. A1many~ ln~ 
bir ~cy k~mda boyun egmiyecektir. ~erefsizlik dcvri gc~mi~tir. Han~tcn 

her taarruz biiyiik bir !iiddetle tardcdilecektir.» 
Bu dcfaki kongre bol~evizme kar~ miicadclc mahiyetindedir. Her tarafta 

bol~c,izm aleyhinde Je,·halar vardir. Bu Jevlialarda bol~evizm 1 numarah 
diinya dii..,mam diyc gosteriliyor. 

A 

a 
spanyada §imdi de 

ilerin vaziyeti gii~le§ti 
Bir teblig erinde yeni haz1rl1klar i~in 

harekat1n durdugundan bahsediyorlar 
Paris 10 (Ak~am) - ispanyada ~id

detli muhar belcr devam ediyor. Son 
gun r zm fmda vaziyet hilki'lmct 
ku ,rv tl n 1ctin musaid bir sn.fhaya 
g· ·r. A il r irunu almalanna 

n b r .;;ok ccphelcrde mil~kiil 
d r. Asilerin bir tebliginde 
1 ik u;;in h,.i· ketin durdugu, 

I , .... c nub kuvvetleri arasmda 
1rt bc..t tcsisine ~ ll~Ild1g1 bildiri-

t n teb igine gore Sense
b s I) en tahhye edilmekle beraber 
h n muk vemet gosteriyor. Goada-

Franszz - Surige 
anla§masz 
'mzaland1 

Suriyedeki 
miizakeresi 

Frans1z 
bitiyor 

P .. · 9 (Hususi) - Frms1z - Suri
yc t• 1fak v dostluk muahedesi bu
gun P m,' imza edilnli~tir. Bu mua
h d ile F1unsamn Suriye ve Lilbnan
daki mandnst hitam bulmaktad1r. 
Y d.lmz Fr~msa Suriyedeld h1ristiyan 
y d1ger ekalliyetkri miidaf aa hakk1-
m haiz olacG.ktir. 

'Y m muahedcnin milddcti 25 sene
d1r. 

---------
Lizbondaki isyan 

Asiler ispanyaya yard1ma 
gitmek istemi~ler 

Londra 9 (A.A.) - Lizbondaki bah
ri isyan hakkmda Reuter ajansma ge
len ve henbz tcyicl edilmemil? olan mii
temmim haberlere gore Albuquerque 
ile Dao nammdaki harp gemilerinin 
t.ayf larmdan bir kism1, ispanyol htl
kumet kuvvetlerine iltihak etmek tize
re Val ncia ve Malagaya gitmege ka
r vermi:;;Ierdir. Asiler zabitle1ini 
h, p t lerdir. 

Fak t dort zabit vekili karg~hk
tan I tifad"' etmisler ve yiizcrek sahilc 
~1km1 lard1r. Bunlann beyanatlanmn 
tesiri ile Bahriye nazm, sahildeki Ka
lclere limandan ~1kmak te~ebbilsi.mde 
bulunacak biittin gemiler i.izerine ate~ 
a.;;mas1 emrini vermi~tir. Bombard1-
man neticesindc asilerden on ki¢nin 
olmulii ve yirmisinin yaralanm1~ oldu
gu soylerunektedir. 

Lizbon 9 (A.A.) - Alfonso de Albu
querque Avizosu ile Dao torpido muh
nbi tayfalanmn isyan1 a~ag1daki ah
val ve ~raid i~nde vukua gclmi~tir: 

Dun sabah, bu iki gemi liiamandtra
lanm tcrkederek Tage nehri boyun
ca ~ag1 inml~ler ve ge~ide tevecciih 
etmi lerdir. ~imaldeki Doduque ve ce
nup sahildeh'i Almada kaleleri si.iratini 
arttumakta olan A vizoyu bombard1-
man ctmi1?ler ve bal? taraf1m tahlip 
eyl mislerdir. Avizo, Tage'in sag sa
hilindc karaya oturmu~tur. Bir obiis 
i abet etmi$ olan Dao torpido muhrl
b d b az bayrak c;ekmi tir. Halk, 
t ,, r • mi~tir. 

rama ccphcsindc hiikO.met top~u kuv
vctleri ihtilalcilerin mevzilerlni bom
bardunan etmektedir. Oviedo etrafm
daki muhnsara hatb darla~tmlm1~

tir. 
Toledodn da asilcr mii~kill vaziyet

tedir. Estromadure cephesinde asiler 
bir par~ ~ekilmi~lerdir. 

500 iNGiLiZ 1SPA1\'YA Htln:fJI\mTiNE 
YARDll\IA GiDiYOR 

Paris 10 (Ak~am) - ingiltercdcn 
Fransanm ~imalinc 500 motosiklctli 
ingiliz gelmi~tir. Bunlru· Marsilyaya1 

oradan da Barsclona gideceklerdir. 

Alman -Avuslur
ya miinasebatz 
Bir k1s1m Avusturya 

gazeteleri Almanyaya 
hiicum ediyorlar 

Viyana 10 (A.A.) - Viyana vall 
muavini Fritzlahr, bir mektubundn 
~ satirlan yaziyor: 

Bazi gazeteler, sanki 11 temmuz 
mcvcud degil ve Almanya ile olan 
mtinasebat normal hale girmemil? gi
bi bir lisan kullamyorlar ve Alm.:mya 
hakkmda tahrikamiz haberler ne~re
diyorlar. Bu hal hem 11 te.mmuz an
l~masma, h~m de uzcrinde 1srnrla 
durdugumuz Almanhgumza rnuhalif
tir. Avusturya Almanyaya muhalif 
bulunamaz. Gazetel~rin tahrir heyet
leri bunu nnlamalldlrlar. 

Bulgar kabinesi 
Tekrar parlmantarizme 

donulecek 
So/ya 9 - Bltlgar kabinesi ~ekil

mck iizeredir. Kral biltiin eski parti 
reislerile goril~cektir. Se~imden ev
vel yeni bir kabine te~ekkiil etmesi 
bekleniyor. F~zm ternayi.tlunun ln
rak1larak demokratik esaslara c!omil
mesi bekleniyor. --- -

Cin dahili harbi 
Kanton 9 (A.A.) - Yap1lan anl~

ma ilzerine, Kuangsi'yi c;eviren Nankin 
kltaatI ~ekilmcye ba~lam1~tlr. 

lnhisarlar vekili Siirtte 
Siirt 9 (A.A.) - inhisarlar vekili 

B. Rnna Tarhan burn.ya gelmi~tir. 

~ehirdc gordilgil umrn.n faaliyetin
dcn ve Halkevi c;a.l1~malarmdan mcm
nun kahru~t1r. -----

Balkan tip kongresi 
Ankara 9 - Balkan tip kongresi 

tel?rinievvelin yedis1nc1c :istanbulda 
toplanacak, bir hafta silrecektir. Kon
greye Balkan anl~asma dahil dev
leUerin murnhhaslan i~tirak edecek
lerd1r. 

Gen~ bir k1z pencereden 
dll§erek oldC1 

Arnavutkoyiinde miltckaid ibrahi
min 17 ya~mda klZl Nezihe dim cvi
nin 15 metre yuksekligindeki pence
resindcn du mil~ v derhal olmti~tur. 
Polis hldiscy1 tahkik ctmektedir. 

10 E) lul 1936 

( Ba Sabahki Telgrariar ) 

Dahili harp sonuna kadar siirecek 
General Mola Madridin yakinda dii~ecegi iddiasznda 

Franszz toprag1na bombalar ve mermiler dii~tii. 
H endaye 9 -Asi generallerden Mola 

Havas ajans1 muhabirlne ~u beyanatta 
bulunm u~tur: 

- Sen Sebastiyeni irunun f eci aki
betinden korumak istiyoruz. Evlerin, 
binalarm yak1hp kill edilmesini arzu 
etmiyoruz. Fakat dahili harbe sebe
biyct verenlerln de ka~1p kurtulmala
nm istemiyoruz. Askerlerimiz, burada 
mtikcmmel bir ii;; gormu~ler ve kahra
manca bir gayret gostermi~lerdir. 

Artik Sen Sebastiyenin mukavemct 
gO.stermesi imkan ve ih timali bul un
mad1g1 bir s1rada bize teslim tekliflc
rinde bulunulmasma dogrusu ~~1-

General Mola sonunda demi~tir kl: 
- Yakmda Madridde gorii~ccegiz. 

yoruz.> 
SONUNA KADAR JIARU 

Londra 9 - ispanya b~vekili M. 
Kabclleso ingiliz Trade Unionlarma 
sonuna kadar harbe devam cdileccgini 
bildinni~tir. 

K1z1/topraktaki 
kaza tahkikatz 

B. Mithahn s1hhi vaziye
tinde degi~iklik yoktur 
Klztltoprakta bir otomobil kazasmda 

agir SW'ette yaralandlgm1 teessi.irlc 
yazdlg1m1z Mar~ saylav1 B. Mithatm 
slhhi vaziyetinde bir tebeddill yoktur. 
Haydarpa~a nilmune hastanesinden 
ald1g1m1z malumata gore B. Mithat 
henuz kendine gelememi~tir. ' 

Dim kaza ycrinde, Uskiidar miiddci
umumisinin huzurile seyrusefer rnu
hendisi B. Yakup bir ke~ yapm1~tu. 
Kazaya scbebiyet veren otomobilin 
par~Ian, muayene ve ted.kik edilmek 
l~in sokillmti~tiir. Henilz rapor veril
memckle beraber seyriisefer milhen
disinin tahminine gore kaza vuku bul
dugu ande otomobil asgari 80-90 kilo
metre siiraUe seyrediyordu. ~ofor Emin 
ne1.aret altmdadlr. 
Haydarpa~a hasta.nesi operatoril 

Feridun :;>evket, hastanm s1hhati 
hakkmda ~u sozleri s0ylcmi~tir: 

<- Mebus Mit~at ag1r bir cllmag 
sarsmtisma ugram1~tir. Harici yara
lan yok gibidir. Diln gece sabaha ka
dar ba~mda bekleclik ve dimag milte
hnssislanmn :~ti!'akile konsilltasyon 
yaptik. Bugiin de operatOr M. Kemal, 
doktor ihsan ~illnii, doktor f;>iikril 
Hazim ve benden milrekkeb bir heyet 
tekrar konsiiltasyon yaptik ve ~u ne
ticeye vardlk: Hasta, agirca olmakla 
bernber iyil~ccktir. Dilnkti vc bu
giinkil vaziyeti arasmda !ark yoktur. 
Fakat vaziyetin vahnmet kcsbctmeyi
~i ~ifa bulacagma bir delildir.> 

Bu sabah hastancden ald1g1m1z 
malfimata gore hastanm ahvali Sih
hiyesinde hafif bir iyilik vard1r. 

Ha be~ davas1 
Neca!1i dunyaya hitaben 
bir beyannC!_me ne!1retti 

Londra 9 (A.A.) - Neca~i, biitiin 
dilnyaya hitaben n~retm~ oldugu bir 
beyannamede italyanlarm Habe~ista
nm i.i~te ikisine hakim olmad1klarm1 
bir kerre daha tekrar ve memleketin 
garp klsmmda muntazam bir hiikumet 
mevcud oldugunu Have eylemektcdir. 

Beyannamede deniliyor ki: 
citalya, Habe~istandaki tahakkii

milnti tayyarcleri sayesindc muhafaza 
etmektedir. italyan tayyareciler, bom
balar ve yagmurlar mevsimlnden son
ra katIHlmlar yapllacaguu beyan eden 
ve halkta bir Habe~ htikumetl mevcut 
degilmil? kanaatini tevlid etmege ug
ra~an beyannameler atmaktadJrlru·. 

-
FutbolcG Vehab Fransaya gitti 

Bir zamanlar Fransaya biiderek 
Rasing kliipte merkez muhacim oy
myan lzmirli Vehab tekrar Fransaya 
gitml1?tlr. Vehab gene Rasing kliipte 
oyruyacaktir. 

FRANSIZ TOPRAGiNA BOMBALAR 
VE GULLELER Dfi~Tfi 

Paris 9 - Hiikfunet kuvvetleri diin 
iki defa asiler taraf mdan i~gal edilen 
ycrleri bombardunan etml~lerdir. 

Tontarabia, irun ve Rcnteriaya kar
Sl 40 bomba atilims, iki bomba Fran-. ' 
SIZ topragma dil~mii~tiir. Asiler, bu 
bombardrmanlara top, mitralyoz ve 
tilfek ate~ile mukabele etmi~erdir. Bir 
~ok kur~unlar, Hendayeye d~ii~tiir. 
~RUNDA QIKARILAN CESETLER 
irun 9 - Havas ajans1 muhabiri 

M. Jean Fantenoy, halkc;Ilar cephesi 
mllisleri tarafmdan idam edilmi~ re
hinelrin topraktan ~lkanlmasmda ha
zir bulunmu~tur. Bunlann arkad~lar1 
bilyUk bir c;ukur k~lar ve idam e
dilenler tabuta.konulmaks1zm karma 
kan~1k bir halde bunun i~ine atllm1~ 
lard1r. 

Karlist askerler, bu i;ukuru ay1kla
makta ve gozleri toprak Ile dolu kuq;un 

rcnkli blr tak1m cesedlcr i;1karmakta
d1rlar. Bir zabit, bu manznralar kar~
smda gozlerinde y~ar ~an kadm· 
Ian isticvap etmektedir. Cescdler, c;run· 
dan tabutlara konulmaktadir. Irun po
lis miidtiriinirn cescdi pek iri oldugun
dan bacaklanm klv1rmak mecbuliyeti 
basil olmu~tur. 

Primo de Rivcramn naz1rlanndan 
Leopold Matosun cesedi i;ok btiytik 
oldugundan bir ortu ile nakledilmi~ 
tir. lki yilz ki~nin fi~enk sandtklan 
iizerinde yatmakta oldugu pis bir ku
lilbeye dogru uzamp giden bir koridor· 
da i.i~ delik gorulmektedir. 

HUKUl\1ETiN TEBIJGi 
Madrid 9 (A.A.) - Hukumet kuv

vetleri, Talevera cephcsinde taarruza 
g~mi~er ve ti~ kilometre ilerle~ler
dir. 

Bugiln yapllacak mu~terek harekft.
tm bu ~hrin zaptm1 teshil etmesi 
beklenilmektcdir. 

Fransada hadiseler Ademi miidahale 
Amelenin i~gal ettikleri 
hiikumet binas1 tahliye 

edildi 
Clermont Ferrand 9 (A.A.) - Greve 

i~tirak etmemi~ olan runele, ciddi ha
diseler vuh"Uuna meydan vermemek 
ii;in M. Pierre Michelin tarafmdan vu
ku bulan davct iizerine, Prefelik bina
sm1 tahliyeye muvafkat etmi~tir. <;iln
kti umumi mesai konfedcrasyonu aza
smdan olan grevciler, Prcfelik binas1 
etrafmda toplanm1~lardlr. Bununla bc
raber Michelin fab1ikalan heniiz i~
gal altmda bulunmaktad1r. 

Hafif bir iki yara11 bulundugu ha
ber verilmektedir. 

Paris 9 - Clermont Fcrrandda a
mele tarafmdan i~gal edilmi~ olan Pre
fclik binasllll11 zorla tahliye cttirilme
si i~in hiikume~e emir vcrilmi~tir. 

Bina tahliye cttirilmi~tir. Dahlllye na
zm bundan sonra bina il?galine milsa
ade edilmemesi ii;i ~iddetli emlrler ver
mi~ adliye tahkikata b~lam1{>t1r. 

Prefe azledi~tir. 
Humanite, diyor ki: 
cBu hadise, f~istlerin bir dahili harp 

tecrtibesidir.> 
Le Jour diyor ki~ 
cFnbrika, i$gal edilebllir, lakat pre

felik binas1 asl{l.> 
Ere Nouvelle'den: 
cM. Salangro, fabrikalarm i~gali 

ke): fiyetinin kanuna mugayir ve gayrl 
me;;ru oldugunu flan etmi$tir. 

Buna ragmen Michelin fabrikalan 
i.~f,al edilmi~tir. Bu i~gal kar~1smda 
rc.>rni hi~ bir aksiilamel gorltlmemi~ ve 
~ns ri me¥uiyete milsamaha edilmi~
tir. Umumi mesai konfcderasyonu 
aleyhtan olan ckalliyet, Prefelik bina
sm1 hu.kUmete teahhiidlcrini hatirlat
mak i!;in isgal ettni~tir.> 

GREYLER GE1'"E BA~LADI 
Lille 9 (A.A.) - Bugiln ~imaldeki 

mensucat sanayii mmtakalarmda 30 
binden fazla runele, grev yapm1~t1r. 
Amele, bu sabahtan beri fabrikalan ~
gal ctmekte ve rnesai nazmmn hakem
:iigi ilc yaptlm1~ olan itilafm tatbiki ile 
iicretlerinin arttml.nasm1 lstemekte
dirler. 

Gazetecilerimiz Zagrepte 
Zagrep 9 - Yugoslavyada bulunan 

Tiirk gazctecileri buraya gelmi~ler
dir. 

suya dii.~iigor 
Portekizin i~tirak etmemesi 

~ndi§eler uyand1nyor 
Londra 9 - Bu sabah Hariciye ne

zaretinde M. Morrison dngiltere>nin 
riyasetinde toplanan bcynelmilel ade
mi mudahale tanzim komisyonunda 
Portekiz mtimessili yok idi. Komisyana 
Fransa ltalya, Almanya ve Amerika 
mum~illeri i~tirak etmi l rd1r Por
tckizin komiteye ademi 1 t raki yasi 
mahafilde endi~ u~ andlrmakta vc 
bu konferansm suya du~ ind n kor
kulmaktadlr. Ingiliz s fninin dun Llz
bon kabinesi nezdinde yapti 1 te eb
btisun i.eticesi malum degildir. Ilk ccl
seler, sik s1k olacak ve ruznamenin ka
bultine hasredileceh-1.ir. Muteak1bcn 
celseler seyrekle;;ecek, fnkat komisyo
na Lt;tirak etmiyen devletlcri vaziyet
ten hab0rdar etmek i~in billtenlcr ne~
redilecek tir. 

M. Baldvin bu sene sonuddan 
evvel istifa m1 edecek? 

Londra 9 (A.A.} - M. Baldvinin 
mezuniyltini uzattig1 hakkmdaki teb
lig, siyasi mahafildc bazi surprizler 
uyand1rm1~tir. 

Bu miinasebeUe baz1 gazeteler, ba~ 
bakanm bu sene sonundan evvel is
tifasi ihtimalindcn bahsctmektedirler. 

Bir Frans1z born bardaman 
tayyaresi du~tu 

Paris 10 (A.A.) - Bir bombard1-
man tayya1·esi diin Barloouk yakinin
de karaya dil\)Ill~tilr. Sebebi me~hul
dilr. i~indeki !lltl klili derhal olmi.i~ 
ve Ultak tamamen harab olmu1?tl.H0

• 

lngiltere kral1 
Viyanada cumhur reisi ile 

bir bu~uk saat gorii~tii 
Viyana 9 (A.A.) - Ingiltere kral1 

sekizinc1 Edvard, berabcrinde Ingiliz 
orta elgisi M. Selby oldugu halde Bris
tol oteline gitmil?tir. Kesif blr balk 
kiitlesi kendisini aJ~l~t.Ir. 

Viyana 9 (A.A.) - ingiltere kr:ilt 
sekizinci Edvard, cumur ba~amm 
ziyaret etm~tir. iki devlet adam1 blr 
bui;uk saat gorii~mil~Ierdir. 

BULGAR KRALINA TE~EKKOR 

Moskovadaki Turk muallimler Sofya 9 (A.A.) - Bu1gar ajansi 

t . b . K "d" bildirlyor: 
heye ' ugun mma ga iyor ingiliz krah majeste sekizJnci Ed-
Moskova 9 - Ttirk muallimler he-

vard, Bulgar krah Borise bir telgraf 
yeti burada devlet universitesini, ~kerek, Bulgaristanda kendisine kar-
konservatuvan, tecrilbevi bb merkC: 

~1 gosterilcn hararetli hiisnil kabul-
zl enstittisiinil ve miizeleri ziylret et- den dolayi samimi te~ekkurlerfni bll-
mi~tir. dirmi~tir. 
Ak~am, R. S. F. S. R. killtUr halk 

komiscrligi, Tiirk beyetI ~crcfine bir lrak hariciye nazm yarm ak~afl'I 
kabul resmi tertip eylemi~tir. gidiyor 

Hayet, 10 eyltilc kndar Moskovada $chrimizde bulunan Irak Hariciye 
kalacak ve bilahare Kmma hareket naz111 Nuri p~a yann n~mki Semp-
edccektir. lon cks reslle Cenevreye &idec ktir. L....::..=.=.:...._~~~~~~~~~~~~--&~~~-~ 
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AKS.\l\tDAN AK~AlUA: 

-----------------Beykoz korusu 
Beykozdaki me~hur Abraham pa

~a korusunda bir orta mcktep a~1la
cagm1 gazeteler yazd1. Bu korunun 
epeyce dikkate deger bir tarihi var
d1r. Biz bu tarihin ilk zamanlarma 
kadar c;1kmaga Hizum gormuyoruz. 
Son safhal::i.n bize bir ib:·et levhas1 
arzetmcge kafidir. 

Koru m::i.liyc vckalctinin uhdesinde 
ikcn orada bir gazino yap1lmas1 i~in 
bir milteahhide verilmi~ti. Filhakika 
giJ.nUn birinde istanbulda hie; me
dcni vc modern bir cglcncc yeri yok 
iken Beykoz park1 birdenbire sehri
In.ize Avrupay1 hat1rlatir ho~ bir mti
essese halinde meydana c;1kti. 

Oray1 ilk ziyaretimde ne kadar de
tin bir hayret ve memnuniyet i~inde 
kald1g1m1 hala. hat1rhyorum. istanbu
lu tekmil hususiyetlerini muhafaza 
ile beraber Avrupahl~rm~ yani mo
dem ve medcni hale gclmi~ gormck 
istiyen bir Istanbullu s1fatilc Beykoz 
gazinosu kalblme in~irah ve iftihar 
hisleri veriyordu. 

Beykoz park! halktan biiyilk blr 
ra.gbet gbrdu. Muesscsenin gittik~e 
1Ie1hyecegmi, daha eglenceli, daha 
kalabahk, dri ha mamur bir hale gele
ceg111i, Istanbulda yeni yeni tesisat 
1~111 bir brnek te~k1l edec gini bckler
ken, gtfnun b1rindc bu ilk 1~1gm son
dugunu gordlik. 

Muess seyi bat1ran ~cy mtitesebbis
lerin kusuru degildi: «Menfaati ha-
2ine yi pek ynnh~ surette anllyan, 
tef~r ve tatbik ede1i eski fena anane
ler1mizden kalma bir zihniyet idi. Bir 
imtiyaz venriz. bir miisaade veririz. 
F'akat arkasmdan derhal o i~ dii~
tnan kesihriz. Bir adamm bir ~y ka
zanabilmesi ihtimalini akhm1za geti
rince o hayali kazanc;larim bilyiite 
buyute zihnimizdc milyonlara ~ari
rIZ Derhal imrenmege, hased etmege 
ba~anz. Ve ondan sonra o adam1 
Ylkmaga, mahvetmege ugr~mz. 

i~te Beykoz kOl usu ~rketi de ooyle 
In.ahvoldu. Orada yap1lan binalar ba
knns1zllktan harab oldu. Koru iyi 
m.uhafaza edilemcdigi i~in harab ol
du. Has1h, o mamur, ~en ve guzel ko
'Jenm iizerindcn lY.l· olilm riizgar1 es
ti. Fena ananele1inden kurtulam1yan 
lst.anl;>Ula o ) eni, modern ve medeni 
tenezziih yeri ~k geldi. 
~imdi burasmm bir mektep olacagi

n1 gOi mekle ic;imde biraz teselli bulu
Yorum. Beykoz korusunda dilnyanm 
en s1hhi, en Iatif bir orta mektebi ku
ruiabilecegi gibi baz1 Avrupa ~hirle
ri civannda nilmuenelerini gordiigil
llluz «a<;.i}< hava> mektepleri ve corman 
i~inde mektep:. milesseseleri ic;in de 
Yer vard~r. Memlcketimizde ilk defa 
olarak bu tarzda tedrlsati tecri.ibe 
2annederim ki maarifimiz ic;in feyizll 
bir ad1m vilcude getirebilir. 

Ak~mc1 

M1s1r seferleri 
llhaharda lskenderiyeye 

vapur i§letilmesi 
dii,iiniiliiyor 

1skencteriye postalarmm kaldml
lnasmdan sonra blr ~ok ihracat taclr
len ile Mis1rdan bir c;ok kimseler bu 
8eferlerin tekrar i~letilmesi ic;in iktl
sat veka.Ietinc ve Denizyollan idare
sine muracaat etmi~lerdi. Fakat o 
81tada Vapurculuk ~irketini devralan 
v~ bu ~h'ketin ~k eskimi~ vapurlarlle 
hutun Tiirkiyenin deniz nakliyati me-
8Uliyetini tizerine yiiklenen Denizyol
lan idaresi buna imkan gorememi~ti. 
}'akat sonradan bu vapurlan ve elin
dek1 kendi vapurlanm s1k1 blr surette 
tal'hlrden ge~iren Denizyollan, ikti
sat Vek8.Ietinin de iktisadiyatumza fai· 
c!~li olacak bu postalann i~letilmesi
!'_1 temin i~in yaptig1 tetkikler i.izerine 
~kenderiye post Iarmm yeniden ih
~aSl hnkanlanm amaga b~lami~ 
s~r. lfaru;te gilzel bir propaganda ve-
iles1 olan bu sef erlerm mevsim g~

:1g1 ic;m ancak ilkbaharda yeniden i~-
et1Imesi du~unulmektcdir ve o zama
na kadar da eldeki biltun vapurlar 
tarnu e<11lm1~ ve vapur s1kmhs1 kal
tnarn1s olacakt1r. 

Sovyet Rusyaya 10 bin kilo 
find1k i~i gonderdik 

b S uni rde Sovyet Rusyaya on 
111 kilo fmdtk i~i gondenlmi~t1r. 

Sahif,- 3 

r ~EHiR BABERLERi 
II ...... -;............. II 
GogUslere y az1lan 

isimler 

Mezarllklar 
Beledige gak1nda 

1slah i~ine 
ba~lzgor 

Belediye btit~eye konan tahsisat 
ile mezarl1klar rneselesini csash suret
te halletmege karar vermif?tir. 

ilk i~ olarak ~hirde metruk, fakat 
tarihi k1ymetleri olduklan i~in mii
zeler idaresi tarafmdan muhafaza e
dilmeleri kararla~tmlan mezarllklann 
tcmizlenmesine ba~lanacakt1r. Bu me
zarhklann d1~ taraflan kirletilmekte 
bulundugundan olillere kar~l hiirme
ti ihlal eden bu gibi hallere meydan 
vermeyecek surette baz1 tedbirlcr a
lmacakt1r. Bundan baska Edime. 
Karacaahmed mezarltklarmm etraf1 
da duvarlarla c;cvrilecektir. Bu vesilc 
ile belediye kendi vcsaitile cenazc def
ni i~ine de yaklnda ba~lamaga karar 
vermi~tir. ~hir rneclisi tarafmdan 
kabul edilen talimatname ile aileler 
tarafmdan arzu edildigi takdi1·de ce
nazele1in belediyc t::nafmdan techiz, 
tekfin ve defni i~i muayyen bir ticret 
mukabilinde yapllacaktir. 

Belediyc bu i~e ba~lamak uzcre ol
dugunu bir tamim ile mahalle kara
kollarma bildirmi~tir. Ccnaze sahip
leri polis karakollarma haber verekek 
cenazc defni i~in maktu ucretleri ver
dikleri takdirde hie; b.ir i~ kan~madan 
cenazelerini arzu ettikleri gibi kald1-
racaklard1r. 

Kad1koy su ~irketi 
Satin alma raporu 
yakrnda vekalete 

gonderilecek 
istanbul ba~ mufetti~i bay ibrahim 

ile bir maliye milfetti~i Kad1koy su 
~irketi tesisatmm satm almmasi igin 
tetkikat yaprm~ ve ~irketin taahhud
lerini ne smetle ifa etmedigmi butiin 
teferruatile tesbit etmi~tir. 

Bundan ba~a maliye mi.ifettif?leri 
~irketin vcrgi i~lerini de aynca tetkik 
etmi~lerdir. 

Bu tetikikat uz~rinc vekalete 
verilecek rapor hakkmda belediyenin 
de miitaleasmm almmasma ltizum 
gosterllmi~ ve nafia ba~ milf etti~i ib
rahim, belediye sular idaresi mtidil
ril Milhendis Ziya. belediye ~irketler 
komiseri Ismail Hakk1dan mtirekkep 
bir komisyon toplanm1~br. 

Bu komisyon, nafia ba~ komiserli
gile maliye milfetti~in hazirladlkla
n rapor uzerlne belediyenin noktal 
nazanm tanzlme ba:?lam1~ardlr. 

Komisyonun rniitaleas1 vali ve bele
diye rcisi Muhiddin Ustiindag tara
f mdan tasvib edildikten sonra nafia 
vekaletinc takdim cdilecektir. Bu ra
por, ~irkctle satm alma miizakeresin
de esas tP~il edecektir. 

Feci b ir kaza 
Nuri oynarken ilmik 
boynuna tak1larak 

boguldu 
Ciball civarmda Nuri ve Mustafa 

adlarmda iki ~uk diln sokakta u
cunu illmek yapt1klan bir ipi birl bi
rinin tizerlerine atarak oyun oynarlar
ken ipin ilmegi blr arahk Nurinln 
boynuna takllm~tir. 0 Strada ipin 
diigilmu fazla stkl~m1~ ve c;ocukcaltz 
bogulup olm~iir. 

c;ocugun cesedi diln adliye doktoru 
tarafmdan muayene edilmi~, cesed 
morga kaldlnlarak tahkikata giri-
~ilmi~tir. 

istanbulun iktisadi vaziyeti 

Miithi~ bir 
otomobil kazasi 
Belediyenin cop kam

yonu ile bir taksi 
carp1~t1 uc yarah var 
Dim Sara~haneba.~mda saat 2,30 da 

bir otomobil kazas1 olmu~tur. Bele
diyenin 1 numarah ~op kamyonu 
Fatihten Beyaz1da dogru giderken, 
Fatilie gitmekte olan 2457 numarall 
otomobil ile c;arp1~rm~ ve ii~ ~i ya
ralanm1~tir. 

Vaka ¥>yle olmu~tur: Qop kamyo
nunu idare eden ~fOr Rti~til Fatih
ten ald1g1 c;oplerle Beyazida dogru 
gi~rken, onden giden tramvay ara
basmm arkasm1 takip etmi~ ve tram
vay Sarachaneba~mdaki durakta 
durunca, tramvaya i;apmamak i~in 
yolunu degi~tirmek i~temi~ ve soluna 
donmil'ltur, _Kamyon bu s1rada Be
yaz1ddan gelen ve ~fOr Naz1mm ida
rcsindeki 2457 numaral1 taksi otomo
biline C(arpm1 t1r. 

Takside bulunan mii~terilerden 

42 ncl ilk m ktep muallimi bay Feh
rm ve kans1 mtithi~ bir ~1ghk ic;in
de bu ani ~arp1~ma ile otomobilden 
asag1 du~mu~le1:dir. Bay Fehmi yil
zilnim muhtclif yerlerindcn, kans1 da 
sol bogrimden yaralanm1~tlr. Yarah
lar Cerrahpafla hastanesine ~aldml
m1~lard1r. Taksi i,c>foru NaZJ.m da 
muhtelif yerlerinden yaralanmittir. 

Qbp kamyonu ~forti Ril~tii kam
yonun frcnlerinin tutmamas1 yilziin
den kazaya scbebiyet verdigini soy
lemi~tk. 

2457 numarah taksinin de bu ~r
p1~ma neticesinde camlan klnlnu~, 
c;amurluklan, kap1s1 ve ~isl, lls
tikleri par~alanm1~t1r. 

Zab1ta tahkik::i.ta devam ediyor. 

OTOMOBlL ~ARPTI BAYAN ~OHRET 
AGIR SURETTE YARALANDI 
~ror Mecidin otomobili diin tiskil

dar caddesinden gec;erken ~hret a
dmda bir kadma ~ f.ebltkell 
surette yaralami~t1r. Kadm Hade ve
remiyecek bir halde has~neye kald1-
nlm1~. ~for yakalan~tir. 

Vapor tarif eleri 
~irketi Hayriye ve Akay1n 

sonbahar tarifeleri 
~irketl Hayriye, Almy ve Hali~ ida

releri on gilne kadar son bahar sef er
lerini tatbika b~llyacaklardJ.r. Yeni 
tarif elerde ~irketl Hayriye ve 
Akaym gerek pazar ve gerekse Adi 
giinlerdeki vapur seferleri azalmak
tad1r. Yalruz havalann bozulmasma 
kadar pazar gtinlcri g~ postalan i~
letilecektir. Buna mukabil Hali~ ida
resinde vapur sef erlerl yaz seferlerin
den daha ~ok fazlalqmaktad1r. ~iin
kil yazm sayfiyclere giden Hali~ hal
kmm yerlerine donme zamam yakla~
m1~1r. 

Bir sarho§ bileiini kest i 
Mahmudpa~da oturan Ali admda bi

ri dim ak~ kendini bilmiyecek de
recede sarh~ olduktan sonra elindeki 
jilet b1~gile oynarken sol kolunun bi
leginl kesmi~ir. ~iryanlan kesilen Ali 
fazla kan zayi etmi~, baygm bir halde 
hastaneye kaldlnlmU}tlr. 

Halk partisi istanbul vilayet idare 
heyeti Istanbulun iktisadi vaziyetini 
umumi bak1mdan tedkik etmege ka
iar vermi~tir. Bu maksatla belediye 
iktisad mudini1 As1m Siireyya ile Ti
caret oda 1 azasmdan mtirekkep bir 
komi yon toplannu~ \'e c;ah~maga ba~
lanu~tll". 

- R1crr ede1im clmizi ~abuk tutun 
knr1m n redevse r: I I .. 

Yolcu salonu 
R1ht1ma 

Atatiirkiin 
hegkeli konulacak 

Galata nhtnruna yapllacak modem 
yolcu salonunun yakmda in~ma bq
lanacaktll'. Buranm istanbulun deniz
den bir kapts1 olacaglill d~linen alA
kadarlar salonun c;ok gi.izel bir ~kllde 
yaptlmasm1 kararl~tlrmi~ardlr. 

Bunun ic;ln nht1ma biiyilk bir mey
dan yaptlacak ve buraya da uzaklardan 
gorWebilecek yilksek bir kaide tizerlne 
Atatiirkiin bilyilk bir heykeli konacak
tir. Meydan ii;in ecnebi miltehass1sla
rmdan gonderilen plan ve projeler be
genllmediginden yerli mimarlar1m1za 
yeni bir proje hazirlatllmaktadlr. 

Deniz vas1talarmda s1k1 kontrol 
Altmci ~be tarafmdan bLitUn deniz 

'esaiti s1k1 bir surette kontrol edil
rnektcdir. Bu kontrollar cumartesi ve 
pazar gunleri limanm muhtclif nok
talarmda ani ve kontrol motorlerile 
yap1lmaktad1r. 

Bu suretlc ehliyeU olmiyan veya 
vakti ge~tigi halde ehliyetnamesinl 
degi~tirmiycnlerden 25 lira para ceza.st 
almacaktir. 

Yalmz yakalanmad1gi halde kendi 
kendine altmci ~ubeye miiracaat eden 
bu kimseler cezadan kurtulacaklardlr. 

Deniz ticareti 
Y eni kat bitince memur 
kadrosu geni§letilecek 
Deniz ticaret diretorliigii blnasmm 

genl~Ietilmesi ic;in arkasmdaki klsma 
bir kat daha ilave edilmektedir. in~
at biter bitmez i;;ube kadrolan tavsih 
edilecek ve yeni memurlar ahnacak
tir. Baz1 ~ubeler yeni yap1lan kata 
yerle~tirilecektir. Bilhas&a fen heyeti 
kadrolan pnifletilecek bu suretle va
pur muayenelerinin seri blr surette 
yap1lmasi temin edilecektir. 

Bundan bqka deniz ticaret direk
Wrlilgii binasmm iiswnde bir de tel
slz istasyonu kurulmas1 d~iinillmek
tedlr. Bu takdirde buraya 500 mil da
hilinde muhabere eden telsiz aleti ko
nacaktir. 

Bir Amerikan ~irketi Turkiyenin 
iktisadi ve maarif hareketlerini 

filme alacak 

Beyoglunda gene; klzlar goruyorum. 
Kimi gogsune cNormandi> kimi de 
cKUin Mari> yazdmm~, oyle geziyor
lar... ......., 

Hele ikl ikiz karde~ midir. nedir? .. 
iki sa~ k1z var. Mavi elbiseler gi
yiyorlar, mavi kurdela taklyorlar .. ma
lum ya mavi kurdela denlz rekorunu 
alan gemiye verllir.. gogilslerinde de 
kocaman harfierle Normand! ve Killn 
Marl yaziyor. 

Bu karada, caddede, sokaklarda do
l~n Normandilere, Killn Marllere 
baktl~ giilecegim tutuyor ... 

BOyle uzaktan isimlerini i~te1ek bu 
gemiye ~k olan gen~ klzlar ya Nor
mandiye yahud Killn Mariye binmlf 
olsalardl ne yapalard1 acaba? Nor
mandi ve Killn Marl lsimlerlni acaba 
nerelerlne yazarlardl?. Mesela almla
nnm. ortasma ... 

Yahud da hapishanelerde ki.iret 
mahkt'.imlarmm dogme usulile yapt1k
lar1 gibi kollanna, gbgtislerine ... ~u tn
sanlann klymet ol~iileri ne tuhaftll'. 
Bazan bir roman milyonlarca gen~ la
Zl aglat1r .. bir roman sahifesi milyon
Jarca gbz yasi damlasile islarur. Lakin 
hi~ bir gen~ klz ~1klp da elbisesinin 
tam gogsiine bir roman ismi yazip ta
s1maz .. sonra blr ticaret gemisi. atlan. 
tigi en ~abuk ge~en bir vapur yap1lll' .• 

Haydi igneler, iplikler, ipekler ele 
almr, bilyuk bir itina ile gogilslere I~ 
lenir: Normandi, Ki.iin Mari .. 

Anlayamad1g1m bir zevk, anlayama
d1g1m bir k1ymet ol~iisii ... 

Bir tlcaret vapuru gogtislere kayde
dilecek kadar insanlara adeta bir ideal 
haline girer mi?. 

&w gen~ klzlar gogtislerine muhalc
kak bir islm yazmak, ipekle ~lemet 
fstiyorlarsa yeryiiziinde biiyilk sanat
kAr rm yok? Bilyiik kahraman rm yot? 
Bunlann isimlerini gogiislerinde ta
~1salar daha iyi olmaz mi?, 

HF. Es 

Muamele vergisi 
Baz1 fabrikatorler 

iptidai maddeler icin 
muafiyet istiyorlar 

Muamele vcrgisinde tadilAt yap11-
masm1 isteyen sanayiciler ticaret o
dasmda toplanttlanna devam edlyor
lar. Dyiin de 1trlya~llar i~tima ederek 
bu husustaki dileklerini tesbit etmi~ler, 
ticaret odasma vermi~Iercllr. 

Makama vesaire gibi bazi sanayiclle-
1in kullandlklan iptidai maddelerin 
muamele vergisine tabi olmamasi yenl 
bir vaziyet dogurmu~ ve bir kts1m sa
nayiciler de kendilerinin bu vergiden 
maaf tutulmas1 lAzim geldigini iled 
siirrnii~lerdir. 

Bir milddet evvel ~hrimhe gelen 
bir Amerikan filim ~rketi miimesslll 
Ttlrkiyedeki maarif miiessesat1 ve rnek
teplerln filimlerini almak ic;in hiiku
metten miisaade alnn~1r. 

~irket milmessill, ~ini bu kadar 
mahdud bir sahaya inhisar ettlrmek 
istemem~. Ankaraya giderek cumhu
riyetin llAnmdan sonra Tiirkiyede 
ilim, idare, siyaset, ekonomi, fennt, s1-
nai sahalardaki biitiin tekamilllerin 
filimlcrini ~ekmek i~in mtisaade iste
~tir. Bu miisaade de verllmi~tir. ~ir
ket yakmda faaliyete bqhyacaktir. 

Ticaret odas1 bu vaziyeti tetkik et
mekte ve sanayicilerin dilekl~rim top

layarak incelemelerini gelili?letmekte
dir. Netice yakmda vekAlete arzedile
cektir. 

Floryan1n iman 
Gelecek seneye tren yolu 

arkas1nda ko1kler 
yapdacak 

Floryanm iman hakkmda haz1rla
nan projenin birinci k1smi bir aya 
kadar tamamile ikmal edilecektir. 
~imdiye kadar yap11an -soyunma 

kabinelerl bu seneki ihtiyac1 klsmen 
telMi etmi~tir. Bunun i~in daha bir 
1ruwn kabineler yap1lacakt1r. 

Yeni kabineler ~mdiki soyunma 
yerlerinlil arkasmda ve 36 tane ya
p1Iacaktlr. 

Bundan sonra Florya imanmn 
ikinci ktsmine gelecek seneye bqla
nacakbr. - Programm bu klsrmnda 
tren yolu arkasmda ve belediye ta
rafmdan istimlak edilen erazide k~
ler, binalar yap1lacaktir. 

Belediye, bu binalan gayet zarif 
ve her tlirlli konforu ihtiva edecek 
~ekllde ~aptirncak ve yaz mevsimin
"" k r :i verecektir. 

GOlle ile oynarken 
f?ehzadebqmda Zahid ve Nurl ad

larmda on al ti ya~lannda iki ~ocuk 
diln ellerine gec;irdikleri bir giilleyi a
tarak milsabakaya ghi~mi~lerdir. Bun
lardan Zahid bir arallk gfilleyi hlzla 
f1rlatmca oniinde duran Nurinin ka
fasma ~Ul1'br. Bqmdan tehlikell 
surette yaralanan Nuri baygm bir hal
de hast.aneye kal~, Zahid yaka
lanarak tahkikata ~Innn,tir. 

Tahvillerimizln vaziyeti lyl 
Milli tahvillerlmiz iyi vaziyetlerlnt 

muhafaza ediyor. Unltiirk diln 23,75 
den ~llnui;, ogle iizerl 23,77, 5 kuru
~ kadar ~~tlr. ~ dogru 
tahviller 23,70 sat1c1 bulmu.,tur. Pa
ris borsasmdan fiat diin de gelme
digi i~ln tahvWerin oradaki vaziyeU 
bllinmemektedir. -----

Elektrik, havagaz1 tirketlerinln 
makbuzlar1 

Elektrik, havagazi ve su i;irkett gibl 
amme hizmeti goren i;irketlerin fim
diye kadar makbuzlarma yap~tirarak 
halktan aldlklar1 pul paralan hakkm
da birc;ok ~kAyetler yap1lrn1~t1. Bu ~i
kAyetlerl tedkik eden Naf1a vekalett 
bu ~irketlerin makbuzlanna ) ap1~tira
caklan pullarm paralarm1 bundan 
sonra kendilerinin Odemesini ve halk
tan big bir cihet<;e para almma uu 
alakadarla1a teblig etmi~br. 
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Sigortaya aid her mU$killniz hakkrnda gi$elerinden meccanen malQmat a labilirsin iz. 

Bahkesir halkevi 
kOylerde ~ah$1yor 

Ev, koylerde gosterilecek faaliyet 
i~in bir program haz1rlad1 · 

Bahkesir (~m) - Memleketin 
t~al ve mill1 ilerle~ i~in tam. bir 
enerji Ile ~~n te~kkiiller i~inde, 
Ballkesir Halkevini en ilerde d~iin· 
mek 18.zimchr. Evin muhtelif sahada· 
kl geni{; faaliyetini b~ yaztlara b1· 
rakarak bugiin (koycilltik) ~ubesinin 
~asmdan bahsetmek istiyorum. 

Ballkesire bagll koylerde Slhhl ve 
sosyal kalkmmayi kendine ~ edinen 
Halkevi bu yoldaki ~al1~asim bir 
programa baglami~ ve i~ Uk defa 
(Karaman) koyUnden ~lanu!?tir. 

~en aym ilk giinlerinde il s1hhat 
direktorii ve 11 koyciiliik biirosu ~fl 
ile koyciiltik ~ubesinden bir ka!t uye, 
Karaman koyiine giderek yapllacak 
"leri yerinde kararl~1nm~ir. Bu 
programa dayanarak g~en ay i!;inde 
~nlan i~leri sirasile yaziyorum: 

KoyUn biitUn evleri g0zden g~iril· 
~ harap ve baklms1z olan evler te· 
mizletttirllerek s1hhate uygun bir ha· 
le konmu~tur. 

350 metre uzunlugunda bir kana· 
lizasyon yap1larak koy ~ama~rhane· 
siltln ve 32 evin mecralan bu kanali· 
zasyona baglaruru~trr. Bu suretle pis 
Te kirli sulann sokaklara yayilmasi
mn oni.jne gec;il~tir. Aynca SU bi· 
rlkintileri kumla doldurularak sokak· 
Jar tqla d~~ir. Yakmda k<>yUn 
biltiin sokaklan kaldmmla do~etile
cektir. Btitiin koye i;ii;ek as1s1 tatbik 
_, ·- . 

edilmiftJ,r. 
KOyiln miinasib yerlerine 500 agac; 

diktlrilmi~ ve bu aga~lar numara si

rasile tesbit edilerek her koyltiye (5) 

agai; verilmek suretile bunlarm yeti~
tirilmesi ve muhafazasi temin edil
~tir. Her koylil kendi agac;larmdan 
mesul tutulacaklardlr. 

Koydeki yatl mektebinin yatakha
nesi gayri slhhi goriilerek milnasib 
~ir surette geni~lettirilmesi ve bir eti.iv 
ile hamam in~as1 ic;in killtilr direktor
Higi.inden tahsisat almm1~ ve aynca 
Halkevi sosyal ~ubesinin para yard1-
rm da saglannu~tir. 

Mektepte zay1f gorillen ~uklara 
20 ~ bahkyagi gonderilmi~tir. Kara· 
man koyi.inde ~~Ian bu i~er, s1ra
sile diger koylere de tatbik edilecek
tir. Halkevinde her pazartesi aksam1 
yalmz koylillere mahsus olmak fuere 
sinema gosterilmektedir. 
~ ver~ ic;in Bahkesir pazarma 

inen koylUier sinema salonunu dol
durmakta ve kendilerine filimden 
b~ka aynca Turk istiklal ve inkllab1 
ve s1hhi bilgiler hakklnda konf erans
lar verilmektedir. Bahkesir Halkevi, 
bu giizel c;al1~masm1 eski parti ba~kam 
Kiltahya saylav1 Lutfi Klrd.~rm yil.k
sek idare sistemine bor~udur. Bunda 
Asbqkan Feyzl S<>zilnertn ve Halkevi 
iiyelerinin iftihar ve gurur hissesi 
vard1r. 

lzmirin kurtulu' bayram1 
(Baf tarafl birinci sahifede) 

kit vas1talan bayraklarla siislen
mi~ti. 

Halk, bu mesut gi.ini.in sevincile er· 
kenden dl~anya !;lkmi~ ve gec;it res
minin yaptlacagi yerde toplanmi~ti. 

Biri sabahleyin, digeri ogleden son
ra ild kutlama merasimi yap1l· 
nu~tir. Sabahleyin saat sekizde iz
mirde bulunan mebuslar, resmi d.ai· 
reler erkaru, Halk partisi idare he
yeti A.zalan, resml ve hususi miies
..seseler miimessilleri, belediye erkam 
Halk partisi merkezinde vali ve parti 
~am B. Fazll Giil~in riyasetinde 
toplanarak otomobillerle Halkapmar
daki ~itlige gidildi. 

Burada aziz ~hitlerimizin bqm· 
da Halkevi namma istanbul edebiyat 
fakiiltesinden B. Abdillkadir Kara· 
ban bir nutuk sayledi ve c;elenkler 
kondu. 

i;lehitler libidesi kar~1smda yer alan 
atlI miifreze komutam da gok alk1~
lanan bir nutuk soyledi. istiklal mar
~ <;almd1. Askeri miifrezenin havaya 
ii<; el silfill ate~ etmesi ile saygi Odevi 
yerine getirildi. 

Saat onda vali ve Halk partisi ba~
kam B. Fazll Gille<; hiikO.met mey· 
danm1 dolduran kalballk - bir halk 
kiitlcsinin huzurunda bir nutuk soy· 
ledi ve c;ok alkli,;land1. Hiikfunet kcr 
nagma ~11 bayrag1miz <;ekilirken 
izmir mi.ithi~ bir alkl~ tufaru ic;i.nde 
~mhyordu. 

Bundan sonra asked gec;it resmi 
b~lad1 ve birinci merasime nihayet 
verildi. 

fKiNCi l\lERASiM 

Saat 15,30 da onde miistahkem 
mevki bandosu oldugu halde biltiln 
mektep talebelerinin, izcilerin, cemi· 
yetlerin ~tirakile muazzam bir g~it 
resmi yaplldl. K1~la avlusundan ha· 
reket eden bu alay, Kordonu doldu· 
ran kalabal1gm allo~lan arasmda 

Cumhuriyet meydamna geldi. 
Bu s1rada Ataturk heykell oniinde 

isti.klal mar~1 c;alm1yordu. Burada da 
nutuklar soylendi ve alay Mustafa 
Enver caddesine kadar giderek da· 
filch. 

Gece, biiyiik fener alaylar1, yer yer 
eglenceler tertip edildi. 

izmirliler, bugiinii yaratan bi.iyiik 
onder Atatilrke ve ismet inonii ile 
kaluaman orduya minnet ve silkran
lanru sevinc; gozy~larile izha~ etmek
te ve bugiini.in ~ehitlerinin aziz ruh· 
larrm taziz etmektedirler. 

. FUARI 160 BiN Ki~i GEZDi 
Izmir bugiin tarihi bir giin ya~· 

mak milnasebetiyle ~ok kalabahktir. l 
Bu miinasebetle arsmlusal altmc1 fu-
arm ziyaret~ileri de c;ogalnu~1ar. \ 

Ziyare~lerin yekfuiu 160 bini bul· 
mu.,tur. Esasen pek cazip olan fuar 
buguniln ~erefine emsalsiz bir suret
te siislenmi~tir. 

- --· 
Frans1z hava Osleri 

Paris 9 (A.A.) - Fransa hava kuv· 
vetlerinin yeniden tanzim ve tensiki 
hakkmdaki proje) e nazaran, Frans1z 
hava kuvvetleri, dart ilsse taksim olu
nacak, bu ilslerin merkezleri Palis , ' 
Teurs, Aix en Pravenance ve Dijon se-
hirlelinde bulunacaktir. · 

KudOste mOsademe 
Londra 9 (A.A.) - Alman njans1, 

Kudilste bir ka~ saat silren bir milsa
demede ti~ ingiliz polisinin oldiigiinii 
bildirmektedir. -----

Macaristanda o~ gun sorecel< 
bakanlar toplantis1 

Budap~te 9 (A.A.) - Bugiin ba· 
kanlar meclisi bi.iyiik bir toplanti yap. 
~tir. Toplanti ii~ giin siirecektir. 
Bugi.inkil celseye biitiin bakanlar i~· 
tirak etmi~lerdir. 

Toplantida bilhassa i~ i~eri gorii· 
~iilmti~ ve bundan sonra dlli! i~leri 
bakanmm uzun bir raporu okun. 
IDUftur. 

Siyasi icmal 
(Ba~ tarar1 1 inci sahifede) 

Fransamn Lehistan istiklciline 
ehemmiyet vermekle beraber Avrttpa 
politikasznda cografi ve askeri mevkii 
itibarile gayet miihim bir ti.mil olan 
bu devleti kendisine bir peyk olarak 
lcullanmak istemesi ve bilhassa Rus· 
Zarla kar$?likli yardtm muahedesi ak· 
detmesi Lehistani Fransadan son de· 
recede sogutmu~ ve aradaki ittifak mu· 
ahedesini gev~etm~ti. 

Fransamn bu politikasi kar~isinda 
Lehistamn busbiUiin f~ist grupuna 
girecegi muhakkak idi. M. Blum ka· 
binesi bu tehlikeyi gordilgiinden Le
histan ile tedafiii ittifak milnasebatznz 
normal bir hale getirdi. Lehistan as
keri ba~ milfelti$i general Rydz-Smigly 
ile yapzlan anla$ma ile Fransa techizat 
ve teslihat tedariki ve demiryollar in
$asi hususunda Lehistan mali 
ve teknik yardimlarda bulunmakta 
devam edecektir. Bu milnasebetle 
Fransa Lehistanla <;elcoslovakyanin 
arasmi bulmak istemi~ ise de Leh ge
neralz anla~mamn teknik sahasz ha
ricine r;zkmaga razi olmamz~tir. 

Binaenaleyh Lehistanm Almanya ile 
1934 senesinde yaptzgz vc aradaki bu
t ii1L meseleleri halleden anla~ma de· 
vam etmektedir. Lehistan halti <;ekos· 
lovakyayi kendisine ve (Leh) zrkzna 
en bilyiik dii.$man saymaktadzr. <;e
koslovakya lz ududunda yaptzrmakta 
oldugu istihko:mlarm ve hava iisleri
nin in$asznz tatil ettirmemi~tir. Yal
nzz Lehistan Frans a ile eski ittif ak mil
nasebatzm tekrar normal hale koy· 
mw;fur. Sovyetlere taraftar politikada 
israr eylediginden dolayz Titiileskonun 
suktttu 11.zerine ~mdi Lehistan Roman
ya ile mevcud ittifakzni normal bir 
hale koymaga galz$acaktzr. 

Y~ni yeni emareler Avrupada fa$ist 
devletler arasmdaki tesanildiln kuv
vetlenmekte oldugunu gosteriyor. 
Nurenbergde toplanan milli sosyalist 
kongresine italya fa#st partisi bir 
heyet gondermektedir. Sovyet Mil· 
dafaa komiseri dahi son nutkunda fa
!jist devletlerin Sovyet diyarzna hii.cu.· 
ma hazzrlanmakta olduklarzm soyle· 
mi~tir. 

M. Hitler 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

- Almanyada Nurenbergte ne ka· 
dar kuvvetli ve bol~vizme kar~ mu· 
kavemete ne kadar azunk;ll oldugunu 
gosterecektir . 

M. HfTLERiN BEYANNAl\IESt 
Nurenberg 9 (A.A.) - Kongre bu· 

giin M. Rudolf Hessein bir nutku ile 
a~Ilm1~br. Milteakiben Adolf Wagner, 
M. Hitlerin kongreye hitab eden be· 
yannamesini okum~tur. M. Hitler bu 
beyannamesinde Nazi rejiminin ~n 
do rt sene zarf mdaki faaliyetini gozden 
gegirmekte ve Almanyanm ~imdi ar
tik dahili sulhten miistefid bulunmak· 
ta oldugunu beyan eylemektedir. 

M. Hitler, dort senelik yeni bir plan 
yap1lm1-? oldugunu bu planm tatbiki 
sonunda Almanyanm 1?imdiye kadar 
ithal etmek mecburiyetinde bulundugu 
iptidai maddeler baklmmdan tama
miyle miistakil olacagm1 haber ver
mektedir. Bu planm tatbikine yeniden 
slllhlanma programinm tatbiki hi
tam bulduktan sonra ba1?lamlacaktir. 

M. Hitler, bundan sonra Alman mu. 
letinin hakkl hayat1 namma Alman 
mtistemlekelerinin iadesini istemi~tir. 

Morning Post M. Blumu 
methediyor 

Londra 9 (A.A.) - Morning Post ga
zetesi, M. Bluma tahsis ettigi c;ok sita
Nli ba~makalesinde, M. Blumun he· 
men hemen imkansiz olan bir i~de ce· 
saretini muhafaza ettigini ve Fransa 
adma, bir partinin degil insan11gm 
nef'ine olarak soz soylemi~ oldugunu 
kaydetmektedir. 

I 

BOkre1te miihim 
mozakereler 
(Ba~ tarafI 1 inci sahifede) 

GOril~meler, bilhassa Milletler cemi
yetinin islahma aid projelerle Lokar· 
nocu devletlerin miizakereleri hakkm
da cereyan edecektir. Tuna havzas1· 
na aid rneseleler gorii~illiirken Avus· 
turya meselesi, gec;enlerde aktedilmi~ 
olan Alman - A vusturya i tilaf1 ve A vus· 
turya ordusunnu te~ekki.ili.i dolay1sile, 
muzakeratm merkezini teskil edecek· 
tir. ' 

Kiic;iik itilaf konseyi, Macaristanm 
Triyanon muahedenamesinin askeri 
ahkam1m ihlal etmesi takclirinde Kii· 
!;ilk itilafm nasll bir hath hareket 
ittihaz edecegi hususunu da tetkik 
eyliyecektir. 

Kilc;i.ik itilaf konseyi, iktisadi noktai 
nazardan merkezi Avrupada mesai 
birligi yapllmas1 meselesinin heyeti 
mecmuasm1 da tetkik edecektir. 

Nihayet konsey, Frans1z - Leh tesri· 
hi mesaisinin akisleri ile de me~i o· 
Incaktir. 

Nobetc;:i ecza n eler 
Bu ak~ nobet~i eczaneler ~unlardir: 

~i{'li: Kurtulu{l caddesinde Necdet, 
Taksim: Nizamedclin, Beyoglu: kan· 
zuk, Yeni~ehirde Baronakyan, Bos· 
tanba{lmda: itimad, Galata: is
met, Kas1mpa~a: Vaslf, Haski:iy: Hahc1-
oglunda Barbut, Eminonil: Agob Mi
nasyan, Heybeliada: Tomadis, Btiytik
ada: Merkez, Fatih: Veznecilerde U
niversite, Karagiimrtik: Ali Kemal 
Giindogdu, Baklrkoy: istipan, Sari· 
yer: Asaf, Tarabya, Yenikoy, Emirgan, 
Rumelihisarmdaki eczaneler . .AkSaray: 
Cerrahpa~a ~ref, Be~t~: Vidin, 
Kad1koy: Sogtitlii ~e~ede Huliisi Os· 
man, iskele caddesinde Saadet, Us· 
kildar: Merkez, Fener: Balatta'Hiisa· 
meddin, Bayaz1d: Asadoryan, Kii<;ilk· 
pazar: Necati, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Alemdar: Ali Rlza, ~ehremini: 
Topkap1da Nazim. 

(BOR SA I 
Istanbul 9 EylOI 1936 

(AK~AM KAPANI~ FiATLERf) I 
Esham ve Tahvili& 

1st. dahilt 97,- It B. Hamiline 10, 
Kuponauz 1933 • Miiesals 80,~ 
i5tikrUJ 97,- T. C. Mcrkez 
Orutiirk I · 23,n,112 Bankasi 81,_;; 

• 11 22,05,- Anadolu hiase 25,15 
• ID 22,30,- Tclcfon 7,-

Mfunessil I 46,45 Terkos 12,50 
• 11 45,40 <;imento 12,90 
• III 1ttihat detir. 8,60 

It Bankasi 10, Sark • 0,70 

(Para (~k fiatleJI) 

Paris 12,06,- Prat 19,21,-
Londra 638,- Berlin 1,97,33 
Nev York 79,25,- Madrit 7,19,30 
Milano 10,10,- BclaT&d 34,75,67 
Atlna 83,85,75 

Zloti 4,21,65 
Cencvre 2,43,98 
Briikscl 4,69,97 Pcnie> 4,25,60 

Amsterdam 1,17,20 Bilkrc~ 101,18,62 

Sofya 63,83,88 Moskova 24,87,50 

YENI NE~R1YAT: 

Hoiivut lstaubul magazin 
Bu mecmuanm I 0 eyliil tarihli niisha-

9J ~ok zengin yanlar ve giizel resimlerle 
~1kmJ§br. 

N i$an toreni 
Bayan Vusatm Kin Bayan Nesrin 

ile top~u silbaylanmizdan Feridun 
Erturkan (930 - 22) nin ni~n tOren
leri Bak1rkoyiinde biiyiik anneleri ba
yan Miiberramn yabsmda bir ~k 
miimtaz zevatm huzurlarile yap11ni1i;;· 
tir. Gen~ ni'Pnblara saadetler dileriz. 

Suadiye Plaj 
tiyatrosunda 

C uma ak§am121,45 de 

~IR IN 
TEY ZE 

Cumartesi Biiyiikada 
iskele tiyatrosu 

5 A R A Y Sinemas1 
Y eni k1~ mevsimini 

IRENE DUNNE ve RICHARD Dix 
tarafmdan temsil cdilmi~ 

KAHRAMAN HAYDUD 
~k ve ~acera filmi ile a~1yor. Bu filmin liiks ve zenginliki ile pek 

mukemmel §arkilan ve mizanseninin ihtifaJDJ calibi dikkattir. 
llaveten: <;IN PORSELENLERI tamamen renkli Silly Senfony. 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1 - <;amllcada me~hur semt (7) 
Suz, siz (2) 

2 - Dilenci (4) Beygir (2) 
3 - Emeller (4) Askerlerin bina• 

SI (5) 
4 - Su ta~1yan (4) T~ (4) 
5 - Bebek (5) Di.il?me, dovme ni• 

das1 (3) 
6-Ke~if (4) 
7 - Muzari (2) Barmchrmak (5) 
8 - Lezzet (3) Merasim (4) 
9 - Avuc; i<;i (3) Sllinmi~ (5) 
10 - Kama (4) Tatil giinii (5) 
Yu Ulrdm: ~agi : -1 - Salland1r (2) Cilt halinde for· 

ma (5) 
2 - Akar su (5) Tahammilr eden 

madde (4) 
3 - Hiddetli (4) Aga~ kolu (3) 
4 - Kum degil (5) 
? - Ka = Aynen (2) Elbise (5) 
J - Resmi mac;lar (3) Garip (6) 
l - Az s1cak (4) Eski turk cenga

v ni (5) 
8 - Bahri Ahmer (8) 
9 - Denk (5) Ka - Aynen (2) 

10 - SO.z dinler (7). 

GE<;EN BULMACANIN HALLI 

Soldan saga : 1 - Mayonez - Li, 
2 - Ayar - isal, 3 - Yarchm - Ak, 
4 - Ant - Aras, 5 - Ad • Ittlla, 6 -
Kamarot, 7 - Oluk - ~arap, 8 - Ak• 
?8J\, 9 ·'- Kar11, 10 - Taka • Nokta, 

'tukardan a~agi : 1 - Maydanoz, 
2 - Aya • Dal - Ka, 3 - Yara - Ku• 
~ak, 4 - Ordu - Ak - Ar, 5 - Itir J 

Al, 6 - Ta~n, 7 - Zi - Attar, 8 -
~an - Raik, 9 - Sakal - An, 10 -
11 - Sarp - Ma. 
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DU~UNCELER: 
,. 

R A D y 0 
Radyo yeni ellere gegti. Bunu gaze

telerde okuyup ogrendik. 
Bundan sonra benim kendi payima 

radyodan bazi beklediklerim var. Bi
rer birer sayayun. 

Mesela, en evvel, radyo makinalan
nm li.iks e~ya olmaktan ~1kanlmas1. 
icabeden muamelenin bir an evvel ya
pllmas1yla bu makinala1m ucuzlatt1-
nlmas1. 

Sonra, programda dilnya haberle
rine derhal daha fazla ehemmiyet ve-

DOSTJ .. A 

Tabii dti~man -
lar dost oluyor
lar. 

Milletlerin bili
bit ini bogazlamak 
i¢n hazirl and!k-
lan bu devirde bi-

1' birle1lne tabiat
tan dil~man olaD 

\ 

hayvanlarm aosi; olduklarm1 gori.iyo
ruz. Resmimiz ingiltere hayvanat bah
c;;esinde dost olan, di.i~manl1klanm unu
tan kopek ile tav~an ve lm~u gosteri
Yor. Ayni -;;anaktan ne biiyuk bir sa
:rnimiyetle su igiyorlar. 

2000 SAHiFELiK J\IEKTUP 

Bundar. · :i sene evvcl Viyanall gil
zel bir ki Manca ile Karl sevi~iyor
lardi. Mane. Karll ~ok sevdigi halde 
biraz da g0ste1i9i sevdigi i~in b~ka 
erkeklere gezmeyi ve bu suretle diger 
kizlart klskandlrmay1 seviyordu. Karl 
Mancanm bu halindcn i:;ikayet ediyor. 
Fakat bir tiirlil klzi bu Adetinden vaz
gec;iremiyordu. Bilhassa Vogel ismin
de zengin bir erkekle gezmesi a~lk gen
ci biisbiltiln gileden g1kariyordu. 

Nihayet Karl bir gun dayanarmya-
1·ak Vogelle :.1ancay1 bir arada gorii.n
ce Vogele hilcum etti ve rakibini ya
l'aladi. Ort can kayl>oldu. 

Manca o :zamandanberi sev:gilisinin 
tnevcudiyetinden hig bir haber alrm~ 
degildir. Fakut yaptigma nadim olan 
geng k1z iki sene evvel Karla hitaben 
~km1 anlatan mektubunu yazmaga 
clevam etmektedir. Bu mektup bugiin 
2000 sahifeyi ge(;mi~tir. Manca bir giin 
Karlm geri gelecegine ve mektubu oku
yarak kendini aff edecegine inanmak
tarur. 2000 sahifelik mektubu okuya
Cak sevgiliye Allah sabir versin. 

EN ESKi KiTAP 

Yeryi.iziiniin en eski kitab1 Filistin
de, Nablus'dadir. Bu kitap Musanm 
be~ kitab1dlr. Nablus'daki cild Isa dog
:tnadan 1451 sene evvel, yani Musevl
ler Filistine girdikten 12 sene sonra ya
z1lm~tir. 3,387 sene evvel... 

rumesi. Haber servisinde o giin ak
~am gazetelerinde ':1lknu~ olan ajans 
telgrafiariyla kifaf 1 nefis edilrnemesi. 

Tiyatro mevsimine girildigine gore 
hem i;>ehir tiyatrosundan, hem de me-
sela Na~id'den transmisyonlar yapu
masi. 

Halk musikisinin yalmz eski plak
lara inhisar ettirilmemesL 

Sonra .. sonras1 sonraya ~imdilik bu 
kadar yap1lsm yeter. 

Orhan Selim 

, 
• 

DOKSAN DtL 
Bin bir telden saz c;alanlar oldugu 

gibi, yetmi~ iki dilden soyliyenler de 
vardir. Mesela gegen asirda ya.5a~ 

olan Kardinal Mezzofanti 65 dil bilirdi. 
Bugiln bu rekorun lnnld1gm1 ogreni
yornz. 

Bir Frans1z misyoneri, Evek Billiye 
frans1zca, latince ve ispanyolcadan 
ba.;;ka, Filipin adalarmda konu~ulan 
87 nli de biliyormu$ ... 

Yeryi.izi.inde bu dilleri bilen yegane 
ad~.md1r. Bu Evek Filipin adalarmm 
ko~e bucagm1 dola!}mI$ ve her gi ttigi 
yerd" yerlilerin dilini de ogrenmi$ ... 

BULUTLARDA ALTIN MADENi 
Prruda, sarp, yalgm bir dag tepesi. 

Tam 4,500 metre yiiksek bir tepe. Bu 
tepede, yuzlerce insan, en modern a
letlerle altm 91kanyorlar. 

Bn altm madeni, cenubi Amerikarun 
en zengin madenidir. Bu madeni i~
letmek uzere 1932 de kapitalist bir grup 
teessils etti. 1933 de tayyare ile tepe
nin ke~fi yap1ld1. 459 m;u~ta tepeye 
740 tonluk makine nakledildi. 

Bu tepe bulutlardan yi.iksektir. Ka
lm bir bulut tabakas1 ile yeryilziinden 
ayrllmaktadlr. Bugiin tayyareler altm 
c;ubuklan yilkleyip yeryi.iziine indiri
yorJar. 

ASLAN DEGERi 
itaya - Habc~ harbi ~unu bunu ya

p1p. buna ~una sebep olduktan ba~ka, 
bir de aslan fiatlerini ytikseltmi~. At 
cambazlarma, hayvanat bahc;elerine 
gonderilen aslanlan Habe~istanda in
sana al1$tlrirlarm1$. ~imdi ise bu mil
essese dag11n11~ ve piyasada aslan fi
ati yi.ikselmi~. Bir yavru a.slan 1,000 
frank, bilyiik aslan 2,000 franga ~1k
nui;;. Harpten evvel yavru aslamn de
geri 65 franknu~. 

HAV ADA TELEvizYON 
Haber Londradan btitiln dunyaya 

yayilcll: 
ilk defa olarak, bir tayyarenin yol

cular1, oturduklan yerde, 1,200 metre 
a.!?<:1.g1lanndaki bir galgih kahvenin 
dar.slarim seyretmi{iler, mu1jkasm1 
dinlemi~ler. 

tstikbalin tayyare yolculari tayyare
de canlan sikllmadan seyahat ede
cekler: Televizyon sayesinde ! . 

Bir kad1n kurbaga dogurdu 
Hilkat garibesinin kafas1 kurbagaya 
kollarile bacaklar1 maymuna benziyor 

Kurbagaya benzeyen hilkat garibesi 

Topkap1da, Beyaz1daga mahallesinde Ian ve bacaklan da maymuna benzi-
oturan ~imdiye kadar yedi gocuk do- yor. Alm ve <;enesi hig yoktur. delik-
gurmu~ olan bir kadm kurbagaya siz ve yass1 bir burunun ustiinde iki 
benzer blr hilkat garlbesi dogurmus- gozii vard1r. Vticudu mosmordur. Bu 
tur. Bu hilkat garabesi miithis bir s~- hilkat garibesi olil olarak dogtnU~tur. 
l'ette kokuyor, kafas1 kurbagaya, kol- Lohusarun slhhati yerindedir. 

A&JAM 

Babk avc1l1gi 
Avc1hitn ne suretle 
yapilacag1na dair bir 

talimatname hazirlanacak 
Ballkc;1hguruzm inki~af1 ic;in tedki

katta bul unan bahk~Jllk mii tehasSISl 
bu yoldaki ga11~malarn11 bitir~tir. 
Ballk avclllgmm muntazam bir ~ekil
de yapllmas1 igin bir talimatname ha
zirlanacakt1r. Yaptlan tedkiklerde bir· 
~ok yerlerde ballk avc11.Igmm bahk yu .. 
murta ve yavrularma zarar verilecek 
bir :;;ekilde yap1ldlg1 gorillm~tur. Bil
hassa gizli gizli hala bomba ile ballk 
avland1gma da raslanrm~tir. 

Bilhassa derin sularda yap1lan bom
ba avc1llg1 en klymetli cins ballklarm 
maholmasma sebep olmaktad1r. Yeni 
talimatname ile mevsimsiz yaptlan ba· 
llk avclligllllil da oniine ge~ilecektir. 

Yaptlan tedkiklerde sularlffilzdaki 
baliklarm ne zaman ve nerelere yu
murtlachklan ve hangi mevsimlerde 
nerelere hicret ettikleri anla~lldlg1 igin 
bilhassa yumurtlama zamanlarmda 
bahk avclllg1 yapll.masmm oniine ge
~ilecektir. Marmara civarmda bulu
nan ta th sulanm1zda ':10k nefis tatll su 
bahklart bulundugu gorillmii~tilr. Bu 
mmtakalarda konscrve imalathaneleri 
yap1lacak ve bu ballklarm laz1m gelen 
$ekillerde avlanmas1 ic;in de bir te$ek
kill kurulacaktir. 

Bundan ba~ka Karadenizdeki ye~il 
ve kiz1I umak havzalannda miihim 
miktarda havyar istihsal edilebilecegi 
de anlas1lmist1r. Bu hususta da tedki-. . 
kat yap1lmaktad!r. 

Go~menler geliyor 
Hisar vapuru Kosten

ceye hareket etti 
Romanyadan yurdumuza gelecek 

g~menleri yiiklemek i9in Hisar va
puru Kostenceye hareket etmi~tir. Bu 
mevsimin ilk muhacir kafilesi bu va
purla bir haftaya kadar gelecek ve iz
mlt koylerine yerle~tirilecektir. 

Bulgarlstandan gelecek muhacirleri 
ta.!?1mak uzere NaZllll vapuru da bu 
ayin yirmisinde Varna ve Burgaza 
gidecektir. Bu mevsimde nakledilecek 
13000 goc;;menden dokuz binl Roman
yadan dort bini de Bulgaristandan ge
lecektir. Romanyadan gelecekler Iz
mi t koylerine ve Bulgaristandan ge
lecekler de Izmir civarma yerle~tiri
leceklerdir. 
Ge~en sene Romanyadan g~men 

nakliyati yapan vapurculanm1zin nak· 
liyat paralan, Romanya hi.ikumetinin 
doviz milsaadesi vermemesi yi.izlinden 
Romanyada kalm1~ti. HUktimet bu gi
bilerin paralanm burada iskan tahsi
satlanndan odemege karar vermi~tir. 
Fakat kafi tahsisat bulunamad1g1 ic;in 
bu paralarm tediyesl ~imdilik geri kal• 
m1~t1r. Yalmz Romanya hilkitmetile 
yap1lan anlal?mada Romanya limanla
nna giden vapurlarumza aid liman, 
nht1m, fener Vt! diger masraflarmm 
bloke kalan bu paralardan mahsup 
edilmesi kara1·Ja~tmlm19tir. 

Ihracat ticaretimiz 
---

Tetkik heyeti Sabanca
dan evvel Edirneye 

gidecek 
ihracatim1zm inkil?af1 icin memleke

timizin her tarafmda tetkikat yapacak 
olan heyet istanbul limanmda soguk 
hava tertibatm1 havi antrepolar tesi
si etrafmdaki «i;:alli:;mala11na diln ni
hayet vermi~tir. 

Heyet buradan Sapancaya gitmeyi 
ve Mu~kiile adll uzfuntin Avrupada 
tamnmas1 ic;in tetkikat yapmayi ka
rarla~t1rmi~t1. 

Trakya umumi milfett4;i KaZJ.m Di-
1·ikle temas eden heyet daha evvel 
Edirneye gitmeyi daha milnasib bu1-
mu~tur. Edirnede bilhassa ya~ iizfun 
ve kavunculuk iizerinde esash tetki
kat yap1lacak, bu maddelerin muhafa
zas1 ve ihrac1 ic;in almmas1 Iaz1m ge
len tedbi.rler tesbit edilecektir. 

I§ idaresi §efi 
iktisad vekaleti i!? idaresi ~efi bay 

Enis Behi~ diin Bursaya gitmistir. 
Bay Enis Behi~ Bursada i!? idarcshtin 
tatbik mevkiine girmeden evvel kurul
mas1 18.ztm gelen te{ikilat etl"afmda 
tetldkler yapaeakbr. • 

Adliyede 
saatleri • 

Saldfea 

muhakeme 
bir tamim 

Her yar1m saate dort dava konulacak 
bu suretle alakadarlar mahkemelerde 

beklemiyeceklerdir 
~imdiye kadar adliyede bi.itiin mah

kemeler gilnlilk davalan ogleden ev
vel ve ogleden sonra olmak ti.zere ild 
klsma ayrnnakta idiler. Ogleden ev
vel yapllacak davalar i~in mahkeme
nin a~llma saati olan ilk saat goste
riliyor ve sabah gorillen biltiln dava
lar ayni saate konularak a.18.kadar
lar o saatte mahkemeye ~agnllyorlar
dl ogleden sonra gorillecek aavalarm 
hepsi i~in de mahkzme saati 13 bu
~uk olarak gosteriliyordu. 

Bu ~ekil eshab1 mesalihin ve bilhas
sa avukatlann mahkeme .kapllarmda 
saatlerce SJ.ra beklemelerini mucib ol
dugundan bunun oniine ge~ilmesi i
c;in avukatlar te$ebbilslerde bulunmu~
lardl. 

Bu te~ebbtisler adliye vekB.leti tara
fmdan nazar1 dikkata almrm~ ve bu 
hususta mtiddei umumilige yeni bir 
tamim gonderilmi~tir. Bu tamime na
zaran bundan sonra her mahkeme 
grek sabah ve gerekse oglcden sonra 
bakacag1 davalar ic;in ayr1 saatler tes
bit edeceklerdir. Fakat her davaya 
bir saat ayirmak kabil olarmyacag1 

Yumurta piyasas1 
Son giinlerde fiatler 

yeniden dii~tii 
Yumurta plyasas1 durgunlugunu 

muhafaza etmektedir. Son gi.inlerde 
fiatlerde yeniden d~ilkliik goze ~arp
maktadlr. Buna sebeb miihim yumur
ta mahr~lerimizden biri olan ispan
yanm dahili kari9lkl1klar i~inde bu
lunmakta olmasile beraber mevsim 
icab1 dahill istihlakin azhgi ve diger 
mahreglerimizden de fazla talebler 
vakt olmamas1d1r. 

Suriye ve Filistine cilzi nuktarda ih-
racata devam olunmaktadlr. Iyi yumur
ta a1Ic1larumzdan olan Almanyada 
ise mevsim dolayisile istihlakin azal
dlg1 haber verilmekte ve talebin nok
sanhgma bu cihet sebeb gosterHmek
tedir. ~imdilik piyasaya gelen mallar
dan bir k1sm1 muhafaza i<;in buzhane
ye sevkedilmektedir. <;i.inki.i kl~m buz
hane yumurtalanna fazla istek vaki 
olmaktadlr. ~imdilik piyasada bilyiik 
sanc:hk yumurta fiatleri 15-14 lira ara
smdad1r. Son iki ay zar!mdaki d~iik
ltik iki lira kadarmr. Bununla bera
ber ihracat tacirleri bu vaziyetten 
fazla muteessir olmlyarak mevsimin 
gec;mesini beklemektedirler. Bir iki a
ya kadar di~ pazarlanndan taleblerin 
~ogalacag1 tahmin edilmektedir. 

Bugday mahsulii 
Mersinden ilk bugday 

ihracat1na ba!jlad1 
Bu sene bugday masuliiniin bcre

ketli olmas1 ihracat imkanlar1w ~o
galtm1l?t1r. Amelikadaki kurakllk 
yiizilnden Avrupaya sevkiyat yap1-
lam1yacag1 haberleri de Ttirk bug
daylan tizerine taleblcrin artmasma 
vesile te~kil etmi~tir. 

Epi zamandan beri beklenen ihra-
ca t Mersinden b~~tir. ilk parti sev

kiyat italyaya yap1lml~ ve kilosu be~ 
kur~tan gonderilm~ti.r. Filistin ve 
Suriyeden de talebler vaki olm~tur. 
Yunanistan ilk parti 10,000 ton sert 
bugday istemi~tir. Yakmda gonderi
lecektir. Anadoludan ve Trakyadan 
piyasaya mal gelmektedir. istanbul pi
yasasmda da fiatler normaldir. D~ 

pazarlardan daha ziyade sert bug
daylar ti.zerine taleb oldugu i~in ileri
de ihracat artt1ktan sonra dahi roger 
cins bugdaylar tizerinde bir yiikselme 
olrmyacag1 tahmin edilmektedir. 

TOrkofis ba~ mOiaviri 
Tiirk ofis b~ m~virlerinden bay 

Hilmi diin ~hrimize gel~, dig·er 
ba!? m~vir bay Halil Mithat da An
karaya gitmi~tir. Bay Hilmi istanbul 
ofisinde baz1 tetkikler yapacaktir. 

cihetle mahkemelerin her dort dava 
i~in yanm saa t ayirmalan kararlal?
t~tir. 

Yani mahkemeler sabah ve ogleden 
sonraki mesai zamanlanru yanm~ar 
saate taksim edecekler ve her yarim 
saat i~ine ancak dart dava koyabile
ceklerdir. Bu suretle mesela mahke
me sabah dokuz bu~ukta a~ldlgma 
nazarau ona kadar dort dava, on bu· 
~uga kadar diger do1t davayi koymak 
suretile on ikiye kadar dorder davadan 
yirmi davaya bakacaktir. Ogleden son• 
ra da mesai ayni ~ekilde taksim edile
cektir. Buna nazaran eshab1 mesali
he ve avukatlara da davalarm saatle
ri bu ~ekilde bildirilecektir. Boylelik
le herkes davaSIIlln gorillecegi saati 
bilerek vaktinden evvel mahkemeye 
gelmiyecek ve geldigi zaman da c;ok 
beklemiyecektir. Ancak, yarim saat 
i~e konulan dart davadan uzun sii· 
renler olursa bittabi dava yanda b1-
rakllm1yacak, diger davalarm saatine 
gegilebilecektir. 

Miiddei umumilik keyfiyeti alaka· 
dar mahkemelere tcblig etmieytir. 

Az1l1 doland1r1c1 
Ayakkab1 doland1ran 

Dimitri nihayet yakalandt 
Polis ikinci ~ube dolandlnc11Ik mar 

sas1 uzun zamandan beri aranan azi

h dolandlnc1yi yaka1am1~tir. Dimitri 
admda olan bu adam mahalle arala
nnda dola~arak erkeklerin d!~anya 
~1ktlklar1 s1rada eve gidib: 

«- Sizin bay l?imdi kundurac1 di.ik .. 
kanmda oturuyor. Beni gonderdi. Si .. 
yah iskarpinleri ayag1m SJ.layormu~ 
Tamir ettirecek. vertnizde goti.ircyinL-

Diyc bir yalan atiyor. Eger evdeki
ler biraz safuk gosterib ayakkab1 ve
rir lerse Dimitri ahb savu~yormu~. 

Baz1 kimseler vaziyctten ~tiphelene

rek Dimitriyi kovuyorlarm1~. Fakat 
bir c;ok safdiller Dimitrinin tuzagma 
dli9miislerdir. Dimitli boylelikle bir 
':10k aileleri dolandlrmaga muvaf!ak ol· 
mu~ we izini ele vermemi~tir. Zab1ta 
slkl arastmnas1 neticesinde Dimitri
nin son ~amanlarda Galatada Voyvo.. 
da caddesinde oturdugunu tesbit et;.. 

mi.$ ve diin kendisini yakalam1~tir. 

Tahkikat devam ediyor. 

Oskudann imar plant 

Uskiidarm iman laklrd1lar1 gene 
ba~ gosterdi. Bu semtin diizeltilmesl 
i<;in ~alu~an ellerin kar~sma ilk defa 
Karacaahmedin siyah selvileri dlkilir. 
gazetelerd~, ~urada burada Usktida· 
nn iman gorilldii ve konu~uldu mu 
hemen hatira ilk defa gene o me~hur 
mezarllgm zulmet i':1indeki bo~luklan 
gelir. Oras1 Uskildar mamuresine kor4 

kunc bir eugeldir. Bir zamanlar ora
da gizlencn serserileri, orada yap1lan 
cinayctleri, orada saklanan ka~ 
mallari gazeteler yaza yaza bitireme
diler. Tramvay miinasebetile bir ye
rinden miihim bir ge~it a~1ldl. I.Akin 
bakiyesi de bu f ezayiha yaman bir 
penah olabilir. Uskiidar polisinin en 
gok ~ab~tig1 yer buras1dlr. ~imdi emin 
ve asayi~i dtizgiin bir yer oldu ama 
evvelce buralarda neler olmu~ biliyor 
musunuz? Buralarda tilyleri iirperti
ci vakalar, uyku kagmc1 maceralar 
olmu~tur. Bunlardan birini polis ha4 
fiycsi Y1lmaz Ali Vala Nureddine an
latmt~, o da (Karacaahmedin esra
r1) m yaznu~tir. Karacaahmedin kuy· 
tuluklarma girip mezarlan kaziyan 
bir adam, oradan ellnde bir bavuna 
evine avdet ediyor ve evinde atei;; ya
klyor, killbasti lazartiyor ve bu s1rada 
Y1lmaz Ali ile kar~1la~1yor, ii;;te bura
lanru okurken insamn tuyleri dim
dik oluyor. Sinirli olanlann, hamile
lerin bilhassa on be~ ya~mdan kil~Ok 
~ocuklarm olrumamaSim tavsiye ed&o 
eek kadar heyeeanh bir macerayi ih· 
tiva eden bu eseri ka~irmayimz. 



Sahife 6 

Memleket hastanesi 
miikemmel bir hale geldi 

Hastanenin biitiin ihtiya~lar1 temin 
vaziyet ~ok iyidir edildi, s1hhi 

Esash bir surette tamir ve ISlah edilcn memleket hastanesi 

Samsun (Ak~am) - Karadeniz kl
yilanmn en faal ve faydal1 bir slhbat 
evi olan Samsun memleket hastane
sinde esasll bir surette tadilat. vc ta
mirat yap1Imu~, yeni getirtilcn bir<;ok 
vesaitle hastane mi.i.kmmel bir hale 
getirilmi~tir. 

Geni~ bil' mm takamn binlerce te
daviye muhta<; yurtta~larma kucag1m 
a1;m1~ bulunan Samsun memleket 
bastanesi, her gi.in biraz daha teka
mill etmekte ve memleketin s1hhat 
bakmllildan en mtibrem ihtiyacm1 
kaqnlamaktadir. 

Son aylara kadar susuzluk ytiziln
den bilyilk bir s1kmti .;ekmekte bulu
nan hastaneye 2 bin lira sarfile viicu
de getirilen otomatik tulumba vas1ta
sile ~ehir suyunun getirilmesi temin 
edilmi~tir. Ayni zamanda hastanenin 
dahil ve haricinde miihim yenilikler 
yapllrm~. her taraf esash bir surette 
boyannu~ ve duvarlan tamir edilmi~
tir . 

Hast:.nenin bah<;esi gi.izel bir itina 
lle yeniden tanzim edilerek, hastala
nn istirahatini temin eden kii~iik bir 
park haline getirilmi~tir. 

Almanyadan hastaneye 3100 liraya 
mukemmel bir etti.v makinesi getiril
mi~, bu sene de modern bir rontken 
almmasma karar verilmi~tir. Yalo.n
da hastanenin kadrosunda eksik bu
lunan bir bakte1iyolog gelecegini og
rendim. Bu sene Samsun ve havalisin
de slhhi vaziyet ~ok iyidir. 

Bilhassa s1tma mti.cadelesine azami 
ehemmiyet ve1ilmektedir. Birkac; ay 
evvel Samsun belediyesi tarafmdan a-

liLiiNCEYE 

~llan (Si.it ugu muayene ve mii~a
vere evi) iimidin fevkindc bir ragbet 
gormekte, her gun bir~ok ~ocuklar 
muayeneye getirilmektedir. 

Bir kad1n delirdi 
Ev e§yas1n1 sokaga fir lath 

gelip ge~enlere de 
tabanca atb 

Tokat (Ak~am) - Tokatta kuyum
cu Hamidin kans1 Hatice son gi.inler
de di.i~i.inceye dalarak delirmi~ ve ev
de ne kadar e~ya varsa hepsini soka
ga f1rlatim~tlr. 

Fakat, bu yeti~miyormu~ gibi ko-
casmm eline ge\!en tabancasm1 da sa
ga sola atmaga ba~Iam.1~, kur~unlar
dan biri sokaktan gec;en bir adamm 
ayagma raslayarak yaralam1~tlr. 

Hadise yerine ko~an emniyet mtidti
ri.i. daha feci bir hadisenin oni.ine gec;
me~ ic;in deliren zavalli .kadmm elin
den tat?ancasm1 alrm~ kendisini de 
hastaneye yatmru.{ltll'. 

LOleburgazda bagc1lar cemiyet1 
I..iileburgaz (Akl?am) - Kasabada 

(Bagc1lar cemiyeti) isminde bir cemi
yet te~ekkill etmi~tir. Cemiyetin gaye
si ~imdiye kadar sonen eski baglan 
canlanchrmak ve yeniden bag yeti~tir
megi te~vik etmek ve vakti hali olma
yanlara paras1z bag <;ubugu ve mey
va fidam tedarik etmek suretiyle bag
clhk ve meyvac1hgm inikl?afma yar
dlm etmektir. 

KADARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Ayak patirchl~n... ve bu kan~1k 
ayak patirchlari arasmda yuvarlarur 
gibi klvnlan bir iskarpin si.iri.inil~ti! .• 
Merdivenlerden iniyorlar ... 

Bedri ile Bi.ilend bir ko~ede bilzti
liip kalrm~lardir. 

Ayak sesleri yaltla~1yor.. . Bir daki
ka ... Lo.!; ve mermer merdivenlerden 
1ki adamm kolunda bir kadin iniyor ... 
Gen~ bir kadm ... Yuzi.inil.n, kam c;ekll
mi~ derisi ilzerinde, sade iki bilyilk goz 
gori.inilyor ... San bir renk ... Islak ve 
peli~an sa~h ! ... 

1 
- Oooof ... Oooof! ... 
Etrafa ag1r bir koku siniyor... Cil

di yll'tarak i~ine giren, beton duvar
lann nescine kadar sokulan deh~etli 
bir koku! ... Narkos kokusu. 

- Ba~1m doni.iyor, tutun di.i~ece

~I ... 
Tutuyorlar ... Kadm; san, yuvarlak 

kafa.srm duvarm ilsti.ine day1yor ... Is
lak ve kirli sa~lan, ytizlintin ustiln
de, yirbk blr ba~ ortu gibil ... 

- Midcm bulamyor, kusmak istiyo
rum. 

Tefrika No : 69 __ ....,, 

- Gayret!. .. Biraz daha gayret!. .. 
Tekrar si.iri.ikl tiyorlar... OOlgeler 

yakla~1yor ... 
-Agabey! ... 
-Susi ... 
Son basmaklan iniyorlar... Oolge

ler .. inilti.. ve klorform kokulan ... Goz, 
den kayboluyorlar ... 

- Agabey korkuyorum! ..• 
- Yiiri.i!. .. 
Onlar bu sefer, merdivenlerden agir 

agir ~1kmaga ba~hyorlar! ... 
Ayni kap1, ayni zil, ayni 1~1k ve ay-

ni hastabaklc1!... · 
- Doktor burada m1?. 
- Evet, buyrun! ... 
Oiriyorlar.. . Kiic;uk bir hol> sag ve 

solda iki camll. kap1. .. Camh kapllar
dan biri a~1llyor ..• 

- Giriniz! ... 
Bedri; bir adlm atiyor ... Doktor ma

sanm onilnde ... Goz goze geliyorlar ... 
Bedri birdenbire duruyor. . . Odada ild 
gene; kadm var ... Kadmlar ona bakl
yorlar, o kad1nlara bak1yor ..• 

- Doktorl ... 
-Buvrun-

Abdulluh, kendisini dov
mek isteyen Me ... 1medi 

yaralad1 
Fakzli (Ak~am) - Kara Seni1· kO

yi.inde kadm yi.iziinden bir yaralama 
vakas1 olmu~tur. Vaka ~u ~ekilde cere
yan etmi~tir: 
Ay~e isminde bir kadm kocas1 ol

di.ikten sonra koca.smm karde~i Meh
med tarafmdan istenilmi~, Ay~e bu
na vam1yarak Abdullah isminde biri

ne varm1shr. 
Bu isten' Abdullaha mugber olan Meh-

med bir ka<; arkada~1 ile bcraber Kan
llcadan tiltiln allp koyi.ine donmekte 
olan Abdullahm yolunu kesip dogmek 
istemi~tir. Bu hucum kar!?1smda Ab
dullah kcndisini mtidafaa maksadile 
silahma sanhp birka<; cl atm1~, <;1kan 
kur~unlardan biri Mehmedin sol, biri 
sag baldmna ii<;tinciisi.i de sag eline 
isabet edip yaralam1~tir. 

Yarall Mehmed ile arkada~lan ve 
Abdullah derhal yakalamp kaza me1·
kezi mi.iddei umumiligine teslim edil
mi~lerdir. 

Bu ne ucuzluk? 
Bahkesirde deh§etli mey
va ve sebze bollugu var 

Balikesir (A~am) -- Memleketi
mizde emsali gorillmemiey bir sebze ve 
meyva bollugu vardir. Her bid yanm 
kilodan a1?ag1 olmamak uzere 12 pat
llcan 5 kuru.;;a sat1lmaktad1r. Biberin 
3 kilosu 5 kuru~tur. Domates 1 kuru~. 
kavun ve karpuzun bir merkep ytiki.i 

20 kuru~tur. Tereyagm kilosu 50-70 
kurus aras1dir. En iyi i.iztimti.n kilosu . 
7 kuru~tan 10 kuru.;;a kadardll'. 

Izmir torkofisi mOdOrO oldO 
izmir 9 (Ak9am) - izmir Tiirkofisl 

mi.idtiri.i Ziya Orgon, uzun si.iren bir 

hastahktan sonra Olmti~tur. Menhus 
hasta11k, bu kibar ve <;ah.;;kan zatm 
hayatm1 kemirmi~, mahvetmi~tir. Ce
nazesi, bi.iytik ihtifalle kalchnl~ ve 
asri kabristana nakledilmi~tir. Meza
l'lllll1 ba~mda vali Fazh Gillec;, merhu
mun meziyetlerinden bahseden hazin 
bir nutuk irad etmi~tir. 

lzmirde feci bir kaza 
izmir 9 (Akl?am) - E~ref pa~ada 

Kat.ipoglu caddesinde feci bir otomo
bil kazas1 olmu~tur. Torbahdan Izmi
re gelmekte olan ~ofOr Ahmed oglu Ri
fatm idaresindeki otomobil, Hakkl og
lu be.;; ya.;;mda Hasana c;arpm1~ ve za
valll c;ocugu oldiirmu~ti.ir. ~ofOr> va
kadan sonra tutularak adliyeye veril-
mi.;;tir. 

---------
- Fakat ... 
- Ha, evet affedersiniz, unuttum; 

durun onlan ba~ka bir yere almm ben 
~imdi!. .. 

Doktor, yuvarlak, san kafasm1 bir 
bilardo bi1yesi gibi parlatarak onlara 
doniiyor ... 

- Hi~ bana bak, siz gelin ~u din
lenme odasma ge.;in! ... Sonra c;agm
nm sizi!. .. 

Kadmlar> yerlerinden kalk1yorlar ... 
Viicudlerinin her zen-esini ayri bir ig
renc;likle oynatarak kap1ya dogru yti
ruyorlar ... Kuqun kalemile, ince bir 
enginar sap1 bic;iminde c;izilmi~ yapma 
ka~lar altmda; boyah, siyah !;ipil goz
ler!. .. 

Ars1z ars1z gi.ilerek yiiri.iyorlar ... 
Tam kap1dan ~lkarlarken Billendle goz 
g0ze geliyorlar... igren~ bir gillu~, 
soguk bir kahkaha! ... 

- Ayol ne de yazik, t\tand1 taze ba
km hele! ... 

Biilendin yilzii, duvar gibi sapsan ... 
Ylktlmamak lc;in s1rtm1 kap1ya day1-
yor ... 

Siirtiiklerin biri esmer, obtirti san! .. 
Sans1, esmerin kulagma f1stldlyor: 

- ~u numarac1ya bak; herifi kafe
se koymak i~in! ..• 

Doktorun sesi. .. 

- Kafi, haydi soylenip durmaym, 
gec;in ic;eri ! .. . 

Gec;iyorlar ... Bir dakika ... Bedrinin 

ifilecek sugu ol
mzgan gar 

Naf1a vekilinden bir koy 
halk1n1n ricas1 

Fakili (A~am) - Falah istasyonu
nun ii;ilecek suyu yoktUl'. tic; yildan
beri Ziraat bankasmm ag~ oldugu 
bugday al1m merkezine bugdaylanm 
satmak i.izere gelen Mucur, Avanos, 
Maden ve Bogazllyan kazalar1 koy 
milstahsillerirnizin burada toplanma
larmdan dolayi bu ihtiyag biJ: ka<; mis
li artm1eytir. 

300 haneli bir koyi.in tek ~e~mesinden 
su ihtiyacm1 temin edemiyen mi.istah
sillerimiz bugdaylanm sahipsiz brraka .. 
i ak onbe~ dakikallk mesafede bulunan 
vc bir<;ok hastahk mikroplanm ta~1-
yan vc bir kapllca ayag1 olan dere su
yundan ic;mek mecburiyetinde kallyor
lar. 

Bu gerekli ihtiyacm temini i<;in sekiz 
kilometre mesafede bulunan Abtl1 na
m1 diger Pompamn suyunun bi.ittin te
sisatl haz1r bulunan istasyon deposu
na getirilmesi halk1m1z1 bu ac1kh va
ziyetten kurtaracaktir. Halk bu dilegin 
yerine getirilmesini saym Baymdirhk 
bakamrmz Ali <;etinkayadan dilemek
tedir. 

~ehir tiyatrosu 
inciralt1 mevkiinde 
bir ziyafet verildi 
izmir 9 (Ak~am) - izmir fuar ko

mitesi tai·afmdan fuarda temsiller ve
ren ve tzmirlilere ne~eli geceler Ya.t>a
tan istanbul ~ehir opereti artistleri 
~erefine inciralt1 mevkiinde bir ziya
fet verilmi~tir. 

Ziyafette vali Fazll Gillec;, belediye 
ve fuar komitesi i·eisi doktor Behcet 
Uz ile gazeteciler bulunmu~lardlr. iz
mirin en guzel manzarah olan bu sa
hilindcki plajda davetliler ve .:;>ehir 
opereti sanat.k!rlan muhtelif eglence
ler tertip etmi~ler ve sonra samimi bir 
hava ic;inde bir sofrada toplanmi~lar
dir. 

Plaj eglencesi ve ziyafet filme c;ekil
mi~tir. 

Ozom fiatlerini dO~Ormek 
i~in bir manevra 

izmir 9 (~am) - izmir borsa
smda baz1 ihracat.;1lar, iizfun fiatini 
dti~i.irmek igin Almanya htikumetinin 
tizfun ithalatm1 ve fiatlerini tahdid 
ettigi hakkmda bir ~ayia c;lkarnu~lar
dir. Fakat alakadar resmi makamla
rm gosterdikleri teyakkuz sayesinde 
bu <;irkin eyayia, tamamen tesirsiz kal
m1~br. 

Yeni Bahkesir valisi 
Balikesir (Ak~am) - Bahkesirin ye

ni valisi bay Etem Aykut 6 eyli.il kur
tulu~ bayrammda ~ehrimize gelmi~ 

ve yeni vazifesine b~larml?br. 

dudaklan titiiyor ... 
- Yi.irii! ... 
Billend, karde~inin omuzlarma da

yamyor. . . Yi.irilyor ... 
- Ba~1m donilyor doktor, dti~ece

x.· I 5lffi •... 

-· Ne var dti~ecek, haydi korkma 
yi.iri.i! ... ilk defa m1 geliyorsun sen?. 

- Evet ... 
- Al1~11·sm ! ... 
Oda! ... Koltuk ... Sandalye .. ve ma

salar!. Koltugun tizerine biraklyorlar .. 
Doktorun soguk sesi ... 
- Korkma kork.ma klz, sen hie;; 

di~ini c;1kartmadln rm?. 
Billend susuyor ... Bugulu gozlerin-

de, islak golgeler!. .• 
Doktor soruyor: 
- Di.in ak~am bir ~ey yemedin ya?, 
- Hay1r! ... 
Zile bas1yor ... Bir dakika ... Kap1 a

~tl1yor ... Beyazlar giymi~ bir kadm ... 
- Haz1rla! ... 

- Peki efendim, klol'form \:erecek mi-
. ? yiz .. 
- Evet!. .. 
Kadm c;1klyor . . Doktorda ayni so

guk kanltllk... Agzmda bir sigara ... 
Ma.samn goziinden btiyi.ik bir defte1· ~1-
kariyor. . . Defteri a~1yor .. • 

- ismin?. 
Bedri attl1yor: 
_ Nuriye!. .. 
- Nerede oturuyorsun?. 
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KADIN K0$ESI 

<;ocuk elbisesi 

Beyaz ipekliden, plise volanlarla 
suslen~ gocuk elbisesi. Yakas1 mer
can renkli ipekle i~lenmi~tir. Beyaz 
ipekliden yap1lan ~apka mercan 
renkli kurdela ile baglannu~tir. 

·····································&········· 

lki yankesici 
lzmire giden 2 yankesici 

yakay1 ele verdi 

izmir 9 (Ak~am) - Fuar ve 9 eyliil 
kurtulu~ bayrarm mi.inasebetile izmir 
!;Ok kalabahk bir .;;ehir halini alml~tn'. 
Bundan istifadeye kalkl~ bazi yan· 
keseciler, muhtelif yerlerden 1zmire 
gelmi.;;lerse de uyamk bulunan zab1ta 
tarafmdan yakalannn.;;Iar ve faaliyete 
gec;meden izmiri tcrketmek mecburl
yetinde kaim1~larchr. Bunlarm arasm .. 
da istanbulun me.;;hur yankesicilerin
den Mustafa ile gene; Ahmed de var
d1r. izmirde indikleri otele kadar ta
kip edilerek orada tutulan bu iki ka· 
fadar, hie; paralan bulurunadigrm BOY.~ 
ledikleri halde iizerlerinde elli lira pa
ra bulunmu~tur. 

izmirin bu en kalaballk gi.inlerin
de faaliyete ge<;megi muvaflk bulan 
ve izmire gelen diger tic; yankesici de 
tutulm~tur. Zab1tam1z, bunlann fa ... 
aliyetlerine katiyen meydan \:erme
mektedir. 

Tirenin kurtulu9 bayram1 
Tire 9 (A~am) - Tirenin dti.;;man

dan kurtulu~u y1ldoniimtine tesadi.if 
eden 4 eylillde Tirede fevkalade tcza
hilrat yapllnu~tir. Bu tezahilrata, iz
rnir valisi Fazll Gille!; riyaset etrni~tir. 

Gene Bedri cevap veriyor ... 
- Ni.;;anta9mda oturuyorl 
- Evli mi?. 
- Hayir! .. 
- Kimin yanmda oturuyor?. 
Bedri kekeliyor .. . 
- Agabeysinin?. 
- Kimdir agabeysi? ... 
Cevap yok ... Bir dakika ... iki tlald

ka ... Doktor Btilende doniiyor .. 
- Soylesene klZlm, agabeyin kim?. 
Billend susuyor ... Soluk dudaklann• 

da ac1 bir titreyi~ .. . 
- Allah Allah soyle yahu, vaktimi:t 

yok kimdir bu agabeyin! ... Deftcre ya
z1Imas1 laz1m lo.zim! ... 

Bedri damarlarmm k1nhr gibi yan- , 
chglID hissediyor... Omuzlannda so- , 
~uk bir islakl1k ..• 

Kekeliyor ... 
- Agabeysi bir tticcardu·. 
- ismi. 
- Jhsan. 
- Pekala! ... 
Yaz1yol' .. sonra defted lmpabyor ..• : 

Ayaga lrnlklyor.. . Klza dogru ytiril· 
yor ... Soguk lakayd bir ses: 

- Gel bakallm buraya! ... 
Salon, kalm buzlu camlarla orta-

' smdan boltinmi.i~tiir. Ameliyat odan 
bu camlarla b0Ji.inmii9 olan yerin 0-
bi.ir tarafi... Dol~tor kap1y1 a~1yor ..• 
Kap1 cam bolmenin ortasmda!.. 

(Arl:.as1 ''ar) 
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bir elma yiyenin e-
1>ine doktor girme2 
derler dogru mu? 

- Oyle bir dar
bz mesel i~ittim. Ne
ye sordun?. 

- Annecegim ba
na bir elma ver. bir 
tane de sen ye! .. 

Ak~ama babam 
gelince bir tane de 
ona ver!. 

- Neden?. 
- Top oynarken 

- Online ilk ~1kan erkcgi open bfr Jaza raslarsamz nc 
dersiniz? .. 

bizim so1'aktaki 
doktorun camini 
kzrdzm. - Tam~tignna <:Ok mcmnun oldum, derim. - Bozuk param yok, isterseniz clu

dak boyan11 vercyim! .. 

Elbise 
Giydigim elbiscyi goriiyor mu

sun? Harikulade bir ~ey, i;ok entere
san bir hikayesi var. 

- Acaib! Herkesin giydjgi elbise~ 

den bir fark1111 gormi.iyorum. 
- Bak clinle, yiini.ini.i Anadoludan 

toplad.ilar. istan bula getircliler, tiic
car onlar1 Hcrekeye gondercli. Orada 
Ylkand1, temizlendi, i~endi, kuma~ 

Oldu. Tekrar istanbula gelcli. Bal?ka 
tticcar onu terziye s!ltti. Astan, ipligi 
Ve dtigmeleri ba~a ba~ka yerl()rden 
geldi. Terzi de bunu dikti. 

- Hep elbiseler boy le degil mi? Bu
nun harikuladelik neresinde? 

- iyi ama ben daha birinci taksiti
ni bile vermeclim. Bu kadar adam ne 
yediler? N as1l ge<;indilcr? .. 

lng iliz nUktesi 
Tayyare ile 20 dakika m;u~ 2 lira

ya ... Yolcular geliyor, pilot izahat ve
riyor. 

- ~imdi 2000 metreye ytiks~lece
giz, dccli. Para~uUeriniz omuzlanmza 
baglanrru~tir. Yukarda bir kaza olur
sa, sizin yapacagm1z i~ yalruz bu ipi 
c;ekmektir. Para~ti t nc;1111· ve sizi ya
va~ yav~ yere indirir. 

Yolcul:;\r arasmda bir gene; k1z si
nirli sinirli sordu: 
· - Ya para~tit ac;1lmazsa?. 

- Boyle bir ~ey olursa mtidiiriyete 
Inliracaat edersiniz. Uc;tincil gi~ede 
paramzi geri verirler. 

Hay1r 
- Hayatim, ruhum, camm, senin

le etrafta giimii~lenen ay i~1gma bi.i.
tiintip, b~b~a asumana ytikselelim 
de, ilahi nurlanru yayan yild.izlarda 
gezelim... Nihayetsiz bo~luklarda, 
Yaln1z a~klm1zla, gonli.imiizle ... 

- Hayrr hay1r, bir yere gidemem, 
Yann dortte berbere, yeclide terziye 
r2..ndevum var!.. 

H a camat 
ihtiyar berber bir taraftan bra~ 

ediyor, bir taraftan anlat1yordu. Ho~ 
bu da bir nevi tira~ ya ... 

- Eski zamanda bizim sanatim1z
da doktorlugun bir ~ubesi say1llrdi. 
D~ c;ekerdik, kan allrd1k, siinnetc;i
lik ederdik, stiltik yap1$tmrd1k, hatta 
bazi hastallklara ilac; bile yapard1k: 

- Bu i~lerin baz1smdan hala vaz 
gec;memi~siniz. 

- Hangisinden? 
Mii~teri c;enesinden d:imhyan kam 

gostererek: 
- Kan alm:i.ktan! .. 

~apkanu begenmedin mi? .• Za
ten senin hiisnii tabiatin yoktur, be
nim ,·ardl.l'. 

- i\Jalfim, bu izdirnclllllZ<lan belli! 

imlas1 
Milf ettitj mektebi geziyordu. <;ocuk

larm hepsi balu;ede oyunuyor. Yalniz 
bir lanesi dersahanede kalmi~ mahzun 
rnahzun dii~ii.nii.yor. Iztirap i<;inde ol
dugu yii.ziinden belli, milfetti~ sordu: 

-- Neyin var oglitm? Ne iizii.Zii.yor
sun?. 

- Hiimmayi tifoidiyei biladi harre .. 
- Sende oyle bir hastaltk g6riin-

mii.yor. 
--Hastalik degil efendim, imlasmi 

bir tilrlii beceremiyorum. 

Kanst - Bu ne rezalet!.. Burada 
polis yok mu!.. Gidip biri polis ~agrr
su1 ... 

- Koca£a - Hakkm var, haydi git 
de ~agir! .. 

Ve s aire 
Davetliler gittikten sonra Ahmed 

karzsina sordu: 
- BlL a~am bir i~in var mz? Bir ta

rafa gidecek misin?. 
- Hayzr! Hususi bir i:Jim yok bir iki 

mektup yazaca§t.m; biraz roman o
kuyacagim; radyoyu dinliyecegim ve
saire ... 

- Pek giizel i~lerini bitir; szra ve
saireye geUligi zaman benim gomlegin 
dugmelerini unutma! .. 

_ Hayatta bir tek emelim var, bir 
rak1 veya ~arap fabrikasmda i;ah~mak .. 

PE$1N . 
Evi begendi; gii

zel bir apartiman
dt. Fakat sahibi 
biraz nazlaniyordu. 
Bunun iizerine ki
raci dedi ki: 

- Beni1]t gibi ki
raci bulamazsiniz. 
Eski ev sahibim ar-
kamdan gok agla- _______ _, 

dz ... Beni htiM ari
yor ..• 

Bu. soze aparti
man sahibi giililm-
sedi: 

Firm a 
Seyyar komisyoncu, acenteligini 

yeni ald.ig1 biiytik bir fabrikamn mal
far1 i<;in magazalan dola~1yordu. Bi.i
ytik bir magazaya girdi. Direktori.in 
yanma ~1kti. Mallari methetmege ba~
lad.i ve cebinden bir kart <;1kararak 
mtidiire vercli: 

- i~te miimessili bulundugum fir
mamn karti.. decli. 

Fakat yanll~hkla ni~anllslmn f o
tograflm ve1:.roi?ti. Dircktor fotografa 
dikkatlice bakb ve gi.ilerek iade etti: 

- Korkanm siz bu firmayi iyi ida
re edemiyeceksiniz ! dedi. 

Se be bi 
O pazar giinli yagmur ba?Iayinca 

baktrm bahkc;1 hemen aglanm top
lad.i, ve kii<;tik koprtintin altma yay
di. 

~a~tim ve sordum: 
- Yahu ne diye aglarnu topladm 

da kopril altma attm ... 
- Yagmur ba~lad1, bahklar yag

murdan barmmak ic;in tabi1 kopru 
altma kac;acaklar, hepsini yakahya

~ I cagrm ... 

Unutulan 
Kom~u bayan kom~usunun ~ocu

guna seslendi: 
- Haycli c;ocugum 'ill paketi al da 

tramvaya yeti~tiriver. Kocamm og
le yemegiclir. 

- Hangi tramvaya tcyze? 
- Hangi tramvaya olursa olsun, 

kocam tramvay deposundad1r. Ara
balarda unutulan paketleri ona tes
lim ederler .. 

Yalan m1? 
Kadm dilenciyi azarhyordu: 
- Haydi bakay:im! Defol kap1dan .. 

senin gibi dilencilerden b1ktrm usan
dun. Bir daha agzm1 ac;arsan kocamI 
-;agmr seni dovdiiri.iriim .. 

- Kocan evde yok ki... 
- Nereden anladm?. 
- Senin gibi kans1 olan erkek an-

cak yemek zamanlan eve ugrar ... 

MUnekkit 
Kontrol memuru, tiyatro rejisori.iniin 

yamna girdi: 
- Yanmda iki dostu He bir mtinek

kid geldi, girmelcrine izin verelim mi?. 
Rejisor gozlerini dart ac;t: 
- Tuhaf ~eyl .. Garip ~ey!. Olur ~ey 

degil!. Miinekkidin dostu olur mu 
imil?... B1rakmz girsinler .. 

_ Ben ne agla- _ Yarun saattir beni takib ediyorsunuz, hen nanmslu 

nrn ne de aranm, bir kadinun .. 
¢inkii. kirayi pe¢n _ Aksini iddia etmiyorum, fakat yanm saattir goJge-
alirnn! ..• nizdcn istif ade ettim de ..• 

Sahife 7 

Biiyiik harpte nasll 
casusluk yap1hrd1? 
Felemenkteki f1rans1z ba~ casusu, almanlara 
yag sat1yor mukabilinde havadis topluyordu 

Umumi ha1-pte iki muharip ziimre casuslaruun faaliyet mcrkezi olan 
Rotterdam ~ehrinden bir manzara 

Umumi harp zamamnda, Frans1z 
sansiir dairesinde senelerce ~ah:;;m1:;; 

ve bu surctle bir ~ok harp ve casusluk 
esranm ogrenm~ olan Fr::ms1z mu
harrirlerindeJJ. Paul Allard son eser
le1inde11 birinde, dort harp senesi 
zarfmda Almanyanm, top~usu ve 
harp malzemesi i~in muhtac oldugu 
yaglan nas1l tedarik ve temin ettigini 
if:;;a ediyor. ilk nazarda inamlmiya
cak gibi goriinen bu hadise, bir haki
kattir ve Fransa Almanyaya topi;usu 
i~in muhta~ oldugu yaglan verirken 
mukabilinde kendisi daha biiyiik 
menfaatler temin etmiljtir. ~imdi 

Frans1z muhurriri Paul Allardm if~a
atim nakledelim. 

Umumi harp esnasmda, Holanda
da mukabil casusluk te~kilatile me~
gul olan Frans1z zabitlerinden M. 
Joseph Grozierin yaz1hanesinde, go
zfune ~ayam hayret bir vesika ili~ti. 

Bu vesika, Almanyanm en buylik va
pur ~irketlerinden biri olan Hamburg 
Amerika vapur ~irketi direktorii Al
bert Ballinin fotogTafJ idi. Ham
burg - Amerika vapur ~irketi direktO
rii Albert Ballin fotografmm altma 
kendi el yaz1sile ~u ithaf1 yazrml?b: 

cDostum M. Groziere bir ~Ukran 

hatnas1». 
Fotografa ve altmdaki ithafa hay-

retle bakarken muhatab1ma sordum: 
- Tarihi nedir? 
- 1915. 
- 1915 senesi, yani umumi harbin 

ortasmda ha! Siz bir Frans1z zabiti 
iken imparator Vilhelmin has mii~a
viri ve Almanya ia~esinin umumt mi.i
dilrii ile nas1l miinascbette bulundu
nuz? Bu ~tikran ve minnetin sebebi 
neclir? 

Mu11atab1m gillerek bana tcminat 
verdi: 

- Albert Ballini umumi harptcn 
evvel <;ok iyi tamyordum. Ticari mil
nasebetlerimiz, ~ok miikemmelcli. 

Evvela Rott~rdama soma Laheye 
mukabil casusluk te~kilatma mcmur 
edildigim z:iman Almanya ile olan bu 
mtinasebetlerimdcn, Fransanm men
faati ii;in istifadc etmegi dii~iindilm. 
Bu maksaUa hem Hamburg - Amerika 
vapur ~irketinin direktoril Ballin ve 
hem de diger bir Alman mtiesscsesi
le miinasebetlerimi tckrar tesis ettirn. 

Albert Ballin Almanyarun ia~esi 
i<;in bit:iraf memleketlcrden mubaya
atta bulunuyordu. 

Ben de Rotterdamda bir sabun fab
rikas1 tesis ettim ve bu fabrikamn 
Diiseldorfta bir ~ubesini de ai;hm. 
Daha fazla ihtiyat i~in ve oynad1g1m 
oyunu gizlemek i<;in fabrikarm ingi
lizlerin k'.lra listesine yazd.ird1m. Bu 
sayede Almanlara emniyet ve itjmad 
telkin ettim. 

Fabrikam, amirlerimin malOmat 
ve muvafakati altmda Alm:myaya 
infil~k maddeleri i<;in ~iddetle muhtac 
oldugu ya.glari veriyordu. 

- Bu nastl ~ey? Demek ki Frnns1z 
ikinci istihbarat ?Ubesi, askerlcrimizi 
oldiiren patlayic1 maddelerin iptidat 
maddelerini veriyordu. 

- Evct, bu, harptir, gizli harptir. 
- Buna mukabil Almanyadan ne 

a11yordunuz? 
- Evvela Almanyadan <;ok, pek <;ok 

par allyorduk. Alm.anlar, J~endilerine 

sattig1m yaglan pek pahahya odi1-
yorlard1. Bu da, vazifemi kolayfa~h
nyordu. Herhalde bu te~bbilsum, is
tihbarat dairesinc pahahya mal ol
marm~. 

- Haycli oyle olsun .. fakat aldlgi
mz bu paralar, askerlei:,imizin kanla
rile odenmiyor mu idi? 

- Fakat Alrnanyadan daha ba~ka 
bir ~ey, her tiirli.i istihbarat ahyor
dum. Bitaraf bir memlekctte bulun
makhgun ve bir i;ok defalar Berline 
g:dip gelmekligim sayesinde Alman
yada olup bitenleri, muhtelif vapur
Iardaki 11amulelcd, Almanyay1 hangi 
adamlarm ve memlcketlerin ia~e et
t:gini, Almanyaya yardlm eden bita
rnf ve Frans1zlan, tahtelbahir harbi
nin vc 45 lik toplarm esr~.rm1 ogreni
yor ve Frans1z istihbarat clairesine 
bildiriyordum. 

- Hamburg - Amerika Alman va
pur ~irketi direktorti. Ballinin hal:kl
mzda fikri ne idi? 

- Hie; bir zaman benden ?ilphelen
medi. Her ay Rotterdamda bulu~u

yor, ber.lber ycmek yiyor, serbest~e 
konu~uyorduk. Bu sayedc kendisin
den bir i;ok esrnr ogrenclim ve derhal 
Frans1z istihbnrat dairesine bildir
dim. Ballin harp aleyhinde idi, Prus
yalllardan nefret ediyordu. Kendisi 
musevi Ye Hamburglu idi. Bu ilti se
bep ylizilnden Prusyalilar1 sevm!yor
du. 

- Kendisi, Frans1z oldugunuzu bil
cligi halde, nas1l oluyordu da sizclen 
~iiphelenmiyordu? 

- Kendirni, cepheye _gidip olrnek
ten, ecnebi ve bitaraf bu· memlekete 
s1gmarak para kaz:mmag1 tercih eden 
bir vatans1z gostcrdim. 

- Bu oyunu nihayete k3dar mu
vaffak1yetle oymyal;>ilcliniz mi? 

- Evet nihayetine kadar. 
- Almanyada. Ballinin memlcke-

tine ihan~t ettigi soylencli dogru mu
dur? 

- Evet tabiriniz vet;hilc, mcmleke
tinc ihanet etti, fakat bilmiyerek ve 
istemiyerek bunu yapti. Esasen h~up 
bittikten sonra kendilerine oynndl
gim rolii Almnnlar pek iyi bilclikleri 
halde bir c;ok dcfalar Almnnsaya ser
bestc;e gidip geldim. 

Hamburg - Amerika Alman vapur 
~irketinin direktOrti Ballin mi.itareke 
aktedilip biitiin ticaret filo!cri ingiliz
ler tarafmdan mtisadere edilince kah· 
nndan Olmiil?tilr. 

~--,--~~~~--

Fen i ks sigorta ~irketinden 
alacakh olanlar 

Feniks ve Ttirkiyc M~i sigorta sir
ketlerinin tasfiye muameleleri uzadl· 
gi i~in bu ~irketlerde alacag1 olan
Jar s1zlanmaga ba~lamI~lar ve alA
kadar makamlara mtiracaat etmi~· 
lerdir. 

Filhakika bu sizlanmalar, pck re
rinde ve hakh g·ortilmcklc beraber her 

iki l?irket muamclelerinin pck kan~1k Jl· 
mas1 yiizlinden tasfiye muameleleri 
de uzamaktad1r. 

Maamafih tasfiye muam0lelerinin 
yakmda tamamlanacagi ve diger si
gorta ~irketlerinden bir k1smmm da 
yard1mlan temin cdildildcn son:a Fe
niks ve Tur-kiye Milli sigo1 tu sirkd
lerinde alacakl~.n olanlara da tEdi) e 
yap1lPcak ve hesaplan kesilecekti 
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Abdiilhamit, bir daha istif a 
Serasker R1za pa~adan 

etmiyecegine 
sened al1yor 

dair 

Abdillhamid bilyiik mevkller ~gal 
eden zevatm memuriyetlerinden isti
fa ctmelerini hi~ ho~ gormezdi. 

Zaten umumiyeUe memuriyet ha
yatmda istifa ugur sayllmazdl. 

istifayi .istigna suretinde gostererek 
bazi cmcller takib edenler de yok de
glldi. 

Haltiki ahvall Sihhiyeden miinbais 
olnuyan istifalardan g1kacak dedlko
d ulara meydan vermek istemiycn 
Abdi.ilhamid bu kabll istifalan tervic 
etmiyerek geri aldrrmaga ~ah~1rdl. 

istifada israr edlldlgi takdirde ~ hiin
kar i~in bir izzetl nefis meselesi haline 
girerdi ve bunu kabul etmek kendisi-
1e bir maglubiyet gibi gori.iniirdii. 

Abdiilhamid ne yapnr, yapar istifa
J 2 geri aldmr, olamazsa mtistafiyi 
nzil bile ederdir. 

Serasker Riza pa~a daha Edirnede 
liva iken mabeyinlc hususi ~ifre ile 
muhabere edecek dcrecedc Abdillha
midin tevecci.ih ve cmniyetini celbey
ll'mi~ti. Bu teveccilh ve itimad Rlza 
pasanm ikinci f U"ka kumandanhgile 
Y1ld1z muhaf1z1 oldugu sirada goster
digl sado.k3t asa11le bir kat daha art
nu~, nihnyet seraskerlige tayinini in
tac eylemi~ti. (15 muharrem 1309 -
23 cemaziclflh1r 1326) 

R1za p~a seraskPrliginin imtidad 
ettigi on yedi s~ne ic;inde makRmm
dan bir kag defa istifa mecburiyetini 
hissetmi~tir. Bu istifalar askere ait i~ 
Jerin Bab1alice tesri edilmediginden, 
askerin ve zabitlerin m~lan. tayi
nat bedelleri maliyece odenmedigin
den bahisle hastl olan mil~kill vazi
yetten, casuslann kendisini takib ct
mesinden mi.itchassil can s1kmt1sm
dan ileri geliyordu. 

Biz R1za pa~amn bu istifanamele
rinin as11lanm goremedik; hatiratm
daki suretlerindcn aldlgmuz k1s1mla
rm neliirlnde takib cttigimiz maksad 
bu sat1rlar arasmda milndemic haki
katlere i~arettir. 

Bunla.rda Abdi.ilhamidin en ytiksek 
vii.keHlsmdan birinsinin de o devrl 
mahkum ettigini gorilyoruz. Bu nok
ta dikkatimizi celbe lay1k degtl mi? 

Riza pa~arun bir istifanamesinin 
surcti: 

(Karini sani Nurl pa~a kullan va
s1tasile vaki olan tebligat1 seniyei hi-
18.f etpenahilcri ·uzerine bir taklm ca
suslann isnadl malemyckiln kabilin
den olarak tezviratta l>ulunduklanru 
anladlnl. 

Bu bapta her ~cyle beraber istira
hati kalbi hilmayunlal'l da ihlal olun
maktad1r. bu cdani o kadar ileri van
~ orlar ki dairel askeriyenin otuz se
neden beri mukarrer ve sabit kalnu~ 
olan haf tahklan dahi zehairin .l1U ga
las1 zamanmda bir pul bile a1i:mad1g-t 
halde Bab1aliye ve mallye komisyo
nuna muracaatimde her zaman oldu
gu gibi: 

- Para yok, Id verllsin! 
Dlyc cpvab vcrmegi her l?CYC kiHi 

itikat ediyorlar. 
Asakiri l?ahanelerine kar~ bir: 
- Bugiln muayyenatm1z yok!. 
Dcmekligimiz kalm1~tir. 
Ah val son de recede f ecidir. Her

haldc keyfiyct tetklk ve millUhazaya 
!?ayandir. Miiteahhidlerin mi.izayika
!an son dcreceye varm1~tir. Dairei as
keliyece laz1mm bilsbilt'iln terki, el
zemin ihtiyan suretile umurun tedvi
ri ne dercce miimkiln olabilir? 

Bu vahamet i~lnde makam vc mc
muriyet degil, ti~ dort gilnlilk haya
~1mm dahi hi~ blr k1ymeti, degeri 
yoktur. Ahiren ge~irmi~ oldugum 
hastahktnn sonra bugilne kadar iki 
Y.Uz dirhem ekmek bile yiyemedim. 

Merhametl seniyei cenab1 milluka
nelerine dehaletle affnru istirham ey
lerim.) 

AbdUihamldin boyle istifalan ka
bul etmedigini zikre bile Hizum yok
tur. Esasen R1za pa~a da bundan 
emindi. 

Abdiilhamid en ziyade askere: (Bu
giin tayinatm1z yok!) denUmesinden 
boyle bir hal olursn. - R1za pa~a buna 
meydan vermf yecek kadar durendi~ 
idi - hasll olabllecek vahim neticeler
den fena halde k~kulandt. Mallye 

Serasker R1w Pa~ 

komisyonuna t.eblig ettigi kati bir 
iradc ile askerin birikmil? haftallkla
nm hemen tesviye ettirdi. 

Rlza p~arun bu kadar ~ikayet ctti
gi maliye komisyonu .Arap izzet pa
~anm kontrolu altmda idi. iradeleri 
teblig i~ izzet pa~ komisyona gclir 
Ye miizakcrelere i~tirak eylerdi. 

izzet p~anm filzuli mildahnlele
rindcn blkan komisyon reisi ticaret 
ve nafia naz1n Zihni pa~a nihayet bir 
giln kendisine: 

- Zat1 samileri 1radat1 seniyeyi 
tebllg icin komisyonu ~ri! buyuru
yorsunuz. Fakat komisyonun miiza
kerele1ine ~tirakiniz i~in bize henilz 
bir iradci scniye teblig eylemedinizl 

istiskaUnde bulunmu~tu! 
Fakat izzet pru;a kos dinlemi~ti; 

hi~ davula ehemmiyet verir miydil 
R1za pal?nnm digcr istif anamelcrinde 

hal ve vaziyetin karanllk tasvirleri 
dikkate ~ayan ifadeler eksik degildir. 

3 receb 1317 tarihli istifanamesin-
dr:: 

(Ordu ve 1'1rkalarm mali milznyika
m vc idarece m~kliliiti cidden nazan 
1tinaya nlmacak derecededir. Mesle
ki maruz ashabuun - mii~killat ~lka

t-an vc pa~mn aleyhinde bulunanla
rm - .muamcleleri devam edecek o1du· · 
gu halde bu mil~illat t.e:w.uf cdecck
tir.) 

Diger bir defa Rtza pa~aya kanun 
bolilklerini bir maksadl mahsus ile 
noksan b1rakt1g1 isnad olunuyor. Bu 
l~i cmcclisi mahsusta» ciddi bir kara
ra raptedilmek Uzere Rlza p~ hak
klnda tevbih ilc kan~1k bir irade g1k1-
yor ve bu iradeni11 meclistc okunmnSl 
da aynca teblig olunuyor. Riza pa~a 
istifa cdiyor (24 zilhic;c;e 1320) kabul 
olwunuyor. 

R1za pa~ gozlerinden zahmet ~ekl
yor. 1321 ~evvalinde bir cuma seldm
llgmda vi.icutcc iztirablar i~de kal
d1gi cbendegaru hiimayunca> gorii
liiyor. istifa ediyor, kabul olunmu-
yor. 

4 cemaziyelflh1r 1321 de: 
(Askerin m9.lzcmcsi ic;in c;a.resizlik 

ilcasile akc;e istcnilmesinden dolayi 
aksl manay1 mutazumnun olarak bir 
tak1m fcna tclakkilerc hedc.f oldum. 
Bunu nk~amki suali aliden anlad1m. 
Teessilrntima had ve payan yoktur. 
Hilafct ve saltanat makanu kullann 
huh"Ukunu kafil, son derece nazik ve 
manevi mesuliyetlerin envairu cfilib
dir. Bu kullan ihtiyar ve alildir. Hak
h1mdaki tevccciihii llilmayunlanna 
kar~1 bir tak1m ahlaks1z ve denilerin 
intrikalarma hede! olmamakl1g1m i~in 
omrilmiln bakiyyesini veli nimetime 
dua ile ge~irmek :iizerc milsnade istir
hamma ctiret eylcrim) diyor. Gene 
makammda tutuluyor. 

23 ~vval 1322 tarihli istifanamesin
. de de ~u sozler var: 

(Bundan on iki scne kadar cvvel 
huzuru hilruetpenahilerinde ~erefi 

misule nailiyet gibi bir nimct ile mil
bahi oldugum zaman iff eti olnuyan 
adamlardan ne memleketine hizmet, 
ne padi~a sadakat, ne de hila.fete 
muhabbet beklenemiyecegini arzet
mi~tim. Huzuru hilmayunlarmdan 
avdetimi miltea1ob kurenamzdan biri 
vas1taslle: 

- Sel gider, kum kahr ... 
Cevab1 haklmanesini telakki eyle

mi~tim.) 
Abdillhamid bu sozile (if!eti olnu

yanlar gider, olanlar kalir) nu demek 

istemi~i acaba! R1za pa~arun 25 zil
kaide 1322 deki istifanamesinde ~u 
cilmleler de bize bir ~ok hakikatler 
a~1yor: 

(Ge~en gun de arzeyledigim ve~hi
le idarei askeriye ile oynarullyor. Da
irei askeriyenin ordulan, bahusus 
ikinci ve ucilncii ordular1 faaliyette 
bulundurmak yolundaki mesaisi tes
hil olunmak ~oyle dursun bu miihim 
mesele asla nazan dikkate almnuyor; 
yalmz ~ahsi menf aat lleri gotiiriil
mekle ugra~IlJyor. 

Surette sad1k, sirette hain olanlar 
mlisellf1h kuvvetin intizam ve f aali
yctinc ne dcreceyc ko.dar muz1r tesl-
ri olacaf,'1m bildikleri halde muccrred 
~ahsi menfaatleri icin idarei askcriye 
ilc oymyanlard1r, bu al~klar devlet 
i~1er1nin bilttin mtifredatma kadar el 
at1p sokuluyorlar. Maksatlan her ne 
olursa olsun, ncticesind..? devlet i~ln 
ne tiirH.i mazarrntlar g1karsa ~ksm 
cilz'i, killli bir menfaat hissesi istih
sallnden ibarettir. Bunlann mildaha
le ettikleri munmeleler tetkik olundu
gu halde bu hakikat aynen tahakkuk 
cdcr. 

Bu dcnUcrln f1trl h1rs ve redaetleri 
o dereceyc varm1~, gozleri o mertebe 
kararmu~tir ki siyasi mii~hiilat zuhu
runda bile miiteessir olmazlar; bilft.
kis kendileri igin bu yilzden ne men
f ~at has1l olabilecegini dil~ilnilrler; 

ul9ak~asma desiseler kullr.narak bun
larla menfaat teminine de yol bulur
lar. 

Nnmus, ~ahsi haysiyct gibi milta
Iealar bu gibilerin fikirlerine ugratnA
d1g1 i~in bunlar Avrupaya verilmi~ si
pari~lerden tilrlil, tiirlii hile ve desi
selerle menfaat istihsal eylemi~lcrdir. 
Bunun slpart~lerl aktettigimiz fabrl
knlarm mensup olduklan devletlerin 
burndaki sefarethenelerinde mevcut 
listelere mtiracaatle tahkiki miimkiln 
goriintir. 

Hakipayi hilafetpenahilerine yuz 
siirerek bu gibi deni!crin oyle idarc i~
lcrile, bahusus idarei askeriye ile oy
namak gibl vuku bulma.kta olan reda
etkaranc cfaHnin tcsir ika ctmesine 
meydan verilmemcsini, fcilla •.. ) 

Serasker Riza pa~anm tekerri.ir 
eden bu istifalan nihayet Abdiilha
midin sinirlerine dokunmu~ olacak 
ki b~katib Tahsin vc ikinci katib iz
zct pa~alan 24 f?Cvval 1322 tarihinde 
R1za pa~mnm konagma gonderiyor ve 
bir daha ist1fa etmlyecegine dair se
net almak garibesi degil yalmz Os
manll tarihinde, zannederim ki di.in
ya tarihinde biricik bir hadisedir! 

(ArkaSI var) 

··············································~ 

10 EylUl P~embe 
istanbul - Ogle ne~riyat1: 12,30: 

Plakla Turk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05: Piakla hafif mlizik, 13,25: Muh-

' tclif plt\k neJ?rly~ti. 
Ak~am ne~riyah: 18,30: Qay santl -

dans musikisi, 19,30: Spor miisaha
beleri (E~rcf E;lefik tnrafmdan), 20: 
Rifat ve arkad,a~lan tarafmdan Tilrk 
musikisi, 20,30: Safiye ve arkada~lan 
tarafmdan Ttirk musikisi ve halk 
~ark1lan, 21: Plakla kcman solo: 
(Yahudi Menahem tarafmdan ~alm
m1~tlr.) La Corpricoza, Plrut1a piya
no: (Leopold Gudofski tarafmdan 
~ahnm1~br.) Liebcstraum, Plfikla ~an: 
~alyapin tarafmd~n soylenmi~tir. 

Don Ki~otun Oliimil, 21,30: Stildyo 
orkcstras1: 1 - Strauss: Geschichten 
ausclen Wienenvald (Walzer), 2 -
Delibes: Silvia (Solo violo avec arch), 
3 ~ Grandos: Dansa Espagnole, 4 -
Bizet: Suite Arlesicnne 2, 5 - Lehar: 
Oh Madohmcn, oh Madohen, 6 - Le
har: Elasscr - Kind, 7 - Werdenfel
ser - Landler, 22,30: Anadolu ajan51 
haberleri. 

Cemal N_adir --~ 
Karikatur AlbumO 
Mevcudu tiikenen « Cerna! Nadir 

Karikatiir Albiimii • tekrar basda
rak sah~a ~1kanlm1~br. Muellim 
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 

Fiati 50 kuru~tur. 

18 l!yliil 1936 

Bir kad1n, .a§k1 ugruna 
sefirligi f eda etti 

Amerikan1n kopenhag sefiri madam 
Ower- danimarkah yUzba!?• ic;in 

memuriyetinder:i vaz ge9ti 

l'azilesinden affedilen Amerikarun Kopcnhag sefiri :Madam O\\cn vc 
evlendigi Danbnarkah ytizba~ 

Sovyet Rusyarun isve!(teld el!fisl nin bu izdiva!( etrafmda ko,Paracak
madam Kollontay gibi Amerikamn da Ian gilrilltiller, kadln e11tinin blzza-
Kopenhagdaki el~i kadlndJ.. Kopen- rur memuriyetindcn ~ekilmesine se-
hag Ame1ika el~inin ad! madam bebiyet verecekti. 
Ruth Owendir. Bu ik1 kadmdan b~ka Madam Owen, biitiin bu zorluklara 
dtinya diplomasi Aleminde se!irlige ve siyasi hayatm1 tehdid eden bu teh-
kadar yiikselen bai;ka bir kadm yok- likelere ragmen hi!; tereddi.id etmcdi 
tur. ve Danimarkal1 yilzbal?J. He evlendi. 

Madam Owen, M. Ruzvelt tarafm- Danimarka Hariciye nezaretl, yuka-
dan Amerikanm Kopenhag el!tlligine nda sayd1g11mz sebeblerden dolay1 do-
tayin edildigi zaman dul kalrm~. to- ~acak te~rifat mil~killerini ne surctie 
runlari olmu!jtu.Bu baklmdan madam halledecegini dti~ilnilrkcn, Nc~york ga .. 
Owenin hlssi rab1talara kaptlmasma zeteleri ihtiyar kadm sefirin gem; bir 
imkan verilmiyordu. Halbuki bu tah- yilzba~1 ile izdivacim parmal:larma 
min hif; te dogru c1kmadl ve madam dolad1lar ve ortahg1 velveleye vc>rdi-
Owen, Danimarka saray muhafiz nla- ler. Bu gilrillti.ilil n~riyat tizerin~ ie-
YI znbitlerindcn yilzba~1 Rhodeyi sev- isicumhur M. Ruzvelt, madam Owe-
di. Yilzb~l da bu a~ka k~t lakayd nin elyilik ·vazifesinc nihayct ve.i di. 

kalmad1. 
:;;imdi madam Owen 1~in takip 

edilecek iki yol vardl: Ya ~la feda 
cdei·ek sefirlikte kalmak, yahut ta 
~k1 ugi·una bu parlak slyasl memu
riyetini feda etmek. 

<;ilnku bu izdiva~tan ~u siyasi zor
luklar c1k1yordu. Danimarka kanunu 
mucibince diplomas1 masuniyetini 
haiz olan bir ecnebi, Danima:rka ta
baasmdan birile evlenirse o masuni
yetini kaybeder. Binaenaleyh madam. 
Owen Danimarkah yiizb~1 ile evle
nince diplomatik masuniyetini kay
bedecektir. Halbukl bir sefirin diplo
matik masuniyetinl haiz olm1yarak 
kendi memleketinl ba~ka bir htiku
mct nezdindc nasll temsil edebilir?. 

Bir mesele daha vardl: Yilzba~mm 
evlendikten sonra protokol mucib!n
ce vaziyeti ne olacakt1? Sarayda ve
rilecek suvarelerde ve tertip edilccek 
resml kabullerde zevcesine refaknt 
cclerse mevkii nasll tayin edilecekti? 
Bundan ba§ka, Amerika gazetecileri-

AK~AM 
· Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

T ilrkf11e E._enE'.!. 

1400 ku11.11 2700 kuru, 
750 • 1450 • 
400 » 800 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneligi 

3600, elt1 ay11g1 1900, uc; 
ayl1g1 I 000 kuru,tur. 

Adre.t t~hdili j~in yirmi bef 
kuru\lluk pul gondermck laz1md1r. 

Cemaziyclahir 23 - Ruzul11z1r 128 
S. lmnk Gilce1 0Ala lkindi Ak,sm Yatn 
£. 9,24 11,07 5,43 9.18 12,00 1,33 
v .. 3.53 5,36 12,11 15,46 18,28 20 03 

......... tllHHllltllltllHIMltt .. Ut•a.&tUJ&IUllHllMlllllUlllllllUlllUllllllllUPIUlllUIHUHM&IMUllllUIUtullllllllllltlUUM .. lllUIMllllUllllllHI......_... 

Fatihde, Car~emba mahalles1nde kAS~ bii;kl ve dik~ yurdu btr yll t~lnde 
meyd!na getirdigt eserlerden milrekkeb bir sergi tertib ederek a~m1~hr. Yu
kankl kl~emiz, bu sene yurddan mestm olan talehevi P-ost.erlvor. 



Gen~ b1r kan koca idiler. Onlan dal
ma ldi~ilk yaz bah~lerlnde gijrllrdttm. 
Hararetll hararetll bir feyler konu
fm')anb. Blr gttn Jmlabah• blr bah· 
~ bafka 1er bulamad•m. Onlarm 
tam yamndaJd masaya oturmak mec
burlyetinde kalchm. HaJbuki b()yle ye
Jli evlenm.if geno kan kc>c8ian rahat.. 
m etmet lstemem, amma ne yapar
mnz? .. Blraz soma gene hararetll ha
raretll konupnap bqlachlar: 

- Kuzum Remzl ••• Bir kotra ala• 
hm .• 

- Tabil. Tabll fekerlm.. Kotrasiz 
olur mu? Hem fdyle nefis bir kotra 
alacagun ..• Llkln blze 1936 modell g\1-
zel bir de otomobll l.Azun.. d8f mt Na
dfdecettm? 

- Tabll, tabll DOl'lOfUDl ••• otomo
bUaiz olur mu hlo? Hem tDlfe nena l>ir 
otomobll almabyiz .• Wdli uzun bir A.v
rupa seyahatJne de o•kmahyiz degil ml 
Remzlcigtm?. 

- Tabll, ta.bit fekerim. •• Seyahat· 
8lz hayatm tad1 olur mu hi9? ..• Hem 
bir arkadllf'mdan duydum Normandi 
buraya gelecek:mif ..• Onunla seyahat 
ederiz detll ml?. 

B r arkadaflm beni yerimden bkhr-
ch. ReJnzl ne Nactidentn Jto1mtn1&1an
mn aonunu dinleyemedtm. Yalnn 
l~den: 

- Ddnyada ne meaud lnianlar var .. 
dedim. Kotra, 1936 modell otomobil, 
Normand! lle diinya seyahati... Hey 
gldl hey ... Kii~iik bir kararla biitiln 
bun1an yapivermek... Hem de bOyle 
hayatl~ en tath gilnlerlnde, evlen
melerlnin belkl de Dk aylarmda bun
Jan yapablhnek.. bayat hazilan f~ 
o kadar giller J(lzlil ld ••• 

Bafka bJr gOn llneniada oturayor
dum. Dab& tlHmtn baflamamna 5-6 da
ldb vardL 

Arkamda b1r konUflD& ••• Sesler ba
lla ~ dejil •.• ~ ~ ]D.e· 
IUd tan koc& ••• 

Oma haral:.etll harareW IDomi.tu-
prlar: . 

- Remzlclllm ... Evf Ayasp8fada 
JBptlracag?z degu mi? 

- Tabil, tabil fekerlm ... Bir tanesl 
:&yupafada ollCak.. Jaflik w .... ...tm
ma altma da blr praJ yaptumahyiz.. 
Bususl blr garaj... tnsan tstedlgl za
lban otomobllini fOfore ~ver
men ... Ben 6yle umumt garaJlarda nr
llatmz olamam... Detll mt Nadideci· 
IJm? .. 

- Tabil, tabil Remzlclgim ••• LAldn 
9'ln banyolanmn gayet liilts 0Jmas1-
na dikkat etmeliyiz .•. Yere gomtllmiif 
~yo lst.erim ..• 

- Jm>eUe yamnn ••• Yen a&DW
lllemif banyoda ben seni yikatlr Dll• 

JlDl?. O ne sefalettlr •.. Yere gOm.W· 
mem1f ban107& glrmek tpl be bdar 
rabat.ms olunun ... Biitiln banyolar ye
re g&nWmeU ..• 

- Yerler tabll parke olacak deill· 
mtt. 

. 

- :blhi Nadldectgim .. d~iindillQD 
tere bak ... Parkeslz evde sen1n 6inrfl· 
nil ~ete miisaade eder mlJllll 
~? ••• One sefaietttr ... Tabll her ta· 
mf parb olacak ... 

- Antreye bir de kii~iik havuz fa. 
terlm .•. 

- Tabil acamm ••. Elektrikll havuz .•• 
8ulat1 renkll f)flaracak ..• 

- Sonra evde hi9 blr elektrit lAm
bam goriinmlyecek degu mt? lflklar 
cam stitunlarm ~den gelecek ..• 

- Yavrucuj'um.. l>unlar tabil flSY· 
ler ... Sormaga bile hacet var m1?, 

Sesli fillm 0 kadar giirilltillil idi kl, 
ne jamk. Kon1l.flD8la.nnU1 sonunu ge
ne duyamad•m ... Bir yandan yanm bir 
dikkatle twmt aeyrederlam blr taraf
tan da onian dilfOBilyordum. 

Hakikaten ~ok mesud insanlardl. 
Ben ilk evlendigtm zaman aym sonunu 
getlrmek l~ neler ~ktlglml Allah· 
Ia ben blllrim. Bunlar daha evlenme
lerlnin Uk aylannda neler yaptm-
yorlar. • 

Ayaspqada blr ~... HUIUSI 
pra.J .. yere gamillmiif banyolar .•• Bu
lan renkll fJ.fJaran havuzlar .•• Her ta
ratm parke o'lmam mesele bile deiil· .. 
Etrafa rilya renklert ~ camdan 
lriltunlar ..• Ne mesud insanlar ... Mu
hakkak kl, klz taraf1 zengin o1acakt1. 
QOnkil oglan pek yalnf11rh bJr ~uk
tu .. zengin blr alleye l~ giiveysl girm1' 
olacaktl .. 

Belkl de 90C1Jk zenglndi ... Yahud ikl 
taraf blrden zenglndl .. paralanm bir 
tilrlQ sarfedece)t yer bulanuyorlanb. 
Bir giin vapmda tam Olliime oturdu· 
Jar. Tarabyadan ~yoruz. 

Nadide -arbk onlann lstmlerini iyi
ce biliyorum- parmaille den1z kena
rmda yef'JUkler i~e blr arsayi gOs
terdl: 

- tft,e ... ftte ben arsa buldum .• 
yubk ya1I ~··· 

Remzl blraz daha lleride daba 1.ev
kalAie Mr}eri ffi,ret e&tl: 

- 'B1ll'M1 daha gii.i deill mi?. la
tenen burasuu satm alahm ... 

Nadlde 111191 blr lmdJ. v.ten Rem
zlnin g&terdigi yer de daha gbadt: 

- Evet .. evet orayi satm alala. 
- Yubk er o bdar lril1)'81;,(9 .. i:, 

eak del1l ml?. ~ odah lstl.,......?. 

- llQkemmel. .• A.ltmda motk ltln 
yer olmah dell1 ml?. 

- Bvet.. 6nilnde de ktlc8 llr nh· 
tun .• buradan deDlle gllerls. •• 

- Tabil ..• Bah~ blr praj ..• 
- Elbette ... Bah~ n&dlde orklde 

~erl .•• 

- 0 1000 1lrabk radyolardan blr ta-
ne ..• 

- ED lJl d!Mdnden blr buz dolab1 .•• ------.. 11f&k ••• 
- llalu1u ar ~-·· 
- Bir mUaje1 kadm ••• 

• KARA YRKENLI. KADIR&A • 
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Jlakat, parayw verlp ca.DJDJZI ve blrdenblre i:spanyollar taraflndan If" 
ftmleketildzl Jautarc;hktan soma, gal edlldiii haberlnl alJnlftl. Klh~ All 
aradan ~ ~medal gene 6c almayi P8f8 ile buluftu .. deniz Ustiinde mft
diif(lndiiaes ft ~ mJMJ• dolaf- him ve mnstacel blr kODUfDl& yapt1-
Jnaia, sahlllerlmbre, blelerhDlze sal- Jar. Kill~ All pqa bu haberl ahnca 
~ bafladmm. Tadll f,,okerri1r beyntnden vurulmUf& dandil: 
dyor .. b~ de &,s ~iiftil- - Ben Venedlk sulannda dolqir
llilz. Sulh prt1an Pnive;re z&ferinde ken, kAftrler el altmdan Tunusa akm 
:eldutu gtbi, aynen ve 3 maddeden yapm1f)ar ctemek. Onlara haddinf bll-
.lbarettlr. Delifen blr teY var: o gUn dtrmellytm. 
brfll\Jzda BarbarOI ~ J>ugUn Kl· Ve Venediklllerden alchii harp taz.. 
~ All bulunuyor. Onu aldattunz.. minatuu Plyalepapya tesUm ederek, 
juuiu mfttealab TUrJrJed arJrmndan ,a. lark bef parpdan ibatet o1an 1>11-
;,urmak tatedtul l}ugjin de beni al· yUk blr mo ile Tunus yoluna ~. 
•taJorsun yann arbmdan vur- YlDlUS reis bu haberl b1r ba11qt· 
.lbak ~ bill- dan ~ 
J,aruml Bu.DU blJdtilm halde, TQrkiin ~ adaya geldllderl ~be
ftldlii *8 nmJ. sad1k kaldl~ ve r1 daa,ac;la olup bttenJeft ~ek
Jnuahedelue D&Sll rlayet eWiJnl gtil- te gii~Iiik 98ken Yunus refl bu ada
termif olmak I~, flmdWk 1lleJDleke.. da 111n1maga bqlam1ftL 
time d6DUJOl'WD. Sulh beyetinlzl :t. Uzaklari1an gellp ~ taJ1k]ar da 
tanbulda be1diyecettnu b~ az ujdurma haberler ml getlr-
TIJNus REIS, KILIC ALt P4'ANIN ~I Eger bu m,rada Klh~ All 
MtJy~AKJYETiNt UDRJNCA.. P8f1i VeaedWilerln eUnl ayalml bat· 
TU.rk donanmam sonbaharda mu- larcasiDa yaptigi -sulhu iemlD etme.. 

latter olarak tsianbula dt>niiyordu. JDif olsaydl, Yunusun iii ptan :mey-
Bu lll'8da P1Ja1e pap Tunusun dana ~ 

Bu sefer 
hassa gldip 

Remzl ya,ana 
line: 

- Ah Nadidecllfm .. dedi. Biltiln bu 
sayip doktilklerlmlz olacak.. olacat 
amma fU )'1lbafl ptyangosu fl)ma.. 

ifte 0 ~ - ekrnek,.. 
mekten~. 

(Bir 1Jll4iz) 

AK~AM 

NE$RIYATI 
~U YERLERDE S&TILIR: 

Ak1am Matbaas1n' da 
BablAll, Narhbah~e aokagl 

lata•Na 
HALiT, ldltil esfnde 

Ankara caddest 

Beyollunda 
IW;IET, Frans1z Kitap 1binde 

'l'Onelbafl 

Klprldl 
KEM~ tap~ 

Kt>prtl EadlldJ.J tsk.tlftll. 

Haydarpapda 

NET, K:artasiye matazasmda 
A.lbyol No. 1. 

Blylkadada 
NiKO, Tiltiincii d11kkAnmda 

:lskele bq1 

lat.hal'dan Mtka 7.terde 
... kit.p ....... -..Jania .......... 
. * 

.... o,,,ta .. - ~· 
a.rindelri Ii~ ,,.,,,,,. 

Bereket versfn kl Venediklller ka
pana Jaml!DJf tarla farelerl g:lbl, aln
dJklerf llmanlarda uzun milddet kal
nu~ti. 

KoskQca Akdenlz havzasmda Tilrk 
ba)'l'aimdan bafta b1r devlet bayra-
11 g6rWma olmuftu. Tek tttk peell 
yabanal dnleUertal thwt aeilJtlw1 
de ldl9iik adaya ugmmadJJrJan ~ 
buradak1 tnsanJar Adeta blr manas
tirda ~llelerlni dolduruyorlamu~ glbi 
l8k1n milmeYl 1• elale~ ~e ya
fyorlal$. 

Y•us rels ~Jrul1- w.-.a 
fafarn&ktaa u ~ai:tlt. 

Yunus reisi emniyet ifinde bulun
duran ve korkusuzca ~tan nokta 
fU idi: Her gtin dUfilnilyordu; eter 
lrenedlkWer milth11$ bir hezimete ut
ramamq ollaJdlJar. -nlhayet buralara 
da b1r tonan.., #al~ Oe
lip ~ bOtOn ~ VenedftU 
Jerln mailWfetlnden ve TOrkJirtn 
Akdenlze baftan bafa hAJdm oldu
fundan bahsediyordu. 

Yunus re1sln ve k1z kardeflnin lzlnl 
araJbap memur edilen mefbur tor
aan Sormulo bile denizde g6rilim'lez 
olmUJtu. Arbk katl olarak anlaflh
yordu ld, Til.rkler • kayik~ dedi-
11 gfb1 - bilyUk blr muzatteriyet teiiiin 
etm1'1ercll. 
Fran~ merat l~de: 
.L.. Acaba haqtnerecle oldu? ve Jdm.. 

Temall koJu aym lllD8Dda •11111 
fehir tlyatrosunda 'l'llnGel1 ft 

mtlnevverlerlnin bedU lll,tlJllCllDI 
da kaqJlarmf, her hafta yen1 te 
temlll etmlftlr. 

Tokatta •Plan '6RI sersDm1en lld atimaae: Kapa ft llanlt 
Dk ................. 

1er yaralalada, khnJer mal1tP Olclu? 
D1ye 801'8.rken, 0 gOn1erde ~ilk 

adaya gelmlf Olan yeni blr baht~ 
kayigi hem Umana taze bahk, hem 
de taze havadls get~i. 
cYUNUS REISI YAKALATACAfUM!» 

Kaym;i fll matamau wrlJOrclu· .......................... = 
bk' TM .,..,., m 1U'·:Mllll~'" ·4 
ken kayill ile engbalere, tarp llahfl· 
deki adalara dotru ~ P
dtim. Kayik yammdan 1"9"1fti.· ben
den blraz bal1t ~ Nereye lltttil
Di sordum. Bana· cYunus retsf yaka
latacapnb dedl, b~ b1r te1 say-
1emedl . 

Bu haberi getiren bahk~1, adanm 
en namuslu adamlanndan blriydi. 
Bu Sll'ada Fran~ da Yunusun ya
mnda bulunuyordu. 

Yunus rets derhal gemiye koftU. 
Kara Allyi buldu .. teJAfla aordu: 

- t9hl1zden 1dm ekalk? • 
Kara Ali hayretle retsin yi1lfine ....... 
- DQn aydun.. hertes tamamdl, 

BugQn saymac11m. 
- Haydt say ba1nthm. 
- f$fmdi belll olmaz. Gemicllerin 
~dan ~Ill adaya ~flar. Ak
f&ID& belll olur ancak. 

Reis yumruklanm Blkarak baln'ch: 
- Bana fenahk yapmak lstiyen bl

rl b9"1f bugUn buradan.. 



Sizde 
• 
II 

Banka-
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi§ 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DE STEKTIR 
Istanbul liseler al1m sat1m komisyonundan: 

Sebzenin cinsl 
Yetil barbunya 
KD"m1z1 barbunya 
Cali fa1ulyas1 
Praia 
Lahna 
lspanak 
Kuk aja~ kavunu 
T ekirdai karpuzu 
Marul · 
Taze soian 
Y etil aalata 
IC1rm1z1 turp 

Miktan 
Kilo 

6000 
6000 
1500 

30500 
18500 
26000 
44000 
29500 
8000 
8300 
6000 
8500 

Adet 
Dem et 

» 

Muhammen teminatl Ek1iltme Gun 
Bedeli Lira K. $ekli Saat 

Lira K. 
8178 613,36 kapala zarf 

16/9/936 
Cartamba 

15 de 

• 

t - Komisyonu:nuza baili yatrh liaelerin yukarda miktara, muhammen bedellerile ilk teminat ve ek
ailtme giin ve saati yaz1h y&f acbze kapah zarf 1uretile ek1iltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme Istanbul liseler muha1ebeciliiinde toplanan komi1yonda yaptlacaktar. l1teklilerin 9art
namede yaz1h kanuni veaikalardan batka ticaret oda1mm yeni y1l ve1ika11 ve teminat makbuzlarile bera
bw teklif mektuplarlOt a..Ie i~IP tayin edilen saattan bir aaat evvel makbuz mukabilinde komi1yon bat· 
k•laima vermeleri: hk teminatlar1n1 belli siin ve aaattan once komiayon batkanhimdan alacaklar1 inali
Je ile li1eler muhaaebeciljji vezne1ine yattrmalara. 

3 - lateklilerin tartnameyi goriip okumalar1 i~in komisyon sekreterligine miiracaatlara ilin olunur. (839) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankamazca ahncak 1ek1en bet adet portatif yaz1 makine1i kapah 

zadla ek1iltmeye konulmuttur. Eksiltmeye ittirik f&rtlara: 
I - Teklif mektubu cte1lim miiddeti taarih edilmelidir.» 
2 - Goriiliip tecriibe edilmek iizere teklif edilecek makinelerclen 

Mr adet. 
3 - Miiteharrik akJaman analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat ak~esi 
5 - Y edek aksaman ayr1 ayr1 fiat liatesi. 

Dr. AHMED AllM DIOR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

y atak icretl.i 2 ....... itiha-....... 
3 Uncii aanafda ameliyat iicreti 

ahnmu. 
Dotum ve kadm ameliyatlarile 

fdlk, apandisit, huur ve ditw 
ameliyeler i~ ~ok ehven h .... t 
fiatler. Ortakoy tramvay yoha Mu
allim Naci cad. l l l - 115 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

1 - Yiikaek Hiretmen Okulu Edebiyat, Tarih, Cografya, Fizik-Kim
ya, Riyaziye ve Tabiiye boliimlerine bu yal dahi yahh ve para11z tale. 
be ahnacaktar. 

2 - Okula girmek iateyenlerin Y•ft yirmi betten yukara olmamahdar. 
3 - Talip olanlar, girecekleri boliimii 101terir bir dilek kii1d1, •ai· 

hk ve ~i~ek at111 raporlar1, alt a tane 4-6 biiyiildiijiincle f otoiraf, biivi
yet dizdana ve Lise olgunluk diplomalaramn a11llar1 veya liaeyi bitir
dilderini 101terir bir ta1dikname ile Okul idare1ine hatvurmahdarlar. 

4 - Pazarte1i, Sala ve Pertembe aiinleri aaat 14 ten 18 e kadar ka· 
yat yap1lar. 

S - Kayit 1iire1i 29/Eylill/936 aah giin(i aktamma kadard1r. 
6 - Biitiin talipler, talip olduklara boliim derslerinden, Lise derece

sinde yap1lacak se~me 11navlanna 
0

1ireceklerdir. 
7 - ~me 1anavlar1 •t•i1daki 1iinlercle J'&p1lacaktar. 

Yaz1h aanavlar 
30 Eylii 936 C•rtamba Riyaziye, Fizik - Kimya Saat9 

• 9 
» 9 

1 B. Tetrini 936 Per90mbe Eclebiyat, Tabiiye 
2 » • Cuma Tarib, Cojrafya 

Sozlii 11navlar 
3 B. Tetrin 936 Cumarteai Riyaziye, Fizik - Kimya • 14 
S B. Tetrin 936 Pazarteai Tarih, Cojrafya ,. 9 
S B. Tetrin 936 Pazarte1i Edebiyat, Tabiiye » 14 
8- Sanavlara gireceklerin, 11navlardan yaram aaat evvel okulda bu-

lunmalara ve smavlara girme fitlerini idareden almalar1 liz1md1r. (1085 

Gazi T erbiye Enstitiisii 
Di"ketorliigiinden : 

1 - Gazi Terbiye Enstitiisii, Ortaokullara ve orta dereceli sanat okul· 
larma, ogretrnen okullarma ogretmen ve ilk okullara iapekter yetitti
ren yiikaek derceli bir miieaseaedir. 

2 - Enatitiiniin, Tiirk~e - Edebiyat, Tarih • Cojrafya, T1bbiye, Ri· 
yaziye, Pedagoji, Reaim • t,, Beden terbiye1i tubeleri olup okuma miid
deti biitiin tubelerde iki y1ld1r. 

3 - Biitiin tubelere Ojretmen okullarana ve liseleri bitirmit kaz ve er-. 
kck «27 Y•t1n1 ge~irmemit• talebe imtibanla ahn1r. 

4 - Kayit 15 Eyliil 1936 Sah akpmana kadar Kiiltiir direktorliik· 
lerinde yaptlacaktir. 

5 - Kaylt t•rtlar1 ile imtihan giinleri ve daha batka iatenecek ma· 
lumat i~in Kiiltiir Direktiirliklerine baf vurmalar1. (600) (712) 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATIK 

agrdan T E S K I N 

~ !zalc_ ~er, 

Her eczanede araym1z. 

Fatih icrasmdan: Alacakh Hulusi ta· 

rafmdan ·F atih aulh birinci hukuk mahke· 
mesinin 36/ 396 numarah I ,.'nisan 936 
tarihli ilamla yaphg1 tak1p iizerine bore;· 
luya gonderilen icra emrine mubatirin 

' verdiii me1ruhatta borc;lunun ikametga· 
h1 m~hul kald1g1 anla11ld1gmdan I 5 gun 
miiddetle ilanen tebligat icrasma karar 

verilmi§tir. Tarihi ilandan itibaren mes· 
kur giin zarfmda borc;lu borcunu bermu· 
cibi ilin hukum olunan yedi bin aekiz yiiz 
altml§ kurUfU odemez tetkik merciinden 

veya temyiz veye iadei muhakeme yo· 
luyla ail olduiu mahkemeden icranan ge· 

• ri kalmasma dair bir karar getirmedik· 

~e cebri icra yap1lacai1 ve gene bu miid· 
det ic;inde mal beyanmda bulunmazsa 
hapsen taryik olunacaia ve hakikatte 

muhalif beyanatta bulunuraa cezalanda· 
rilacai1 ilanen teblii olunur. M.83t 

GUre, mUsabakalar1 
13 eyliil 936 pazar giinii Kala

m11ta V ecihi tayyare meydamnda 

tayyare kurumu tarafmdan MOLA.
YIM PEHLlv ANIN i~tirakile yagla 

GO~ MOSABAKALARI yapala

cakt1r. Jkramiyeler fevkalidedir. 

• Muteber bir yaz1hane • 
lc;in en mukemmel referanalan ha-

iz bir muhasebeciye ihtiyac; vard1r. 
Almanca bilenler tercih olunur. Mu· 
fassal resimli miiracaatiann SF ru· 
muzile Istanbul I 76 posta kutusu 
adresine gonderilmesi. 

Erkek ve kadmlara 

« KURTULU~ >> 
BM;ki ve dikit derahaneai mudiresi: 

MM. PAPAZYAN 

Haftanm 4 giinii kadmlara. 2 giinii di· 
kit bilen erkeklere. giinde uc;er aaat Fran· 
saz uaulile bi~ki ve diki§ derai tedria edi· 
lir ve 3 ayda Maarifc;e musaddak diplo· 
ma verir. F erikoy T epeiistii I I 6 No. Pa
pazyan apart1man1. 

CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

-YEN1 HARFLERLE 
S.va, ve Polia kopeji 60 
T avuk hastahklan 21 
T avuklan c;ok yumurtlatmak 
i~n ne yedirmeli) 21 Ankarada Banka Levazam Miidiirliiiiine verilmelidir. Ekailtme 

.arikldeti 15 Eyliil 9 36 aktam aaat on dorde kadard1r. Banka tercih 
~1n1 muhafaza eder. . (1035) 

Telefon • 42221 
--- Dr. lllaan Saml 

_... BAKTERIYOLOJI 

Ne zaman civciv c;1karmal1) I 
T avukc;ulukta muvaff akiyetin 
~m) H 
Tavukc;uluktan naa1l para 
kazanahr) 25 
Nasal tavuk.;uluk yap1lmalid1r) 25 

Tarih ve Cografya ogretmeni aran1yor 

Tarsus Amerikan Koleji 
DirektorlOgunden: 

Lise derecesinde olan Kolejimizc tarih ve cografya 
o ie meni laz1md1r. Aramlan evsafl haiz olanlar Kolej idaresine,yahut 
F1 canc1lnr ~oku~unda Amerikan Bord heyetine milracaat edebilirler. 

~~~~~--~~----- u\BORATUARI 
Zayi - Sirkeci gumriigiinden alm1~ Umuml kan tahlilA.tt. Frengi noktal 

oldugum, 93 tahakkuk numarala ve nazarmdan (Wasserman ve Kahn 
3427 3423 numarala emtiaya aid, 21 teamQlleri) kan kQreyvatl say1lmas1, 
haziran 1931 tarihli ve 233.618 numa- tifo ve s1tma hastabklari te~hlsi, 
rah vezne makpuzunu zayi ettim. Yeni· idrar, balgam cerahat, kazurat ve su 

tahlllat1, Ultra mikroskopi, hususl a.!jl· 
sini alacag1mdan eskisinin hiikmii yoktur. lar lslihzan, kanda tire, fi!eker, klorOr, 

O. F egara. Beyoglu, lstiklal kollesterin miktarlarmm tayini. Divan· 
caddesi Misu apt. No. 16 yolu No 118 Tel: 20981 

£SKI HARFLERLE 
Mufn sal yeni tavuk.;uluk 
Ke~1 beslemek usulii 
Av ve salon kopekleri 

Sabf yeri: IKBAL 

100 
25 
25 

kitabm 



ilO Eyliil 1938 

Deniz 10Uan 
1$LETllESI 

Acenteleri: - Karakc)y - K6priibql 
Tel. 42862 - Sirkeci Miihiirdarzade 

--· Han Tel: 22740 
BUHAFr AKI MERSIN 
HA 1TI POST ALARI 

Y alniz bu haftaya mah1u1 ol
mak iizere latanbuldan 8 Eyliil 
Ab ve 10 Eyliil Pertembe 11.in
leri kalkmas1 lizunselen Mer
ain hath poatalan hirer giin te
ehhiirle kalkacaklarchr. 

Buna nazran 9 Eyliil Cartam· 
ha aaat onda kalkacak po1tay1 
ERZURUM .apmu 11 Eyliil 
Cuma 1aat onda kalkacak po1-
tay1 da GONEYSU vapuru ya
pac:ikttr. (1075) 

OABKOVIC VE ~. vapur aceatua 
~ULDT ORIENT LINE 

Avrupa ile ~ limaalan uumda 
mmatuam po.ta 

ROlTERDAM, HAMBURG Ye 
AAVERS i~in yakinda Jstanbul ve lz. 
lllir'den hareket edecek vapur: 

DUBURG vapuru 10 - 12 eytille 
do.inJ Karadenizden avdetle Avrupa li
lhanlan i~ ewa tabmil edecektir. 

Tafalit i~in Calatada Frenkyan ha· 
lllDda 3 ncU katta Dabkovitcb n 
~rekl11 vapur acentalagina miiracaat. 
Tel. 44708/ 7. 41200. 40604 

SIHHI KANZUK BAL
SAMIN KREMLERI 

F.smer, 18nf1D, Jrumra1 her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
SlhJli usuJlerle hazirlandlgmdan 
cildi bester ve 'bozmu. Qll, leke, 
Bivilee ve 'burafllkluldan kimlleo 
giderir. 

C ,eldlde takdim edillr: 
1 - Knm ....... In yafh pee 

ipn pemlae renk1l 
2 - Krem )lalamln yapa giln

diis l~ln beyu renkli 
I - llrem Balsamin ..-.em 
pee~ 

C - Krem Balsamln acihadem 
rfindtls ~ 

Klltar mahfellerin takdir lie kul· 
landlklan yegine IDhhl kremlerdlr. 
fNGtLtz KANZt1K ECZANESt 

-- BeJOfla • tstanlHd 

SEN BENUA 
F ranstz Lisesi (Gala ta) 

T alebeler lise programuu tekmil 
goriip reami unavlara haz1rlan1rlar. 

F ran11zca liaan1m ojrenmek i~in 
ihzari a1n1flar vardir. 

l..eyli ve nehari ve yemekli ne· 
hari talebler kabul edilir. 

U.. 21 eyliil taribinde tekrar ~
lacakm. 

Galp p~An aran1yor 
Eyluliin befinci cumartesi gilnii An

bradaa 7 .4S de kalkan bende Ankara 
De Eakiphir arumda makavva bona i
Pllde plinlar unutulmattur. bulan ~ 
tahane arkaamda Baker han 25 nwnara
da U1ti1 1irketine getirdigi veya pnder
diii takdirde memnun edilecektir. 

Istanbul albnc1 icra memurluiundan: 
Bir alacaiin temini i~n '8czedilip pa-

raya ~evrilmesi istenilen ince pamuklu 
rnuhtelif cins manifatura e,yas1 ikinci a
~k artbrma ile 14, 9 9 36 giinii ... t 
12 I 3 airalannda Sultanhamam Atir ef. 
.... i;mde aablacaja ilAn olunur. 

sso• 

Ya1ad1~1m1z ekonomi 
devrlnde size pahah
ya 111.al edilmek iste
nen nasihatlan ~Op· 
heli goronoz. 

Miikemmel ve Emsalsiz 
Her nerde ve her hangl 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabllirsiniz. y anm 
saat zarfmda o tesirini 
g0stenn1'tir, bile. 

OTORLER 
Krem Pertev'in yanm a
s1rllk ~hreti asllsiz de
gildir. Yuzbinlerce ki~

den Krem Pertev hak
kmda samimi kanaatle
rini sorabilirsiniz. 

• 

Beyoglu vaklflar diretOrliigilnden: 

iklncl Abdillhiunit vakf1 akarlann
dan Be~ikt~ta akaretlerde Spor cad
desinde 47, 51, 86 numaral1 iii; evin 
apartiman haline tahvili tadillt vein
~b kapah zarf usulile eksiltmeye 
konm~tur. Ke~f bedeli (16095) lira 
olan bu ~in projesi, Fenni ~rtname
si, eksiltme ~tnameleri (83) kuru~ 
mukabilinde akaretlerde ikinci Ab
dillhlmid vakf1 miitevelli kaymakam
hgmdan ahrur. Muvakkat temlnab 
(1208) liracbr. Eksiltme 16 Eylill 1936 
~~ba gilnu saat 15 de BeyogJ.un
da telgraf sokagmda Beyoglu Vaklf
lar clirektorl\igunde toplanacak ihale 
komisyonunda yap1lacakt1r. Eksiltme
ye gireceklerin mimar ve mUhendJs ol
mnlan ve liakal (10000) llrahk bir ya
p1 l{dni teahhut edip iyi bir surette ba
~rd1klarm1 gasterir resmi yerlerden 
getirecekleri vesikalan istanbul ~
mtidtirlilgu heyeti fenniyesine fbraz ile 
aynca vesika alacaklarcbr, Ancak bu 
muamele yevmi ihaleden sekiz g\.in ev
'leilne kadar olmasI ~tir. Muvakkat 
te.ninat aki;alan eksiltme tarihinden 
!kl giin evveline kadar miitevelli kay
makamhgi veznesine makbuz muka
bilinde yatlnlacaktir. (604) 

En UCUZ Fiatla 
Sat1l1r. 

• I 
Merkezlne veya $ubelerl e 
Mliracaat edilebiHr 

• 
BIRE, 
1000 KUM BA 

lnhisarlar ldaresi 
Oskudar Depolar 

Grupu Mu<liirliigiinden: 
1 - ~emsip~ baklm evi memur oda

lannda yap1lacak taclilat If!. plln ve 
ke~if namesi mucibince pazarllkla !ha
le edilecekUr. 

2 - Ke'1f bedeli 170 lira 39 ~ 
tur. 

3 - Muvakkat teminat 12 lira 78 
kuru~tur. 
4 - Kati lhale 18 9 936 cuma giinii 

saat 14 de gurup mertezlnde miitqek
kil komisyon oniinde yapllacakbr. 

5 - tateldUerln plln, kefltname ve 
prtnameyi gormek ilzere her giin ko
misyona milracaatJan ve m\inakasa 
giinii saat 14 de kadar teminat ak~ 
lerini makbuz mukablllnde gurup vez
neslne yabrmalan l1An o.tunur. (873) 

latanbuh ikinci icra memurluiundan: 
Bir bo~tan dola)'I mahcuz olup para

ya ~evrilmeaine karar verilen ve ikamet· 
ga}u m~hul bulunan Aleksandr Kuksine 
ait 30 beygir kuvvetinde a~dc tenezziih 
minerva markab bir otomobil 22-9-936 

tarihine tesadiif eden sah giinii saat 1 5 den 
17,30 a kadar Taksilnde Giimlipuyu 
caddesinde Modern garajmda a~k art· 
tirma auretile sahlacaktir. Arttmna birin· 
cidir satm almak istiyenlerin muayyen 
e\in ve saatta satlf yerinde haz1r buluna
cak memuruna 19 36 I 39 7 dol)'a numa
raaile muracaatlan Jiizumu ilan olunur. 

M. 832 

Turk Maarif Cemiyeti 

MEKTEBi 
Ilk, Orta, Lise, 11Blrincl s1n1f. 

Ankara- Havas .... • Necati Be1 caddeai kay1t muamelesine L.,. 
Janmlftlr. AIJD•caJ. talebe mabclat oldujundan bir an enel mGra-
c:aat edilmeai tav1iye olunur. Telefoa: "877 797 

eni aide yiik tafUD& i~in a IDacak 20 lane e an I • ir fUI 
a~1k ek1iltmeye konubnu9tur. Bualar1n hepaine 3330 lira fjat t•hmin 
olunmuftur. $artname1i Levaz1m miidiirliifinde priiliir. latekli olanlar 
2490 No. lu kanunund• yaz1h vesika ve 250 lirabk ilk temin•t mak
buz •• ,. mektubile .,...,.. t 7 /9/938 peqembe aiai aaat 14 de ...... 

---
• 

- .'6 •• "" .. 
··' °4. ·-

• 
- .,.,4 '- - ·.L · lit.~ .... ...,.., .. ,..,.,.._ " 

12 eyllll cumartesl 

BOyQkdere BEY AZ 

IEVSiM smll I 

•. Iii. -...... ~ ~ 

ak1am1 

PARK DA 

IALOSU 
Istanbul Uman ltletme ldaresind-· ....... 
ldanmaize aid ve butln konforu tamam bir hide olan it m11f11, i 

ri bir mahmr olmad~ •f&iida 101terilen fiadarla kiraya •eril 
tir. 

Saat 8 den 24 e kadar 
lt 14 lt 24 lt lt 

miicldeti 4 

aonra 

40 Lira 
30 lt 

25 • 

15 lt 

3 • 



Sahife U 
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T1ra1 Paslanmaz HASAN Tira~ B1~ag1 Bir Dak·kad der 

Ne sabun, ne de f1r~aya ihtiya~ vard1r. Kat'iyyen paslanmaz. Yiiz defa 
brat eder. Alimeti farika ile ibtira berah vard1r. Ne lngilizler, ne Frans1z
lar, ne de Amerikal1lar, ne de biitiin diinya ayn1n1 yapamaz, H A S A N 
brat makinesile H A S A N t1r8§ sabunu ve hra1 kremi, t1ra1 kolonyas1, 
hra1 pudra11 hirer 1aheserdir. Mutlaka H A S A N markas1n1 aray1n1z. 
lsrar ediniz. Hasan deposu: Ankara, Istanbul, Beyoglu. 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona lnhisar mamulltmdan 
LIKOR, ~RAP, KANYAK, LOKS SIGARA, AV MALZEMESI verilir. 

ikramiyeli 
YNiCE 

Ayr1ca: hediyeler1e beraber alacai1n1z kur'a numaralarile y1lba~mda ~ekilecek 
BOVOK YENlcE PIYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomo
blli veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktorO, 230 lirahk BLAVPUNKT 
RADYOLARI, REVUE SAATLERI, ICKI SERVISLERI, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 

Fena havalar yakla,1yor I 
Bunun i~in : 

Elbise ihtiyacmm 
§imdiden Galatada: 

Biiyiik Elbise Ticarethanesinden T em in Ediniz. 
En mahir makastarlar tarafmdan bi~ilmif ve en miikemmel kuma~Iarla kemali itina ile dikilmif 
kachn, erkek ve ~uklara mahsus ELBlsE, PARDESO, MUSAMBA ve PALTOLARIN en zengin 
~e§itlerini bulacaksm1z. 

Mu,ambalar 11 112 liradan itibaren 

lngiliz bi~imi ) PardesUler 13 112 liradan itibaren 

~eabilize ) Parde&Ulerl 17 112 liradan itibaren 

Paltolar 13 1/2 Iiradan itibaren 

Cocuklar l~ln zengin ~e1itlerde PARDESO ve MU$AMBALAR da vard1r. 
Tiirkiyenln ve biih1n §arkm en biiyiik elbise ticarethanesi olan Galatadaki Ekselsyor mamulibmn 

nefaset ve miikemmeliyeti sayesinde mevcut dunya buhranma ratmen sabp yiizde SO nisbetinde artmlfbr. 

Yarm akpm 

Taksimde p ANORAM 
Bayan S V Z A 

Eski FEYZIATI 

ah~esinde 

5 1n 

vat111 Ro•a•i9i Liseleri 
K1zlar ve erkZr i~in ayr1 b610klerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1mflar1 

Yat1s1z 

Ka)'Jdlar bqlam14br. Ka11d ve tafs1Jat i~in hergiin mektebe ve yalniz tafsilit aJmak i~ Yenipostane arkasmda 
Buiret hamnda Ozyol idarehanesine milracaat edilebilir. fstiyenlere mekteb tarifnameai gonderilir. 

Arnavutk6y, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 

=~~~~ HA YRiYE LiSESi GOndOz 
yat1 

Ana - Ilk - Orta - Lise - Tam devre 
Okulumuz her zaman ,Ordutu teveccilh ve ratbet iizerine ilk samflardan itibaren yabana dil tedrisabm yenl bir 
tetkilAtla kuvvetlendirmistir. Kazlar lasrm ayn bir dairedir. Mektebin hususl otobiialerile nehari talebe hergiin evlerinden 

alchnhr. lsteyenlere tarifname gonderilir. Kay1t i~in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorliite muracaat 

edilmelidir. Telefon: 20530 

TUZlA iCMELERi 
~e trenlerinin vaporlar1 kl>prQden 6,25 - 7,40 - 8,40 

SATILI~ 

ECZ'\NEDE 

BAYLARA TEKSAYT 
.. 11111e111111n1111111111111111111u1n1111111111111Mn11n1111n11-.111n•-

Sahlbl Necmeddln Sadak 
tJmuml IMlfllyat mOdilrl: Biiia 111 

Kapal . zarf usulile 
eksiltme ilin1 

SOMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden : 

1 - Malatyada kurulacak Bez fa brika11 id are binalar1 ile me
mur evleri intaab kapah zarf usulile eksiltmeye ~ikanlm•f br. ln
t-aabn tahmin olunan bedeli, vahidi fiat eaaaiyle yap1lacak k1am1 
20637,36 ve gotiirii e1a1iyle yap1lacak k11m1 da 130566,92 olmak ii· 
zere cem'an 151,204.28 lirad1r. 

2 - Bu itc aid eksiltme evrak1 tunlard1r1 
2 - Eksiltme f&rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - F enni tartname ve zeyli 

D - Umumi tartlar ve ol~ii usulleri 
E - Vabidi k1ya1i fiat ve ketif cetvelleri 
F - Projeler 

l'Stekliler bu evrak1 10 lira mukabilinde Ankarada Simer 
Muamelat ~ubesi Miidiirliigunden satin alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 Eyliil 1936 pertembe giinii 1aat 16 da Ankara
da Ziraat Bankasi binasmda Siimel' Bank merkezindeki komisyon· 
da yap1lacakbr. 

4 - lsteklilerin «8811 » lirahk muvakkat teminat venneleri 
z1md1r • 

. Bundan ba,ka eksilumeye girecekler ihale giiniinden en az 
giin evveline kadn bu ifi ba,arabileceklerine dair olan veaaiki 
kurut pulla birlikte bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye ve1ika11 al
m•t olmalar1 ve bu vesikaya teklif mektuplarma leffetmelel'i liz1m
d1r. 

S - Teklif mektuplar1 yukar1da yaz1b giin ve aaatten bir saat 
evveline kadar Sumer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. 

6 - Poata ile 1onderilecek mekt uplar1n nihayet ihaleden bir ••· 
at evveline kadar 1elmit ve zarfan kanuni tekilde kapablmit olma11 
liz1md1r. (842) 

.... 

6 - 27 Eyliil 193~-

11 Jc~ J~.~L~!l~.~!!'!!~kl .~!l!ruK !.~Jgj! 
edeceklere gerek vapur ve demiryolu a~et ve avdet biletlerine gerek iae mal
lann nakliye iicretlerine tenzilat yap1lacait bu hu1uata fazla malumat almak is· 
teyenlerin latanbul Yunan bq kon1olo1luiuna aabahlan aaat J 0-12, 30 arU1nda 
miiracaat edebilecekleri ilan olunur. 

1 ... - TOrk BOmrOk Komlsyoncular1 Istanbul Blrllll --

B ii yuk Deniz Gezlntisl 
~irketi hayriyenin 68 numarall vapurile 12/ 9/ 936 cumartesi giinft 

saat 15,30 da Bogaz ve Adalarda gece yar1sma kadar gezintl. Cazbant, 
saz vesair rniitenevvi eglenceler. Vapurda ucuz ve miikemmel b\ife 
varclir. Blletler birlikde ve vapurda sat1Imaktaclir. 

IST ANBUL'un SESI 
BOyOk muharrlrlerin yazllarlle 15 EylOlde 11k1yor. Okuyunuz. 

Tlirk Hava Kurumu 

Bii iik Pi an 
$Im lye kadar bl.ere• 

osu ,.,. 
zen•ln etmlttlr 

S. ci Ke1ide 11 Eyliil 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirachr 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirabk bir miikifat vardu. 

\ 


