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Almanyaya miistemleke veriliyor 
~imdilik Kamerun ve 

Togo miistemlekelerinin 
iadesi dii§iiniiliiyor 

'( aln1z buna mukabil Almanyadan baz1 
teminat istenecegi anla§1lmaktad1r 

l'tt. llitlcrin i~inde son nutkunu soyledlgi. Nmenbergde Nazi kongresinin 
topland.Jfl bina 

Londra 10 (~am) - Alman b~
'1eklli M. Hitlerin dtin soyledigi nu
tUkta miistemleke talebinde siddetle 
1.Srar etmesi burada bi.iyiik. b~· tesir 
YaPlll1~tir. Baz1 mahafil, Almanyaya 
eski nrUstemlckelerinden bir klsnnmn 
'1erilmesini muvaf1k gormektedir. Hat
ta garbi Afrikadaki Kamerun ve To
go mtistemlckelerinin iade edilecegin
den bahsolunuyor. 

1 
Rumerun miistemlckesi 439 bin ki

f 0metr? murabba1 geni~ligmdedir. Nii-
Usu b1r buc;uk milyona yakmdlr. Bu
~asi Versay muahedesinden sonra 

rans1z mandas1 altma konmu9tu. 
k Togo mustcmlekesi de garbi Afri-

actadlr. 87 bin kilometre murabbB.l 
geni~ligindedir. Nilfusu bir milyon 100 

bin kadard1r. Bu iki miistemleke c;ok 
2en · gindir. Qok pamuk, hububat, hay-
l'an Yeti~tirilir. 

:\I. HiTLERiN NUTKU 
llcrlin IO - M. Hitler, Ntlrenberg-

de soyledigi nutukta demi~tir ki: cAl
manya miistemlekeye muhta~tll'. cu.n
kii iptidai maddeyi haric;ten tedari.k 
ediyor. Bu maddeleri alacak dovizi 
bulmak ilzere kendi mahsul~t ve ma
mulatm1 ucuz satmaga mecbur olu
yor. Diger devletler Almanyaya nis
betle nilfus b~ma be~ ilA yirmi misli 
fazla araziye maliktirler. Bir kilomet
re murabbal arazi uzerinde ya~yan 

135 ~i kendilerine lazun olan gidayi 
bulunduklari topraktan temin ede
mez.> 

M. Hitler, Almanyarun dort seneli.k 
blr iktisadi program vilcuda getirdi
gini, bunun tahakkuk edecegini say-
lemi~tiri. ... 

M. Hitler, nazi kongresinin kiiltilr 
i~leri hakkmda tetkikat ve mtizake
rat ic;in yaptigi toplantlda da bir nu
tuk soyllyerek yahudillge, demokrasl
ye, bol~evizme kar~1 otortte prensiplni 
mi.idafaa et~tir. M. Hitler, ferdt h\ir-

(Devarm 7 nci sahifede) 

Canakkalede miithi$ 
bir cinayet oldli 

~ir adam, anas1n1, day1s1n1 oldUrdU, evini 
ate$1edi, pslislerle mUsademe netice

sinde ag1r yarah olarak ele gec;ti 

9anakkale IO (Hususi muhabiri
~zden) - Bugiin burada miras yil
Z~nden ~ok feci bir cinayet oldu. Gi
t1t1· 1 kuncturac1 Ali admda bir adam 
annesini ve duy1sm1 tabanc~sile vu
rarak olctu" d .. r u. 
le A.ld1g1m mal(1mata gore vaka fjOY-

0ltnu9tur: 
Runcturac1 Ali, ak~am i.izeri kah

\tenin oniinde day1s1 arabac1 Aliye 
~El.Stlam1$ ve derhal tabancasrm ~e

erek tizerine bes el ates etmistir. 
r A.Ii, yaralanru~ ac1s1 lle he~en ye-
e Yuvarlanm1§ ve olm'li$ttir. 

tni Ratil Ali, bundan sonra evine git
k ~ Ve pencerenin Online oturarak 
t endisini yakalamaga gelen polisle
~ de t.abancasile ate$ etmi~tir. Po-

ler b1rkac; clefa Aliye: 
- Ate9i kes .. n· w 1YC bagmm~larsa da katil buna 

alct1r1i::. t · kur Y e mem1$ vc tabancasmdaki 
ttr 9Unlar1 bo$alimaga devam etmi$-

Bu siradn. cYde bulunan annesi, og-

lunun bu hareketine mani olmak is
temi~ ve kcndisine yalvarrm~trr. Fa
kat gozlerini kan hi.iri.iyen katil an
nesinin yalvarmalanru da dinlemiye
rck tabancas1ru annesine 9evirrni~ ve 
zavalll ihtiyar. kadm1 bir ka9 kuq;un
la yere sermi~ ve oldiirmi.i~tiir. 

Kati! Ali, polislerle arasmda mtisa
deme ba9laymca kurtulu~ 9aresi kal
mad1gm1, yak:ilanacagm1 anlanu~ 
ve evi ate~lemi$tir. Alevler birdenbire 
yii.kselmi$ ve ate$ derhal yanmdaki 
cvlere de sirayet etmi9tir. 

Canavar adam, nihayet alevler ara
smda yaralanarak baygm bir halde 
yere yuvo.rlanrn1$til'. 

Yangm, iki ev yand1ktan sonra son
dlirtilmU~tilr. l{!l~il Ali, ate~;ledig·i cvi
nin ankaz1 nltmdan oltim halinde 91-
knrl.lm1?t1r. Hayatmdnn llig timid yok
tur. ifadc verr.miyccck bir haldedir. 

bgrencUgimc gore, bu tiiyler i.irper
tici cinaycte sebep, bir ev miras1dir. 

Mtiddeiumumi derhal hadise ye
rinc gelmi~ ve tahkikata ba.c;I~trr. 

Yugoslav milli bayrann giinii Belgradda yapdan g~it resmine ait birka~ enstantane: Yuka.nda kral naibi prens 
Pol ve piyadeler g~erken, a~gida motorlii vesait tarafmdan ~kilen agu toplar ve tanklar 

Donaninam1z 
Maltaya gidecek 

Donerken Yunan donan
mas1n1n ziyaretini de 

iade edecek 
istanbul 10 (A.A.) - Donan· 

marmz, vuku bulan davet iize· 
rine te~rinisaninin son iki haf
tasmda Maltaya giderek lngiliz 
donanmasma iadei ziyaret ede
cektir. 

Donanmarmz, Maltadan avdet· 
te, dost Yunan donanmasma da 
ziyaretini iade edecektir. 

M. Blum 
Frans1z 8a!jbakan1n1n 
memleketimize gele
cegine dair Ankarada 

malOmat yok 
Fransiz ba$bakani M. Blumun mem

leketi1nizi ziyaret edecegine dair bir
kac; gun evvel bir haber ~ikmi~ti. Dun
kii pasta ile gelen Bulgar gazeteleri 
Franszz ba!ivekili ve 11 ariciye nazmnin 
te!lrinievvel ortalan.na dogru istanbul 
ve Ankarya geleceklerini, bu miinase
betle Belgrad ve Sofyada da birer iki
$er giln kalacaklanm yazzyorlardi. 
Ankarada boyle bir ziyarete dair ma

lumat yoktur. Anadolu ajansi bu hu
susta $ll tebligi ne$retmi.:jtir: 

Ankara 10 (A.A.) -Fransiz ba$ba
kanz M. Leon Blumun yakmda mem
leketimizi ziyaret edecegine dair ga
zetelerde bazi haberlere tesadilf edil
mektedir. 

Anadolu ajansz, aldkadar makamlar 
nezdinde yaptzi}i tahkikata istinaden 
bilyilk bir memnuniyetle kar$ilanacagt 
$iiphesiz olan bOyle bir ziyarete dair 
burada hig bir malUmat bulunmadz
gzm kaydedcr. 

SiYASI iCMAL 

Fransan1n d1$ 
politikas1 

Fransada so yalistlcrin lidcri M. 
Blum'un risayet etligi kabine, di$ po
litikas1ni miidaf aa iqin hem. dahilde 
hem de lzariqte fevkalade ugra~zyor. 

(Devam1 7 nci sahifede) 

Gazetecilerimiz Yugoslav 
§ehirlerini geziyorlar 
Zagrepten sonra Liubliana, Bled, Su~ak, 

Dobrovnik, Cetine, Saraybosna ve 
Ni9i ziyaret edecekler 

Belgrad 10 (Ak~am) - Yugoslav
yaya gelen Ti.irk gazetecileri Belgrad
da.n diin hareket etmi~ler ve Zagrebe 
gitmi~lerdir. 

Yugoslavyarun miihim bir sanat ve 
irfan merkezi olan Zagrepten sonra 
Liublianaya ve kralm sayfiyesi bulu
nan Blede gideceklerdir. Gazeteci
lerimiz oradan sonra Adriyatik sahi
line giderek f;)l19akl ve Dalm~iya sa
hillerinde kuc;ilk adalar arasmdald 
Dubrovinik, <;etine, Saraybosna ve 
Ni~i ziyaret edecekler, aym yirmisin
de Ni~ten sernplon ekspresle hareket 
ederek ertesi gilnu istanbula donecek
lerdir. Yugoslavya ic;inde 15 gtin se
yaha t edeceklerdir. 

Gazetecilerimiz Yugoslavyada gor
diikleri ~ok dostane kabulden pek 

miitehassis olmu~lardrr. Gerek matbuat 
mtidtirliigii, gerek Yugoslav gazetecl
leri bilyiik blr nezaket ve misafirper
verlik goster~erdir. 

Ttirk gazetecileri pazar gpnii yap1-

lan ge~it resminde bulunmu~lardJ.r. 

Ge<;it resmi ~ok mi.ihte~em olrnu~tur. 
Asker btiyiik bir intizam ic;inde g~
mi~tir. Bilhassa motorlii kltalar ve 
91 tayyarenin i.i~u~u buyi.ik bir teslr 
husule getirmi~tir. Gazetecilerimiz, 
kuvvetli mtittefikimizin ordusunda 
gordi.ikleri milkemmeliyetten ~ok 

memnun olmu~lardlr .. \ 
Yugoslav matbuat1, Ti.irk gazetcci

lerinin ziyareti miinasebetile i;ok dos
tane yaz1lar yaz1yorlar. 

Cenevreye gidecek · 
lspanyot heyeti 

Cenevre 10 (A.A.) - Mllletler cerni
yeti asamblesinin 21 cylill toplantism
da Madrid hi.ikumetini milfrii sosyalis' 
partisinden Hariciye nazm M. Alvarez 
Delvayo lie mutedil sosyalistlcrden 
eski Hariciye nazm M. Fernando de 
Los Rios ve katolik muhafazakarlar
dan M. Ossario Gallardo temsil cde
cektir. 

Zeki R1za - Sadun Galip 
"Ak~am,. 1n spor k1sm1 ic;in bu iki zat1n idaresi 

alt1nda bir heyet cah9acak 

AK~AM, yeni spor ne~riyatma 

14 eyliilden itibaren gen~ bir 
programla ba~llyor. Sporu, bir 
c;ok memleketlerde oldugu gibi, 
bir gen~lik ve varllk davas1 hali
ne gctirmegi gaye bilen gazete
miz bu emelinin tahakkuku i~in 

I blitiin gayretile ~all~aca.l(tir. 
Spor k1smm11z1 idare ctlecek o-

1 Ian Zeki R1za vc Saclun Galib se-
nelerce spor vc ne!?riyat sahalannd2 

14 eylulu 

c;ah~IDJ~lard1r. Kendilerine bilhas
sa spor havadisi;iligi il?inde, daha 
bir 9ok arkada~lan yardlm ede
ceklerdir. 

Stitunlanrruzda sporun her ~u
besini alakadar eden yaz1lar, en 
taze spor hab~rlerl, spor hadise ve 
meselelerini teknik ve bitaraf bir 
surctte tahlil eden mnkaleler bu
lunacaktir. Dlinya nmtbuatmda 
oldugu gibi spor mizaluna da bir 
ycr verecegiz. 

bekleyiniz .. 
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Son dakika 

Toledodaki asilerin 
vaziyetleri gii~le$ti 
Diger taraftan asiler Madri iizerine 
biiyiik bir taarruza haz1rlan1yorlar 

Yugoslav ba§vekili Biikre§t 
"Sulhii bOtOn vas1talarla miidaf a a ya haz1r1z,, diyor 

Paris 11 (~am) - ispanyol Asi
lerinin Toledoda vaziyetlerl gil~le~

mi~tir. Buradaki eski Alkazar sara
yma Sigmm1~ olan ve g\inlerdenberi 
burada mukavemette bulunan Asiler 
carayi b1rakarak civardaki binalara 
Utica etmi~lerdir. 

Hukumet lataat1 Kalabera cephe
linde toplan1yor. Bu lotaatm miihlm 
topi;u kuvveti vardlr. Bilyiik bfr mil
.adcme bekleniyor. 

Diger taraftan A.sller de Madride 
taan1.1Z i~in hazirlamyorlar Sensebas
tiyende bir miktar daha ilerliyerek 
~hre iki kilometre kadar yakl~nu~
lard1r. Oviedoda vaziyette degi~ik 
yoktur. 

ALKAZAR SARAYI YANIYOR 
Madrid 10 (A.A.) - Toledo ilzerin

de u~arak il~ bomba atan il~ asi tay
yare, ~maya mecbur edllmi~ir. 

Saat 22 de Alkazar saraymdan bii
yilk alevler yiikseliyordu ve kuvvetll 
projektorler yardlm1 lle to~u lruv
vetl durmadan bomardunan edlyordu. 
Sabahleyln hi.lkfunet, asllerin Alkann 
terket~ ve kale yamndaki evlere U
tica etmi~ olduklanm ildn eylemi~ir. 

Hiikiimet taraftan kltalar asilerin 
ka~masma mani olacak tedbirleri al
nu~lard1r. Tolcdoya gitmekte olan bil
t'iln yollar tutulmu~ bulunmaktadlr. 
Milteaddid otomobillerle Toledo ga
rinzonunu takviye i!tin hiicum klta
lan gelmi~tir. 

ee,ler konferans1 toplan1yor 
lngiltere devletlere 19 te1rinievvel 

taribini teklif etti 
Londra 11 (Aqam} - Deyli Telgraf gazetesinin baber verdigine gore 1n

giltere, garp Avrupasmm emniyetini gtirii~ek olan ingiltere, Fransa, Al· 
manya, Bel~ika, ttaJyadan miirekkep Lokamo devletleri Bqler konferansmm 
19 t~nievvelde toplanmasma taraftarbulunmaktadll'. Almanya ve ttalyanm 
bu husustaki dil~iinceleri soruhnu,tur. Bu tarih bu iki devlete muvaflk gelir· 
le be~ delletin murahhasJan 19 te¢nievvelde Briikselde toplanacaklardu. 

Suriye §enlik yap1yor 
Pariste imzalanan Frans1z - Suriye 
an1a~mas1n1n esaslar1n1 yaz1yoruz 

Berut 11 (Aksam) - Frans1z • Su
ri.)c nnla~masmm imzas1 biitiin Suri
yedc bti) lik bir memnuniyct uyan
dmmstir. ~ehirler donanm1~ttr. lier 
tarafta senlik yap1hyor. Kudiis arap 
komitcsi bir telgraf ~ekcrck Suriyeli
leri tcbrik etmi~tir. 

Paris 10 (Ak~nm) - Frans1z - Su
riye muahedcsmin imza rt:smi mutan
tan bir surette yap1lrrul?br. Bu resim
dc basvck1l M. Blum de bulunmu~tur. 
Muahedeyi Fransa namma hariciye 
muste an M. Vicnto, Suriye namma 
hcjct ieisi Ha!?im bey At~i irnzala
m1!ilaidir. 

Suriye heyeti bugilnlerde Suriyeyc 
hareket edecektir. 

ANLA~l\IANIN ESASLARI 
Temps gazetcsi, evvclki giln Paris

tc Fransa ile Suriyc murahhaslan ta
rafmdan imzalanan Fransa - Suriye 
muahed ... sinden bahsederken diyor ki: 

cEu muahede, olduk~a kanl)lk bir 
d"plomasi vesikas1dlr. Bu muahede, 
fngiltere ile Irak arasmda aktedil
mi~ olan muahedc goz onilnde tutula
rak ve Suriyenin hususi vaziyeti na
zan dikkate almaruk tanzlm edilm~
tir. Zira Suriycdc akalliyetler mesele
si gibi miihim ve :vahim bir piesele 
vard1r. Bu mesele, gerek manevl ve 
gerek siyasi bakrmdun hayati bir e
hemmiyeti hnizdir. Biitiln teminat1 
haiz olmas1 laz1m gelen akalliyetlcr 
rneselesinin matlup vc~e halledll
digini umuyoruz. 

Proje, akalliyetleri tatmin etmekle 
bcraber, Suriye devletinin !illl haklml
yet ve istiklaline de halel vermemekte
dlr. Lubnamn idare tarzmm tesbiti 

General Smigly 
Van;ovada buyuk 

tezahuratla kar~1land1 

ilcriyc brrakllm1~tir. 
Fransamn Suriyedeki haklan mi.i

essir surette temin ve himayc cdilmi~
tir. Projeye gore, Suriye htikl.imcti 
takip edccegi harici siyaset hakklnda 
evvelce Fransa ilc anla~ncakt1r. Suri
ye idari mu~avirlerlni miinhasircn 
Fransadan alacak, Suriye hiikfuneti 
nezdinde daiini bir FranSlZ heyeti as
kcriycsi bulunacak, Suriyenin tesli
hatl, Fransanmk1ne mutl~.k surettc 
benziyeccktir. 

Iraktaki ingiliz kuvvetlcrj gibi, Su
riyede de Frans1z kuvvetleri kalacak, 
fakat t~gnl kuvvetleri salahiyetini ha
.itz olm1yacaklar, tabiri aharle dahil
de stikO.n vc huzurun muhafazasma 
k~n~m1yacaklard1r. 

f~te muahedenin esash hatlan bun
lnrd1r. Fakat Suriyede ycni rejimin 
knU surette ~lemesi i~in daha katedi
lecek yol vardlr. Fransa hfilcQ.metl 
muahedeyl tasvlp ettlkten sonra Su
rlye hcyetl murahhasas1 ~rma done
rek yeni Suriye parlamcntosu i~in 

intihabata tevessi.il cdecck ve tc~ek
kill edecek pariamanter hiikumet 
muahedeyl tasdik eyliyecc'ktir. 

Suriye kendi kendisini idareye muk
tcdir oldugunu isbat ettigi, idaresini 
ve millt kuvvetl:?rfni tanzim ve islah 
ettigi zaman - kl bu, Irakta oldugu gi
bi ii~ senelik bir zamana ihtiya~ gos
terir - manda muclbince ilzerimize 
ald14'1rruz mesuliyetlerin Suriye hiikO.
metine devir ve tesllmi mavzuubahs 
olacak ve m\lstakil Suriye hiikume
tinin Cenevreye kabul edilmesi i~in 
~raiti lhimeyt haiz olup olm9dlgma 
Milletler cemiyeti blr karar verecektir. 

Rumen manevralar1 
Ordu te§rinievvelin yedi
sinde manevraya ba§11yor 

Bukre~ 10 - Hariciye nazin, Yu
goslavya bqveldll ~refine bilyii.k bir 
ziyafet ve~tir. ZiyafeUn sonuna 
dogru Romanya baf\'eklll bir nutuk i
rad ederek iki hilkt1met arasmdaki 
baglardan bahsetmi~ ve demi~tir ki: 

dki hillalmetin m~terek bir ideali 
vardlr. Bu da nizam, emniyet, sulh
dur. Bu ideal i~in Qekoslovakya ile bir
likte ~ahflyoruz. 

Ayni hedef ve ideal i~in Balkan an
tantmm ~er~evesi i~de Ti.irkiye cum
huriyeti ve Yunanistanm yanmda mi.i
cadele ediyoruz. 0 Tiirkiye cumhuri
yeti, ve Yunanistan ki sulh ve nizama 
sus~ olarak ayni arzuda bizimle 
beraberdirler. Onlarla olan milnase
betlerimiz her giin gittik!te daha sa
mimi ve daha muessir bir lJale gel
mektedir. 

Sulhiin miidafii olmakla beraber 
sulhiin hakiki surette ancak kuvvetle 
muhafaza edilebilecegine de kaniiz. 
Sulh ve hak yolunda kuvvetli olmak ... 

lngiltere kral1 
Pazardan sonraya kadar 

Viyanada kalacak 
Viyana 10 (A.A.) - ingiltere kral1 

Edouvard, muhtemel surette, pazar
dan sonraya kadar da Viyanada kala
caktir. 

Sabik ispanya krab Alfonsun Viya
na civarmda bulunmas1, ingilterc 
krall Edouvard ile sab1k ispanya kra11 

. arasmda bir mtilakat yap1lacag1 ~a .. 
yialarm1 dogurm~tu. Bu ~yialar, 

hi~bir taraftan teyid o1unmanu~t1r. 

Bogazlar komisyonunun 
dag1ld1g1 Mitletler cemiyetine 

bildirildi 
Cencnc 10 (A.A.) - Bcynelmilel 

Bogazlar komisyonu ba~kam, MontO 
mukavclesi mucibince komisyonun 
i~eri bundan boyle Tiirkiyc tarafm
dan goriilccegi i"in komisyonun mc
saisinc nihayct vcrmeyi kararla~tird1-
gmdan Millctlcr cemiyeti genel sek
reterini haberdar etmi~tir. 

t~te biitiin slyasetirnizin daiml vecizesi I 
budur.> 

Yugoslav b~vekill nutkunda gor- ·1 
dilgii hi.i.snti kabule te~ekkiir ettlkten 
sonra demi~tir ki: 

cSizin bu sOzlerinizde ve bu hiisnii 
kabiiliiniizde, memleektlerimizi blrbiri
ne baghyan devamh vc saglam rab1-
talann mevcudiyetinin yeni bir bilr
hanm1 memnuniyetle gormekteyim. 
Bu baglar, ayni zamanda, bir taraf
tan <;ekoslovakya ile, diger tarafdan 
Tiirkiye ve Yunanistan ile o1an sar
stlmaz ve degi~mez ittifaklamruzm te
melini d·~ te~I eylemektcdir. Bu itti
faklar, Kuc;ilk antant ve Balkan an
tant1 emniyetimizin ve beynelmilel 

siyasetimizin iki kuvvetli unsurunu 
dogurmu~tur.> 

Yugoslavya b~ekill Yugoslavya ve 
Romanyanm sulhil btitiin vas1talarla 
mtidafaaya hazir olduklar1m soylemlf
tir. 

Mara$ saylav1 
diin gece 
vefat etti 

ti~ giln evveJ Kadikoyiinde bir oto
mobil kazas1 g~iren Mara!1 saylavt 
Mith1)t ald1ga yaralarm tesirile diin 
gece saat birde, baygm bir halde yat
makta oldugu llaydarpa~ niimune 
hastanesinde vefat etmi~tir. Merhu
mun kedcrli ailesinc ve arkada~lanna 
taziyct beyan eyleriz. --.---

Ad Ii kanunlar 
Adliye vekaleti mtistc~n, zat ve 

ceza i~lcri mildlirleri istanbula davet 
edilmi~lerdir. ~hrimizde bulunan ad
liye vekililc adli kanunlar hakkmda 
goiii~cceklcrdir. 

''Ne saga, ne so/a 
gidilmiyecek .. ,, 
Pe.,~ika ba~vekili nut-

12 giin kuyuda kunda boyle diyor 
Brii.kscl 10 (A.A.) ._ M. Van Zeeland, 

ingilterede 60 maden Ayan ve mebusan meclisleri dahiliye 
enciimenlerindc miihim siyasi beya

amelesinin yaphgi grev natta bulunmu~tur. Mumaileyh, bu 

Londra 11 (Ak~m) _ Gal memle- beyanatmda milletin ekseriyetine isti-
ketinde 12 gilndenberi 242 metre de- nad eden milli birligin te~ekkiili.inii 
rinligindc maden kuyusunda kala- mi.idafaa etmi~ ve bunun iktisadl mu-
rak yeryiiziine ~ikmamakta ISrar eden vazeneyi, hiirriyet ananelerinin ve kral 

hanedamrun vazifesinin muhaf~llll 60 amele nihayct, patronlann ilcret-
lerlne zam yapllacagi vaadl iizerine, temin eaebilecek yegftne formill oldu-
yeryiiziine ~llmuf}~rdlr. gunu soylem1'tir. 

Kendllerine yardim i~in kuyu ba- M. Van Zeeland, memleketin halk-
~da doktorlar ve hasta b~.klcllar bu- ~Ilar cephesi, otoriter rejim gibi ifrat

perverane ~ekkilllere dogru gitme-
lunuyordu. Fakat 60 nmele hi~ bir ra- sine mani olmak i~n icabeden ihtiyat 
hatsizhk escri gost~rmeden evlerlne tedbirlerinin al~i laZllll gelmekte • 
gitmt,lerdir._____ oldugunu beyan et~tir. 

Fransada grevler Bel~ika hilkumeti, bu yolda yap1la-
LiZZe 10 (A.A.) - Grev harekcti, et- cak her ti.irli.i ~ebbiislere mani olma-

rafa yayllmaktadlr. Lille varo~Iann- ga azmetmi~tir. Hiikfunet, hilrriyeti 
daki mensucat fabrikalar1, bu gece miidafaa ve silahlanmak isteyecek her 
grevciler tarafmdan ~gal edilmi~tir. tiirlil te~kktillerin meydana ~lkmas1-
i~gal edllmi~ olan biltiin fabrikalara na mani olmak i~in kanuni vas1talann 
laztl bayraklar ~ekil~tir. climlesini azami ~iddetle kullanacak-

Romanya krah Cekoslovakyaya t!r. 
gidecek Harici siyasetten bahseden M. Van 

So/ya 10 (A~am) _ Bildirildigine ZE;e~and, memleketi asabiyete kapilmak 
gore, Romanya krali Karol, refaka- temayiiliinden tahzir etmi~tir. 
tmda yeni Hariciye nazin Antonesko Mumaileyh demi~tir ki: Biz hi~ bir 
ve veliahd oldugu halde te~rlnievvelin zaman harbi zaruri addetmiyecegiz. 
27 sinde Pr$ ziyaret edecektir. Biz, siyasetimizi her hangi bir blokun 

Kral Karol ~ekoslovakyanm istik- siyasetine tabi kllmak niyetinde de-
Ia.linin yildonilmil mi.inasebetile 28 gtllz. 

Hatip, memleketi ve parlamentoyu te,rinievvelde yap1I:t.n ~nliklerde de 
hazir bulunacaktir. Bu arada kral Ka- kendi siyasetine mtizaherete davet et-
rol, M. Titilleskonun uzakl~tmlma- mek suretiyle sozlerine nihayet ver-

Var~ova 10 (A.A.) _ Ordu genel So/ya l,,P (A~am) _ Zora gazetesl- sile Kil~ilk itiIAfa kar~1 olan siyasette mf~tir. 
mufetti~ general Rydz • Smigly bu- ne Bukr~ten bildirildigtne gore, te~- hie; bir tebeddill olm1yacag1 hakkmda Fenlandiya bOyOk erkamharbiye 
gtln ogle uzcri Var~ovaya donmil~ttir. rinievvelin yedisinde Romanyada Tam- c;ekoslovakya hilkfunetlne teminat ve- reisi Londrada 

Polonya hududundan itibarcn ge- ~ivar eyaletinde Rumen ordusunun recektir. Londra 10 (A.A.) - Fen1andiya or-
nernl muazzam te ahmat yapllm1~ Ltiyi.lk manevralari ba~layacakt1r. Bu lngiliz fa~istleri reisi Romada dulan umumi erk8.m harbiye reisi ma-

Biikre~ 10 (A.A.) - M. Stoya 
vi~ ile M. Tataresko ve M. Anton 
diin Romanya ve Yugoslavyayi al· 
dar eden mall ve iktisadi meselele 
bllhassa Yugoslavyaya Rumen pe 
lil gonderilmcsi meselesi hakkmda 
rf14m~erdir. 

ti~ devlct adam1, Tuna ilzerinde 
zun milddettenberi in~as1 tasavvuli 
lunan kopril meselesi hakkmda da 
~ti~lerdir. Bu kopril, iki memle 
arasmdaki mesafeyi hissolunacak 
recede klsaltacaktir. 

KRAL 1\1. STOYADiNOVi(:i 
KABUL ETTi 

Btikre~ 11 (Ak am) - Kral K 
Sinayadaki saraymda Yugosla 
ba~ekili 1\1. Stoyadinovi~le Rom 
ya ba~ekil ve hariciye nazmm ka 
et~ ve kendilerini yemege abk 
mu~tur. Yemekten sonra ii!r nazir 
yasi vaziyet ve Kii~ilk Antant ko 
yinin yapacagi toplantJ haklnnda 
~mii~iir. 

M. Hitlerin nutk 
Italy a gazeteleri miital,. 

beyan1ndan ~ekiniyor 
Roma 11 (A.A.) - - Havas - Italy 

matbuab, Nurenberg kongresi h 
kinda hi!; bir suretlc tefsiratta b 
lunmamakta ve Alman mustcml 
falebi ile komilnist aleyht:ln mti 
dele hakkmdaki it l n t zim t 
rihten istinkaf etmekted1r. 

iNGiLiZLER 1'1tlSAiD 
Lonclra 11 (A.A.) - - Havas - in 

liz matbuatl Alman musteml ke 
lcblerlni ha)rctlc karSilnmamakta 
bu talebi ancak gen I b1r A vrup 
l~as1 i~inde milt lea etmcnt.cv>'! 

ingiltereyi bugun b he m 
eden ~ey be~lcr konf ran id1r. 
FENER Al.AYI \TE GEQiD RESl\d 
Berlin 11 (Ak~m) - Dun ak~ 

Nlircnbergdc buyuk bir ge((id res 
ve fener alay1 yaptlm1~tlr. Prnpag 
da nazm M. Goebbels ve M. Roze 
berg kongrcdc irad cttikleri nut 
lru:da bo1~evik1ig 'c yahudihgc ~ 
dctlc hi.icum etmi~erdir. 

Frans1z kabinesi 
Sol cenah f1rkalan taki 

edilen politikay1 tasvib e 

Paris 1 O - Komunist partisi um 
kitibi, sosyalist partisi idare komisy 
nuna bir mektup gondererek ispan 
cumhuriyetine yardrm edilmesini, l 
~ kar~ milcadele a¢masm1 bil 
dirmi~r. Bu mektup hiikt1metin ts 
kip ettlgi politikay1 tasvip etmemeJ 
manasma geliyordu. Sol cenah gru 
Ian toplanarak hilkfunete olan iti• 
madlanm yenile~lerdir. 

Gazetelerden bir klSnn komiinisUe
rin grevler, fabrikalann i~gal1 yuztiJl• 
den etkan umwniyede hasll olan fen• 
cereyan1 goz oniine alarak ileri gt~ 
mekten vaz g~tfklerini ve teslimiye' 
gasterdiklerlni yaziyorlar. 

Milletler cemiyeti toplant1sm• 
gidecek heyetlmlz bugOn 

hareket ediyor 
Milletler cemiycti konseyi ve Asam' 

ble toplantlSlilda bulunacak olan ha• 
riclye vekili Tevfik Rii~tii Arasm re-
isligi altmdaki heyetimiz bugiin Pirf 
yolile hareket ediyor. Heyet PiredeJS 
Atinaya gidecek ve hariciye vekilimif 

Yunan b~ekil ve hariciye naziril• 
go~cektir. -----
M. Edenin Milletler cemiyetf 

umurni katidligine tebligi 

i.lr G n ial, dcmir) olu uzerindeki manevralar yedi gtin surecektir. Roma 10 (A.A.) _ !ngiliz f~zmi re~l Baron Charles - Gustave - Man-

~ 1 buyuk ~tasyonlardai.iv:e:.:te:hir;;·~--~B;ua;;a1:a~ra:.;aa:.ike:r~se~v~ki~·y~a:t:1n:a~,~ey~lill~tin~~r~eis;:!i~S1r~!s:n~ow~al~d~M~osl~e!y~,bur~~a~y~a:...i!el~-:.J-n~e~r~h~eim~~·~d~un~61'~led~e~n~so!!Q!ln~ra!..,!;C~r~o!"1ltm.....L.d.U-=i~DL~u.u..u..----.....,_...__~--

Cenvre 10 (A.A.) - M. Eden, ingU1 

tere hilkt1metinin M1lletler cemiyetl 
islllhatI hnkkmdaki noktalnazannJ 
yaz1 ile deg l gelcc k toplantida bil 
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------------------l936 Yeni bir komisyon 
~ 

. Gazeteler yaziyor: iktis:lt vekaleti 
lstanbulun iktisadi vaziyeti ve hayat 
Pa.hahhgi hakkmda tetkikat yap1la
lak bir rapor haz1rlanmas1m istemi~. 
Betediye iktisat mi.idl.irllc Ticaret oda
s1 tarafmdan tefrik edilen zatlardan 
tniirekkep bir komisyon te~kil olun
inu~. Hatta bu komisyon ilk ictimatm 
bile yapnu~. 

Bu havadisin biz istanbullulari ne 
kadar sevindirdigini soylemege hacet 
Yoktur. <;ilnki.i gelir kaynaklarnruz 
Pek darald1gi halde baz1 ba.klmlardan 

~ dfinyanm en pahal1 bir ~ehrinde ya
~Yabilmek cok gti~ bir crupbazhk ma
lifeti derccesine gelmi~tir. 

Bir komisyon te~kil edilmekle i~n 
hallolunup bithileccgini z~nnedenler-

a den degiliz. Fakat her ~eyin bir ba~
la.ngic1 bulunmak tabii olduguna gO

ae re, bu yeni komisyonu da i~te hayirll 
r bir neliceye dogru bir ba-tilang1c te
gt lakki ederek memnun oluyoruz. 

ek Biz ~u kanaatteyiz ki hayat pahah-
d hgi meselesi bir kill olarak dii~i.inUl

lllelidir. Biltiln memleket birbirine 
bagb ve her taraf birbirlle miltesn.nid
dir. Mes~le koktinden, umumt suret
te tetkik ve hallolunmadan, mevzil 
0 Iara.k hayat1 ucuzlatmaga imkan 
Yoktur. Olsn bile elde edilecek netice
lcr mahdud, hiiktimsiiz ve siireksiz 
OltU-. 

Istanbul dcgil hari~ten getirilen ve 
w gayet yuksek gtimri.ik rcsmine tabi 
f tutuian mahsulftt vc masnuah, ye1li 

:rneYValan bile gnyct pahall olarak yi
Yol'. Buna bakarak insan koylilyil ka-

U bnhatu bulmak istiyor. Halbuki son
ta koylilyil de o kadar peri~an ve 
~Uhtac bir haldc goriiyorsunuz kl ne 
diycceginizi ~a~myorsunuz. <;iinkil o 
dn mahsuliinii pahal1 sattig1 11.alde 

ti: bile eline ge!ten para ilc ihtiya!tlanru 
teminden aciz knhyor. 

istanbulda ayak satic1lar1m, milta
\'assiuari fintlcrin yilkselmesine sebe
biyet vermekle itham cdiyoruz. Top
tan fiati pet akcnde ~eklinde bir ikl 

c 'h'\lftli •• ..., fazlaya <;tkanyorlar diyoruz. 
Ralbuki onlarm da zaruret i~inde, 
ancak bir ekmek parasi ~lkarabildik
lerini mii~ahede cyliyoruz. 
~ Dogrusu aramrsa, hayat pahahll
gi meselesi o kadar basit ve halli ko
lay bir i~ degildir. Hele boyle blzim 
Ribi kapah oda icinde, masa ba~mda 
bir iki umumi rniltalea dermeyan et
l'nekie hallolunabilecek i~lcrden olma
digi muhakkaktlr. Yamb~1mizda Yu
llnnistan bizden satm ald!g1 yiyecek 
lllactdelerini blzdekinden ucuza sah
Yor. Bi.itim Balkan memleketleri bi
~e nisbetle bil· ucuzluk diyari. Biz bu 
lllanzarala1·1 uzaktan hasrct ve g1bta 
ilc seyrediyoruz. Vaka ortada. Fakat 
~unun sebepleri nedir? Ne gibi te~-
dtsizhk, ne gibi engeller bu neticeyi 

doguruyor? Hi{: birimiz bunun farkm
da degiliz. i~te bunun i~indir ki mese

b le Yalmz istanbul bakIIDindan ve ras
V Rele bir komisyon marifetile tetkik 

ed.Uerek hallolunnbllccek bir mahi-
3'ette olmad1g1m goriiyoruz. i¢ ehem
llliyetile miltenaslb, clddi, derin, gent, 
bir surette kavramak ve iizerinde cok 
~~mak icab eder. Ak~am-c1 

Bog~lan ~ocuk 
Morgda ceset Ozerinde 

otopsi yap1lacak 
Cibali civarmda Mahmud admda on 

bir ya~Iarmda bir ~ocugun bogazina 
taktlan ilmikli bir lplc bogulup oldii-

9 gtinu yaznu~tik. Yap1Ian tahkikata na-
• ~ran bu ~ocuk bundan cvvel bir Olilm 

' tehlikesi daha geclrml~tir. Birkac gi.in 
evve1 deniz kenannda dol~Irken deni
te dii~m~ ve etraftan gorenler yetl
~·ek bogulmak ilzere iken kurtarrnI~
lard1r. Mahmudun bu defa iple bogu
larak oliimii ~ilpheli gorilldilgilnden 
tahkikat gen~letilmi~tir. Morgda da 
Cesea ilzerinde otop I yapllacaktir. 

EhHyetnamesiz eksperlerin 
imtihanlari bitti 

Ehliyetnamesiz hususi eksperlerin 
tahnrt imtiha.nlari di.in ogleden son
ta. Yap1lm1-titir. imtihana 80 kadar 
tksper girmi~tir. E\:rak tedkik eclildik-
ten sonra kazananlar ilan edilecek ve 
her birine bil'er cksperlik ehliyetna
tnesi ve1ilecektir. Ehliyetnamesi olma
Yan eksperler bundan sonra cali~anu
Yaeaktnrd1r. 

r 
.. iye i1leri 

---
Beledige yeni 

bir talimatname 
hazzrlagor 

S1rt hamalllgmm dahiliye vekftleti 
tarafmdan Iagvi i.izerine ~ehir miinaka
latmm medeni vesait ile temini icin 
ticaret odas1 esnaf ~ubesinden gonde
rilen mi.imessillerin de i~tirakile bele
diyede bir komisyon te~kil edildigini 
yazmi-titlk. 

Komisyon nakliyc i~Ieri hakkmda 
rnuhtelif memlekctlerdeki i;;ekilleri 
tetkik etmi~ ve Balkan memleketle
rindeki ~ekll blze en muvaf1k bulun
rnu~tur. Bu memleketlerden alman 
bazi tecrilbeler iizerine yeni nakliye 
i~leri talimatnamesinin esaslan ha
z1rlanm1~t1r. Beledlye reisligl tarafm
dan tetkik edlldikten sonra hemen 
tatbib edilecektir. 

Maarif vekili Prevantoryomu 
ziyaret etti 

~ehlimizde bulunan maarif vekill 
Saffet Ankan diin Uskildarda Baglar
ba~mda bulunan hasta ve nekahat ha
lini ge~ireceklcre mahsus pre
vantoryom u ziyaret ve tefti~ etmi~

tir. 
Maarif vekilinin iini \'ersi te ISlahatl 

etrafmda toplanan komisyona yarin 
riyaset etmesi ve pazar gilnii ~ahrimiz
den Ankaraya hareket etmesi ihtima
li vardrr. , 

Maamafih mlllctler cemiyeti toplan
tISmda bulunmak iizere bugiin Cenev
reye gidecek olan :?ilkril Kayaya Dahi
liye vekaletinde ve parti genel sekre
terliginde vekftlet edeceginden kISa 
bir miiddet sonra tekrar ~ehrimize d~ 
necektir. z 

Bah~ekap1daki O~yol agzma 
bir l~aret memuru konacak 
Eminonil ile istanbul taraflllln 

rnuhtelif semtleri arasmda i~eyen 
tramvaylarm manavra yaptlklan Bah4 

~ekap1daki ii~ yol agzinda trarnvay ve 
otomobll kazalannm oniinii almak 
i.izere bir i~aret memuru konmasma 
karar ve1il~ ve i~ret yeri yap1lma
s1 alakadarlara emredilrni~tir.' 

<;iiriik ~oraplar 
Ticaret odas1 tedkiklerini 
bu hafta i~inde bitirecek 

c;oraplarm standardize edilmesi me
selesi son safhaya girmi~tir. :;>ilmyet
lere yol a~n ~ilrilk kad!n ~raplan 
i~n blr formiil bulunmu~ ve iktisad 
vekaletine bildirilmi~ti. Qoraplann ka 
lite itibarile dort sm1fa aynlmasmdan 
ibarct olan bu yeni formiilil vekfllet 
tedkik etmektedir. Tasdik olundugu 
takdirde tatblkata ge!fllecektir. 

Ticaret odas1 ~ilrilk erkek ~oraplan 
igin de bir ~ekil l.>ulmak iizere tedkik
leiine devam etmektedir. gorap~Iar 
crkek 9oraplarmm da kalitc itibarile 
sm1flara ayrilmasm1 teklif etmi~erse 
de baz1 trikotajcllar ipliklerin ~ilrilk
liigunii ileri siirerek bu teklife itira.z 
etmi~lerdir. Ticaret odas1 gcrek ~orap, 
gercksc iplik ~ilrilklilgu baklmmdan 
tedklkahm tevsi etmi~tir. Oda bu ha,.
ta icinde ~orap~Ian bir toplantiya da
vet edcrek tedkikatm1 neticclendire
cektir. 

Yukar1dan dO~en tugla bir 
~ocugu yaralad1 

Fatlhte oturan Mccidin ogiu yedi 
ya~larmda ismet di.in sokakta oynar
ken Fevzi pa~a caddcsinde yeni yapll
makta olan bir binanm yanma sokul
rn~tur. Kilcilk ismet binamn duvan 
kenarmda dol~1rken yukaridan bir 
tugla dil~mii~ ve ~ocugun kafasma 
~arpmi~tll". 

Tugla cocugun ba~mda de1in bir ya
ra a~nu~tir. ismet soz soyliyemiyecck 
bir halde hasteneyc kaldmlarak tah
kikata ba~lanrn1~tir. 

Profesor Besim Omer 
Avrupadan avdet etti 

Bir muddettenberi A\'rupada bulu
nan Bilecik saylav1 profesor doktor 
Bcsim Omer $chrimize avdet etmi~tir. 

llBir ~ocuk kamyon 
altznda oldu 

~ofor ~ocugun birden
bire onOne ~1kt1g1n1 

soylOyor 
Diln Aksarayda feel bir kaza olm~, 

bir cocuk kamyon altmda czllerek ol
mil~tur. Vaka etrafmda ald1gim1z ma
lumat ~udur: 

$ofor Dikranm silrdilgi.i kamyon diln 
saat 14,50 siralarmda Aksarayda Mil
let caddesinden ge!;e1·ken orada 57 nu
marah dilkkAnda kundurac1 Cemalin 
on bir ya-timdaki ~ocugu Kemal yolun 
kar~1 tarafma ge~mek istemi~tir. Dik
ran kamyonu durdurmak istemi~, fa
kat muvaffak olam1yarak kil~tik Ke
rnale ~arpm1~tll". Tekerlekler altmda 
da birka~ metre silrilklenen Kemal 
kanlar i~ndc bay1hp kalm1~tlr. Bu s1-
rada ka.myon da durnm~tur. 

:;>ofor Dikran derhal kamyondan i
nerek yarall ~ocugu kucaklay1p kam
yonun i~inc koymu~ ve Cerrahp~ 
hastanesine gbttirrnek iizere hareket 
etmi~tir. Fakat hastaneye gotilrmege 
Yakit kalmadan yarall ~ocuk yolda 
kamyon i~indc Olmii~tiir. Kcyfiyet der
hal milddeiumumilige bUdirilmi~, ce
sed ndliye doktoru tarafmdan mua
yenc edilerck morga kaldlnlm1~llr. 
Mi.iddeiumumi muavinlcrinden bay 
Ferhad tahkikata cl koymu~. kaznya 
sebebiyet veren ~ofor Dikran tevkif c
dilm~itir. Dikran ifadesinde kcndisi 
seyrilsefer nizamatma uygun ~ekilde 
giderken ~ocugun birdenbire onilne 
~1k1p kamyonun altma dii~tilgiinil soy, 
lemi~ir. Tahkikat devam ediyor. 

~eftali az 
Bu sene meyvalar 
umumiyet. itibarile 

noksand1r 
Havalann mi.isaid ge~memesi ve ~id

detli yagmllrlar yiiziinden bu yil mey
va az gelmektedir. Azhk bilhassa ~ef
talide goze ~arp1yor. Ge~en sene bu 
mevsimde 35 bin kiifeye yakm ~eftall 
gelmesine ragmen bu ytl ancak 800 
kilfe kadar gelmi~tir. Mahsul g~en se
neye nisbetle umumi olarak yiizde alt
nu~ azd1r. 

Bu sene iizilm de az gelmi~tir. Sebep 
yagmurlar vc gilne~iz, bozuk havalar" 
d1r. Gecen y1la nisbetle fiatler de yilk· 
sektir. 9avu~ ilzilmii toptan olarak 
15-22, yapmcak 9-14 ve ~ekirdeksiz ii
zilmler de 7-11 kuru~ arasmda mua
mele gormektedirler. Bu iiziimlerln 
pera.kende satI~ fiatleri cinslerlne g0-
1·e s1ra ilc 10-25 h"Uru~ arasmdadir. 

Bu sene kavun karpuz da g~en se
neye nisbetle yi.izde elli azd1r. En ~ok 
mal Trakyadan gelmektedir. ---

Topkap1 - Edirnekap1 yolu 
Cumlmriyet onuncu ylldonilmilnde 

in~asma ba~anan ve Marmara ile Ha.
llci birlblrine baglayan Topkap1 - Edir
nckap1 yolunun kamyon, ot<>mobil gi
bi nakliye \'as1talannm ge!tmesine 
mahsus olan klsm1 bitmi~tir. Bundan 
sonra yaya kaldmmlarmm in~asma 

ba~lanacaktir. Yaya kald!runlan da 
dahil oldugu halde biltiin yol bir ay 
i~lnde bitecek ve cumhmiyet baYf'Jl
mmda a~1lma tOreni yap1lacakbr. 

Temizlige dikkat etmiyen 
dOkkanlar 

Bu hafta i~inde belediye zab1tas1 ta
rafmdan ~ehrimizin muhtelif semtle
rinde yapllan tefti~lcr neticesinde bir
~ok dondu11nac1, sucu ve mahallebici
nin iyi y1kanmayan bardak, dondur
ma tabag1, ka~1k kulland1klar1 goriil
mil~tilr. 

Belediyc bu gibl dilkkanlarda mut
lak surettc akar su bulundurmas1ru ve 
bu gibi kaplarm bu akar su ile y1kan
masma dikkat edilmesini alflkadarlara 
bildhmi~tlr. 

Profesor Ne~et-Omerin s1hhati 
~iripen~eden 1ki defa amcliyat ge

~iren ve tedavi altmda bulunan kly
metli dqktorumuz saylav Ne~et ome
rin slhhatmin sal thu dogru yiiz tuttu
guu:.:. ve nekahat devresinc girdigini 
memnuniyetle haber ald1k. 

Bir koca kendisini 
dava eden 

karzsznz dogdii 
DI.in adliye koridorunda garip bir 

vaka olmu~, bir mahkO.m kendisni da
va eden kansm1 dogilp bay1ltm1~tlr. 
Vaka ~dur: 

Edimekap1 civarmda oturan Anas
tasya admda gen~ blr kachn kocas1 Ni
kon un kendisini dogdtigilnii ve tch
clid ettiginJ lleri siirerek dava a~m~tir. 
Diln ogleden sonra i.ic;i.incii ceza mah
kernesinde davaya ba~lanm1~, kadin 
davasm1 anlattlktan sonra reis sugluya 
nc diyeccgini sorunca su~lu Niko bu 
iddiay1 inkAr ederek: 

- Bir bu~uk sene kadar evvel cv
lendlk. Ben asker olunca kanmm ba
na sad1k kalmad!g1m bgrcndim. Hat
t& bir def a da yolda ba~ka biri ile ge
zerken kencllsine tesadilf ettim. Beni 
goriincc tc~mdan dii~iip bayilch. Bu
nu bir~ok ~ahidlerle isbat ederim .. de
mi~ ve ~ahidlerln isimlerini saymaga 
ba~lrum~tir. 

O s1ra.da mahkemede dinleyiciler 
yerindc duran Anastasiyanm anas1 
Amelya ad!ndaki kadm muhakcmc
nin cereyanma kari~arak samiin ara
smdan: 

- Sen yalan soyliyorsun. Bunlann 
hepsi yaland!r .. diye bag1rnu~tir. 

Bunun iizerine reis mtib~ir vasi
tasile knd1m mahkemden cb~nya ~1-
kartt1rm~ ve ~ahidlerin ~agmlmasma 
karar vererek muhakemeyi b~ka gii
ne buak-m1~tlr. 

Davac1 Anastasiya ile kocas1 Niko 
mahkcmeden ~1kmca Niko birdenbire 
Anastasiyanm i.ize1ine yUriiyerek ona 
birkas; tokat vurduktan sonra kayna
nas1 Amelyaya atilm1~, bir tokat da 
ona vurmu~tur. 
0 esanada Niko ile beraber rnahkeme
ye gelen ve koridorda dinleyen diger 
bir gene kadln da i~e kan~m1~ ve Anas
tasiya ile bu kadm arasmda ag1z kav
gas1 olm~tur. Etraftan halk vc polis 
yet~rek kavgacllan ay1rm1~Iard1r. 
Bir arallk Anastasiya bay1hp dil~~ 
vc ay1ltllm1~hr. 

Yeni tarife 
Pazarlan ac1 k kalacak 
dukkanlar nas1I hare 

verecekler ? 
$ehir mecllsi 1 t~rinisanide a~lla

cakt1r. Ruznameye girecek rneselelerin 
b~mda hafta tatilf ruhsatiye harCI 
tarifesi bulunrnaktad1r. • 

Bclccliye ~mdiden yeni tarifenin e
saslarm1 hazirlamaga b~lam1~tir. 
Ruhsatiye harclanndan a~1k bulunan 
mi.iessescnin gnyri safi irach esas ~ 
kil etmeklc beraber belediye milkellef
lere bir kolayllk olmak ilzere ~eh
rin her semtinde ve her vazlyctte bu
lunan milesseselerden ayni harc1 al
mamagi dti~iinmektedlr. 

Bu suretle f azla kazan~ ya pan bir 
mi.icsscse ile kli~iik bir berber dilkkam 
-gayri safi lrad1 ayni nisbette de olsa
ayni harc1 venniyecektir. 

Yalanc1 bir §ahid tevkif edildi 
Di.in Sultanahmed birinci sulh 

ceza mahkemesinde blr hakaret da
vns1 goriililrken Melahnt achnda bir 
! a" jn da ~ahit olarak dfnlenmi~tir. 
Melahat ifadesinde birbirini tutm1yan 
sozler soylemi~ vc kendisinin yalan
Cl ~ahitlik yapt1g1 anla~1lm1~trr. Bu
nun iizerine rcis bay Re~it yalanct 
~hitlik su~undan dolay1 Melahat 
hakkmda tevkif karan vercrek ken
dislni tcvkifhaneye gondermi~ vc ev
rak sorgu hakimine verilmi~tir. 

----
Yon yerine koyun 

Sovyet Rusya yiln ahcilarim1zm mi1-
himlelinden birini tc~kil ctmektedir. 
Haber almd1gma gore bundan sonra 
Rusya yiin ihtiyacm1 dahildcn tcdarik 
etn:cge karar vermi~tir. Bunun igin 
b~ka memleketlerden koyun alacak· 
tir. Sovyet Rusyanm yiln allmm1 azalt
ma('ma mukabil ~ark vilayetlcrimizden 
milhim miktarda koyun alacag1, ha
ber vcrilmektedir. 

--- ----
Salfife 3 
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Hangisine . I ? 1nanma 1 ••• 

Bir iki gi.ln havalar serinledi. La
kin sokaklarda bak1~ orum. <;orapSIZ 
dola~nlar eksilmedi. 

Acaba sogugu duymuyorlar m1? .• 
Sonra cskiden bize ~orap hi~ te ag-Ir 
gelmezdi. Sencnin en Sicak giintinde 
bile ~orap giyerdik. Acaba istanbulun 
havas1 eskisine naznran daha m1 SI

cakla.~h? .. istanbul cMemaliki harre> 
den ml oldu? 

Halbuki cograf'ya kitaplarmda i.s
tanbulun iklimi cmutcdib diye goste
rilir. 

Cografya kitaplan ooyle arnn ~ 
raps1z bacaklar da istanbulun cme
rnaliki barre> den oldugunu gosteri
yor .. 

Hangislne inanmnh bilmem? .. Cog
rafya kitaplanna m1? Yoksa ~orapSIZ 
bacaklara m1? 

Bir ~ey degil... Moda yilzilnden blr 
~oklari soguk ahp diyare olacaklar .• 
rnalum ya bacak ii~ilrse insan diyare 
olur .. 

llAYAT PAHALJLI(;J 

istanbulun hayat pahalll1g-I tetkllr 
ediliyorrnu~. Bunun hakklnda bir de 
rapor hazirlanacakrn1-ti... istanbulda 
hayat pahahllgi denilince akla bir 
ka~ ~ey gelir .. sanki bunlar hayat pa
hahhgmm sembolleridir. istanbulda 
hayat pahahhgm1 adeta bunlar tem
sll eder. Mesela su .. 

Eger ~ehrimizde hayat pahahllgt
nm bir hcykeli dikilmesi icab etse ~oy
le bir ~ey yap1labilirdi: Bir bardak su ... 

Hayat pahal1hg1 denince akla gelen 
~eylerden biri de llmondur .. 

Hayat pahahhgim temsil i~ bir 
limonun da heykeli yap1labillr .. 

l\IODERN ERKEK 

Bir erkekten bahsediliyordu. Bir 
gene loz: 

- Qok modern adam .. dedi .. 
Sonra modern ad~m1 tarif ctti: 
- Bir kerc kapkara bir cilt ... Kap

kara blr rcnk ... Son derecede fotoje
nik ... Kalm sesle ingilizce ~rkllar 
soylilyor. Fcvkalade iyi step oynuyor. 
ikl smokini ve bir frag1 var .. 

i~te modern crkek tipi .. 
H.F. 

Gazi kopriisii 
ln~aabn durdugu haberi 

asils1zd1r 
---

Di.in blr a~am gazetesi, in~sma 

ba~Ianan Gazi koprilsuniin her iki. 
b~mda yap1lan nhtimlar icin 
haz1rlanan kaziklann ~ahmerdan· 

la kakllmas1 s1rasmda kmld1g1 icin 
koprii in~aatmm durdugunu ve proje
de tadiIAt yapllmak iizere projenin Pa
risteki mutehass1sa gonderileceglnl 
yaziyordu. 

Selahiyettar makamlardan tahkikat 
yaptik: Kopriiniln iki b~na kakllan 
kaz1klann tecriibe kaziklan maltiye
tinde oldugunu, in~tm durmad1g?
gibi projede de tadililta ihtiya~ goriil
mcdigtni bize ternin ettiler. Bu izaha
ta gore verilen haber asils1zdrr. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteple
rinde Turk~e muallimleri 
Maarif ml.idilrlilgii ekalliyet ve ec

ncbi mekteplerindeki tiirk~e mualllm
lcrinin yeni kadrolanm hazirlami~ ve 
tasdik edilmek ilzere vekalcte gonder
ml~tir. 

Maarif idnresi, ·ttirk~e tedrisatma ba 
sene bir kat daha chemmiyet verdi
ginden muallimliklerl zamamnda mu
vaffaklyet gostermiyen bazi muallimlo
rin vazlf elerine nihayet verilmi~ ve yer
lerine b~kalan tayin cdilmi~tir. Bu SU• 
retie kadroda gen~ mikyasta degl~ik
likler yap1lnu~tu. 

Ekalliyet ve ecnebi mektepleri tiirk· 
~e muallimleri arasmda eczact, dok· 
tor, d~i, avukat, tiiccar glbl mual· 
limlik ile alnkadar olm1yan rneslek er• 
bab1 bulundugundan bu sefer tanzim; 
edilcn kadroda da devams1zhgi gorillell 
mualllmlerle beraber bunlann da va
zifelerine nihayet vcrilmi~tir. 

Vine yagmur ba~lad1 
Diln biitim giin hava kapah ve bu. 

lutlu idi. Her an yagmur yagmas1 
beklcniyordu. 
Ak~am iistil saat 18,5 te ewel§. Yal• 

mur hafif sw·ette b~la~, sonra hiz.. 
la~m1i;;tir. Y.agmur fastlalarla devnm 
etini~tir. 
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DU~t.JNCELER: 

F. CELALEDDI N 
F. Celfileddinin cKma gecesh ve 

cTalala selase> isimli hi.kAye kitabla
nm yine okudum. ic;inde 1921 de ya
Zllnu~ hikft.yelcr de bulunan ve ikisi 
ae eski harflerle basll~ bu kitabla
tui yeni harfierle tekrar basilmasi 
1-alruz edebiyat ic;in degil, ta.rib ic;in 
lie ~k ama ~ok faydah olurdu. 
l F. Celfileddin zamamnm giiriiltillii, 
gaz ahCI, kolay kammlrn1f ~hretleri-
nin ge~ici golgesi altmda kalchgi i~ 
ach dillere destan olman:uliJ bir hiki
Yecidir. Onun degeri ancak ~imdi. 
bugi.in anl~llabilir. ve yann daba 
~ok anla~llacak. 
~ F. CeJAleddin neslinin •bretleri» 
ed.ebiyat dilnyasmdan golgelerini c;e
kip kaybolduktan sonra o biitiin us
tabg1, ciddiligi ve kudretiyle ortaya 
~1lo.yor. 

Ttirk edebiyatmm hikAye fashnda 

miz realismiyle, tiplerini duM ve 
duyduru~taki hiineri ve dilinin halls
ligiyle tarZllUil biricik tistadldlr. Kma 
gecesinde bir «devairi i~gal» bikAyesl 
var ki kiic;ilk hi.kA.ye tarZinin _,aheser .. 
lerinden biridir. 

Bir i.ki gene; hi.k:Ayeci miistesna, 
bugiin bize hik8.ye diye okutturulmak 
istenen miitereddi verimlerin sahible-
ri F. Celileddini okumabdlrlar, ondan 
ogrenecekleri bir hayll t:;eY var. 

Butiin diinyada halls ve namu.slu 
edebiyat yine reaUsmtn temellerl iis
tiinde yi.ikselmege ~ken, bfzim 
F. Celileddini hill eskl harfierin 
karanJ.Jgi i~de bira.ltmamlZ yaziktlr. 

Her iki kitabta da, ii~ dort c•> 
hik8.yesi miistesna, F. CelMeddin Tilrk 
edebiyat1 kii~ilk hikayecillgine heniiz 
rekoru kmlmarru~ omekler vermi~. 

F. Ceialeddin, ince, alayc1, lirik ve te- , 
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SATILIK UZUN TIRNAKLAR 
Qinin 400 milyon niifusu varchr ve 

bu 400 milyon niifusun hayatlanm 
kazanmalan pek zordur. Euna l'ag
:rncn bazi hig geliri olmiyan kimsele
rin rahat rahat oturup trmaklanm 
uzatmaktan b~ka bir ~ey yapmadlk
lan gortilm~tiir. Bunlar c;inin me~
hur t1mak satictlanchr. Qinde uzun 
brnak gok para etmektedir. Bilhassa 
Anzas1zlan avu~ dolusu giim~ getir
mektedir. <;in doktorlan bu timak
lardan il~ yapmaktachrlar. Rivayet 
edildigme gore bu tunak ilac1 baz1 
bogaz hastaW.danna birebirdir. 

YA~LI KIZLAR 

1ngiliz kadmlan azim ve irade sa
hibi ohnakla me~hurdurlar. Bir in
giliz kadlm aklma koydugu ~eyi nm
hakkak yapar. Onlarm gayretlerine 
en bi.iytik delil, ingilterede YW;ih klz
larm bti.yi.ik ve faal te~kilat vlicuda 
getirmi~ olmaland1r. 

Her zaman ingilterede klupler te
essus ederdi, fakat bir gi.in bu ya~ll klz 
kltiplerinin birle~erek btiti.in ingilte
reyi kaphyan muazzam bir birlik vii
cuda gctirecekle1i hie; beklenmiyor
du. 

35 bin azall bu birlik Londrada bir 
kongre topladt. Mtihim nutuklar soy
lendi ve ihtiyarlam1~ k1zlara, dul ka
dmlara verilcn hakkm verilmesi is
tendi. 

ingilterede rnilli slhhat ve tekatit 
sandlg1 diye mali bir te~kilat vardlr. 
Senede laakal 250 ingiliz liras1 iicret 
alan herkes bu sandlga yaztlmaga 
mecburdur. 

Bir i~c;inin dul kalan kans1 yirmi 
be~ y~mda ise tekaiidiye allr; hal

buki ihtiyarlarru~ bir klzin tekaudiye 
almas1 ic;in 65 y~ma basnu~ olmas1 
laz1md1r. f;!imdi k1zlar yirmi be~ ya
~mdan itibaren tekatidiye almak isti
yorlar. 

Kongre hilktlmet uzerinde bilyiik 
tesir yaptigmdan ihtiyar klzlar bir
liginin taleplerini incelemek iizere 
bir komisyon te~kil e~tir. 

JOKOND 
Lo lvre muzesindeki me~hur tab

loyu bilmiyen yoktur. Tebesstimii ile 
mesl ur kiz: Jokond. . 

Yi mi bes sene evvel bir havadis 
gikt1 yalmz 'Fransayi degil, biit~ 
diinya sanat alemini heyecana get1-
ren bir haber: Jokond c;ahrum~ ... 

BE-reket versin hlrs1z c;abuk bulun
du ve tablo gene yerine astldl. 

Bugiin bir Belgika gazetesi bu ha
beri tazeledi. Diyor ki: Louvre miize
sindeki Jokond sahtedir. Hlrsiz tam 
yakalanacag1 s1rada ~eseri yakt1, 
FransJ.Zlar yerine sahtesini astllar. 

Bu haberler dogru olmasa gerek, 
fakat ne de olsa miizede resme ba
kanlarm i~inde bir ~uphe uyanacak 
ya ... 

KA YIP KAYIP NEYiN KA YIP? .• 
c;ok dalgm insanlar1z. Bulnnmm; 

e~a merkezlerine ugrarsamz bunu 
tasdik ederslnlz. Yalmz ~emsiye, bas
ton, eldiven, paket· degil, bazan tak· 
ma dislerini de unutanlar oluyor. 

Bu haf ta Londrada bir otomobilde 
bir cam goz bulundu. Bu takma go
ziin sahibi ma11ru istemege gelmedi. 
Belki de goziinii kaybettiginin far
klnda degildir. 

PtJAMA Ml GECELiK Mt? 
Arne1ika erkekleri iki tarafl1 oldu

lar .Mi.inak~a miihim: Geceleri pija
ma m1 giymell gecelik mi? 

Gecelik entarisi taraftarlanrun t:;efi 
doktor Davis bir bro~r ne~retti. di
yor ki: 

- Kendine htirmet ettirmesini bi
len bir erkek pijama giymez, Lincoln, 
Washingtan, Napolyon, Roosevelt gibi 
btiytik adamlar katiyen pijama giy
memi~lerdir ... 

Pijama taraftarlan derhal cevab 
verdiler ve Rooseveltin pijamal1 bir 
resmini ne~rettiler. 

Doktor Davis de reisin gecelik en
tarisi ile almm~ bir resmini nei;;ratti 
ve geceligi pijamaya tercih ettigini 
soyledi. 

Yaklnda Washington da «gecelik 
entarisl giyenler> kongresi toplana
caktlr. 

Ba11kesir (Ak~am) - Ballkesir idman birliginin doniim senesi dolay1sile 
Halkevinde bir mils mere verilmi~ ve genc;ler (Harman tilrkilsil) admda 3 
perdelik bir opcret oynanu~ ve muvaffak olmu~la1dlr. Resmimiz operetten bir 
sahneyi gastcriyor. 

Suflusu, davacisi, 
,ahidi karde~ ! 

Birinci ceza mahkemesinde 
garip bir yaralama davas1-
n1n gorulmesine bqland1 

Diin birinci ~eza mahkemesinde 
su~lusu da, davaclSl da, 'ahidi de biri
birlerinln karde,leri olan bir yarala
ma davasma bakilml~tir. Hadise ~
dur: 

Baklrkoyilnde iki telli koyiiniin 
muhtan Hiiseyin Htisniiyii kendi kaf .. 
d~ Musa yaralaDU.itlr. Musa mevku
fen muhakeme edilmektedir. Evvelce 
davac1 vekillerl yaralama vakasmda 
oldilrme kaSch da bulundugunu ilerl 
silrerek bu davarun birinci ceza mah
kemesinin salahiyeti haricinde oldu
gunu ve ag1r cezaya verilmesi rnzim 
geldigini iddia etm~ler ve mahkeme 
evvela miidafaa ~ahidlerini dinlemege. 
ondan sonra agrr cezaya nakledilip e
dilmemesi cihetini ~iinmege karar 
vermi~tir. 

Di.inkti celsede vaka ~ahidi olarak 
yaralayan ve yaralanan bu iki karde-
~in diger karde~leri Ali dinlenmi,tir. 
Ali ifadesinde kardei;lerinin kavga et
tiklerini soyliyerek: 

- Evvela Htiseyin Hiisnti taabnca
sm1 c;1kararak Musarun iizerine iki el 
ate~ etti ve bagmp c;ag1rarak tizerine 
at1ld1. o sll'ada Musa da kendini mti
dafaa etmek ic;in b1~agrm ~ekti ve 
Hiiseyin Hiisniiniln iizerine yfuiidii. 
demi~tir. 

Diger ~dler de ayn1 fekilde ilade 
vermi'1erdir. Bundan sonra suc;lu Mu
sa mahkemeye milracaatla kendisinin 
serbes b1rakllmasrm ve muhakemeye 
gayri mevkuf olarak devam edilmesini 
iste~tir. Mahkeme bu tahllye istegi
nin reddile Mu.semn mevkufiyetlnin 
devamma ve diger ~ahidlerin ~1-
masma karar vererek muhakemeyl 
ba~ka giine biraknn~tir. 

Selanik sergisi 
Sergideki pavyona yeniden 

e§ya gonden1di 

6 eyli.ilde agilan Selanik arsmlusal 
sergisine geni~ mikyasta i~tirakimiz 

kararla~tmlm1~ ve evvelce gonderilen 
Tlirk emtias1 fazlal~tml~tir. 

Sergideki Tilrk paviyonuna yeniden 
Mersinden pamuk ve ~ehrimizden de 
yerli deri, ayakkab1, kuma~. tiftik, ya
pag komilr ni.imuneleri ve kuru yemi~ 
gonderilmi~tir. Aynca diln de Yunan 
lisam tizerine tabedilmi~ Turk ticaret 
emtiasma aid mahimati havi br~iirler 
gonderilmi~tir. 

Roma ticaret ata,emiz 
gidiyor 

iki giindenberi ~hrimizde bulunan 
Roma ticaret ate~i Suphi Ziya bugiln 
Romaya hareket edecektir. italyad.aki 
ticaret mfunessilimiz son defa olarak 
italya ile i~ yapan ihracat tacirlerile 
bir gori.i~me yapnu~ ve italyadaki it
halat rejimi hakklnda kendilerine iza
hat vermi~tir. 

Son defa ii~ ay milddetle uzatilan 
Ti.irk - italyan ticaret anl~as1 20 
ilk te~Iinde bitmektedir. Bu miinase
betle yap1lacak olan yeni anlSiima et
rafmda tacirlerin fikirlerini ve dilek
rini de sorm~tur. 

hmitte bic;ki ve ~ kursundan 
diploma alanlar 

Sahlf e i 

•• 
u~ cesur ~ocuk .. 

T ek ba§lar1na yirmi vilayet dola§an 
kii~iik seyyahlar neler anlat1yor? 

Adanada alt1 ya91ndaki karde,im 
ben annemi isterim. Anneme 

tutturdu: " 
gidecegim.,, 

'It~ ~ seyyah yanyana 

Gazetelerde okum~uzdur. Fp 
biiyiigu 12 y~a en ldic;iiitt 6 ya
~mda bulunan ikisi k1Z birl erkek ~ 
~ocuk yalruz ~arma Tiirkiyenin 
yirmi vilayetini dolaipp istanbula gel
mi~er... Qocuklara riyaset eden, he
saplarllll tutan da 12 y~daki kii
~iik ZekA.vet .. 

Bu huadisl okuyunca ak11ma ~ 
cuklugmn pidL Pelc a,te kapah gO. 
1U bir ~uk filAn da dejlJdlm 

Bir giin ko~ann peffne taJalJp 
Kapa.h~ar~ya gi~ik. .• <;ocuklu
gumda Kapallc;ar~ya gitmek benim 
1~1n a.,agi yukan bir idealdi. Bir Kapa
h~ar¥, bir de Koprii ~···Biz tl~ ~o
cuk yanmuzdaki baloneunun kmmzi, 
mavi, ye~ balonlanna daldlk... ve 
yarumizdaki kadlnlan kaybetti.k ... 
Ara ara ko1ll9U teyzeler yok.. hepimiz 
zml zml aglanz. Burunlar akml~, 

yiiz goz kir ic;inde ... Polisler sorar: 
- Nerede oturuyorsunuz? 
Evi biliyoruz ama ... Adresfnf bilml

yoruz .. Kapa1Iyar,1dan evi bulup ge
linciye kadar vakit gece yansm1 gec;
ti ... Saat 12 den sonra annelerimizin 
nglamaktan ~i~mi~ gozleri kar~1sma 
c;1kabildik ... 

Biz Kapa1Ic;ar~1dan eve kadar ge
Iemezken zam1mmin c;ocuklari Anka
radan tr~ne atlaymca 20 vilaycti tek 
ba~larma dola~1yorlar. 

U~ kiic;iik seyyah1 Gedikp~da mi
safir bulunduklan evde ziyaret ettim. 

Zekavet anlatti: 
- 35 gfu1 evvel Ankaradan kalk

tik ... '(j~ karde~ tek ba~1nuza Ankara
dan Kayseri, Sivas, Samsun, Turhal, 
Tokat, Adana, Mersin, Malatya, Ela
ziz, Diyanbekir, Konya, Afyon, ispar
ta, Aydin, izmir, Manisa, Kutahya, 
Ballkesir, Bandlrma tarikile istanbu
la dondiik ... Ben bundan evvel de tek 
ba~1ma bir c;ok vilayetler dola~m1~ bir 
k1z1m. . . Her senc tatil~ boy le seya
hatler yapanm .. Bu sene de annemi
zc bab1miza yalvardlk. Bize 350 lira 
verdiler. Bir giin eve cAlls.ha 1smarla
dJ.k> dedik, ~lktlk.. memleket memle
ket dola.¢1k. 

- Yolda mil~killat c;ektiniz ml?. 
- Kiic;ilk bir m~il.l!ta bile ras-

lamachk... Her gittigimiz yerde bizi 
valiler kar~adl. Baloniz seyahat jur
nalnruza .. 

Oniime biiyilk bir defter a~ti. 20 
valinin el yazis1, tebrikler ... 

- Hele Kayseri valisi bay Nazmi ... 
Bizi o derece ag1rlach ki ... Haki.katen 
kendisine minnettarlik hislerl duyu
yoruz. Bize bir alq;am ziyaf eti c;ekti. 
Mi.izeleri, sergileri, fabri.kalar1 R:endi
si gezdirdi ... Giderken bizi istasyon
da te~ etti. Btiyiik bir nezaket gas
terip bize ~kerleme, gikolata yaptmp 
getirmii;... Dogrusu ~ok modem bir 
zat .. 

- Geceleri tek ba~1ruza otellerde 
filan korkmaz nuydm1z? 

- Neden korkacag1z ... Uc; karde., 
odam1za ~ekilir, kap1yi kilitler, para
lanm1zi hesab cder, seyahat jurnal.l-
1mz1 yazar, yatar uyurduk .. 

- Otelciler size itimad cdip iyi oda 
vcriyorlardl .. 

- Evvela tereddi.it 'ediyorlardl. Ak
si gibi yarumI.Zda huviyetlerimiz de 

I yoktu.. Fakat .sonralan her glttigimiz 
yerde otellerde tereddutsiiz oda bula
bildik. 

- Dailna paran.J.Zl yaniruzda rm ta
~dlruz? 

- Daiina... ~allnmasmdan filan 
korkmuyorduk... ~Unkii bizim yam
tmzda ooyle toplu bir halde para bu
Junacati kimsenin aklma bile gel
mezdt. 

- Trenlerde? 
Trenlerde gayet rahattlk.. bir kera 

bizl llUtun kondtiktOrler taruyorlar
ch. Hemen: cKii~Uk seyyahlar gel~> 
diye bize bir kompartunan ac;arlarch. 
Biz de ii~limtiz bir kompartnnana gi
rerdi.k ... Evvela karde~Ierlmi uyutur
dum. Sonra da kendim uyurdum. 

- Pekl, ~am~1rlanmzi kim yikar
ch, karde~lerinizi ld.m yikar? 

- Qama~1rlan otelde ylkatiyoruz. 
Karde~l~rimi de ben kendim yik:lr· 
dun... Zaten seyahate ~lkmadan ev
vel onlan yikamap kendimi a11¥t -
nn~1m. 

- Seyahatte sizi en milteessir eden 
~ey? 

- En kiic;iik kardesim 6 ya~mda 
Y1lmazdlr .. Adanada: «ille ben anne
mi isterim.. annemi isterirrr .. > diye 
tutturdu. iki gun aglach. Onu kand1-
rmc1ya kadar akla karayi sec;tim .. iste 
bu kadar .. Adanadan donil~te haber
sizce eve ugrad1k. Vakit sabahb. An
nem yeni kalkrm~tI. Kap1 ~almmca 
balkona c;Ikt1. Bizi gordi.i. Babama 
seslendi: 

- A... Kiic;iik seyyahlar gelrru.., ..• 
Annemin bize cki.i~ilk seyyahlar> de-
mesi ~ok ho~umuza gidiyor .. 

- Bundan sonra ne gibi seyahatler 
yapacaksuuz! .. 

- Babanu kandlrabilirsek bir Av
rupa seyahati ... Biiyiiyiince de mut
laka tayyare ile diinyayi dol~giz. 

- ~imdiden spor yapar mlSlruz? 
....._Ben iyi ata binerim .. annemden 

biraz da otomobil kullanmasllll Oi-
rendim. 

- Ba~ka seyahatte gec;irdigirdz 
korku morku yok mudur? 

- Karde~erim Diyanbekirde ak· 
repten korktu. 

Zek8.vet bir miiddet durdu: 
- Bu sene mektepte ciimbiif ftl' ••• 

Tatil ba'1arken mektep arkad8f1an .. 
ma seyahate ¢mcagmu &Oylemiftlm. 
inanmadilar. iddiaya ginniftik. •• 
~inKii gazctelerde bunlan okurken 
kim bilir ne kadar ~ar ... Gele
cck sene bu seyahati biiyiik bir ~ocuk 
grupile ya.pmak is.teriz. 

- Kac;mc1 smlftas1ruz? 
- Ben orta mektebin ikinci suufl-

na gec;tim .. 
- Ne olmak istiyorsunuz? 

Operator .. 
i.k Y1lmaz cevap verdi: 

- Ben tayyareci .. 
Kti<;ilk Y1lmazm bagajma baktun. 

Mini mini seyyah oyuncaklarile be
raber seyahat cdiyor. Valizinde ta
mam be~ topac; vard1. 

Dayan Zekavete gelince o cidcll kl
tnplarla seyah'.l.t ediyor vc biiyi.ik bir 
muhasip tavrile seyahat hcsapla.nm 
tutuyor, gidince babasma birer birc-.; 
hesap verecek. H.P. 
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Odemi1te elektrigin 
kilovat1 12 kuru§a .. 

Odemi~ belediyesi vilayet belediye
lerine ornek olacak 1ekilde ~alt§tyor 

Yukar1da Odemi~ten bir goriinii~, a~a~da inhisarlar t iit iin imalatbanesi 

izmir (Ak9am) - Odemi9 beledi
yesi, kaza ve hatta vilayet belediye
lerine ornek olacak bir ~ekilde <;al19-
maktad1r. iki sene evvel Uziimlli da
gmdaki kaynaklardan 6demi9e akl
t1lan suyun, yiiksekten inmesinden 
kuvvei muharrike halindc istifade edil· 
mi9 ve bu gi.izel kazaya daimi elek
tdk cereyam temin olunrtl~tu. Bil
ttin kasaba halkl, bol elektrikten is
tifade etmekte, bir <;Ok ticarethane
ler, bu kuvveti sanayi i9lerinde de 
kullanmaktad1rlar. Belediyenin, Zi
raat b~nkasmdan yaptigi istikrazla 
viicuda :;etirdigi su tesisati i9lerinin 
ba~ma bay Ekrem admda bir zat ge
tirilmi9tir. 

Bu zat, iyi ve sistemli bir <;ah9ma 
neticesinde tesisati mtikemmelle9tir
rni~ ve tevsi etmi9tir. Butiin 6demi9-
liler, kilovati 12 kuru9a verilen bu 
medeniyet vas1tasmdan bol bir 9ekil
de istif ade ediyorlar. 
~imdi Odemi9te soguk hava depo

Jan ve frigorik tesisat1 vilcuda geti
rilmi~tir. Bu tesisatla yag ve peynir
lerle diger i;abuk bozulan gida mad
delerinin ve ya~ olarak Anadolunun 
muhtelif yerlerine sevkedilen ya~ mey-
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va ve sebzele1in uzun zaman bozu14 

madan muhafazas1 temin edilmi.t>tir. 
iyi idare sayesinde belediyenin yilllk 
taksitlere baglanan borcu tamamen 
odenmi~ oldugu gibi bu sene 8000 li
ra da kar edilmi~tir. Bu para, ba~ka 
yerc sarfedilmemi!? ve tesisat ile ~e
bekenin geni~letilmcsi kararla~tmla

rak ke9iflere ba9lanm1~trr. 
Odemi~lilerin istifade etmekte ol

duklan elektrik cereyanmdan civar
daki koylerin de istifade ettirilmeleri 
kararla~tmlrm~tlr. Bunun i~in Genev 
<;ay1 - ki Bozdag eteklerinde akmak
tad1r - sularmm U ziiml ti dagmdan 
gelen kaynak sularma nave edilmesi 
ve kuvvei muharrike suretinde istifade 
edilerek elektrik cereyarumn daha bol 
bir ~ekilde elde edilmesi muvaf1k go
riilmiii;;tilr. ilk h amlede Birgi nahiye
si ile Geney ve Bozdag koyleri ve 001-
ciik, elektrige kavu~acaktir. Bu tesi
satl da belediye yaptiracaktlr. 

Gelecek sene, Keles nahiyesinde 
bulunan bir suyun da tesisata ilavesi 
mutasavverdir. Her sene artmakta 
olan belediye varidatI, boylece Ode
mi~ kazasmm ~irinle~tirilmesi ve me
deniyet vas1talanndan bol olarak is-

KADARI .. 
Yazan: ESAD AHMUD KARAKURD 

- Gir i<;e1iye! .. 
Btilend tek bir kelime soylemeden 

nyaga kallayor ... Tam bir itaat! .. Ses
siz, mi.itevekkil ag1r ad1mlarla kap1ya 
dogru yilrtiyor ... 

Kii9iik bir oda! .. Ortadu beyaz mu
§ambalarla orti.ilil bir masa! .. Cam 
dolablarm i9inde bir tak1m parlak 
aletler ... Legen, pamuk, su ve bir sil-
r il ii a<; ~i9esi ! .. • 

Billend birdenbire irkilerek geri ge-
ri ~ekiliyor ... 

- Korkuyorum! .. Korkuyorum! .. 
Doktorun sesi: 
- Haydi, haydi korkacak bir ~ey 

yok! Sadece bir muayene! .. ilk ki.irtaj 
nu? 

- Evet! .. 
Bedri koluna giriyor. K1zm kulak

Jarmda, tath, 1bk bir ugulday1~!.. 

- Haydi yavrum yi.iriimege !;all~, 
korkma ben buradayim, daima ba~u
cunda duracagim senin! .. 

Siirilkli.iyorlar ... Mu~amba1t masa-
12.n, parlak aletl.;!ri, legenleri, sulan, 
pamuklan ve ~i9eleri ile nc korkunc; 

Tefnka No : 70 ___ ,, 
bir yer bu odal.. 

Has ta baklc1 km·91hyor... Beyaz, 
bcmbeyaz bir h::lyalet gibi i~1klar ic;in
de harek0t eden bir kadlnl.. 

- Korkuyorum! .. 
- Korkacak ne var yavrum, dok-

tor bey sadece seni bir muayenc ede
cek l o kadar!.. 

Parlak, beyaz :iletlerin i~1klan Bii
lendin yiizline vuruyor. . . Kirli bir sa
ri i.isti.inde !eke gibi parhyan beyaz 
1~1klar ... 

Doktorla Bedri kap1da f1s1lda91yor-
lar: 

- Hemen ameliyat m1 doktor? 
- Tabii tabii! .. 
- Muaycne etmiyecek misiniz? 
- Qok sinirli! .. Bay1ltacag1m son-

ra!.. 
- Tehlike! .. 
- Yok camm yok!.. 
Bedri hkamr gibi soluyor. Ytizi.iniln 

buru~k derileri iizerinde bir olti ren
gi var ... Gozleli dolu ... 

- Duymaz degil mi doktor? 
- Hi~! .• 

Digarzbekir 
kuduz hastanesi 
Biitiin §ark vilayetlerinin 
ihtiya~lar1n1 tatmin ediyor 

Diyanbekir (Ak~am) - 926 sene
sinde Diyanbekirde tesis edilmi~ olan 
kuduz hastanesi on senedenberi ~a
ll~maktad.Ir. ~ehrin tam ortasmda 
olan bu muessese yakmhk. itibarile 
hastalar i<;:in buyuk bir kolayhk te
min etmektedir. Kap1dan girildigi 
zaman ortas1 i;i9eklerle suslenmil,l ol
duk~a geni~ bil' avlu, bilyiik bir ay
van, guzel bir havuz, a~ag1da temiz 
bir odada a9IS1 allnmak iizere kafes
ler ii;ersinde beslcnen yilz kadar tav-
11an bulrmuyor. Bu sene diger senele
re nisbeten kuduz kopek ~oktur. Mil
essesede bir hasta yatrnakta, dordii 
<;ocuk olmak uzere on iki ki9i de ayak
ta tedavi ec:lilmcktedir. Mii.esseseye 
bir gilnde dort kii;;iyi isirm1i;; olan bir 
ki:ipek geiirilerek mti9ahede a1tma 
almm1~, iki gun zarfmda ki:ipekte ku
duz alaimi gorUlmi.i~ ve isud1gi dort 
ki~iye derhal kuduz a~1s1 tatbikine 
ba~lanm19tll". . 

f?ark vilayet1erinin hi~ birisinde ku
duz miiessescsi yoktur. Kuduz kopek
ler tarafmdan ismlanlar buraya ge
tirilmektedir. Milesseseye <;ok uzak 
vilayet hastanelerile hi.ikumet tabip
lerine s1hhiye vekaleti tarafmdan ha
z1r yaptlm1~ kuduz a~1s1 gonderilmck
te ve kuduz hadisesi vukuunda orada 
doktorlar tarafmdan derhal igne tat
bik cdilmektediT. On be~ yatakll olan 
bu muessesenin i;;efi kuduz mtitehas
s1s1 B. E~ref Dikmand.Ir. Kendisi vazi
fesinde titiz ve <;al19kan bir doktor 
olup yanmda bir hem~ire, bir katib, 
be~ hademe de bu mi.itevaz1 kadro ile 
pek gi.izel ~ah91lmaktadir. 

lki sarho~ birbirini yaralad1 
izmir (A~am) - Menemende Ka

z1mpai;;a mahallesinde sarho~luk yi.i
ziinden bir vaka olmu~tur. Mustafa 
ve Ali admda iki ki~i arasmda <;lkan 
kavgada ikisi de b1~akla birbirini ya
ralam1~lardir. Ali ag1r, Mustafa hafif 
yarahchr. Adliyece h adise hakkmda 
tahkikat yap1lmaktad.Ir. 
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tifadesi hususuna sarfedilecektir. 
Belediyenin su ve elektrik tesisat1 
sayesinde bu sene 8000 liraya varan 
gelirinin gelecek sene 12,000 liray1 
bulacag1 kuvvetle tahmin edilmek
tedir. Bir ka<; yil sonra bu m.ikdar 
daha yiikselecek ve bu zengin ve gti
zel kasabada geni~ meydanlar, parke 
yollar yaptrrtlacakt1r. 

Odemi.t> kasabas1, Tiirkiyenin en 
mamur ve giizel bir ~ehri olmaga 
namzed bulunmaktadir. Bu da, onu 
idare edenlerin hiisntiniyct ve mu
vaffakJ.yetle <;ah~malan sayesinde 
miimkiin olacakt1r. 

- Incilmcsin ne olur, c;ok 1ztirab 
gckti zav::i.111! .. 

- Merak etmeyin merak etmeyin! .. 
Bir dakika ... Doktor cam bOlmenin 

ortasmdaki kap1ya dogru yi.iriiyor ... 
Bedri arkasmda ... 
- Haydi efendim siz ~1km art1k! .. 
Billend birdenbire yerinden f1rh-

yor ... 
- Hayn· doktor g1kmasm! .. Ba:;;1-

mm ucundan bir dakika aynlmasnu 
istemem onun! .. 

- Olmaz. 
- Yalvarmm doktor. 
- Olmaz diyorum. 
Bedri bir gOige gibi titriyor oldugu 

yerde ... 
- Ne olur doktor; ben de kalay1ml. 
- Hayir, buna imkan yok ... 
- Fakat ... 
- Miimki.in degildir diyorum efen-

dim. 
Bedri ile BUlend o s1rada goz goze 

geliyorlar ... Baklyorlar birbirlerine ... 
Iztirab dolu bir bakl~ ... Ne o bir ~ey 
soyli.iyor, nc obur:li... Susuyorlar ... 
Ak1betc boyun egmekten ba9ka i;arc 
yok!.. Billend; ag1r acl1mlarla ona 
dogru yakla91yor ... Dudaklannda ac1 
bir gtiliimseyi~... Metin gori.inmegc 
<;al1~1yor ... 

- Allaha ismarlad1k! .. 
Soyliyemiyor... Kii1tilk <;enesmm 

iistii titriyor ve ~ukurla~1yor .. . Gozlc-
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KADIN KO~ESI -
Kapitone modas1 tekrar ba§lad1 

Kapitone modas1 yeniden b09 g0stermi~, koltuk ve kanapelerden sonra 
yc.taklara da sirayet etmi~tir. Modelde gorillen yatak altm sans1 atlasla ka
pitone edilmi~tir. Yatak orttisi.i aym atlastand.Ir. Koltukb.rm ki.mi a~1k san 
kimisi altm saris1 atlastand1r. Pencereye san muslinden perde yapllm1~tir. 
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Eski sanatlar 
Atelyelerin pek yak1nda 
a~1lmas1na karar verildi 

Gi.izel sanatlar akademisinde yap1-
lacak islahat s1rasmda f?ark tezyini sa
na tlan k1smma eski kitap cilt<;iligi, 
tezhipcilik, levhaclllk atelyeleri tesis 
edilecegini yazm19tik. 

Bir vakitler milli sanatlarumz ara
smda milhim bir mevki tutan bu sa-
natlarm bugiin mensuplan pek az
d1r. Gi.izel sanatlar akademisi sirf 
Turk gilzel sanatlanna taalluk eden 
bu ~ubeler iGin Avrupadan miltehas- ' 
sis getirilemiyecgini du9tinmii9 ve bu 
sanatlarda vukuf ve ihtisas1 olan es
ki ustalan bu atelyelerde i;al~t1rmaga 
karar vermi9tir. 

Klsmen i;ah~an, biiytik bir k1sm1 da 
vazifelerini terkeden bu sanat erbab1-
nm tefrikine ba9lannn9tir. 

Oniversitede bir toplant1 
Di.in fuliversitede Ankara hukuku 

dekani Baha, istanbul hukuk fakillte
si dekani S1dchk Sarni ve Maarif ve
kaleti ytiksek tedrisat umum mildtiril 
Cevaddan mi.irekkep bir topanti yapll
m19tir. 

Bu toplantida islah1 ve esas itibarile 
dort seneye i;1kanlmas1 kararl~tlnlan 
hukuk faki.iltesi etrafmda tedkikat ya-

p1lrm9tir. Bu toplantida heniiz bir karar 
verilmemi9tir. Heyet cumartesi ve pa
zartesi tekrar toplanacak ve hukuk fa
ktiltesinin dart seneye <;lkar11masile bu 
kararm bu seneden itibaren tatbik e
dilip edilmiyecegine dair son karanm 
verecektir. 

rinden kopan iki damla ya9, renksiz 
yapaklarmm i.izerinde yuvarlana yu
varlana ta i;enesinc kndar geliyor ... 

Olil bir ses ... 
- Elini ban a ver ! .. 
li;i yanan I.ui:;i.ik, atei>li avuc;larile 

agabeysinin ellerini tutuyor .. s1k1yor .. 
bliti.in kuvvetilc s1k1yor ... Sonra onla
n yava~ yavai;; gogsline dogru gotiirli
yor .. soluk, islak dudaklanm bu titre
yen, yanan ellerin usti.ine koyuyor ... 
Opliyor, opuyor ... 

~imdi dudaklarmda son nefesleri 
sonen bir hasta solugu gibi boguk, ka
n~1k bir inilti duyuyoruz ... 

- Haydi ~1k ::trtlk sen! .• 
¥->f.q. 

Soyun !. .. 
Iki dakika sonra ... Cam kap1 kapa

myor ... Bedri kapmm ontinde .. ii;er
de bir tak1m gOlgeler k1m1ld1yor ... 
Ayak patird1lan .. alet takmhlari.. bir 
rnanive!amn esner gibi i;1kard1g1 gi.i
rilltiller ... Aradan bir dakika ge~iyor. 
~imdi birdenbire cam bolmelerin obiir 
tarafmdan gelen bir ses duyuyornz. 

· Emreden bir s2s ..• 
- Soyun! .. 
Bir dakika daha! .. 
- Sana soyli.iyorum, haydi soyun

sana camml.. 
Ne tok, ne vah~i bir ses ... Anla91lan 

soyunmas1, vlicudUnu ~1rs;1plak bir 

Kar1s1n1 yaralad1 
S1k s1k sokaga ~1kmas1na 

k1zm1z 
Kadlkoyiinde oturan Ismail admda 

biri otedenberi kans1 Rukiye ile ge<;i
nememekte ve kadmm sokaga ~1ktig1-
ru bahane ederek s1k s1k kavga <;1kar
makta imi~. Diin Rukiye gene sokaga 
s;lkml~, ismail eve gittigi zaman ka
d.Im bulamaymca hiddetlenerek bek
lemege ba9lan11~t1r. Biraz sonra Ruki
ye eve gelince ismali b1<;agm1 ~ekerek 
kadmm iizerine attlm19 ve vlicudi.iniin 
muhtelif yerlerinden tehlikeli surette 
yaralam1~tir. 

Vakayi haber alan polisler yetismi~
ler kad.Im, yaralan ~ok tehlikeli gc:irul
dtigtinden, Niimune hastanesine kal
dlnmljlardir. Vakay1 mliteakip kac;an 
ismail de biraz sonra yakalanm19t1r. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Tiftik piyasasinda dO~Okluk 
Tif tik piyasasmda ani bir du~ilkliik 

go":e <;arpmaktadll". Bir hafta kadar ev• 
vel 115 kuru9tan satilan birinci oglak 
mallar diln 110 kuru9tan rnuamele 
gi:irmti9ttir. Diger cinsler de ki.i~iik 

mikyasta dii9mti9tiir. Alakadarlar 
Fransiz taleplerinin durmasrm bu 
du~tikli.ige sebep olarak gi:istermekte
dirler. 

Diger taraftan Alman kontrol dai
resi Ttirk ihracatc;1larile Alman itba
lati;1Iarmm kendi aralarmda mutab1k 
kald.Iklan fiatler tizerinden perrni ver
memektedir. Piyasam1zdaki dil~liklti

gtin sebepleri arasmda bu da vardir. 
~imdilik Sovyet Rusya piyasada ahc1 
vaziyettedir. 

yabancmm eline teslim ctmesi Ja
zim gelen insamn bmm y.apmaga ba
la cesareti yok!.. Ayni ses, yni enni, 
nnm tazam fas1lalarla tekrar t krar 
duyuyoruz... Bu iki heccli k hme; 
Elektrik i~klan altmda gi:iz kama b
r1c1 bir aydmllkla p rl1ynn od d n, 
bir blti solugu gibi kes1k kesik geli-
yor ... 

- Soyun, soyun!.. 
Nasll soyunsLm?.. Uzun sencler, 

iizcrine el dokunmam1~ bir giil yapra
g1 ihtimamile yeti1?tirilen bu temiz, 
tertemiz vucut, gizli bir otel odasmda, 
galeyana gellni9 sai+i.o~ bir zevkin 
sondi.irtilmcsi i~in kullamlan bir stir
ttik clerisi gibi nas1l birdenbire ~1r<;1p
lak olup bir yabancmm kar91sma c;1k
sm!.. Bunu yapmaga iktidan var m1? 
Burada her ~ey onun gozleri i<;.in 
bamba~ka bir alem dcgil mi? Hersey, 
onun kulaklannda :mla1?1lm1yan bir 
ugultu!.. Hayatmda ilk defa boyle bir 
oda goriiyor, ilk defa boy!e bir ses i~i
tiyor ... Bu oda, bu masa, bu aletler; 
bu her 9eyi bir anda beyaza boya:ean 
doktorun beyazlar i~indeki ~ehresi, 

kim bilir ona ne korkung g liyor? .. 
Acaba ya~1yor mu ve buras1 hakika
ten diiny:;idan bir ko9C mi, yoks'.l rti
yu nn gori.iyor!.. Nas1l soyunsun!.. 

- Daha bekliyecck miyiz, soyun a
na camm! .. 

(Arkasi '· r) 
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Selimiye camii 

Yalc;m kayalar iizerinde, Marmara 
klyilarmda yiikselen bu giizel cami, 
bir asker ibadethanesiydi. Oras1, Se
limiye topc;u ki~lasmm mabedi idi. 
Cami yap1ld1g1 zaman yaz1lan tarih bi
le bunu sarahaten anlat1yor: 
01 mi.iferrih mabedin tarhm goren 
Her dii tarihi Siiruriden id er kes'br safa 
Ziimrei asker i<;iin oldu Selimiyye makar 
Vapd1 cami Han Selim ald1 ciinudundan 

dua. 
1219 (1804) 

Tam, Napolyonun Fransada impa
ratorluk tacm1 giydigi sene ... Zaten 
bu camie ve top~u k1~lasma bak1ldlg1 
zaman, iic;iincti Sclimin orduyu tensik 
ve tanzirn ir;in sarfettigi gayretleri, 
Napolyonu ve Sebastianiyi hat1rlama
mak imkan haricindedir. 

Ordunun tensiki laz1md1; <;iinkii 
memleket tehlikeye maruzdu. Osman
h imparatorlugunun ·eski vaziyeti ile 
ya~;amasmm imkam kalmam1~ti. Za
manm gidil$inden kimsenin memnun 
oldugu yoktu. Hatta ii<;tincti Selim, 
kendi bile ... 
Taravetle §itada seb:zden hali kalur 

daglar 
Ne si.inbi..il kald1 ne §ebbu hazana vard1 

hep baglar 
Basiret ehli ibretle bu hale daima aglar 
Bu ~erhi bivefa halin i::<iriib kimdir ki 

dil baglar 
Gelenler dan diinyaya meger gitme:z mi 

sanm1§dir. 

Boyle demi~ti. 
Mabeyincileri bile devrin fecayiin

den ~ikayet<;i idilcr: 
Bulbiiller oter, giiller a~1k, §ad gonul yok 
Hie; boyleligin gormemisiz fasli baharm 

Diyen de, kendi mabcyincisi idi. 
Bu hale nihayet vermek i<;in, en zi

yade fikrin v~ kuvvetin yii.kselmesine 
~ah~ldI. Kumbarahane mcktcbi ai;il
dl. Hoca ishnk efendmin derslcri bil
ylik bir ehemmiyctle dinlendi. Stitlii
cc mektcbi glinden giine ilerlcdi. 
Fransadan, isvec;ten, ingiitereden ge
tirilen zabitler vas1tasile orduda tabi
yc ve intizam fikirleri, ilim ve fen mu
habbeti uyandmldi. Si.ithice mcktebi 
bilhassa riyaziycnin ehemmiyetini 
artt1rd1. 

Ayni zamanda, Avrupa usulilnce 
talim ve terbiye gormlil$ k1talar da 
yeti~tirllrncge ehemmiyet verildi. Ni
zam1 cedid tesis edildi (1805). 

NizamI cedid, iki alay piyade ile iki 
boliik silvai iden mtirekkepti. Bun
lar sarayi htimayun bostanc1la11-
na mi.ilhak olacaklard1. Alaym 
biri Selimiyede, obilrii de Le
vend c;ifliginde idi. Alaylar on bOlilgc 
aynlm1~b. Her boltik 80 - 100 ki!iiden 
mtirekkepti. Piyaclenin techizati Fran· 
SlZ moacli bir tiif ek ile egri bir k1h9 
Ve stingti idi. El bisesi kmmz1 bir ca
ket, rnavi bir pantalon ve kmmz1 bir 
ki.ilahh. 

Si.iva1i il~i boliikti.i. Biri k:IrmlZl. obi.i· 
i sari serpu.;; {,riyiyordu. 
'Jizanu ccdid ic;in sene'i i yirmi bin 

Selimiye camil 

kese varidat lazrmdl. Bu varidatl te
min it;in iradl cedid hazinesi tesis 
edildi. Has1lati 150 bin kuru9a kadar 
olan malikdnelerin varidab bu hazi
neye gelecek, yoklarnada ismi olrm
yan ve son harplerde askerlik etmi
yenlerin timarlan ile mukataalar, sa
hiplerinin vef atl iizerine biltiln has
lar hep irad1 cedid hazinesine tahsis 
olunacakt1. iradl cedid hazinesinin 
varidatl 1805 senesinde yetmi~ milyo
nu ge<;mi~ti. 

NizamI cedid bu suretle te~kil olun
dugu gibi, Tophanede, Beyoglunda, 
Levend ~ifliginde, Usktidarda, tersa
nede, Haskoyde, Nizarm cedid, kal
yoncu ve kumbarac1lar ic;in ~lalar, 
tersanede btiytik havuzlar, Uskiidar 
k1yismda anbarlar da yaptmldl. Her 
bina veya kl~a yap1ll~mda tarihini 
~yh Galib yaziyordu. 

Kumbarac1 ~as1 ic;in: 

Daveri milk askeri mansureye yapd1 

mah al 

Tarihini di.i1?iirdilgu gibi, Levend 
c;ifligi kl~las1 i~in de: 
Temam oldukda ol ali eser Galib didim 

tarih 

Bu dariilaskeri Sultan Selimdir eyleyen 
a bad. 

Diye tarih yaZmI~ti. 
Biltiin bu binalar bir iki sene ic;in

de biiytik bir faaliyetle yap11Iyordu. 
Ayni zamanda, harid di.i~manlara 

kaq1 memleketi korumak ~aresine de 
baklllyordu. Btitiin toplar yeni usulde 
dokttirilltiyor, tersanede gemiler in~a 
ediliyor, Selimiycde ac;1Ian kuma~ tez
gahlannda kuma~lar imal olunuyor
du. Hatta ~am, Haleb, Diyanbekir, 
Manisa, Klbns, izmir, U9ak, Bursa, 
Mls1r ve Trabzon gibi mensucat yap
makla me~ur yerlere hiikilmler gon
derilerek mahalli sanayiin te~ikin
den de geri durulmuyordu. 

i~te, Selimiyedeki topc;u k11$las1 ile 
cami biiti.in bu faaliyetler arasmda 
in~a edilen nefis eserlerdcndir. 

Ahmed Refik 

Almanyaya miistemleke veriliyor 
(~ t arala 1 inci sahifede) 

riyeti tahdit etmek suretile milU ca
miarun vticuda git:i.rilebileccginden 
bahsetmi~: «~iddetle meydana getiri
len bir ~ey zaafla muhafaza edil~mez.> 
demi~tir. 

iNGiLiz GAZETELERi NE 
DiYORLAR? 

Lonclra 10 - Gazetekr, M. Hitlerin 
nutku hakkmda uzun makaleler ya
ziyorlar. Tayrnis gazetesi diyor ki: 

«Ingiliz efkan umumiyesi eski Al
man rnilstemlekelerinin tekrar Al
rnanyaya verilmesine, ancak bunun I 
umum devletler tarafmdan kabulii ve 
Almanyanm harbe siyasi bir alet ola
rak milracaatten vazge~megi kabul 
elmesi ~artilc razi olur. ~imdiki halde 
Almanyada harp zihniyeti adcta te~
c;i edilmektcdir. Bu vaziyet kar~1sm
da AJmanyanm istegini kabul etmek, 
onu ba~ka taleplcrde bulunmaga te~
'ik etmck dcmektir.» 

Morning Post diyor ki: -:<Alm:mya
yn mtistemlekelerini verrnek ona ye
niden bi.iyiimek i~in istinat noktalan 
-hazulamak demektir. Evvelceden a
zimkar davransayd1k M. Hitler, 
bu son beyanatmda bulunam1ya
cakt1.» 

Daily Herald gazctesi: «Almanya 
bagumaktan vazgec;;sin, Lokarno dev
Ictlerinin teklif ettikleri iktisadi mil
zakerclere giri~megi kabul ctsin> di-
yor. 

FRANSIZ GAZE1'ELERiNiN 
MAKALEJ.,ERi 

Paris 10 - Radikal sosyalist Oeuvre 
gazetesi diyor ki: 

M. Hitler, Alrnanyaya rniistemlckat 
verilmcsini istemekle tnmamile ikin
ci Vilhelmin siyasetine ri.icu etmi~ olu
yor. Halbuki Mien Kamph adh kit~-

bmda bu siyasetin harb1 davet eden 
bir siyaset oldugu htikmiini.i ver~ti. 

Togo ve Kamerunun iadesi belki 
mfunki.indiir. Ancak Fransa bu 
meselede de ingiltere ile tamamen 
mutab1k kald1ktan sonra harekete ge
c;ecektir. 

SOVYET RUSYA GAZETELERi 
l\"E YAZIYOR? 

Moskova 10 (A.A.) - Tas ajans1 
bildiliyor: 

Hitlerin nutku hakkmda tefsiratta 
bulunan Pravda gazetesi yaz1yor: 

¢Bir program nutku, fa~istler ic;in 
itiraflan ihtiva eden bir tavbe nut
kuna miinkalip oldn. 

Krup fabrikasmm Alman r6nesan
s1 igin r;ok iyi c;:ah1$tig1 iddiasmdan 
sonra, Alman siyasasm1 idaic ed<:n
Ierin meshur mtisalemetperver temi
natlanndan nc kalm1~ oluyor? Yal
mz silah yan~1 itiraf1. 

ia~e meselesinde, gelecekte de rnuh
telif rnaddelerin yoklugu hisscdilece
gi hakkmdaki iddiadan sonra mev
ud fa~ist cennetinden ne kahyor? Ha
zh1 bir aghk ve klthk rnanzarqsl. 

Nutuk, ticretlerin c;ogalt1Imas1 kat
iyycn mevzuubahis olm1yacag1m ac;1k
c;a haber vcrmektedir. Bo~ karna bo1,> 
bir cep ilave ediliyor. 

Dcretlcrin gogalt1lmasi fikri bile 
f~ist zemamdarlarm ba~1m dondtiril
yor ve bunlar: «Ucretleri c;ogaltmak 
ve c;al1~ma saatini azaltmak bir deli
liktin diyorlan. Fa~ist noktai naza
rmdan bu her halde bir deliliktir. 

Devlet hazinesi tukenmekte ve al
tm il1tiyat1 erimektedir. G1da madde
leri satm al1nmasma imkan yoktur. 
Zira .rnn doviz mevcudu da silahlan
mak ic;in sarfedilmekteclir. 

Nutuk, dlli siyasa iizerinde c;ok az 
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Diln bir kamyon iki 
tramv'-Y He ~arP•$t1 

Kazaya sebebiyet veren kamyon ve 
tramvaylar par~aland1. ~ofor yakaland1 

~ 

Yoldan ~tkan tramvay, kamyon ~forii Sabahattin ve miisademedcn 
bir enst antane 

Diln saat 16,20 de Osmanbeyde bir Mustafarun idaresindcki 163 numara-
kaza oldu. Belediye sular idarcsine h tramvay arabas1m gormemis ve 
ait bir kamyon iki tramvay arabas1 kamyonunu her iki trarnvaya birden 
arasmda kaldi. Kamyon ve iki tram- c;arptlrm1~tir. 

vay arabas1 par~aland1. iki tramvaym ir;indeki mlisteriler 
Kaza ~oyle olmu~tur: Belediye su- bu ani mtisademcden korkmu;lar ve 

lar idaresine ait 4430 numarah kam- feryada ba~larm~lard1r. Tramvaylar-
yonu idare eden Sabahattin ~i~liye gi- dan ikisi v~ kamyon pa.n;alamm~ ve 
den vatman Ahmedin idaresindeki miisademenin ~iddetilc tramvaylardan 
159 numarah $i~li - Ti.incl tramvay biri de yoldan g1krm!?br. 
arabasm1n arkas1m takip etmii;;tir. Kazaya ugnyan tramvaylann igin-
Tramvay Osmanbey duragmda du- de bulunan mti~tcrilcrden baz1lan sar-
runca Sabahattin kamyonunu dur- smtmm tesirile dti~mil~lerse de yara-
durmamI~ ve ayni hizla tramvaym sa- lanan olmarn1~t1r. Bu kaza mi.inascbe-
gma saparnk yoluna devam etm~k is- tile dun ~U~11 hattmm tramvaylan bir 
temil$tir. Sabahattin diger hattan Ti.i- mi.i.ddet il$liyeme:mi~tir. 

nele giden 293 numarall vatman Tahkikata devam ediliyor. 
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Milletler cemiyeti iktisadi 
komitesi topland1 

<.,enevre 10 (A.A.) - Milletler cemi
rc-1.i iktisad komitesi, di.in ogleden son
ra toplanm1~tlr. Komite, iktisadi buh
ranm halli ~arelerini ve bilhassa do
vizlerin istikran ile ticari tahdidler ve 
klering meseleleri hakkmda tetkikat
ta bulunmak iizere Amerika, Almanya, 
ilalya, 1ngiltere ve Fransanm ii;;tiraki
le uir konf erans aktedilmesinin zaru
rl olduguna karar vermi~tir. 

•HtUTilllltlllUllUIJlllllltUUllfl11UlftttU011flUUHUIUlllllllUUttlllfJfftlU1 

durmakta, fakat baz1 yerlerinde, Al
manyanm mustemlekc iddialarmdan 
vazgecmek istemedigini ve mtistcmle
ke elde etmege cah~tigm1 bildiren kl
s1mlar mevcut bulunmaktadir. Nut
kun taanuzi mahiyeti kitbk kadar 
agllkla gdn1ll1yor. Nutuktan Sovyet I 

aleyhtarhg1 demagojisi kaldmlll'sa ne 
kahr? Nutuk Alman ulusuna nc ka
zandmyor? K.ltllk, en zalim deh~et. 
harp ve fa~ist kongresinin ileri gelen
leri, gori.inil~c bakll1rsa, i~e fena ba~
ladllar. 

izvestiya gazetesi de, M. Hitlerin 
Alman kultur, tiyatro ve edebiyatm
daki inki~afma vc cAlmanyamn refa
hI'l> na dair olan beyanatm1 cerhettik
ten sonra diyor ki: 

«M. Hitler, profesyonel, ban~ ve aza
mi roltinU oynamak hakkmdaki ka
rarm1 unutarak birdenbirc cA!man
yanm ntifus fazlasr» llakkmda nutuk 
soylemcge ba~hyor. M. Hitlerin «Mayn 
kampb ismindeki kitab1 da. Alman
yamn cmpcryalist ve taarruzkar siya
sasmm sakmllmaz bir sey oldugunu 
isbat ic;in bu nokta uzerinde kafi dc
recede dunnu~tur. M. Hitler, taarruz-

. kar planlanm zikretmeden yapmm
yor. Nutkun. emperyalist maksatlan 
ihtiva eden klsmmm diger klsnnlar
dan daha kolay anlasilmakta vc da
ha iyi soylem11i~ oldugunu soylcmek 
Iaz1mdlr. 

Siyasi icmal 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Meseld ispanyadaki dahili harbi1~ bir 
Avrupa harbi olmamasi ic;in, fzrkaczlik 
gayretini bir tarafa birakarak, rniifrit 
sosyalistlerle komiinistlerin elinde bu
lunan ispanya hiikumetine sil<ih ve 
miihimmat ?:ennemektedir. Bu esasi 
yirmi dort devlete kabul ettirdi. Bita
raflzgi kontrol edecek beynelmilel ko
m isyon Londrada toplandz. 

Fransada komiinistler ve dart milyon 
azasi olan amele sendikalan konf ede
rasyonu ll ukumetin bu politilcasma 
karsi $iddetli sava$ yapzyorlar. Hat ta 
amele ie$kilati grev s Ulhile hil.kf me
ti tazyik ediyor. Lakin hilkiimet yo
lunda sebat cdiyor. Sosyalistlerin ote
<lenberi siyasi gayelcri askerlik mzid
detini azalfmak ve teslillati mdirmek
tir. Almanya askcrlik miiddetini iki 
seneye ~karmasma lcar$Z Blum hillcu
meti generallarzn luzum gdstermesi
ne ragmcn Fransadaki askerlzk mild
dctini arttzrmaaz. Goniillil ve m ·tte
llasszs efradz arttmna/c surctile tedbir 
aldi. Fakat tcslihatz ve bahusus hava 
kuvvetlerini artlirmak i<_;in dort scnede 
sarfedilmek iizere 14 milyar franklzk 
f evkallide tahsisatz kabul et ti. $u lca
dar rnr ki, ilk firsatta silahlarz birak
mak konferansmi davct etmegi esas 
itibarile kabul etti. 

Milletlerin istiklallerinin mahfuz 
kalmasz otedcnberi Fransiz sosyalist
lerinin miihim esaslarmdan biridir. 
Buna ra§men Habe$ murallhaslarznin 
Milleller cemiyeti bilyilk meclisine is
tirakine mulzalefet edilmck surelile 
italy·amn telcrar bu m.tiesscse ile te$
riki mesaide bulunmasznin temi1 ine 
Fransa hiilcfimeti taraf tar bulun nak
tadir. Bu maksatla Millctler cem 1et: 
umu171i ktitibi Fransi.z M. Avenol' m 
Romada yapltgi muzakere er Pan te 
mcmnzmiyctle lcar$zla imaktadzr. 
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Tam Liste 
Tayyare piyangosu 

izmir mektuplan 

Son yagmur Ege m1nta
kas1 i~in bir f eliket oldu 

Bugiinkii ~ekili~te kazanan numaralar1 dercediyoruz 
Oziim, 

zarar, 
incir mahsuliiniin 
f uarda panik ve 

ugrad1g 
yang1n 35000 

Llra kazanan numara 

20803 
Bu numaralann son iltl rakkamI ile 

nihayet bulan biletler 20 lira, yani 
1/10 biletler 2 lira amorti kazanmur 
lardlr. 

12000 
Lira kazanan numara 

29922 

10000 
Lira kazanan numara 

20323 

3000 
Lira kazananlar 

17237 

1000 
Lira kazananlar 

16100 

500 
Lira kazananlar 

20438 
5964 
8985 

15225 
3452 

23922 
13355 
17780 
15744 
15274 

4382 
29235 

1351 
26185 

5064 
5380 

15801 
13979 

150 lira kazananlar 
12145 

<"!48 
11756 
25485 
21155 

2992 
7234 

7162 
10037 
15997 
13742 
24687 

2227 
5967 

17309 
1119 

25828 
6441 

11011 
28334 
28933 

439 
24487 
22859 
10231 
11034 
23046 
24606 

25274 
18539 
16829 
21905 
23171 
7403 

19741 

100 lira kazananlar 
9043 

10245 
27625 
29'.;92 
6/14 

16J98 
5798 

17 61 
'i913 

2 549 
1 60 

10 59 
1C899 

28957 
20013 
20096 

1556 
9442 
7758 
8833 

21997 
16101 
23494 
4561 
981 

10813 

17375 
29100 
27627 
14257 
20500 
22038 
14308 
24525 
15487 
19090 
22185 
25634 

9688 

5012 
22910 
2988 

14884 
23590 
28558 
19038 
4705 

4166 
13602 
28455 

27081 

5519 
7685 

27437 
100 

17402 
19041 

19632 

21704 

50 lira kazananlar 
16!72 
5388 

9j16 
r32 
5 30 

25205 
17611 
22947 
17582 
11129 
4883 

22815 
28747 
3450 

29213 
13974 
24415 
24490 
11356 
3376 
6833 
8590 

7314 
12850 

554 
16343 
4803 

12529 
20153 
14097 
12477 
17586 
2273 

15014 
13868 
10716 
10375 
21630 

17096 
28040 
11372 
21718 
24781 

2317 
24938 
10599 

16879 
6647 
6969 
6747 
1159 

2771 
2981 

19985 
8265 

18500 
23052 
10832 
26532 

4794 
16511 
13361 
4654 

17330 
14669 

140 
3252 

26347 
15993 
18760 
21821 
15912 

23192 
18536 
27317 

7259 
6981 

16165 
9216 

11305 
5334 
2546 

12039 

19555 
10248 
11544 

19981 9488 
15856 16143 
25310 16901 
22032 23963 
29268 7691 
15255 6858 
13034 4021 

23480 1'5982 
9765 

28761 
6290 

20729 
4503 

26142 
29416 

23831 
24275 
17245 

121 
1305 

10263 
23329 
2100 

24602 
8637 

24097 

izmir (~am) - Son yagmurlar, 
Ege mmtakasmm en mi.ihim ihr~ 

mahsulleri olan Uziim, incir ve pa
muklar iizerinde miihim zararlar hu
sule geti~tir. Tahminlere gore 

1180 
23382 
23109 
15757 
26017 
18297 
26001 
13908 
18209 
21312 
14876 

4888 
7586 

20621 
12765 
27820 
13854 
7541 

19556 
4329 

27809 
9346 

10158 
9146 
2441 

29237 
7034 

29734 
3118 

20766 
16181 
20405 
24624 
17882 

661 
12146 
15785 
18134 
23373 
12734 

1441 
19698 

9217 1257 
23858 12685 
27301 18853 
25667 22169 
14804 7316 
19078 16976 

6455 
23020 
19317 
16076 
18411 
23326 
22285 
10022 
9243 
4551 
8149 
6361 
9333 
7987 

8567 
29971 
28798 
28872 
27922 

7321 
16729 
20954 
19243 
10555 
28206 

569 
4739 
3075 
1542 

28182 tizfun mahsuli.ini.in yiizde (35) i ser-
21381 gilerde bulunrnakta idi. Uziim mm

7137 

4385 
20347 
28400 
13404 
10747 
17279 

26368 
6545 

19602 

9083 
1725 
1478 

26184 
6359 
4564 
9885 

17475 
23591 

8448 
22761 
11028 
2656 

20615 

takasmm bazi yerlerine dolu d~m~, 
bazi yerlerine de ~dd"'~ i ve hafif 
yagmurlar yagrm~trr. i.Zl sergiler
deki tiziimleri, sel sulan gotiirm1*" 
tiir. Bu yiizden tizi.im rekoltesi bir
denbire miihim mikdarda d~I]l~
tlir. ilk tahminlerde rekolte 90 bin 
ton iken havarun tesirile 60 - 65 bin 

1

11041 
3727 

21418 
23288 

9866 
7846 

23708 
24051 

20 
19962 

8178 3411 
29740 22630 
7282 25556 

23413 7925 
2943 13424 
6109 12655 

1866 
16440 8670 
3813 21084 

10675 11669 
25066 5980 
6903 20719 

4588 
22782 
20297 
15736 
10384 
14526 
27120 
10602 

20028 
12713 
11522 
27823 
27771 
22988 
17972 

17312 
10566 
24741 
27471 

17608 tona kadar dti~rrri.i~tti. ~imdi bu mik-

25135 
29665 
22693 

17590 
27971 
27134 

28318 
22449 
11942 
23558 
20959 

7498 darm 40 - 45 bin tona kadar inecegi 
331 kuvvetle soyleniyor. 

5112 
26262 

2725 
880 

15185 
20655 
10653 
20135 
17843 
18061 
26420 
11056 
29654 
20810 
15680 
27136 

7803 
8051 

11754 
2367 

22251 
9171 

22159 
17938 

9283 
7682 

27535 
21620 
19584 
28788 
20390 
25997 
23856 
19785 
10781 

4231 
12830 
21228 
18565 
27473 
22198 

23977 
19134 
27402 

29840 17071 

1907 
1i2730 
1705 

16951 
3241 
6920 

9002 
12300 

46 
28852 
16899 
20120 

29811 Son yagmurlardan sergilerdeki 
17657 tiztimler bozulunca ve adi kaliteye 

6842 di.i~i.ince izmir piyasasmda kuru tiztim 
2012 fiati birdenbire yiiksel~tir. ilk gi.in-

18337 de yiikseli~ 1 - 1,5 k~ arasmdad1r. 
5539 25362 

16025 10203 
20818 21300 
12868 9608 
16719 '8086 
21343 23433 
12103 10686 
28590 29173 
20606 6923 

2171 
14908 
11438 

8958 
3407 

26397 Fiatin be~ kuru~a kadar ytikscle-
22567 cegi tahmin edilmektedir. <;iinkii 
25134 mi.ill1akattan gelen haberler, i.iziim 

1481 
16960 
25740 
20485 
16477 
24811 

24096 
2794 

27280 
12990 

4249 
972 

19924 

23113 
21164 
9480 

16806 

rekoltesi iizerindeki zararm umumi 
20671 oldugunu gostermektedir. 
26922 Turgutlu i.iziim mmtakasmda ser-
1457o gilerde bulunan 35 - 40 bin ~uval tizi.im 

8749 
23684 

7340 
16130 645 26769 

27661 
6135 

6563 
26896 
23970 
26377 
20963 

8581 
26604 
12262 
16640 

4960 
14964 
28119 
23847 
18935 

8l50 tamamen islanm1~, bir klsrm seller 
8205 tarafmdan gotiirillmii~tilr. Manisa-
4676 da ve Kemalpa9ada vaziyet daha fe-

26820 
7635 
5311 

22843 
3952 
3456 

27234 

24559 nadir · 

21264 incir mmtakasmdan gelen haber-

30 lira kazananlar 
4853 

11533 
2324 18906 19479 16436 28217 10333 

17521 6054 24933 25854 23138 29388 
14446 21179 10796 22473 272 13296 

544 
27202 
14224 
12056 

2153 
1231 

14613 
22264 
22842 
19986 

24948 
5109 

19351 
1761 

18355 
8799 
1296 

25722 

196 17433 8429 20496 17133 21011 7231 
2281 

15359 
18559 

14852 
22916 
19911 

13876 8377 2723 4488 7748 20568 
28388 9126 562 12107 25894 17681 8595 

15519 27568 23625 21129 19792 4425 3449 8703 
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Isoanya i§ine Sovyet Rusgadaki 

karz§ilmagacak ma_n_ev_ralar 

Tredinyonlar kongresi 
ittifakla karar verdi 

Plima\'Z 10 (A.A.) - Tredinyonlar 
kongresi, 7 reye kar~1 ittifakla kabul 

ettigl bir karar suretinde, bu11dan 
sonraki hadiscler hakkmda biiyiL'l{ bir 
teyekkuz derpi~ ctmekle berabcr, is
panya i~lerine miidahale edilmemesi
ni kararla~tmm~tlr. 

Kongre diger bir karar suretinde 
bir harp vukuunda scferberlik i<;in 

hilkumete hi<; bir surctle yard1m edil
miyecegini ve boyle bir te~ebbilse mu
kavemet edecegini beyan etmektedir. 

Amerikada bir tenezzuh 
vapuru batti 

Boston 10 (A.A.) - Nevyork vapuru 
Bostonun 5 mil a~lklarmda bir sis es
nasmda i~inde 200 seyyah bulunan bir 
tenezzlih vapuru ilc mi.isademe etmil?
tir. Tenezzilh gemisi, batrm~tir. ic;in
dekilerin kurtanlmtl? olduklan zanne
dilrnektedir. 

Sovyet Rusyadaki Turk 
muallimler heyeti 

Moskova 10 (A.A.) - B. R~tiiniin 
b~kanllgmdaki Ti.irk muallimler he
yeti, bugiin Sovyetler birligi biligi a
kademisini ziyaret etmi~tir. 

Heyet, akademinin daimi sekreteri 
akademisien Gobunof, yine aka demi 
azasmdan M. Deborin, Frumkin, Vin
gradof, ve Porisiak tarafmdan kar~1-
lanm1slard1r. 

lngiliz kumandan1 "gor
meseydim, bu hareket

lerin yapalacag1na 
inanmaz1dm,, ,diyor 

Moskova 10 (A.A.) - '!'as ajans1 
bildiriyor: 

Beyaz Rusya si.iel dairesi .kltaatmm 
mancvralarmda buy-Uk bir hava mu

harebesi yap1lrm.!? ve bu muharebeye se
ri bombard1man m;aklarile avc1 ve 
hiicurn tayyareleri i~tirak etmi~tir. 
Tayyarcler, 170 kilometre mesafe 

katetmek suretile dii~manm gerileri
ne yetii;;mi~, 150 mitralyoz ve 18 top
la muazzam bir bo~altma ameliyesi 
yapm1~t1r. Tayyareden 1200 den faz
la kimsenin ini~i -ancak 7-8 dakika 
stirmi.i~ ve c;ok zor olan bu i~ tama
men siiel plflna gore cereyan etmi~tir. 
Para~i.itc;tuer mitralyoz ve, kartu~lar
la mticehhez olarak ~lerdir. He
men hemen ayni zamanda toplar da 
indirilmi~tir. 

Mudafaa komiseri marel?al Voro~i

lof bu parlak ameliyeyi takdir ve ~
tirak edenlere te~ekki.ir etmi~tir. 

Manevralarda hazir bulunan ya
banc1 si.iel heyeUerin azalari Voro~i
lofu tebrik etmi~erdir. 

tngiliz kumandam general Uavel: 
4Gozlerimle gormemil? olsayd1m, boy
le bir hareketin yap1labilecegine inan· 
mazdlm» demi~tir. -----

Fenlandiya mare~ah Londrada 
Londra 9 (A.A.) - Fenlandiya Feld 

mare.!?ah Mannerhaym, onbe~ giinliik 
bir ziyaret maksadiyle buraya gelmi~
tir. Ziyaretin hedefi, ingiliz milli mU
dafaa usullelinin tetkikidir. 

lere gore Aydm, Ortaklar, Germen
cik, Sel~uk, Denizli, Nazilli, Tire, Ode
mi~ ve havlisine de si.irekli yagmur
lar yagm1~ ve baz1 yerlere dolu di.L$
rnil~tilr. Bu yiizden incir sergilerin
de bulunan incir mahsulii de hurda 
kaliteye inkilab etmi~tir. incir miis
tahsilleri, peri~an bir haldedirler. Bti
ttin incir rmntakasmdnki zarann 
35 - 40 bin 9uva1 radde.tlnde oldugu 
s0ylenmektedir. Zarar hakkmda ma
hallcrinden tzmirdeki alakadarlara 
telgrafla malllrnat gelmege b~lam1~-
tll". incir fiatlerinin de ytikselecegi 
anla~llmaktadlr. 

Parnuk mahsulline gelincc, henilz 
istihsal vaziyetindc bulunan pamuk
lar da zarar gorrnil~tiir. Bu sene, Ege. 
rnmtakasmda pamuk rekoltesi az 
deniliyor. 

FUARDAKiZARAR 
Izmir vc havalisine dii~en ~iddelli 

dolu yalmz mahsullere degil, izmir 
fuanna da zarar vermi~tir. Bu zarar 
paviyon sahiplerini epi masrafa sok
mu~tur. 

O gccc fuar sahas1, f evkalade ka
laba11ktI, bir klSlm balk paviyonlan 
gcziyor, tetkikler yap1yor, bir k1srn1 
da gazinoda ve eglence prviyonlarm
da egleniyorlard1. gocuklarm da, atl1 
karmacadan bol bol istif ade ettikleri 
bir s1rada ~im~ek ~akmaga ve gittik
c;e ~iddetlenmege ba~lad1. Fakat fuar 
sahasmda eglcnen halk, buna ehem
miyet bile vermiyordu. 

istanbul belediyesi ~ehir Opereti, 
ruardaki a~1k hava tiyatrosunda (Ltiki.is 
hayat) 1 oyruyordu. Diger tarafta 
Sirk r;adm da vah~i hayvanlarm nu
maralanm gormek i~in gellb giden
lerle dolu idi. Saat 21,20 de miithi~ 
bir firtma r;Ikt1, tozu dumana kata
rak yagmurun ilk serpintilertni getir
di. Herkes, yagmurun bir yaz yagmu
ru ~klinde acele ger;ecegini tahmin 
etmil?ti. Fakat az sonra ba~hyan sii
rekli dolu; fuar sahasmda eglenen 
halk arasmda bir panik tevlid etti. 
Doludan bir anda bir gOle donen fuar 
sahasmda balk, iki tarafa k~u~arak 
pavoiynlara iltica ettiler. 
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8323 
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601 
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28449 

23414 
15389 Akademisien Fmmkin, akademi-

nin bunyesi hakkmda heyetc izahat 

M. Baldvine M. Cembelain 
vekalet edecek 

Ac;1k hava tiyatrosunda, ac;;1kta 
oturup (Lilklis hayat) i oymyan artist· 
leri seyreaen bine yakm balk, sahne
ye hilcwn ve Utica ettiler. !?ehir Ope
reti sanatkarlan, halkm dolu altm
da kalmamas1 ic;in c;ok nazikane ha
reket ederek Operet ic;in gayet gcni~ 
bir ~ekilde 11azirlannu~ olan sahneye 
seyircilerlni aldllar. Kalabahk o ka-
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vermi~ ve mliteakiben hyet ~erefine 
verilen ogle yemeginde akademisien 
Gorbunof ile B. Rli~ti.i nutuk soyle
mi~lerdir. 

Londra 10 (A.A.) - M. Baldvin, 
bulunmad1g1 mi.iddetc;e, ba~bakanhk ve 

muhafazakar parti b~kanhg1 vazife
lerini M. Nevil <;emberlain gorecek
tir. daz 1 'di ki kl lf 

gortilmiiyordu. Bir taraftan da dolu 
biiti.in ~ddetile devam ediyordu. Ka
laballktan bunalan scyirciler, nefes 
alabilmek ir;in ba{llanm yukan kaI
dmyor ve dolunun dinmesini bekli~ 
yorlarch. 

(Li.iki.is hayat) taki rolti icab1 azill 
bir kachn makyaj1 yapm1~ olan Beh
zad Butak, bu vaziyette seyirciler ara
smda dola{larak onlarm rahatm1 ve 
ayn1 zamanda sahnede toplanan hal
kl biran evvel semtlerine sevk i<;in 
Ac;1k hava tiyatrosunun ya."lma ka
dar otobils getirtmegi temine ~all~1-

yordu. Behzaclm, yilzti, gozu boya11 
aZ111 bir kachn klyafetile kalaballg1 
yanp ugra{lmas1, hakikaten gillim~ 
bir manzara te~kil ediyordu. 

Bir arallk izdihamdan sahne sal
lanmaga ba~ladi, elektrik lambala
nndan bir klsm1, kontak ihtimaline 
kar~l sondiiriildi.i, dolunun fazla yag
masmdan ve ~ehre sel gelmesinden 
korkuluyordu. Fas1la ile yirml dakika 
devam eden doludan sonra ~iddetli 
yagmur b~ladi. Bereket vcrsin yag
mur c;abuk cilndi. Herkes saklandlg1 
yerden firladl ve otobi.islerin lmlun
dugu umumi antreye dogru ko~maga 
b~ladl. 

Bu srrada halkm tel8.~m1 artiran 
ikinci bir vaka oldu: Sovyet paviyo
nundaki yangm. 

Yagmurun tesirile islanan elektrik 
tesisatmda kontak yi.iziinden pavi
yonun kap1 klsmmda yangm bal?la
ymca derhal irndad dtidilkleri c;al
maga ba~ladl. Bir anda fuar sahas· 
nm her tarafmdan diidlik sesleri ge
liyordu. itfaiyenin, btiti.in htzile Sov
yet paviyonu ontinc geldigi ve hor
tumlarm, fuardaki bilyilk havuza 
daldmld1g1 gortildil. Yangm, pavi
yonun yalruz kap1 cihetinde pek az 
zarar yaptiktan sonra sonduri.lldti. 

Dolu vc yagmu:i;dan paviyonlan
e·n tizerine cvvelce kiremit koydur
manu~ olanlar epi zarar gordi.11 r. 
<;olakzadc hall kumpanyas1 paviyo
nundaki ha11larla kuma~lardan bir 
klsm1 1sland1, paviyon sahiplerinin 
zaran olduk~a fazlad1r. 

~ehrin mi.inhat yerlerini de su bas
ti, geceleyin :i:kinci Kordon, Odun pa
zari, Halimaga c;ar~1s1, Karata~ ve QOz. 
tepe tramvay caddele1i, sulardan ge
~ilemez bir hale geldi, fakat dolu ve 

yagmurun kesilmesi neticesindc su
lar ~ekildi ve seyrtisefer, tabii bir ~e
kilde bal?ladl. 

IBti y11kacla'n1n 
temiz l1aval1 ve 
giizel manzarah 
yerincle satihk 

B V 
Biiyiikadada Nizam cihetinde 

~mlar i~de en temiz hlivaJ1 n 
en milkemmel manza1·al1 bir yer· 
de biiyiik bah~li, genl~ tara~alt, 
i~i ~· boyall, mu~ba do,eU bir 
ev satlhktir. 7 oda, banyo, akar 
soguk ve Sicak su tertibatl, bol 
suyu, bina ~mda aynca mutlak 
ve a~1 odaSl, ii!; bin metreye ya
km ~i~ek ve yemi~ bah~eleri, bin 
kok kadar yeti~mi~ bag., bir ~ok 
yemi~ aga~lan vardrr. Fazla tafsi
Iat i~in (~m) gazetesi ilan me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir nrsat! 
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\ Kiiriik k1zlara musallat I ·,~- 11 Eayffi ... ldCuma. ,O '. ~-
~ 

1 
d Istanbul - Ogle ne.,rtyatt: 12,30 -

Lucienin esvaplarz 

b. avar yaka an I 12,50 Plakla Tilrk muslkisi. 12,50 -Jr can 13,50 Havadis. 13,05 - 13,25 Plakla ha- Size Paristeki scrguze~tlerimden biri-
lli miizik. 13,25 - 14 Muhtelif plak ni anlatayim. Bir glin, yti.zme havuz-

Or •• •• kled1• ~ 1•ki ku .. ~u·· k k1z1n ne~r1yat1. larmdan birine gitmi~tim. Bir gen!t mana SUfU 5• ~ A~am ne~rlyatl: 18,30 - 19,30 <;ay klz havuzdan ~1klyordu. Klz pek ho-

b• . . "ldu"rdu·· :tekini yaralad1 saatl - Dans musikisi. 19,30 - 20 Kon- I• ~uma gittigi icin, bir muarefe peyda 
lnftl 0 ' U ferans (Dr. tbrahim zati tarafmdan) etmek istedim. Teklifsizlige bogu~tu-

:l'ukarda katil ldi~iik J'aninin cesedinl saklacbi't yeri g0steriyor, madalyonlar 
l~inde maktul Janin De katil Kueny 

' Parlsten blldirildigmc gore 1935 se-1 aynl bisikletllnin yedi y~lannda Jak-
. d akalanan cAisash canavar>a len Girardot narmnda b~ka bir klzca-

nesm e y .. b' di di i . hab 
be dl- blr rnruk diismant da- giz1 bis1klete m r g m er ver-

nzer ger r-- . . Jakl . d • rtadan ka 
ha yakayi ele vermiftir. Bu adamm ~l~rdir. . en~ e o .. .. .. ..Y· 
~ oldugu i;ocuklardan birisinin bolmas1 polisl tela~a du~unnu~tur. 
cesedi kan1ar ~de Mulhouse clvann- tJd klzcag-Izm mf!thul bislklctli adam 
da bir ormanda bulunmas1 polisi ca- tarafmdan ka~dlklanna ~uphe yok-
pavann lzl flzerlne sevke~. tu. Polls tahkikata ve ~tirmalara 

:Yirmibq y~da olup Walter dev&m ederken ormanlarda gezmekte 
Xueny 1sm1n1 tq1yan katll yakalan- olan bir koylii kanlar i!finde bir ~ocu-
dlg-I zaman o clvarda ikamet eden ve gun kendine dogru ko~makta oldugu-
birka~ ay evvel anslZlll ortadan kay- nu gormil~tilr. 
bolan dokuz y~lannda bir lazm ka- <;ocuk daha yakla~madan yere yu-
tlli oldugunu itiraf et~tir. varl.arup bayilml~tir. Koylii yara11 ~o-

1 Zab1tanm tahkikatma ve katilin cugn kollanna alarak evine gotiirmii~ 
IUraflanna gore kilci.ik Janinin ka~1- Polise ve doktora maliimat vermi~tir. 
tlhnas1 ve sonra ormana gotfuiilerek Derhal koylilniin evim:: ko~an poli::;ler, 

20, • 20,30 Vedia Riza ve arkad~lari rarak: 
tarafmdan TilrJ;t musildsi. 20,30 - 21 - Su soguk mu? diye sordum. 
Milnir Nureddin ve arkada~an tara- Yardim etmek ister gibi elimi de 
fmdan Tilrk musikisi ve halk ~arkl- uzatbm. i~te Lucie ile ooyle tam~1k. 
lan. 21 • 21,30 PIAkla sololar. 21,30 • Suyun soguk olmad1g-Im bana temin 
22,30 SUldyo orkestras1: 1 - Suppe: ettigi halde ben bir ttirlii gen!t klZl 
Duv. Dichter und Bauer. 2 - Offen- b1rak1p ta havuza dalmaya raz1 olmu-
bach: Der Goldschmit von Toledo Se- yordum. Islak kostiimu vucudune iyi
renade. 3 - Dvorak: Danse Slave No. ce yap1~m1~ oldugu i~in buti.in giizel 
2. 4 - Ovorak: Humoresque. 5 - Gunod: endami farkolunuyordu. Sordum: 
Faust (Parr.) 6 - Glinka: Der Zweifel. - Yalruz IlllSmiz? 
7 • Zwei Gittaren romanz. 22,30 - 23 - Evet. 
Anadolu ajans1 haberlerl. Ahbaphgim1z ilerledi. Kendislnl ye-

12 Eylii.l Cumartesi mege davet ettim. Hamamin yanmda-
istanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 - ki lokantada ba~ba~a yemek yedik. 

12,50 Plakla Tilrk muslkisi. 12,50 - Klzm her hali ho~uma gidiyordu. Ye-
13,05 Havadis. 13,05 - 13,25 Plakla ha- mek bitse de dostluk daha ilerlese dl
fif rniizik. 13,25 - 14 Muhtelif plak ne~- ye d~iiniip duruyorduk. 
riyatI. Dans ettik. Art1k havuzun yanma 
A~ n~riyatI: 18,30 - 19,30 <;ay gitmiyorduk. Qiinkii ogleden sonra 

saati - Dans musikisi. 19,30 - 20 c;o- kalabahk oluyor. Onun igin ba~ka ta
cuklara masal (Mesut Cerni! tarafm- rafa gitmeyi tercih ettik. Esvabm1 
dan) 20 - 20,30 Miizeyycnin i~tirakile degi~tirmcsi i!fin bekliyordum. Onu 
Turk musikisi. 20,30 - 21 Vedia Rlza- glylnmJ~ bir halde gortince hayretler 
nm i~tirakile Turk musikisi. 21 - 21,30 icinde kaldlm. Arkasmda fcvkalade 
Plakla ~an: (Elizabet $uman tarafm- ~ bir elbise vardl. Keten blr komple 
dan Nore de Figaro) Plakla ~n: ($al giymi~ti. Mavi motiflerden siisleri 
yapin tarafmdan: Mefietofe) 21,30 - vard1. c;antas1, eldivenleri, her ~yi 
22,30 Stiidyo orkestras1. 1 - Strauss: esvabma uygundu. 
1001 Nacht intermezze. 2 - Dclibs: Bu kacfar zarif bir klZl yayan yil-
Cappelia (par~alar) 3 - Bizet: Perlen- ri.itmege kail olamad1g1mdan, bir tak-
fischer (Arie) 4 - Pelix: Unterdem st ~agird1m. Biraz dola~bktan sonra 
Lindenbaum (Lied) 5 - Lehar: Libel- kendisini evine b1rakt1m. O ak~am 
lentans (par~ar) 6 - Funi: Intern. bulupnalt iizere sbz verdik. 
Ana Kamlok Gorbunak. 7 - Palabrl- Takaiye baktlm: 22 frank altmi~ 
tas Amorozas (Champ. Esp.) 22,30 - santim. 
23 Anadolu ajans1 haberleri. O geceki taksi parasa bef on frank 

daha fazla tuttu. Qunku Lucie rande
vuya oyle bir ak~am esvab1 ile geldi 1d 
behemehal bir otomobil ne gitmek 
lcab -ediyordu. 

Beyo§lunun merkez yerinde 
Teni, moda atelyeai, doldor 
yazihanesi veya ikametPb 

olmaia elveritli dort oda. mutfl\lc 
ve banyoyu havi bir daire kirahktir. 
lstiklal caddcsi (~1k) 1inema11 kar· 
s1smda 156 numarah clstiklal apar· 
hmam kap1r1sma muracaat. 

AKBA 

Cldtil'illmesi ~u ~kilde olmu~tur: yaptlan t:davi sayesinde k.endine ge-

i pazartesi gecesi Janin Tallen ~ehir len k1zcag1Zl sorguya ceknu~lcr ve kay- ••••••••••••••• 
~vanndald ormanda diger arkada~- boh11 iki Jnzdan J~klen oldu~uu a~
lan Ue oynarken yoldan bisikletle bir lam1~lardir. K1zcag1zm verd1gi e kal 
'1dam ge~mi~, kiigtik .ktzlan goruncc iizerine bunun ~alter Kueny uamm
blsikletten inerek Janine tiitiincii diik· da birl oldugu anl~ ve 
lcAmnm nerede oldugt.lllu sorm~tur. tevkif e~lere~ .. silo . ~1r. ~rgu
~anin masumane bir rda ile yabanci- ya ~e~m~~· ~~.~u~ Jat~1m kirle~bkten 
7a tUtfulcU diikkAmmn yolunu gas- sonra oldurdugunu Jaklene aym m1:1.k-

Arkasmda a~Ik ye~il rcnkte blr el
bise vard1. Kollan uzundu. Omuzlan 
hizasmda kollar geni~liyordu . Beden 
s1ms1k1 yap1~1yordu. Lucienin kolla
nnda bilezik, ba~mda ~pka yoktu. 
O giydigi gti.zel esvaba yakl~acak eg
lence yerlerinde vakit gecirmekten 
bafk.a bir feY d(if(lnmilyordu. Bfttabf, 

Ankarada her dilde gazete ~k, pahah barlardan blrine gfttik. 
mecmua ve kitaplar1 bUtDn Bir !tQk dans cttikten sonra, Lucie: 
mektep kitaplar1 ve k1rtaslyeyi _ Arbk donclim, vakit gc!t, dedi. 
ucuz olarak A K B A mliesse- Tabii, bir taksiye bindik. Bu def a 
selcrinde tedarik edebilirsiniz. tam 30 frank verdim. Uznk mahalle-

l m••••••T•e•le•f•o•n•:•3•3•7•7• .. ~ lcrden bhine gitmi~ik. Lucie !tantaiermeyl tekllf etmi~tlr. satla tecaviiz eti:iek ister~en bag1rmas1 
1 4te 0 dakikadan ltlbaren kU~iik klz ilzerin~ yaralad1gm1 ~e. elmden.k~~lldi· 
lll'tadan kaybolm~ ve blr daha evlne guu _it1rat:. e~. ~anmm.~esedi?1 ~ak- Iund:igu hapishanenin etraf1m kordon 
oonmemi~tlr. Janin gece eve donme- ladl~l yen de pollslere goste~tir altma almaga mecbur kalmi~tir. 
ytnc~ allesi meraka d~~ ve polise Walter Kuenynin 1935 scnesinde Matmazel Mugnier isminde Mulho-
~ vurarak meseleyl anlatm1~hr. Po- biitun diinyaya deh~et salan Alsasll usclu bir kadm kilgiik Jaklenenin ya-
lls derhal tahldkata gi~mi~. fakat canavar nam.1 verilen ~.oc~k katilinden ral1 olarak bulundugu ormanda Ku-
3"antn izini bulamam1~tir. Arkada~lar1 vah~ct itibanle daha n{ag1 kalmad1g1 enynin kendisine de tac:.rruz etm~ ol
en ton olarak klzcagtzi bisikletll ile tahmin ediliyor. Katilin tevkifi iizerine dug11nu polise bildirm~tlr. 
gor~~iiklerini soyliiyorla. d1. Bu bislklet- MU:hous'deki halk o .icadar heyecana Kueny maktul klzm arkad~lari ile 
li kl:ndi?. gelmi~tir ki hilkUmet Jcatilin lir.c; edil- kar~1l~tlrllacakt1r. MrJ1kemesi ondan 

Yll'Ini dort saat o civann c;ocuklan meslne mani olmak i!fi.n Kuenynin bu- sonra goriilecektir. 

• KARA YELKENLi KADiROA • 
Yazan: iSKD.'DER F. SERTELLt • 

- Oda sent seviyor mu barl? 
- Sevmez olw· mu?! c;iidlnyor be-

ni bir giin gormezse .. 
- B~nden hi!f bir kotiililk gormez

sin, Osmanc1gim! Ben senin eski ar
kad~1mm. Fakat, lgki arasmda ~ok 
geveze1ik yap1yorsun sen! Korkanm 
ki ballk~1 meyhanesinde bir alt~ 
i~erken agzmdan bir ~y ka~mnaya
llll .. 

- Ben de kendimden korkmuyor 
degilim. Dogru soylilyorsun, Murad! 
Diin gece bu yilzden az kalch bir fela
ket geliyordu bru1ima. Kara All kar
f11D8 gecm1~i.. Aylak Hasanla birlik 
olan b J>1r kimse var nu acaba 
diye soruyordu. Ben birdenbire ic;imi 
~kmi~im .. melun herif benden l}UP
helcnir gibi bir tavurla: yaruma so
kuldu: c:Bir ~y biliyorsan saklama, 
soyle banal~ diyerek yakama yap1~tl .. 
gu~ kurtuldum elinden. 

- Acaba hala senden ~ilphe edi
yor mu? 

- Sanmam .. ~iinkii o, benim Ada
ya geld im gilndenberi bir bal1kc;1 
luzma tutuldugumu b1li~or. 

No. 90 • 

- Hala oyle mi samyor dersin? 
- Hi!t ~phe yok. ir;erkcn onn sev-

gimden bahsettim. Onun konu~ak 
istedigi mevzulara yanasmad1m .. 
inandi benim sazlerime .. ve omuzunu 
silkerek c;1k1p gitti meyhaneden. 

iki arkada~ rneyhaJ\ede konu~ur
ken, giine~ yeni batlyordu. Meyhane
nin bahc;esi Tiirk gemicilerile dolu idi. 

cFRAN~ESKA YI KA~ffil\IAK 
iSTiYORUM .. » 

San Osmanla Murad, meyhanenin 
I~ bir ko~esinde oturmu~lard1. 

San Osman arkada~m kendisine 
~k bagll goriiyordu .. yapmak istedi
gl ~eyleri ve en mahrem fikirlerini 
arkada~na a~maga ~Ir.di: 

- Evvelki giin Yunus rels, Kara 
Ali ile birlikte adanm arkasma tav
i;an avlamaga gitmi~ti. Reisin kuliibe
sinde Frenc;eskadan ba~ka kimse yok
tu. Uzaktan goriindiim.. Fran!feska 
pencercden elini c;1kararak .~ni ~ag1r
maga b3~ad1. Kimsej e gornnmeden 
kultibeye sokuldum. Kulubenin ar
kasmdaki gozci.iler de re's tizakla.~m
cu horul horul uyumaga ba~lam1lllar-

d1. Zaten he1ifcik1er kadm ba~mda 
nobet beklemektcn usanmi~lar. Kuh.i
beye girdigirn zaman Frangcskarn 
~ok heyecanhyd1: (Osmanc1g1m .. se
nin ic;in Oleccgim ben!) dlyerek boy
numa sanld1. Onun nt~ten s1cak te
ninin tenime yap1~t1gm1 gl>runce elim 
ayagim Utremege b~lach.. kollanru 
boynumdan ayinruyordu. 

Murad giilmcge b~ad1: 
- Ne talihli adamsm sen be! Boyle 

bir kadm boynuna dolaruyor da hala 
hayattndan ~ikayet ediyorsunl 

- Ne i~ yarar bu talih?I Biraz 
sonra onu kulilbede yalmz b1rakip gi
dccek degil miydim? ve gcce olunca, 
o, Yunus reisin koynuna girmiyecek 
miydi? 

- Bu ~n sonu ncreye varacak bOy
le? .. 

- Ben de bunu dU.,iinilyorum .. 
eger senin bana yardim edcc~gini 
bilsem ... 

- Ne yapardm o zaman? 
- Frnn~yi ~mrdlm bura- · 

dan .. 
- Ne diyorsun .. Frangeskayi burn

dan ka~1rmak mi? 
- Oyle ya. ~cak ne var buna? 

iki gontil bir olunca, her ~y gozc all
mr .. elverir ki sen, arkamdan, bildik
lerini kimseye soyl.'.!meyesin !. . ve siz 
g~dinciye kadar bize yard1m edcsin .. 
i~tc senden istedigim bu kadar. 

smda anahtanm ararken beni bu ka-
dar masrafa sokmaga sebep olan gi.i
zel ince esvabm1 bir kere daha seyre
diyordum. Lucie: 

- Boruiuit! diyerek girdi i~eri. 
Lucieye k1znuf degildim. Fakat ~ 

esvap fena halde sinirlmc dokunmu~
tu. Bu esvap y(iziinden taksiye bln
mek, pahalI bir bara gitmek icab et
mil}ti. En fenaS1, kendisini ancak dans 
edcrken bir kerccik opmege imkan 

- Bu yard1m1 ben her zaman sana 
yapabilirim. Fakat, Franceskay1 bu
giinlerde buradan kac1rmnga yeltcn
mck ~ok tehlikcli olur. 

- Neden? .. 
- KarJ. Ali kudurmu~ bir kaplan 

gibi saga sola saldinp duruyor. Hele 
biraz dnha bekle bakahm ! Belki bir 
ka~ gi.In i~inde Aylak Hasandan da 
bir haber nlmz. KllI!f Ali p~ donnn
masile cnginlerde dol~1yormu~ di
yorlar. Aylak Hasan donanmaya ras
larsa, K11Ir; Ali solugu burada ahr. 
Bilirsin y-1, kaptan p~'UlllZ i~i tez 
bir adamdlr. 

FRANC:(ESKAYI KA~IRIYORLAR Ml? 
Aylak Hasandan bir haber yoktu. 
San Osman Fran!feskayi ka~1rma

ga karar venn~ti. Murad, San Os
mana yardim edecektl. 

Yunus reis iki giinde bir, Kara All
yi yaruna alarak adanm arkasma 
uw~ avlamaga gidiyordu. 

Gene bOyle Yunus reisin tavi;an av
lamak uzere adamn arkasma gittigl 
bir glindil. 

Sari Osmen Franceskaddh kati 
olarak soz alm1~ti: o giin bir kaylkla 
adadan ka~caklard1. 

San Osman bir Rum kayikr;1 ile uz
la~arnk kayig-Im satin alnu, tI. 

Sari Osman gi.1zcl rumen bildi i 
i!tin, kti~uk adanm, kar~ sahlllcrinde 

bulmu~tum. Sokakta ytiri.Irkcn Lucie 
esvabma clikkat etmektcn beni dQ.. 
~nmege vakit bulanuyordu kil Aza. 
c1k fazla yakl~cak olsam: 

- Aman esvabmu buru~turacak· 

sm! diye tela~ dii~uyordu. 
O gUzel ak~m tuvaleti benim o gece 

keyfimi berbat ctmi~ti. Ertesi ale~ 
beklemekten b~ka bir ~ere yoktu. 0 
esvab1 giym.!yecegini timid ediyor
dum. 

Ertesl ak~m gene bulu~tuk. A!tlk 
ye~l esvap arkasmda degildi. Maa· 
mafih, ondan d3ha ~uk, daha nazlk 
bir esv!lp vardi. 

- Nereye gidecegiz bu gece? 
Tabli bu esvapla benim du~undu· 

gum yerlere gidilemezdi. 
- Canm slk1byor galib~? diyordu 
Dogrusunu ararsaruz pck egle i

miyordum. Gene bir gece evvelki giol 
kibar ve pahall barlardan binne git
mi~tik. istedigim gibi eglcnemiyor
dum ama bunu Lucicye soylcm ge de 
cesaret etmiyordum. Hele ertesi gii
mi i~in kararl~tird1g1m programdan 
ona hi~ bahsetm "dim. 

Aynlacag-Imiz zam n, b• r gun n
ra bulu~llm, dedim. 

0011.i~elerimize bir gt.in fas1la ver
mi~ oluyorduk. Fa.kat bcnim f1krim 
b~ka idi. Lucieyi cvinde yakalamak 
istiyo1 dum. Orada da ark~sma ~1k bir 
gece esvab1 giyemezdi ya! 

Fakat Lucieyi evde bulamad1m. 
Kap1yi ~ .kadm izahat veriyor

du: 
- Biraz evvel ~1ktl. Bitmi~ bir es

vap vardl, onu yerine goturdti. Fakat 
nerede ise klz1m gelir, gecikmez Buy
runuz, bekleyiniz. 

Bekledlm. Fakat anaSimn tabml· 
nine ragmen, Lucie gecikti. Kadm 
beni bir odaya alrm~b. Orada Lucieyi 
bekliyordum. Benimle be1 aber gayi 
~k bir esvap ta bekliyordu. 

Esvap bir iskcmlenin uzerine it 
ile konulmu~tu. ~ilphesiz Lucie bun 
o sabah bitirmi~ olacakb. Mu t rt 
teslim etmeden evvel, yann onu arim... 
sma giyecek, bana gosterecektf. 

"'~~ 

Lucieyi gormek i<;in ertesi gune ka· 
dar bekliyemezdrm. Onun ic;1n ~· 
ma kadar yalntz ba.pma od da 
dim. Nihayet sabnm tuk ndi. G 
ken merdivende Luc1cye rasg ldim. 

Beni goriince biraz bozuldu. HaJ 
retie sordu: 

- Vay, siz burada m1sm1z? 
Arkasmda zarif fakat sade b r e 

vap vard1. Hemen yanma yakl~tI 
Sanhp t>ptiim. 

- <;1ldirdm m1? diyordu. Ya bi 
goriirse bizi? 

Esvabm sadeligi iCinde g nc; 
endam1 biitlin guzell1gilc h1SS0lun 
yordu. ilk def a olarok igimdekt 
yakl doya doya if ade etmck im 
bana veren bu sade esvab1 oteki m 
kellef tuvaletlerden ne kndar ~k f 
la begendim bilsenizl Hikiyecl 

ii~ saat otede bulunan Palruuur 
sma gid~ceklerdi. Bm .. d b1r 
111m koyu vard1 ve tilccar g mil ri 
radan zahire almak uzerc P lrun 
s1k s1k ugrarlard1. 

San Osman bu adadan I tan 
ge~ecek bir g mi ile Frnnc:;esk YI 
rar Istanbula goturecekti.. 

BOyle sozle~mi~lerdi. 
Halbuki Fran~~ska hi!; te istan 

la gitmek niyetinde deglldi. 
- Hele bir kere Pclamura a 

basayim.. ondan 
ben bi1irim. 

Diyordu. 
Fran!feska 

ken gordii .. 
O zaten Yunus relsin ark~:IWI 

haz1rlanmu~t1.. bilyiik bir me¥n 
barun i~ine biitiln ~am~rlanm 
g()tiirillebilecek c~as1ru yerle' 
ti. 

San Osman kuliibeye yakl 
- Hazlr .nusm, Gillcemal? 
Diye sordu. Fran~cskamn bu 

le sinirine dokunuyordu artlk . 
nus reisten nef ret etmegc ba 
ama, ona da bir ~y St."'Zdirme 

~ab~yordu. 

Yunus reisin ~kas1 yoktu; 
c;eskamn ka~ cag1m s c k o 
onu derhal g miye atm 
yok ki gccikm·yccckti. 



KOCOK ILANUAR 
•AA,am• rn Paar, Car,am

Cama nii.aAalanncla 

NSIZCA VE IT AL YANCA YA 
GEN<; BlR BA YAN - Mata· 
kasiyerlik veya bir, iki ~ 

iji bir aile nezdindo miirebbiye. 
ilillt¥er.. .lttanbul Alacahamam 52·54 

Samuel Mitrani. ve Mahlum·~ 
~ne Z. H. rfimuzile mektupla 
t. - 1 

AILEY£ MENSUP - Ve mfi· 
referanslan haiz, ciddt bir ec· 
an1 ~ocuklara mUJ;ebbiyelik ve. 

aUe nezdinde vekilh...-9ik gibi 
~-~ .• T.-aya da gidebilir-. Ak· 
.... _..~ LP.ri11iamia Mei· 

-2 

ARIYORUM - Lise taMilim 
• Tirk~ kuvvetlidir, avukat 

razetelerde, yazdianelerde, 
i'etll1811e.Jerde ve fabrikalarda ve bu 

yederde it anyorum. lsteyenlerin 
R. K. riimuzUQa mektupla 

i. 

TER ,. DAKTILO BA YAN 
OR - Zeki. faal, serbest ol· 

anstzca bDmeli<Ur. BUrosu evinde. 
yda ~facakbr. Terciimeihal., 

· • Ak1amda (S.B.A.) rillnuzuna 
la bildirmesi. - 9 

YA~INDA BIR <;OCUK- Tii· 
~nda sab1 yapma:JF ~ 

.. Cirmek istiyenler ~ 
Uddesinde 34 numarah lmaat· 

-2 

llA T,MZEI:: ARANIYOR - Kim· 
~ak ilzere bir matmazel 

bf'. inlinOnii lzzetbey HaDJ 2 incl 
say1h odaya miiracaat edilmesi. 

-2 

MUA YENEHANE t<;IN - bir bayan 
l4zimd1r. lyi Frans1zca bilen tercih edi
lecektir. lki ki~inin ev iti i~in 20-30 
ya1anda bayan IAzimdar. Otii ve orta 
ifi yapacak. Akpmda doktor rfimuzu· 
na mektupla muracaat. - 1 

FOToGRAF<;I ARANIYOR 
Anadoluda her 1eyi ham bir tototraf 
haneye ortak olarak ~cak bir 
tototraf~ anyorum. Hamidiye cad· 
desi 48-3 No. da foto Burhana mU. 
racaat. 

8 - 8at1l1'k ••J'• 
UCUZ P1Y ANO - Avusturya mar· 

kah, miillemmel bir halde bir kuyruldu 
piyqo ehvenJiatle satdaktsr. Beyotlu 
Suterul .... JV 1' ~- ....... 
caat. - 2 

ACELE SATILIK PiYANO - Me .. 
hur Alman markalardan bir piyano i~i 
demir telleri ~apraz pek az kullaDilma1 
acele ucuz sablakbr. Miiracaat Beyotlu 
Babkpuar Duduodalar sokatmda 26 
numarah diikklmnda, - 2 

SA TILIK P.V ANO - Zimmermann 
marka demir kadro, ~praz teDi bir 
piyano acele sabhkbr. Amawdkoy, 
Dolaplakayu No. 7 ye muracaat. 

YEPYENI MOKEMMEL B1R PIY A· 
NO - <;er~vesi demird~ yapltn11 
Alman markah kluaze bir piy~~tz:.; 
bktJr. ~· ~ ~ cnp 
·~ s aumaratt dalreye miira· 
cut. - 2 

135 LIRA YA- Pek az kuUandmq Al
man markah miikemmel bir piyano 
aceJe sabhkbr. Miiracaat: 8eyotla Ay
nah ~me F.mincami sobta Apartnnan 
Fmineami No. S. 

• - Klrabk·Baa111r 

MODERN SA TILIK BIR <;IFTLIK -
Y enikoy iskelesine yirmi dakikalak bir 
mesafede modem bir ~iftlik sabbkbr. 
lcinde miiteaddit an kuvanlan tavuk 
kfimesleri meyva ata~n Itomanya ve 
yirmi iki baf inek motorle miicehhez su 
tesisati iki modern ah1r gerlit bir arazi 
etrah duvarla kapabchr. T'alip olanlar 
Beyoj'lunda Taksim Talimhane meyda· 
nmda Venus matazasma mfiracaatlan. 
T. 43510 - 6 

KiRALIK EV - Kadakoy Y~u 
caddesi Fransaz mektebi~ ~ 
yedi odah 91 numarah bane pyet ehven 
fiatle alb ay icin kiralakbr. FJektrik, 
havagazi, kumpanya suyu vardlr. l~in· 
dekilere sorulsun. - 1 

BEYOOLU BAUK PAZARINDA -
Ozerleri salonlu betonarme iki dikkin 
•tlhkbt Mlilaeaat ~= Sabablan .... 
._.... l:idir ~ mektebi karfa· 
s1nda 295 numarala ftd• M&ly6 lAOna 
otleden sonra ii~ten betc kadar Sadlb
ye han 16 numarada Mosyo Leona. - 4 

SATIUK IKI ADET M0FREz HANE -
Havasnun temiz ve srfizellitlle tanmDUt 
Kadlkc)y ~ifada 1 numarah Y,7 metre 
arsa iizerine iki kat sekiz oda, mfiftemf· 
JAt 3500 liraya, 2 numarah 'l7S metre 
arsa iizerine iki katta dokuz oda 3500 
liraya,.-bah~erUe beraber sabhlcbr. Ar· 
zu edenler KadlkOy '$Hada 20 numaraya 
muracaat. -5 

BtJLUNMAZ BIR FIRSA T - Yan 
ftyata sabf : kaabcaya ~ose tarikile 
yirmi dakika mesafede 54 doniim arazi 
dahilinde ko§kii bah~ivan odalanm, bii· 
yiif abm, akar suyu, havuzu, au kuyu
su ve 500 kadar a:geyva ataci olan ma· 
bal sabhkbr. TalJpler latanbal ~ 
Ii karpunda dif tabibi Bay Mehmed 
Rlata m&racaat. - 3 

ACELE SA TILIK HANE - Aksa
rayda pazara karp lnkdab sokatmda 
33 No. h klgir bet odah ve renif bah-
~ Kemalpqa caddesine eUi metndlr 

KIRAUK B~ - Pangalta Tan si- 1ahibi tqraya aidecetinden ucuz Ab• 
nemasa bilfell kirabktar. latiyen)er niii• hkbr. Saat 12 • 2 ye kadar ~indekilere 

~~~,~~l!llll~ -1 
~ 

b oda, hamam, elektrik, havaraza, kum· 
panya suyu ve kuyu, Modada maktuan 
3000 Jiraya. KadlkOyiinde Enneni kili
sesi kaqasaada tahmis Cernale miira· 
caat. - 4 

15 LIRA YA KIRALIK YALI - Ru
melihisannda iskeleye bir dakika mesa· 
fede 3, S numarah miiceddet S oda, 
elektr1k, ~u, ltamann havi yah ki· 
rahktsr. y._.w YUc:ia Bay FUad 
Arala mtltUaat.i.~ :Tel~ ~....,~,. 

1 ,-1' 
votcULuK ooLA Y1SU SAn. 

UK - 9 odab, mobilyeli, otel ve la. 
kanta, banyo, telefon ve bah~si olan 
8eyotlu tramvay caddesindedir. lstek .. 
lileria ~mda AB. 3 riimuzuna mek· 
tupla miracaaL - 1 

SAHIBI ELILE SA TILIK - Oskudar 
KapiatBSl boatam isteyene evle ya yal· 
ruz veya bedeli emlAk mUkabUinde sa· 
bhk 4 No. eve miiracaat. 

KIRAUK APARTIMAN DAtREii.Rl-
Mercuda bir taraft ~ ...... * ~~ ..... ~ !6.P w
~-~,-fallii tilflin konforu 
hlvi, Mercan apaitimanmda buyiik 
ve kii~ daireler kirahkbr. Kap1caya 
miiracaat. - 7 

ANKARADA KIRAUK ODA -
Aile yamnda, MOblo vo kOliforla, 
Yenifehir Tana caddeii, Yifitkopm 
s. 1S 

AeEI.£ SATDJK EV - Yedikalede 
Belsrat maballell Sraray&iii .._ .... 
S•S aumarah be~ abtap bir ev sa
bllkbr. C6rmek VO pazarltk ~ i9Jn-
~ Wd~ m&.-.t. - 2 

APAR11MAN - Abarayda Atat8rk 
caddesi civannda lnebey mahallesi Tir· 
yaki Huanpqa aokafmda 26 numarah 
UID°'1 tesilata 11\Gkemmel 8mftl yecli 
yh yirmi lira ifad getinnekte, JQficed
decl ve beton, 150 aqua da ba~ 
bulunan aparbman alta bill bet ~ Ji.. 
raya acele satahktar. l~ekUere m6ra· 
caat. - 2 

FERIKOY BARUTHAHE CADDE
SINDE .... 129 nwnarah bUtib) ~r · 
,.. ~~'Ji •-l 111ut• 
fak_ S M.J1 tilt Ol'rilt•flll -.... ba
mam bir diikkan k&aur ve odunluJt ve 
bah~li acele sabhkbr. Taliplerin ~de. 
kilere miiracaatlan. - 1 

ACm SA'i'iik AMA - v...-. 
de lmrahor cadd611n111 A;. ......... 
kilileli yaJc••nda Kanbt ....,. ya

~r:::-:~-~....,;..-__ , mnda eaki 41 Dumarala ye - 8l1in 
bir ana atabktlr. ~ ve. puulak 
9D s,ray&ai _,utmdUi s-s numa
l'llJ eve m~ -2 

~~~~~~~~~] K~ - YenieJU!li kemeri afttli:. ,.. ctiki kip.ii dikkln iJe Ci9ekpazarindaki 
16 ve 18 ·~ kapah ecza c;lep)t,u 
ldraya verUecetinden taJip oil_., ~i-
~kpaiann daki ecza deposuoun U.. 
rinde bay Miklile milracaat eylemeleri 
illn olunur. 

D~ !NLERE 
MOJDE - Ea 1asa bir zamuda iyf 
dau- 611~ isterseniz ve ucuz 
bir &at He vakit kaybstriieden (Bay 
Yorio) ya miiracaat edia. Adres t 
JfeY0111t Tokathyan arkam To~kenler 
aiokllk No 3. t ei kat. - 11 

a~z• 11umak enll Wr llllfel delMlr. . ~ 

zlra PJrl ubll .... --~ 
DENT dlf IUCURU ltu .... ..... 
•aldarmlftl1r. 

PERLODENT CM nwldl 111111 .-, 
•olul.-11-da .............. 

Kapall zarf usulile eksiltme i1An1 
Tiinceli Nafia Direktorliigiinden: 

I - Eluiltmeye konulan it: cl>irdincii Umami mufettitlll mzalll 
kumda takribea 102 kilometre mmaluiundald Ellm • Pllr ~ 
te1viyei turabiye, aiaai imallt Ye mabdw fOM iat••bHB'. 

Bu iflerin talmaia edilen bedeli 500,000 liradll'. 
2 - Bu ite aid ,...mameler ye evrak fUD)ard1r. 
A - Eluiltme prtllamesi. 
8 - Mukavelename proje1i. 
C - Baymd1rbk ifleri aenel fUlaamesl. 
D-Tes~yei tarabip, .... "k&qir iit••ta iilalr'&iilif:11iilliiiltiiii 
E - Huau1i prtname. 
F - Sihilei fiat ceheli. 
G - T.,, kum, au arafiii. 
lateyenler matbu Naf1a itleri praiti umamiyesi .,. feaat ........,. 

dairede tetkik ve miitalia Ye dijer f artnameleri Ye ewala on ild ltapk 
lira beclel mukabilinde Ankara Naf 1& yeklJeti fOMler iclareaWea ft 
Elbizde T~li Naf1a claireainden alabilirler. 

3 - 24/8/936 giiaiincle yapdacak ihaleye talip ~ikmad1iJndaa ek
ailtme 18/9/936 tarihinde cuma sii•i 1aat 15 de Elizizde T1*l9eli N .. 
f1a midiirlijii binas1nda yapllacakbr. 

4 - Ek1Utme kapala zarf uauliyle yapdacakbr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek i~in ia teklinin 23, '150 lira aauvalckat ~ 

nat vennesi ve bundan bafka ticaret oclas1 vesikum1 ve Mafia yelrlfe. 
tinden istihsal ediJmit yol ve teferrii at1 milteahbitliji ehliret wsikuuu 
haiz obp 101termeai liz1oubr. 

8 - Teldif mektuplan yubnda 3 ilnci macldede yazah aaatten bir 
a;ut eneline kadar Elizizde Ta~li vilayeti Nafia daireaine 1etirerek 
ekailtme komiayonu reisliiiae makbuz mukabilinde verilecektir. Po.ta 
ile 1onderilen mektuplann nihayet 3 incl macldecle 1aziL aaate lwlar 
ae~ -...,. q dit zarf1n mlhilr mamu ile iJice kapatdaut olmu1 ta.. 
.-d!'r-. .Poaiada .ola~ak~eleri kabul edilmez. ~ 

Al.MANCA,~ TlCARET 
USULLERI - Ve diter denier haarlar 
ve yetiftirir. AWltQlya Sukt c.eo... 
liwinldn Ofretmeni ea ucuz prtla Al
man mekteplerine devam idenlere hlr 
uDJf ~ FraD~ Afmanea bltQn 1J11. 
ti dersleriaf en Ima zamanda ballrlar 
ve Ofietir. lateklilerin Karl We• Be
Yotlu T6nel ~ sokak S aayida Kas
tl Papa,..t apartunan 1 aays. Fu.la taf .. 
llltl"8~ Kaliakltapnine 
qatnlC:aat idin1z;. - 2 

B.657 • KZ • AB3 .,Jp 
UID1anna aitlea ·~ ldar.o 
haaemizden aldlriaelan •eren.dur. 
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IZ Bah~e
kap1da 

Tiii 
Mii'i111111ti ~ 1~tv.111tT..-_~·aawtl 
~ iimananuzdan-hareket edecek 

vapurlar 
Fenicia vapuru 12 eylUl cumartesi sa• 

at ,17 de (Selanik, Midilli, Izmir, Pirc, 
Patras Brendizi, Venedik ve Trieste} :re 

car:ipidoglio vnpuru 14 eyliil pazarte· 
ai 12 de (Izmir, Selanik, Pire, Patras, 

Napoli, Marsilya ve Cenova) ya 
Assiria vapuru Ip eyliil ~ar§amba 17 

de (Burgaz, Varna, Kostence, Sulina, 

Kalas ve lbrail) e 
Avantino vapuru I 7 eyliil per§embc 

~17 de (Burgaz, Varna ve Kostence} rye 
Knldea vapuru I 7 eyliil pcr§embe I 7 

<le (Kavaln, Selanik, Volo, Pirc, Patras, 

Santi - Kuaranta, Brendizi, Ankone, V c

nedik, ve Trieste) ye 

Kumpanyanm mesul olam1yacng1 te· 
lahhiirler veya degi~iklikler mii~tesnndu. 

~imali, Cenubi ve merkezi Amerika 
Ile Avusturalya, Yeni Zeland ve A'.ksayi 
prk 1~in dogru bilet verir: clTALlA> 
vapur kumpanyasmtn liiks vapurile muh· 

telit tervis. 

Her nevi tafsilat i~in Galntnda Merkez 
Riht1m hanmda kain (Lloyd Triiestino) 
ier acentniann. Telefon 44870 '\eya Ga· 
Jatasaraymda sabak Selanik bonmar'lcai bi
no.smda'k:i yazthaneler:ne telefon: 44686 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HAi\lBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul 
ve Bnhrisiyah nrnsmda azimet vc 

avdet muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stctin, Anvers ve 
Roterdam' dan limnmm1za muvasa

lall beklenen vapurlar 

Kythern vnpuru 21 cyliile dogru. 
Laris a vnpuru 24 eyli.ile dogru. 

Chios vapuru 4 te~rinievvc1e dogru 

Athene > 20 > > 

Bur z, Varna, Kostence, Kalas vc 
lhra.il ic n llmanm11zdan hnreket 

cdecck vnpurlar 

K} thcra v .puru 2 l -24 e} liile dogru. 
Athene '\ apuru 2-4 10 da tahmildc 

Vnkmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limnnlan ic;in 

hareket cdecelt vapurlar 

Sam ' vap iru lim01mm1zda 
B d n v puru I 1-12 eylule dogru. 
Pio.net vapuru I 2-1 3 cyhi.le dogru. 

Tinos vapuru 20· 22 I 0 da tnhmildc
Larissa vapuru 24-26 I 0 da tnhmilde 

F nzln tafs'lat i~in Gala ta' dn Ova· 
k'myon hanmdn Laster Silbermann 
ve ~i.irekas1 vapur aoentalagma mii

rncaat. Telefon: 44647 - 6 

Scendlna Ian f'ear East Agecny 
Galatn Tabi.l' ban 3 iincii kat 

Tel : 44991-2·3 

Svcnsltn Orient Linicn Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdynis Copenhag Abo Rcval ve bi.itiin 
Bnlt1k limnnlar ~rk: vc Kiuadeniz bath· 
ca limanlan nrrunnda ! 5 giinde bir azi· 
met ve nvdct i~in muntazam postalnr. 

Gdynia • Dantzig - Gothenburg ve 

Oalodan beklcnen vapurlar. 

Hemland vnpuru 19 eyli.ile dogru 

Gotland vapuru 25 eyliile dogru 
Vnsaland vapuru 2. T. cvvele dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Roter-
dam • Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
D.intzjg • Stokholm, vc Oslo, limanlan 

i~in hnrcket cdecek vapurlar. 

Hemland vapuru 20 eyliilc dogru 
Gotland vapuru 26 eyliile dogru 
Vasaland vapuru 3. T. cvvele dogru 

Faz.la taf silat ic;in Galata' da Tahir han 
s unci.i katta kiiin acentalagma miiracnnt. 

Tel: 44991-2-3 

•-• OperatCr· Urolog .. -• 

Dr. Mehmed Ali 
1drCl r yollart 

hastnhklan mnteh3S51Sl. KC>prtlba~\ 
Eminonn han T~I: 21915 

Zayi: 928 y1lmda lstanbul k1z ogrctmcn 

okulundun almt§ oldugum §ahadetnnme· 
yi kaybettim. Y enisini nlacag1mdan es· 
kisinin degeri yoktur. 

Cngaloglunda Hikmct 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

~ 

COMOGENE 
Sa~lnnn koklerini kuvvctlendirir. 

Doki.ilmesine mani olur. Kepekleri 
izale cder. Ne~viiniimasma ko1ay
ln~t1rarak hayat kabiliy.etini arth• 
nr. Ui.tif rayihah bir sa~ eksiridir. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESl 

BEYOliLU - 1ST ANBUL 

A~ knrnma bir kahve ka§1g1 almd1kta 

KABIZLIGI DEFEDER 

Y emcklcrden birer snat sonrn nlmar· 
sn HAZIMSIZLICI. midc ek~ilil· ve 
yanmnlnrm1 gidcrir. Ag1zdnki tnts1zlik 
vc kokuyu iznle eder. HOROS mnrkah 
nmbnlajma dikknt. Oeposu: Mazon ve 
Botton ecza deposu, Y cni Postahanc 
nrkas1 A,;ir Ef. Sok No. 4 7. 

• 

AK ~Al\f. 

den ahmz. Re~eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haz.irlamr. 

HALI TASFlYEDE BULUNAN 

OTOMOTOR TiCARET 
Tork Anonim Sirketinden: 
~irketimiz hisscdarlar umumi heyeti 

28 cyliil 19 36 pnzartesi giinii snat I 4, 30 
dn T aksimde Cumhuriyct meydamnda 
1te§ hnnda 3 numaradn §irketin merke· 
zindc fevkalade surelte i~tima cdccektir. 

Asnleten veya vekaleten i~timan i!.'· 
tirak edebilmek i~in, hissedarlann hamil 

olduklan senetleri ve kcndilerini temsil 
ettirmek isteyenler ise, §irket merkezin· 
den ulabilecekleri vekuletnameleri imJ:, 
cdip senetlerile beraber, i~tima gi.ini.in· 
den bir hafta evveline kadar §irketin mer· 
kezine tevdi eylemi~ ve mukabilinde bi
rer diihuliye karh alma§ bulunmalan mcc· 
buridir. 

MO? AKERE RUZNAME.Sl 

1 - Tasfiye heyetinin ve murakab ra~ 
porlannm okunmas1, 

2 - ~irketin tasfiy~sinc karnr vcrilcn 
21 temmuz 1936 , rihinc kadar olan 
bil~ nc;o vc kar ve z01rar hesaplnnnm tas

diki, 
3 - 2 I temmuz 1936 tarihinc kndnr 

ifayl vazife eden idare meclisi ile mum· 
kiphmn ibrns1, 

Hissedarlann yukanda yaz1h heyeti 
umumiye i~timamda kendilerini tcmsil 

ettirmek iizere vermeleri l:wm gelen ve· 
kulctnamc §ekli n~ag1da tesbit edilmi~tir: 

VEKALETNAM 
BC'n zirdc veziUlimza .. .. .. ... otu

ran ve otomotor ticnrct turk nnonim ~ir
ketinin .. .. .. .. .. hissesine s."lhip bu
lunnn .. •. •. .. . •.. §irketin 28 eyli.il 
19 36 tarihinde fevkaludc surctte topln

nacak olan hissedarlar umumi heyetindc 
hazir bulunup hissednr s1fatilc hniz oldu
gum bilciimle hukuk ve sel~1hiyctlt-rlc be
ni temsil ve nam1mn imzn etmrk, rey 
vermck vcsair bilciimle hususat1 ifn ey
lcmek iizere §irkct hissedarlarmdan 
. . . . . oturan . • • • • • . 1 tcvkil 

eyledim. 

SALON DEDiKODUSU 

Salonlarm ba~hca dcdikodusunu tu· 
'\'nlet e§yns1 t~kil cder. 01< Bayan, bir 
nrnya gelince, hcmen, kulland1klan 
krem \'C pudray1 biribirlerine medhet
megc bn§larlar. lc;lerinde, pudras1m, 

kremini, rujunu, losyonu s1k s1k degi§· 
tiren Bnyanlar pek e<oktur. 

Yalmz VENOS KREMiNi ve VENOS 
PUDRASINI kullanmaga ah§ml§ olan
lar, omiirlerinin sonuna kadar, onun 
snd1k bir mii§terisi kalirlar. 

VENOS MARKASI, bn§ka bir mnr
kay1 aratm1yacak hususi meziyetlerc 
mnlik C§SiZ markad1r. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Ticn

rethnncsi Istanbul. 

Motorlii vas1talar 
Adnan Halet Ta~pmar 

Otomobil kullananlnra ve ~of6rle

re motor i~lerinde ~ah~anlara Hl.z1m bir 
kitabdlr. Kitabc1lardan arayimz. 

Tevzi yerleri: istanbul Knnaat Ki

tabevi, Bcyoglu Ha~et :Kitabevi. 
• 

• 
I E • 

I 

Snhife 11 

Grip, Nezle, ba~ ve di~ aA-nlnnm 
muannid sancrlan bir ande kcser. 
K1ymetli bir ilacbr. 

Istanbul Y edinci icra memurlugu dan. 
Hlii Mahitabm uhtesinde olup mirasc1s1 Agaha intikal edecek olan 

ve Emniyet sand1gma birinci derecede ipotek bulunan ve tamamma 
yeminli ii~ ehli vukuf tarafmdan 2370 lira k1ymet takdir edilen Sn· 
ra~hanede Diilgerzadc mahallesinin Devehan1 yeni sokakta eski 11 mii· 
kerrer ve yeni 13 No. lu sag1 emanet mah arsa arkaSI Mustafa ve Y ek
ta arsas1 sol taraf 1 Emine Seza arsas1 on ii Kemerbatmdan K.iz ta~ma 

miirur eden 15 metrelik yol ile mahdut ve evsafi Rfagrda yaz1h bulu
nan bir kargir evin sablmasma karar verilmi~tir. Bodrum zemini toprali 
olup harap bir haldedir. Zemin katindn: Renkli ~ini hir antre ve 4 ayak 
merdivenle ~ik1lan bir sofa 3 oda bir helii. Birinci katmda: Bir sofa ii
zerinde 3 oda ve heladan ge~ilen bir balkon mevcuttur. Binamn be
den duvarlarr kargir dotemeleri ah~apbr. Cephede..hir ~ahni~1 ve bir 
ufak balkon olup bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmakhk
hd1r. l~inde elektrik ve terkos tesisah vard1r. Umum mcsahas1 72 met
re murabba1 olup bunun 66 metre murabba1 bina zemini kalam arah'k 

olan bir kargir evin tamam1 a~1k artt1rmaya vazedilmit oldugundan 
9/11/936 tnrihine miisadif pazartesi giinii saat J4 ten 16 ya kadar dai
rede birinci nrtbrmas1 icra edilecektir. Artbrma bedeli kiymeti muham• 
menenin % 75 ni buldugu tnkdir.dc miitterisi iizerinde h1rak1lacakt1r. 
Aksi takdirde en son nrthranm taahhiidii bak1 kalmak iizere 
arttrrmn 15 giin miiddetlc tcmdit edilerek 24/11/936 tarihine miisadif 
:salr giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacnk 
ikinci a~ik artbrmasmda artbrma bedeli k1ymeti muhnmmcnenin 
% 75 ni bulmad1g1 takdirde sab' 2280 No. lu kanun nhkam1na tevfikan 
geri b1rak1hr. Sah~ pe,indir. Artt1nnaya tftirak etmek isteyenlerin 
k1ymeti muhammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey ak~esi veyn milli bir 
bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalari laz1mdir. Haklarr ta
pu sicilli ile sabit olm1yan ipotekli alacaklarda diger alakadaramn ve 

irtifak hakk1 sahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarm1 evrak1 miisbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
20 giin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde 
ha~lar1 tapu sicilli ile sabit olm1yanlar sabt bedelinin payla~masmdnn 
har1~ kahrlnr. Miiternkim vergi, tenviriye, tanzifi.yeden miitevellit Be
lediye rusumu ve vnk1f icaresi hedeli miizayededen tenzil olunur. 20 se
nelik vak1f icaresi ta.viz bedeli miitteriye nittir. Dahn fazla mnliimat 
almak isteyenler 6/10/936 tarihinden itibaren herkesin gorebifmesi ic;in 
dairede a~ik hulundurulacak arttrrma ~rtnamesi ile 34/6099 No. Iu 
dosyaya miiracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki gorebilccekleri 
ilan olunur. (1182) 

Beyoglu Vak1flar Direktorlugu Ian Ian 

Gnlata Alacnmescit Mnhmudiye caddesinde 219 dul{kfm. 
Pangalb Elmadag1 caddesi 39 No. ev. 

» » » 19 No. ev 
» Cumhuriyet » 77 rt 

79 
" » » » 53 No. ev. 

Yukarda yaz1h vak1f rnallar 31/Mayis/937 sonuna kadnr kiraya ve
rilrnek iizere a~1k arttlrrnaya konulmuttur. lsteklilerin 14/Eyliil/936 
pazartesi giinii Beyoglu vak1flar direktorliigii akarnt kalemine gelme-

leri. (876) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Cins ve Mevkii Senelik Muham- Miiddeti 

Sultanahmette Divanyolu caddesin
de S1hhiye miizesi altmda eski 136/ 

men kiras1 
Lira 

• 
138 yeni 124 No. diikkan. 132 1ki y1l 
Ayni yerde eski 138/140 yeni 126 
No. lu diikkan 120 » » 
Sultanahmette O~ler rnahallesinin 
At meydam caddesinde Istanbul 
Tapu miidiirliigu bina&m1n alt ka-
tmdaki soguk yiyecek ve i~~ek sa-
b~ yeri. 120 » » 
Betiktafta Serence bey yokutunda 
iki odn, bir heli. ve sair rniiftemilat1 
havi 67 No. lu ev. 60 Bir » 

Yukar1da cias ve mevkileri gosterilen emlak hizaJanndaki bedel ve 
miiddetler iizerinden a~1k artbnna usulile kiraya verilecektir. lstckli
lerin ve ,eraiti ogrenmek istiyenlerin 14/9/936 pazartesi giinii saat 
on dortte yiizde 7,5 pey ak~eleriyle miiracaatlari. (M.) (818) 

Ankara V aliliginden: 
24/Eyliil/936 pertembe giinii aaat on birde Ankara vilayeti binasm

da Nafia miidiirliigii odasmda toplanan eksiltme komisyonu taraf1ndan 
19611 lira 32 kuruf muhammen bedelli Etlik Merkez Baytar1 laburatu
vannda yap1lacak bina ve tadilat itleri kapah zarf usuliyle eksiltm~ 

ye konmuttur. 
Eksiltme fartnamesi, fenni tartname ve ketif varakalar1 125 kurut 

mukabiHnde Viii.yet Naf1a miidiirJiigunden verilecektir. 
Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruftur. ., 
hteklilerin teklif mektuplarrni, Ticaret odas1 vesikas1 ve en Rfagi 

15000 lirahk in~aah muvaffak1yetle hitirmi' ve Naf1a vekaletinden 
ahnrn1' yap1 miiteahhitligi ehliyet vesikas1 ve teminat mektup veya 
makbuzile birlikte yukar1da yaz1h giinde sa"Ut 10 a kadar eksiltmo 
komisyonu reisligine vermeleri lilz1md1r. (749) (1054) 
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Paslanmaz 
AMERiKA, iNGiLiZ, 

iT1ra$ B1cat1 
FRANSIZLAR 

bile taklid edememi§lerdir. Kat'iyyen paslanmaz; yiiz defa t1ra§ eder. Alameti farika 
ve ihtira berat1 vard1r. Paslanmaz HASAN brat makinesile HASAN t1ra§ f1r~as1 
HASAN brat pudra, kolonyalari, HASAN t1ra1 sabunu, kremi tra§ID bir dakikada 
ve zevk i~inde yap1lmas1n1 temin eder. Mutlaka HASAN markas1n1 israrla aray1n1z. 

HASA eposu: Ankara, Istanbul, Beyoglu 

KUPONLU · VADELi • MEVDUAT 

ADA PA ZARI 

URK·TiC 

Bu ak§am 

Taksimde 

Bayan 
PANORAM 
suz 

---- Sanat y1ldonama kutlulanacakt1r. Tel. 41065 ____ _, 

KATRAN HAKKI EKREM 

KA$E 

NEOKALMiN 
.Grip • Nevralji • Bat ve dif agruan • Aritizm - Romatizma 

Tarih ve Cograf ya ogretmeni aran1yor 

Tarsus Amerikan Koleji 
DirektorlOgOnden: 

Tam devrleli Lise dereceslnde olan Kolejimize tarih ve cografya 
ogrctmeni lfl.ztmd1r. Aramlan evsaf1 haiz olanlar Kolej idaresine,yahut 
Fmcanc1lar yoku~nda Amerikan Bord hcyetine miiracaat edeblllrler. 

Miibalagall sozler ve rakam
lar ho~ goriinebilir, ancak 
mukayese terazisini elden 

b1rakmamahdir. 

KREM PERTE 
i<;in buna Hizum yoktur. O 
~ohretine daima sadlk kalm1~ 
ve iyi bir kremden beklenen 
faide daima miisbet cevap 
vermi~tir. 

~-· FENNI SONNETc;I --.. 

EMiN Fi DAN 
Be~ikta~ Erip aparumam 

Telefon: Kabine 44395, ve 40621 

istiklAI Lisesi 
' Direktorltlgtlnden : 

I - Ilk, orta ve Lise k1s1mlan i~in K1z ve Erkek, yatal1 ve yabaaz 
talebe kaydma baglarumgtir. 

2-Kayid i~in hergiin saat I 0 dan 16 ya kadar okula mtiracaat ediJebilir. 
3 - Bu ytl ancak mezun olan vcya tasdiknamc ilc aynlan talcbcnin 

yerine az mikdarda yeni talebc almacakhr. Okula girmelc isteycnlerin blr 
an evvel miiracaatlan tavsiye olunur. 

4 - Eyliiliin on b~inc kadar kayd1n1 ycniletmeyen cski talcbenin mii
racaatlan kabul cdilmiyccektir. 

5 - fsteyenlerc kay1d §artlar1m bildiren tarifnamc gonderilir . 
.$ehz.adeba~1. polis karakolu arkasmda. Tcldon: 22534 

~-TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesl 
Tedrisat 1 birinci Te~rinde ba§lar. 

Tam devreli Lise oldugu Kiiltiir Bakanltgmca tasdik edilmi~tir. 
Tiirk~e, lngilizce, Frans1zca okunur. Ticaret dersleri vard1r. 

Leyli Ocret 220 lira. Nahari Ocret 40 lirad1r. 
Kay1t muamelesi yap1lmaktad1r 

~--• Gecel- Gunsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk1lap) ' ___ ,._ 

YUCA ULKU LiSELERi 
Kuram ve Direktorii : Nebi oglu Hamdi Olkiimen 

Kay1d muamelesine ba§lanm1§t1r. Cumartesi ve Pazardan 
ba§ka hergun 10-17 arasmda okula mOracaat edilebilir. 

isteyenlere tarifname gonderilir. 
'9 Cagaloglu, Yamk saraylar • Telefon: 20019 

12 eylul cumartesi ak§am1 

BOyukdere B E Y A Z P A R K D A 

MEVSiM SO U IR BALOSU 
---- Duhuliye serbest ve konsumasyon 45 kuru~tur. ----

Tiirk Maarif Cemiyeti 

Bursa K1z Lisesi 
( Y at1, Giindiiz ) 

20 Agustostan itibaren kay1t muamelesine batlanacaktir. Y1l
hk yab iicreti 185 giindiiz iicreti 35 lirad1r. Memur, kardet ~o

cuklara ayrica tenzilat yap1hr. Bu yil fen k1sm1 da a~1lacaktir. 

Lisenin resmi liselere muadeleti Kiiltiir Bakanhgmca tasdik 

edilmitir. Beher sm1f a 40 talebedenfazla almm1yacagmdan gerek 

eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde lise 

direktorliigiine miiracaatlar1. (55) 

iSTANBUL'un SESI 
BUyOk muharrlrlerin yaz1larile 15 EylOlde 01k1yor. Okuyunuz. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler artt1rma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Kapah zarfla eksiltmeye konulan HaydapafA Niimune hastanesinin 
1936 mali y1h ihtiyac1 olan 244 :kalem tibbi alat ve edevata teklif edi
en fiyatlar f azla goriildiigiinden yeniden kapah zarf usulile ekailtmo

ye konulmuttur. 
1 - Eksiltme 18/9/936 giinii saat 15 de Cagaloglunda SJ.hhat ve 

l~timai Muavenet miidiirliigii binasmda kurulu komisyonda yapilacak-
b~ I 

2 - Tahmini fiyat 6358 lira 50 kuru~tur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 69 kuru~tur. 
4 - Jstekliler ~artnameyi paras1z olarak komisyondan alabilirler. 
5 - .lstekliler cari seneye aid ticaret odas1 vesikasile 2490 sayih 

kanunda yaz1h belgeler ve ibu ife yeter muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu ile ihale saatinden bir saat evvel teklif mek-
tuplar1m komisyona vermeleri. «949» 
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Sahibl ,Necmeddin Sadak Umumi Yic~rtyat miidtirli: Enis TU 
Akpm maU.... 


