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Madride karf1 taarTuz bafl1yor 
lspailya hiikllmeti Valans 
~ehrine nakle karar verdi 

-
lhtilalciler Madrid taarruzu ifin 100 bin ki~i topla
m1~/ard1r. Taggarelerin bombardimani devam edigor 

~i 

Jspanya hiiktlmetinin tahlly e edecefi bildirilen Madrid 
~hrinden blr coriinilt 

Paris 16 (Ak~am) - ispanya ihti
lalcilcri irun ve Sen Sebastieni al
d1ktan sonra ~imdi Madrid iizerine 
yilrilmcge haz1rlamyorlar. Madride 
Slk s1k hava hucumlan yap1lmakta, 
bombala r atllmaktachr. 

Son habcrlere gore, ispanya hiiku
meti Madridden Valans limaruna !;;e
kilmege karar vernli~tir. ~imdi nakil 
hazirhklan yap1lmaktadir. Madrid
dC'ki komiinist ve sosyalistlcrden bir 
k1sm1 Barselona gitm~ktedir. 

Fastan ispanyaya asker nakline 
dcvam edilmektedir. Cenup cephesin
~e Malagaya taarruz devam ediyor. 
lhtilalciler baz1 noktalan ele ge~ir
miZ?lerdir. 

MADRiDE HAREKET HAZIRLIGI 

llcnclayc 16 (A.A.) - Cadix rad
yosu, Bilbao - San Sebastien demir
yolunun nasyonnlistler tarafmdan 
bombalarla tamamen tahrip edilmi~ 
oldugunu haber vermektcdir. Dun, 
Talavera yakmmda, hiikumetin iki 
avc1 tayyaresi dii~ilriilmii~tilr. Alca
zar mudafilerinin Toledonun yak!-

nmda ele ge!;;irllmesi suretlle tahlJa 
edilmeleri g~yecektir. Bu ifgal, 
Madrid iizerinde oyle blr teslr haSll 
edecektir Id o da hemen tesllm ola
cakt1r. 

Radyo istasyonu, nasyonalistlerin 
Madride kar~ bir taarruz icraSI i~in 
yiiz bin ki~ilik 'bir kuvvete malik 
olduklanm ve cephedeki kuvvetlerl 
mecmuunun takriben yiiz elli bin ki
~ oldugunu tasrih etmektedir. 

Speaker, ~u sazleri ilA.ve etmi~tir: 
istersek bir ay sonra bir milyon as
kerimiz olacakbr. 

iSPANYA i~LERINE KARI~MAMAK 
MESELESI 

Londra 16 (A.A.) - ispanyol 1'
lerine ademi mildahale konferarun ta
rafmdan idare edilmekte olan tall 
komlte, diin hariciye nezaretinde ilk 
to_plantis1m yaprru~t1r. Miizakereler, 
gizli olarak yap1lrru~tir. Portekizin, 
ingilterenin ISrarlanna mukavemet 
edemlyerek, nlhayet komlsyonun me
satsine 17tirik edecegt tahmin olun
maktachr. 

Avrupa anla§mas1 fikri 
suya diif iiyor 

Lokarno devletlerinin toplant1s1n1n ne 
zaman yap1lacag1 heniiz belli degildir 
J,onrlra 16 (Ak~am) - M. Hitlerin I 

so11 uutuklar1 1ngiliz siyasi mahafili 

taraf mdan iyi kar~1larunam1~tir. f;iln· 
kii bu nutuklar bir Avrupa· anla~
tnasmi gii~l~tirmekte, hatta imkin· 
Slz bir hale getirmektedir. 

.ingiltere ooyle bir anlai;;ma i<;in 
muzakcredc bulunmak ilzere Lokar
no dcv'etlerini, yani Fransa, Alman
ya, italya ve Belc;ikayi Londraya da
vet ctmi~ti. ingiltere ile bu dort dev
let arasmda mOzakere ba~lad1ktan 
ve Avrupamn garbine ait esaslar ka
rarla~tmld1ktan sonra Sovyet Rus
ya ve digcr bir kls1m devletlerin il?· 
tirAkilc bi.itiln Avrupa igin bir anla~

ma es:is1 gori.il?iilccekti. 
Almanya, Sovyet Rusya ile bir ma

aa ba 1 •1da bulunam1yacagm1 ilan et-

mekle bu te~bbi.isiin onilne g~

mi~tlr. 

Almanyarun Lokarno de vletleri ta
rafmdan t~rinievvcl sonlari:::J.da yap1-
lacak toplantmm geri b1rakllm!l.S1 
istegi de iyi goriilmemi~tir. Almanya 
iptida sefirler vas1tasile goril~iilerek 

haz1rllk yapmak lilzumundan bahset
mektedir. ingillz mahafiline gore 

altI hafta i~inde bu hazirhgi yap
mak kabildir. Maamafih inglltere 
konf eransm t~rinievvel i<;inde top
lanmasmda israr ctmiyecektir. 

Daily Telegraf gazetesi yazdlg1 bir 
makaledc Almanyanm pisikolojik bir 
yanh~hk yatigm1, M. Hitlcii son nut
ku ile mevcut ittifaklarin kuvvet
lenmesine sebep oldugunu s0ylemek
tedir. (Devanu 4 ilncii sahifede) 

Atatllrklln 
Yugoslavya kra/1na 

tebrlk telgraf1 
Ankara 16 (A.A.) - Yugoslav

ya kralmm dogum ylldoniimii 
milnasebetile cumhur reisi Ata
t ilrk ile Yugoslavya naibi prens 
Paul arasmda a~g.daki telgrafiar 
teati olunmu~tur: 

Majeste ikinci Piyer - Yupslav
ya krah - Belgrad · 

l\lajestenizin dogum ytldoniimii 
miinasebetile ~si saadetleri ve 
dost ve asil Yugoslavya milleti· 
nin rcfah1 hususundaki dileklerle 
beraber en hararetll tebrikleriml 
mesnretle arzederim. 

K.ATATfiRK 

Ekselns cumhur reisi - Ankara -
Majeste krahn bayrann dola

JISlle hararetli tebriklerinizden 
fevkalade mahsus olarak ekse
lansmiza ~k samimt t~ekkiirle· 
rimi arzederim. PAUL 

Sporcularimiz 
Odesaga vasil 

oldular 
Dun ak1am Moskovaya 

hareket ettiler 

Odesa 16 (Sporculara refakat eden 
muhabirimizden) - Sporculannm 
bugiln Odesaya vasll oldular. Deniz 
yolculugumuz ~ok rahat g~ti. Ode
sada SOvyet spor te~ki!At1 tarafmdan 
parlak surette kaq1land1k. Saat on 
dortte Moskovaya hareket ediyoruz. 

18 eylillde ilk m~ yap1Iacaktir. 

Gayrimiibadiller 
Hukumet bu i ~i kati 

surette neticelendirecek 
Haber aldlgmuza gore hilktlmet 

gayrl miibadillerin ~ok acmacak va
ziyette olduklanru goz onilne al~ 
ve bazi tedbirler ittihazina karar ver
mt.,tir. Hilkiimet verecegt kararla 
gayri miibadiller meselesini katl su
rette neticelendirecektlr. 

Bugiinkii emlak sat1~1 usuliiniin 
~ok yava~ gittigi ve ~ok masraf1 mu
clp oldugu goriildtigtinden satI~ i~i de 
ba.,ka bir ~kle konacakt1r. 

StYASI i CMAL 

Yenl Lokarno 
konferans1 

Rendeki gayri askeri mmtakanin 
Alman ordusu tarafmdan i~gali ilze
rine bozulan Lokarno misakmzn yeri
ne yenisini miizakere i~n ingUtere, 
Fransa, Bel~ka, Almanya ve italya 
arasmda bir be.~ler konf eransi yapila
cakti. ingilterenin konferansm top
lanma tarihi iqin yaptigi teklif Avru
panm ahvali. kart§masmdan dolayi 
Almanya ve Italya tarafmdan kabul 
edilmemi§ttr. 

(Devam1 4 ilncil sahifede) 

Har.bige Ankaraga gidigor 

l§te Atatiirkiin oturdugu 
yer, ba§tan 4 iincii iskemle 
Harbiyenin Cumhuriyet dEvrinden evvelki me~hur 

yemekleri: Nafh kuzu, cifte limon ·-

Yukanda esld h arbiye m ektebl n, apiida Ankarada yaptlan y~ni blna 

Menileketin en btiytik irf:m mtiesse
selerinden biri olan cHarbiye mekte
bb Ankaraya gidiyor .. Harbiye mek
tebi. .. Bu eski binarun ge~ ~atis1 al
tmda. kimler okumanuf, bu esld bi
nanm bilyillt kap1Stndan smnab ape>: 
letlerini talo p kimler ~1krnarru~tir. 

Harbiye mektebinin sari binas1 blr 
tarih abidesi gibi Beyoglu s1rtlann
dan birinin iistilnde duruyor ... 

Diin Harbiye mektebi iken son bir 
deta daha bu tarlht binayi 'Uol~ga 
karar verdim. Kap1daki migferli nO
bet!;;lye kendimi anlattiktan sonra 
i~eri girdim. 

i::esadiif beni buranm mektepte 
resmi vazif esi olrmyan en eski me
zunlanndan birile kar~1la~t1rd1. Onun
la konu~mam cok faydal1 oldu. 1 

- Evvela size Ataturkiln dershane
sini gezdireyim ... Vakia Harbiye mek-· 
tebi bur:idan. c;lk1p gidiyor. Lakin bu 
dershane oldugu gibi bur~.da kalac::i.k. 
Bu binaya yeni gcleceklcrc bu tarihl 
dershane emanct olarak b1rak1lacak ... 
i~te Atatilrkiin okudugu derhane_ 
burasi Atatiirkiln okudugu giinkil 
halini aynen muhafaza ediyor .. i<;ert 
girelim .. 

(Devam1 4 ilncii sahifede) 

tld lruvvetin zaferl acaba bOyle ml olacak? ..• 



S''hife 2 

Son dakika 1 

Bel~ika baf vekili 
komiinizme hiicum ediyor 
"lspanya hadiseleri bol~evik sisteminin 

deh§etini gosterdi,, diyor 
Paris 17 (A.A.) - Belc;ika ba~baka

m Van Zeeland, intransigeant gaze
tesinin muhabirine beyanatmda de
mi~tir ki: 

cFransaya kar~1 olan vaziyetimiz 
gayet bn.sittir. Korn~ Fransamn kuv
vetli ve kudrctli olrnas1 Bclc;IB.:amn 
menfaati icabmdand!r. Fransamn 
kcndi satvetini ne vaSitalarla temin 
ettigi keyfiyeti Belc;ikay1 alakadar 

etmez. Fr<lnsarun da menafil, ekono
milc, mall, sosyal ve askeri sahalarda 
kuvvetli ve miistakil bir Belr;ikayi is
tilzam cder. Belc;ik:i kendi ordusunu 
kuvvetlendirmek ic;in icab eden fedaJ 
kftrllklan yapacaktl.r. 

Belt;ika kuvvetli ve kudretli ko~
sunun hudutlanm miid&faa etmeyi 
taahhut <3tmi~ degildir. Belc;ikanm 
kendi mesuliyetle1i kendisine yeter. 

Belc;ika milletinin ezici bir ekseri
yeti bugiln Avruparun tizerinde bir 
flrtma gibi esen kom.iinistlige muha
liftir. ispanyada cereynn eden feci 
badisat biitful bol~evik sistemi.nin 
deh~etini gostermek i<;in kafi bir ih-

tar mahiyetindedir.> 

PORTEKiZDE KOMUNiZME KAR~I 
TEDB1R 

Lizbon 17 (Alq;am) - Hiikfimet 20 
bin ki¢den miirekkeb bir kuvvet te~~ 
kil et~tir. Bu knvvet kom'i.inizme 
kar~1 mucadelede htik-0.mete yarchm 
edecektir. 

M. METAKSASIN KOMtlNiZME 
HUCUMLARI 

'Atina 16 (A.A.) - M. Metaksas, 
Vradini gazetesine beyanatta buluna~ 
rak bilha.ssa Yunanistamn korporatif 
bir devlet ~eklini almakta oldugunu 
soylemi~tir. 

Parlfunentonun feshinden bahseden 
b•ekil, demi~ ki: 

CKomiinistler Ynnanistanda he
men iktidar mevkiini ele ge~irmege 
muvaffak olurlardl, iddiasmda bulun
mam. Fakat ~u soyliyebilirm ki, ko
mfinistler ¥ilii.rlerde ve sair bazi yer
lerde oyle bir vaziyet ihdas edebllir
lerdi ki ihtilAli and.Iran bir vaziyettcn 
kan do1mlek.sizin ~Ikmannz mfunkiln 
olamazdu 

lspanyol ihtililcileri 
.T oledoya yaklaftyorlar 

f Paris 17 (Ak~) - ispanyol ihti
Wcilerinin bir tebligine gore Toledo
da Aikazarda mahsur bulunanlara 
yardun ic:;in yola ~lltan kuvvet bu ~
re yakla~drr, Yolda bir muhare
l>e olm~. hiikUmet .kuvvetleri 130 
olii, 11).iihim miktarda yiyecek, mii
bimmat bualrnu~lardlr. Tayyare faa
liyeti devam. ediyor. 
I Digei: taraftan Madrid radyosu va
Ziyette de~ olmadlguu bildir· 
Jllek.tedir. Tupanyol Fasmda JhtiW 
~bgma dalr yeniden haberler dol~· 

lktisad ve malige 
vekilleri 

Zonguldakta 
lki vekil tetkikata 

ha~lad1 

Zonguldak 17 (A.A.) - iktisat ve 
maliye vekilleri ile iran sefiri ve mai
yetlerindeki zevat bu sabah Zongul
daga geldiler. Limandaki gemiler ve 
"ehir, bayraklarla donatll~, vali, vi-
1§.yet crkaru misafirleri vapurda kar
~Jlam1~, Halkevi b1ndosu, memurlar 
:ve kesi~ bir halk misaflrleri alkl~larla 
iskelede k~r~1lam1~lardu·. 

Misafirler Uziilmez madcn mmta
kasma giderek Turk antrasit fabri
kas1m, maden miiessesatm1 tetkik et
mi~lcrilir. Turk maden mtihcndislcrl 
cemiyetinde ~ay i~mi~ler, tetkika
\'l ba~lanu~larchr. 

Kay1p motor 
Diin kart al ~imento f ab

rikas1 oniine geldi 
Gemlikten Kartala hareket eden 

R1za kaptan idaresindeki 32 tonluk 
Muzaffer motori.intin ortadan kaybol· 
dugunu yazrm~t1k. Son gilnlerde ha~ 
:va.mn yagmul'lu ve f1rtmah olmasi 
yilziinden motdrtin feci bir aklbete 
silrilklenmesinden korkulmu~, llman 
idaresi tarafmdan Mal'maradaki li
manlara telgranar \!ekilmi~, :fakat 
miisbet bir ceva.p ta ahnmami~tI. 

Motor, Gemlikten hareket ettiktcn 
sonra ba vanm bozmas1 uzerine yola 
devam edememil?, imrulll adasma 
iltica etmi~ ve dun hava duzelince yo
la <;1karak ak~am tizeri Kartal <;imen· 
... _ ~""""'''.;1 .......... ;..:-:~-""" --1-:: ... ~.:--

maktadlr. 
Sevilla 17 (A.A.) - Albay Verela.

nm kumandasl albndak.i nasyonalist 
Jwnetler Leoyu ve Oagnerayi i~gal 
e~erdir. Diger tara!tan general 
Molamn kumanda ettigi nasyonalist 
kuvvetler de Guadderramada Navas 
Del Margies mevkiine ~erdir. 

Cenubda Toledo fizerinde yilrii
mekte olan albay Yagne kuvvetleri 
marks:istleri inhizama ugratb.kta.n 
soma Toledo yolu tizerlnde kiUn Tori· 
josa yakla~mi~tir. 

Bir gen~ ~ocuk 
rah/aria 

konu§ugormu~! 
Atinada merak 

uyandtran bir vaka 
Atina 16 - Biitiin Yunan gazete

leri, fevkald"de garip bir taklm es
rarengiz hadiselerle me~l oluyor
lar. 

Gazetelere gore Gulandiris nammda 
hentiz 16 ya~mda bulunan istanbul
lu bil: <;ocuk, oqasmda bulunurken 
bir taklm ruhlar kendisine gori.in
mekte, onlarla gorii~mekte, ayak pa
tudllan duymakta, ~ok evvel 61-
tn~ . bir taklm adamlann seslerini 
duydugu gibi oturdugu ev de teme
linden sars1lmakta imi~. 

Bu esrarengiz hadiselerin cereyan 
ettigi evin bulundugu mahalle hal
lo, buyiik bit heyecan ic;indedir. Bir 
~ok doktorlar ilmi ruh mfitehass1s1 
hem ~ocugu, hem de evi muayene et
~er, ~cugun gordiigil fevkalade 
halleri fazla sinir teheyyiici.ine atfet
mi~lerdir. 

Kapah~ar11da bir dOkkan yand1 
Evvelki gece saat dortte kapa1I~ar

~1dc.1. Orta kazazlar sokagmda 66-67 nu
maral1 terllk~ di.ikkftmnda ate~ ~1k
Inl{l ve diikkan yand1g1 halde ate~ don 
dilii.Hm~tiir. ' 

YapJlan tahkikata gore yangtn dtik
k§.run i~inde yaktlm1~ olan mukavva 
M.gitlarmdan ~Ikan k1vI1cunlarm do
~emeleri tutw;turmasmdan 91knu~trr. 

Yanan dtikkan sigortas1zd1r. Zab1-
ta tahkikat yap1yor. Bu yanguun son
durmmesinde ~ar~1 seyyar tulwnba- · 
lannm ve ma.hall bekginin ~ok yar-

17 Eyliil 1936 

(.._a_u._s_a_b_a_h_k_i_T_e_1_.~~r_a_n_a_r~.) 
Barut deposu Dzerinde me~ale '' 

'' Sovyet gazeteleri M. Hitlere 
tiddetli hiicumlarda bulunuyorlar 

Moskova 16 (A.A.) - Tas bildi
riyor~ 

izvestiya gazetesi «Barut deposu 
uzerinde mc~ale» ba~hgi altmda ne~
rettigi bir makale lie, Niirenberg 
kongresinin bir bilan~osunu yapmak
tadlr. Makalede deniliyor ki: <Her 
sazmdan ayn ses c:;lkan Niirenberg 
orkestrasmdan iki esaslI ses tefrik 
edilebilir. Memleketin dikkatini da1 

hilde pek te cazip olnllyan tablodan 
ve i~e zorluklan ~lkrnazmdan <;evir
mek ve muazzam teslihatla Alman
yamn sav~a hazir bulundugunu g5s
termek suretiyle yabanc1 memleketle
ri korkutmak. 

Niirenberg panaymnm agirhk 
merkezi hie; ~iiphesiz Hitler ekonomi 
umdesi hakkmda beyanatlarda 
degil, taarruz propagandnsmda bu
lWlmaktadlr. M. Hitlerin yiiksek ses
le ve ingilteredcki ti9ilncii impara
torluk dostlanru hayrette b1rakmak 

suretiyle miistemleke istegini ilan 
etmesinde tereddild etmerni1? olmas:i 

Mutevellisibulun
mayan vak1f lar 
E vkaf sekiz kilisenin 
evkanna vaz1yet etti 

istanbul vaklflar ba.¢irekt.Or1Ugu, 
vaklilar kanunu mucibince mesul 
miitevellisi bulunnuyan baZ1 kilise ev
ka!ma vaziyed etm~tir. Evkafma. 
bu suretle vaz1yed edilen kilise· 
ler Beyoglunda Saklzagacmda Siirp 
Asvasyan, Yorotonyan, Biiyiikde
:rede Siirp Bogos, Yenikoyde Stirp 
Ohannes, Tarabyada SU.rp Andon, 
Kad.Jk6yde Siirp Leon, Kandilli
de Ermeni katolik, Btiyi.ikadada Mer
ycm ana kiliseleridir. 

Bunlarm valnfla.rmm cvkaf tara
fmdan idaresine ba~lan~1r. Bu ki
liselerin papazlan masraflarrm evkaf 
idaresinden alacakl ardu:. 

Si.irp Agop hastanesinin idaresi de 
evkafa ge~~tir. -----

Yuksek ticaret ve iktisad 
mektebi mOdOrJQgu 

Yilksek ticaret ve iktisat mektebi 
fakii.lte klsm1 mtidfuliigune istanbul 
hukuk !aktiltesi hukuku esasiye ve 
millkiye mektebi esasiye ve amme 
dersleri profesor Ali Fuad tayin edil
mi~ ve diin yenl vazif esine ba~la

~tir. 
Yeni mti.dtir, milessesede islahat 

yaptlrnak iizere tetkik.at yapmaktachr. 

Kabahat kimde? 
Coraplann curuklOgOne 
herkes bir sebep buluyor 

<;oraplann ~iirtikli.i~i.inden ~ikAyet 
edimesi uzerlne tedldkata devam edil
mektedir. Ticaret odas1 sanayi ~besi 
mtldtirii dtin de ~orap~llan dinlemi1?tir. 
Fabrikatorlerden bazllan makinelcrin 
kabll1yetine gore iplik kullanmamak 
yiiziinden 90raplarm ~tiriik oldugunu 
ilert stirrnekte ve ince ~oraplann za
ten dayan1klI olamiyacagin1 soylemek
tedirler. 

Baz1ar1 da fena mevadch iptidaiye 
kullarulmasi yilzti.nden coraplarm cu
riik oldugunu, makinenin bu yiizden 
anzah mal g1karchg1m iddia etmekte
dir. 

Ticaret odas1 fikirleri toplad1ktan 
sonra tedkikatm1 nihayetlend1recek~ 
tir. 

Seyyah Charcot oldll 
Paris 17 (Ak?am) - Me~ur sey~ 

yah Charcotnun bindigi Pourqoi pas 
vapm-u ~imal denizlerinde bat~, ka
~if olmu~ttir. Charcot 1867 de dog
mu?tu. 1908 den itibaren bir ~ok ke-

bu suretle izah edilebilir. Bizzat M. 
Hitler, o kadar heyecana d~tli ki, 
yalniz Ukranyayi degil, ne fazla ne 
eksik, «Ural» i ve Sibiryayi da ruya
smda gonnekte ve Alman toprag:t 

iizerinde bir cermet kurmak ii;in bun
Iarm kendisine JAzun oldugu netice
sine varmaktadl.l'. Bunun i~indir ki, 

M. Hitlerin peykleri olan Gobbels ve 
Rozenbergin bu kadar ta~ca ile
ri gitmi~ olmalanna hayret etmemek 
icap eder. 

Kudurm~ hal.k. ~mirlerinin butiin 
hiddet ve tehevvi.irleri Fransiz - Sov
yet ya.rd.Im paktmm iizerine ~olttft. 

Sovyet - <;ekoslovak paktun her ne 
bahasma olursa olsun yikmak. 4te, 
fa¥znrln sabit fikri budur. <;ekoslo
vakyayi yikabilmek i<;in tecrid et
mek. 

R6velveri Frans.amn gogsi.ine da· 
yayabilmek i<;in Orta Avrupada kuv
vetlenmek. 

Fa~iz mi.istemlekeden bahsetmekie 
daha ~imdiden dunyayi ingiltere za-

F rans1z maliyesi 

ranna ol:uak payla~mayi istemekte
dir. 4te, Avrupanm gobegmde d!iµ
na kadar sllahlanan suel kampm 
projeleri bunlard1r. 

Ntirenberg, Allllil.nya tarafmdan 
bir sistem i~inde baltalanmakta olan 
Lokarno devletleri konfcrans1 i~in 

fena bir mukaddime degY. 
f?imdi bu kanh Ni.irenberg oyunu

na kar~1 Sovyctler birliginin ne yap· 
tiguu sormak hakh bir ~y olw·. Sov
yetler birliginin milyonlarca i~r;isl 
son giinlerde mut!ld faal.iyetleriyle 
me1?gul olmu.,iard1r. Mcmlek-?timiz~ 

Ntirenberg hayklrm~anndan ~O!{ da
ha enteresan milyonlitrca ~e me~
guldfu.> 

Pravada gazetesi, Ntircnberg kon· 
gresinin, Alman fa~istlerinin istihdaf 
ettilderinden aykln neticelere vard!
giru yaziyor ve diyor ki: 
d'~st Altro.nya bti.ti.in diinya 

oniine a~1k bir mutaamz ve harp¢ 
olarak ~1knu~tir. Kongrenin rejisar
leri utarulacak bir akamete ugra1 

dilar.> 

Mare~al Voro~ilof 
digor ki .. 

"Sulh istiyoruz, f akat her 
Paris 16 (A.A.) - M. Vincent Au.riol, 

diiJ. matbuat mfunessillerini kabul et- dakika harekete haz1nz,, 

Hususi sennayelere el 
konulacagi dogru degil 

ml§tir. M. Auriol, Fransiz iktisadiyatl
mn istikbali hakkmdaki nikbinligini 
izhar ettikten sonra hiikfmletin cser
mayeyi mecburi surette seferber ede
cegh suretindeki ~yia:Yl tekzip eb'1l4-
tir. Mumaileyh demi~tir ld: Bu ~ayialar 
ta~men sapnachr. cHalkyilar cephe
sh hiikfuneti, hususi millkiycti ihlfil 
etmegi hit; bir zarnan dfu,Un.medigi 
gibi sosyal rejimi degi~tirmegi de ka
tiyen hatmna getirme~tir. Gerek M. 
Leon Blum, gerek ben parlamentoda 
daima mesaimize kapitalist biinyenin 
~en;evesi. ic;inde deva.m etmekte oldu
gumuzu soyledik. 

Adli takibat 
Fransada muhim iki 

muessese hile yapm1~ 
Paris 16 - Kabinenin toplantlsm

da naztrlardan M. Duparc htikUmet 
mii~cahhidlerinden ikisinin yapm1~ ol
duklan hileden bahsetmi~tir. Mec!i.s M. 
Gasnier Duparc1 Schneider - Creusot 
ile Rive - de - Ziers'de Bnmonvalette 
mi.ic&sesesi aleyhinde adli tahkikat 
yap1!mas1 i~in bir ~ikayetname tevdi 
etmege memur eylemi~tir. 

Bu iki mi.i.e.sseseden birincisi, devle
te :;iid mallarm kontrolunda sahte 
damgalar kullanm1~ olmakla itham e
clilmcktedir. 

Bl·unon-Valette miiessesesi de torpil 
kovanlan imalinde bir taklm kusw-lar 
yapmw olmaktan mesul addedilmekte
dir. 

S1hhiye vekilinin seyahati 
~anakkale 16 (A.A.) - U~ giindtir 

~ehrimi.zde bulu:1a11 saghk ve sosyal 
yardlm bakam B. Refik Saydam ya
illllda Trakya umu::::ll milletti~i K!
Z!m Di.rile, vali n s1hhiye Ul'!lum 

mtidi.iru oldugu halde vilayctL"l mC:r· 
kez, Ezine, Ayvaclk, Eceabat, G~libo
lu ve Big:i kazalanm ge~, bura
dalti go.;me11b::i!1 vaziyetini yakm
dan tetkik ve tefti~ eylemi~tir. Bakan 
buradan Edimeye hareket etm~tir. 

Artistler de~il, filimleri gelecek 
Baz1 ga.zeteler bu n, mevsiminde 

istanbula baZI tamnm1~ artistlerin 
gelecegini yaziyorlar. Bunlarm ara
smda Kiepura, Marta Eggert, Brigitte 
Helm, Mistenget, Flore! vamu~. Ha· 
ber aldlgmuza gore gelecek olan ar
tistler degil, fili:rnleridir. Yalruz MU
tonun gelmesi i~in bazi te~bbtisler 

Moskova 16 (A.A.) - Kief asked 
rmntakasmm tabiye tetkikat sahasm
da mii.dafaa komiseri Marefc!l Voro~
lof da hazir bulundugu halde umuml 
bir miinaka~a olmu~ ve bunun hita
mmda Vor~ilof btiyiik bir nutuk soy
liyerek tabiye tatbikat te~kilatmm 

mtikemmeliyetini ehemmiyetle kay
det.mi\) ve klzll orduya yaptik.lan yar· 
dlmlardan dolayi Ukranya Kolkoz i~1 

t;ile1ine minnettarllgm1 beyan etmi~
tir. 

Bunu muteakib Voro~ilof tatbika
ta 4itirak eden uskerleri tcfti.9 etmi~ 
ve gerek askerleri gerek kumanclanlan 
tebrik cttikten sonra ezctimle de~
tir ki: 

- Harb it;in bir olgunluk ve talim 
imtiham gec;irdiginizi ve sosyalist va· 
tamruzi icabmda nas1I miidafaa ede
ceginizi gosterdiniz. 

Biitiin a.sk.cri sllllflnr bilgi ve ta.m 
bir intizam ile hareket etmi~lerdir. 

Biz her an huzursuzluklari kat·1?1la
maya amade bulunuyornz. 

Bu nutul{tan sonra iki saat si.iren 
btr askeri g~it resmi yapllm1~tir. 

M. Zairnis 
Eski Yunan reisicumhuru 

Viyanada oldu 
Atina 16 - Son Yunan reisicum

huru M. Aleksandr Zaimis Viyanada 
vefat etmi.9tir. Madam Zaimis koca
smm oli.imiinti Korfuda bulunan kral 
Jorja ve ba~vekil M. Metaksasa bil4 

di~tir. 

Hiikfunetin kararile cenazesi Ati
naya nakledilecek ve b~ekillere 

mahsus merasimlc kaldmlacaktir. Yu4 

nan hukiimetl mi.iteveffamn zevcesi· 
ne taziyetlerini bildirmi~ir. 

[M. Zaimis 1856 senesinde dogmu~ 
tur. Bir ~ok defalar b~ekillik yap
rtn~ 1906 senesinde Girid fevkalade 
komiserligine tayin edilmi~tir. 1916, 
1917 senelerinde ve 1926 senelerinde 
tekrar ba~eka.Iete gec;mi~, 1929 se
nesinde Venizelosun ba~ekilligi es
nasmda, reisicumhurluga intihap 
edilrni~ ve ge~cn senc Yunanistanda 
kralhk rejimi iade cdilinceye kadar 
bu vazifede bulunmu~tur. 

M. Zaimis son derecede bitaraf, 
miistakim bir hti.ktlmet reci.ilil idl. 
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AK$AMDAN AK.$AMA: 

Kehanet ilmi 
Ycvmi gazetclerimizln birinde, ga

yet cidcll bir lisan ve tnvir ile, bir ta-
1·aftan terciime veya iktibas edil~ 
bit' makale gordftm. Bilyiik Mlslr eh-

l"ammm esrarmdan bahsediliyor. Bu 
esrar ehram dahilindcki tertlbattan 
Eiyade o tertib!ltm delfl.let ettikleri 
m~naya, daha dogrusu gizledikleri 
kehanetlere dairdir. 

Nasll zavalb safdil kadmlnr mukad
deratlanm anlamak i~in bir falctya 
gidip te onun bakttg-t knhve telveleri, 
a!tt1g1 iskambil kagitlan ve saire i~in
de istikballn sad1k fzyllasiru bulmak 
isterse be~eriyct de gc~irccegl saadet 
ve f elaketlerin en dogru baberini Ml
s1rdaki biiyilk ehramm remiz ve ~a
retlerinde gorebilirmi~! 

Gazete bize bunu hafif bir istlhza 
ile ka~ bir hikB.ye suretinde anlat
nuyor. Yanl ibugtink{i diinyada halft. 
boyle ~eylerin olabilecegine inanan 
kimseler var demek istemtyor. Bize 
bunu callm> lerin derin tetkikleri 
mahsulii olarak !l.1zediyor ve alimle-
1in dii~uklerl hayrcti daha derin ve 
koklii bir hayrcte delAiet eden bir 
ciddiyct ile anlat1yor. 

i~te makalede bana btiyilk ehramm 
esrnnndan ziyade ~rpan nazar bu 
oldu. Btiyiik ehranun yliksekligi Ue 
kaidesi arasmdaki nisbetler eflak ol
~Ule1ine mti.savi olabilir. Her ~ey ka
bildir. Bunlar sonrada.n yak1~tmna 

hirer tesadilf escri olmay1p ta M1s1rll
lar tarafmdan ger~ekten di.i~tintilerek 
ve bilinerek yapilm1~ olsalar da yalmz 
bir ~eye delAlet edebilirler: Eski ~ag-
1arda ilim bizim zannmuzdan ~ok ile-
1i gitmi~tir. ~te biltiin bu ol~filcrde 
buglin gorillen delalet ve ifadeler da
ha ba~ka bir mahiyette dcgildirlcr. 
ilmin eski zamanlarda terakki etmesi, 
sonradan inhitat ve felaket devreleri 
~riyetin :iizerine bir gece zulmetl 
gcr:mesi hi~ ~ilacak bir !?ey degildir. 
Bunda gayritabii bir cihet te yoktur. 
Be~ on bin sene sonra bugi.inkil mede
ntyetten eser kalrruyarak insaniyetin 
iptidai bir v.aziyet i,einde yeniden ilmi 
bir ylikselmcye b::i.~lmnc.s1 miimktin 
olnbilir. 

Hatta, btiytik ehranun dahili aksa
mmm tertibinde baz1 ahlaki remiz
ler ve manalar bulw1masma da ~a~
may1z. Bilhassa boyle bilytik abidelcre 
her k::i.vim ahlaki bir delfllet vercbilir. 

Yalmz bugiinkil Umi gch·U~e ve il
mt hakikate nazaran ks.bul cdemiye
ccgimiz bir nokta varcllr ki o da istik
b:ili ke~if ve tnhmin imkamd1r. M151r 
ehramlanmn kurulu~ tarzmdan 1914 
hnrblne ve onu takib eden devreye, 
znmamm1za dnir ahkam ~1karmnk vc 
bunlari «Alim:. lerin uzun ~nh~malar
la elde ettikleri hayrct vcrecek haki
katler d.iye tnsvir eylernek bilyilk bir 
hatadir. Bugiin boyle bir iddiada bu
lunacak «filim• in mutlnka akhndan 
zoru oldugun:i htikmedilir ve ona bi
care bir adam diye gliltinilr. Eger bu 
Alim ke~fettigi bu hakikati blittin bc
~crlyetln mukadderatma degil de blr 
~hsm mukadderatma tatb!k etmege 
kelkarsa, hele memleketimizde, polis 
onun yn.kasmn yap1~1r ve kendisini 
ceza mahkemeslne ~1kanr. 

Bu tlirlii ~ocukluklan ve deliliklcri 
e:alim> lere atfederck ciddiyctle gaze
teye ge~irmck alimlere de, ilme de ha
karet oldugu kadar bizdcki safdilli~i 
kn.tmerl~irmegc de scbcp olacak blr 
4tlr. 

Aqamc1 

- ~en gun kapanan karikatiir ser
llal fbndiye kadar ~llan sergilerin en 

!$EDiR DABERLERi 

Elektrik 'irketi 
Tetkikler ay 
sonuna kadar 
devam edecek 

Nafia vekAleti tefti~ heyeti l·eisi $e
figm reisligt altmda bir heyetin elek
trik ~irketi hesaplanm tctkike bai;;la
dlgm1 yazm~tlk. Ald1gmuz matfunata 
gore heyet, ,imtiyazlI ¢rketler umum 
mildlirii Emin, ~rkctler b~ miifetti~i 
ibrahim ile hiikumetin imtiyazh i;;ir
ketler nezdindeki komiserlerinden mi.i
rekkeptir. 

Vekftletin ~kil ettigi heyet, ~irke
tin ilk tesisi tarihinden beli blitiin he
saplanm, umumi muamelat1m, abo
nelerle ~lrketin munasebetlerini tet
kik etmektedir. Yalmz ~ehir hdudu 
dahillnde 110 binden fazla abonesi 
olan elcktrik ~rketi hesabat ve mua
meHUmm tetkikinin ay sonuna kadar 
silrccegi tahmin ediliyor. 

Soylendigine gore nafia vekaletJ, 
diger imtiyazl1 ecnebi ~rketler gib1, 
elektrik !?lrketinin de satm almmas1m 
istediginden bu tetkikat, satm alma 
sahasmda ilk merhaleyi te~kil etmek
tedir. 

Nafia heyeti elektrik ~irketl hesap
larm1 tetkik cttikten sonra Kadlkoy 
su ~irketile satm alma milzakeresine 
b~llyacakhr. -----

Soguk hava depolari hakkmda 
tetkikat 

Saguk hava tesisallm havi antrepo 
ve ihra~ mallamruz i~in yeni yeni an
balaj §ekilleri etrafmda tetkikat yap
makta olan heyet diln Sapancaya ha
reket et~tir. Heyet Sapancada M~
ktile adh \izilmiin d1~ p1yasalarda ta
nmmasm1 temin i~in ne ~ii anbalaj
larla ihra~ cdilmesi lazun geldigini tet
kik edecektir. ---------

Konservatuar 
Plan ve resimler 

gOmrukten c1kar1ld1 
istanbul konservatuarmm plan mii.

sabakasmda bhinciligi kazanan Al
man profesorii P-Olzikin hazulad1g1 
proje ve resimler profesoriln zevcesi 
tarafmdan ~ehrimize gonderilmi~ ve 
belediye tarafmdan gfunrlikten ~1ka
nlm11;br. 

Konscrvatuar plan ve projesine aid 
biltiin tef erruat pro!esor tarafmdan 
vaktlle haz1rlanmL5t1r. Planda konscr
vatuarm harici, dahili ~ckilleli musi
ki, tiyatro snlonlan pUinlarmdan ba~
ka resimlerle de gasterilmi~tir. Bunlar 
arasmda sekiz yiiz ki~iyi alacak tiyat
ro salonundaki Sdhnenin cephesi renk
li bir resimle gosterilmi~tir. 

PI5.na aid paftalann tasnifine ba~
lanm1~tir. Bunlarm tasnifi bittikten 
sonra belediye fen heyeti kc~if plAm
m yapacnk ve miinakasayi hemen ilftn 
edecektir. 

Alacak meselesinden kavga 
Tahtakalede bir handa oturan Mus

tafa ve Hakk1 adlarmda ikl ki~i diin 
alacak meslesinden kavga etmi~lerdir. 
Kavgada Mustafa b1~akla Hakk1y1 agir 
yaralm1~tir. Vakaya zab1ta el koymu~. 
yarall Hakkl baygm bir halde hastane
ye kaldmlarak Mustafa yakalanm1;i
trr. 

Ta ban ca bulundu 
Silah1 alanlar ciiriim 

delillerini yok etmekten 
maznunen sorgu hakim

ligine verildiler 
On giin kadar cvvel Ki.i~iikpazar ci

vannda Haydar \'C Htiseyin adlannda 
iki ki~i kavga ctmUilcr, bunlardan Hii
seyin tabanca He Haydan vurup ol
diirmti~W. O zaman yaptlan tahkikat 
esnasmda bir tabancn. bulunmu~ ve 
adliycye teslim edilm~ti. 

Olen Haydann cescdi uzerinde tibb1 
adli tarafmdan yap1lan otopsi netice
sinde oliime sebeiyet veren kurl?unlar
da ~1kanlarak milddeiumun1ilige veril
mi~tir. 

Milddeiumumilik bu kur~unlar1 ted
kik edince bunlann ciirilm aleti ola
rak elde edilen tabancanm kur~unlan 
olmad1gJ. mcydana ~~ ve Hi.iseyi
nin Haydan oldtirdiigii tabancanm 
meydana c1kanlmast icin tahkikata gi
ri~ilmi~ti. Bu tahkikat diin ilunal e
dilmi~ ve ~ ig yiizil meydana glk
m~tir. 

Yap1lan tahkikata nazaran Hilseyin 
tabancasm1 ~ekip Haydan vurdugu s1-
1-ada orada bulunan arkada:;larmdan 
Behltil ve .ibrahim adlarmda iki kifi 
cinayet aleti olan tabancay1 allp aavu.r 
mu~lar ve oraya ba:;ka bir tabanca b1-
rak1lm1~tir. Ibrahim ile BehHil cinayet 
tabancas1ru aldlktan sonra Hi.iseylnin 
karde~ ishakl bulmu~lar ve tabanca
y1 kendisine vermi~lerdir. Tahkikat bu 
suretle neticelenince zab1ta Behlill 
ile ibrahfmi yaklam1~ ve clirilm aleti 
olan tabanca da meydana ~1kanlarak 
suclularla beraber adliyeye teslim edil
m~tir. 

Milddeiumumi muavinlerinden bay 
Remzl tahkikata el koymu~, ibrahim 
He Behlill ciiriim dcillerlni yoketmek 
sucundan maznunen sorgu hakimine 
tesllm edilmi!?lerdir. _ __.. __ _ 
"Ben deliyim,. diyor 
Topta~t zaman1ndanberi 
timarhanede yat1yormu~ 

Diln Sultanahmed ikinci sulh ceza 
mahkemesinde garip bir muhakemeye 
bakllm1~tir .Davamn suclusu Arif a
dmda bir adamd1r. Kendisl bir evden 
bir portakal sand1gt ~almaktan su~lu
dur. 

Arif bundan evvelki celsede kendisi
nin deli oldugunu iddla etmi~ ve tibb1 
adlicc muayenesine lilzum gorillmil~ 
tu. Ali! m~ahede nltma almm1~ ve 
tibb1 aclli raporunu mahkemeye ver
mi~tir. Diinkii muhnkemede okunan 
raporda Arifin nkli mlivazenesinin 
ye11nde oldugu ve cilrmtinil hafifiete
cek kndar hastabg1 bulunmad1g1 'QU
diriliyordu. Rapor okunurken A11f 
mahkemede gene delice hareketlere 
devam ederek: 

- Rapor yanh~tir. Ben deliyim. Hem 
de timarhane Topt8!$mda bulundugu 
zamandanberi orada yatiyordum. diyor 
ve ceplerini kan~t1rarak devam cdi
yordu: 

- inanmazsamz timarhane kfl.g1d
larima bakmiz. Bu da yet~ezse 

doktor Mazhar Osmandan sorunuz .. 
Mahkeme tahkikat evrakmda imza

lart bulunan ~hidlerin ~agmlmala
nna karar vererek muhakemeyi b~ka 
giine b1raktt. 

Sebiller 
H arap olanlarin 
tamirine karar 

verildi 
f?ehrlmizde tarthi k!ymeti haiz olan 

su scbillerinden ~ogu, uzun seneler 
ba.knns1z kald1klan i~in ~k harap bir 
haldedir. 

Bu yaz ya~an devamlt ve ~iddetli 
yagmurlarda bu gilzel ve klymeUi e
serlerl bir kat daha tahr1p etmi~tir. 
Miizeler idaresi, bu bedii eserlerin bi.is
bi.itiln mahvolmamas1 i~in tamiri hak
kmda te~bbi.iste bulunmu~tur. Qok 
bozuk olanlar derhal tamtr edilecek, 
digerleri de siraya konarak Jasa bir 
zamanda tamirleri yaptlacaktlr. 

Sebillertn ta1ihi loymetlerine halel 
gelmemek 'iizere mimarl vaziyetlerl 
muhafaza edilecektir. 

Oniversite profesorleri 
donOyorlar 

itniversltcnin tatili miinasebetile 
muhtelif Avrupa memlcketlerine ted
kik seyahatlerlne ~1kan yabanc1 pro
fesorler memleketlmize donmege b~
lanu~lard1r. Bunlar arasmda hukuk 
faktiltesi profesorlerinden Prof. Noy
mark da .fehrimize gelmi~tir 

I~ ticaret umum mOdOrO 
Ankaraya sfttl 

Bir muddetten beri fehr1mU.de bu
lunan i~ ticaret umum mildilril bay 
Miimtaz dtin ~ Ankaraya gitmlf
tir. Mtimtaz burada Y&.f meyva ve 
sebzel~r uzerinde tetkiklerde bulun
mu~tur. Netlceyl vekfilete blldirecektir. 

Acemi h1rs1z 
Keseyi ~almak isterken 

yakay1 ete verdi 
BalJkpazarmda Osman admda bl

rinin yeJeg-tntn cebtnden para keses~ 
ni a~mrken yakalanan Giresunlu Mu
sa admda biri diin adliyeye verilmi~ 
ve Sultanahmed birincl sulh ccza mah
kemeslnde sorgusu yap1lm1~tlr. Musa 
ifadesinde ciirmiinii itiraf ederek: 

- Giresunda i~iz kalm1~t1m. Zon
guldukta ~k i~ var, dediler. Zongul
daga gitlm. Orada da i~ bulamadlm. 
Kalkt1m, istanbula geldim. iki gi.in
denberi tstanbuldayun. Yerim, yurdum 
yok. Burada da i~ bulamad1m. A~ kal
d1m. Ballkpazannda dol~1rken o ada
nun cebine kcsesini koydugunu gor
dtim ve yamna sokulup gulmak iste
dim, o s1rada beni yakalad1lar. 

Demi~tir. Hli.kim bay Re¢d su~lu 

Musanm tevkifine karar vererek tev
kifhaneye gondermi~tir. 

KoprOde yeni Kad1koy iskelesi 
Almy idaresi tarafmdan i~ edil

mekte olan yeni Kad1koy vapur iskele
sinin 15 te~rinievvelde yerine konula
cag1m vc yeni iskele yerine konuncaya 
kadar Kadlkoy ve Haydarp~aya i~lc
yen vapurlarm kopriiniin ~irketi Hay
rlye vapur iskelelerine YB.nafaCaklan
m yazm1!?tlk. 

i;iirketi Hayriye iskelesl, ¢rket va
purlan ilc f azla m~gul oldugundan 
Akay vapurlarmm Galata nhtimma 
konacak bir dubaya yan~malan daha 
muvaf1k gorillmti~tlir. Yenl iskele ye
rinc konduktan sonra eski isleke esas-
11 surette tamir edilmek iizere Halice 
~ckilecektlr. •. ,. AmoaJ'& core ... 

. . . Ylrmi giln iclnde sergiyi ziyaret 
edenlerin sayIS1 yilz bine yaklapruB··· 

... Bu ragbet, halkln n~lenmek. .• I . . . Gi.iliip eglerunek ihtiyac1ru g0s
terirl. •• 

Sahife I 

tsTANBUI, HAYATI 

Buradan da 
kovamazsrn ya. 

Pendige kadar giden tren yolu fis.. 
tiinde gen!~ bir meydanllkta loya
meUer kopuyor. Davul, zuma sesle
ri, feryatlar biribiline kan~yor. Mey-. 
damn etrafma :kaZJ.klar ~~ va 
yirtlk putik, delik, d~ik tellslerden 
perdeler gertlmi~. Etrafta polisler 
saga, sola ko~yo1·Iar. Klz, erkek 
yabn ayak, ~ lcabak 9ocuklar ka
~1~1yorlar. Manzarayi goriip te merak 
etmemek kabll de~il. Zaten ben de 
pazar ta.Wini g~irccek bir seyir ycri 
bulmak ve biraz hava almak i~in yo
la ~1km1~t1m. Meydanhgm vaziyeti· 
ni gortince trenden ind.im ve ko~u· 

~e.nlann, ka~1~nlann arasma ben de 
girdim. 

Evela kaqnma bir polis memuru 
~1kti. Duvarlann ko~esini gostererek1 

- D1~ai1dan bakmak yasak. Kap1-
dan bilet ahruz .. 

Diye yolumu kesti. Kap1 oniinda 
biribirlerini ezerck 1leriye sokulmaga 
~ah~n kalababk arasmdan bin zor
lukla bir bilet te ben almaga inuval· 
fak oldum. Geni~ mcyda.'llll etrafma 
iskemleler dizil~. Orta& bo~ b1ra
kll~. Dol~n delikanh ile bir hayll 
~ene yan~tmhktnn sonra bir iskem
lc de ben buldum. Meger polislerin 
de ~cuklann da haklan vnrnu~. Kti
~iik afacanlar i~eriye girmenin zor
Jugu kar~ismda d!~andan perdenin 
deliklerinden seyrctmek istiyorlar, 
polisler de bu kad:u zahmetle girile
bilen bir yeri bedava taraf mdan ra
hat rnhat d!~~uudan seyrettirmege ta
blidir lei, raz1 olanuyorl~r. 

Kulngtmm dibinde giimleyen, zir
layan davul, zurnarun sersemliglle 
oturdufum yerde uyu$lJp kaldlm. Ne
den sonra blr el .,aklrtlst koptu. Da
rac1k kfspetler giyml~. lnll1 gogtis
lerlnden memeleri sarkan dev gibi 
iki ~plak adam o.rtaya ~ktllar. ~id
detli alkl~lar arasmda biribirlcrine 
sald1rdllar. iki koca govde biribirlc
line sanl1yorlar, yerlere yuvarlam
yorlar, ti.stteki ~lcrini s1karak bii
tlin kuvvetile c;okiiyor, alttaki inim, 
inim inliyor. 

0 arada davulcu ile zunlllCI da 
c~tuk~a co~uyorlar. Birl kolunu ta 
s1rtma kadar gercre.k tokrnaCJ. d" ~ u
la indiriyor. Ote.ki avurtlamu pat
latircnsma zurnaya uflilyor. Etrafta
kilerin alln~ ~alort.1lan gilriil' Uyil bir 
ka~ misli nrttmyor. i~erideki seyir
cilerden maada etraftakl evlerin pen
cereleri, tnra~eleri, hatta damlan 
bile dolu. Onlar da alkt~lar, IShkla
ra, feryatlara i~tirak ediyorlar. Ara
da bir agacm tepesinden, bir evin 
dammd::m nfacanlann sesleri duyu
luyor: 

- Polis nmcaaaa.. sen kogarsm 
da biz seyredernez miyiz? .. Hadi ba
kallm bizi buradan da kogamazs10 

I 

ya!. .. 
Etrafm giir\iltiislinden kafam ser

sem oldu. Artik duracak takatim 
kalmad1gt i~in giirc~in sonunu bek-
lemeden savul?tum. C.R. 

Patates ticaretini tanzim 
Ticarct odas1 meclisi bugi.in topla-

nacakt1r. Gorii~i.ilecek meselelerin en 
mtihimle1ini patates ticaretini tanzim 
ve zahire borsas1 idare meclisi reisi ve 
miifctti~lerl se~iminin tasdiki te~kil 
etmektedir. Oda meclisi tacirlerin mil· 
racaab iizertne patates ~uvallanrun 

elliden yetmi~ b~ kiloya ~1kanlmas1 
meslesi hakkmda nfhai karan vere
cektir. Zahire borsa.SI reisligine Forton 
zade Murad se~ilmi~tlr. Bu intihap o
da meclisinin tasdikinden g~ecek

tir. 

B. A. - ~u halde belediyelere yehl 
hirer vazife d~iiyor ... Her ~de da-
bDI Uir 
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Harbiye Ankaraya gidiyor 
- - - ...... 

.· 
Atatilrki.in dershanede oturdugu yer 

(Ba~ taraf1 1 inci sahilede) 
Kap1da cii~iinci.i sm1b yaziyor ..• 

Biitiin sm1f mevcudiiniin hepslnin 
yerleri oldugu gibi tesbit edilmi~ .. bu· 
tiln iskemleler oylece duruyor.. her 
iskemlenin b~nda, o yerde kim otu· 
ruyorsa fotografJ as11I .. 

- i~tc Atatilrkiin oturdugu yer ... 
B~tan dordiincil iskemlc ... Ustiinde 
kendilerinln fotograflan var .. . 

Atatiirkiln yerine baktim ... Sag ta-
rafmda eski dahillye vekil! bay Cemll 
ve onun yanmda general Mustafa 
Galib oturuyor~ sol tarafmda Manisa • 
mebusu Osman Nuri... Kaqnsmda 
~imdi Harbiycde harb t::.rihl mualli
mi olan bay Ahmed SPad .. 

Oteki sm1f arkad~armm fotograf· 
Jan gozlime ~rp1yor.. general Ali 
Fuad, bilytik erkam harbiye ikinci re
isi general As1m, valilerden bay Ah· 
med, general Ham, general Cavid, 
ordu daircsi reisi general Abdi, harita 
daire reisi general Sednd, general 
Mustafa izzet, general Hayrl, eski 
Prag sefirl Silleyrnan ~cvket ve daha Atatiirklin dershanesinde su klipil ve 
bir c;ok rnaruf simalar.. fistiinde ma~rabaSI 

Bir kenarda bu sm1fa dcrs okutan-
lar ... ii;lerinde pek maruf simalar var: 
Ahmed Muhtar p~, i~kodra muda· 
fil Hasan Riza pa~'\, topografya hocn
Sl Mustafa ~evki, muhareb~t1 me~hu
re miinak~at muallimi general Per
tev ... 

i~te talebenin o zaman kullandlkla
n e~a oldugu gibi duruyor. Muhata
b1m gosteriyor: 

SU KUPO, SAc;( l\Li\NGAL 
- ~u san su kilpilnil gorilyor mu

sunuz? Bu daima bu kapmm oniinde 
dururdu .. ilstiinde bir tillbend .. tahta 
ki.ip kapagmm ilstilnde beyaz c;inko 
rna~raba.. kimbilir bu ma~raba ile 
Atatilrk kac; defa ki.ipten su ahp ~u 
bardakla ic;mi~tir. 

Duvarlarda o zamandan ka1111~ .a
vagazi Hl.rnbnlar1m gorilyorsunuz .. 
bak1mz, bakm1z .. ~ kapk:u-a sac man
gal da o zamnn bu sm1f1 ISitan yega
nc cISmma vas1tas1> idi. KI~ gilnlerl 
teneffils arasmda talebe bu mangalm 
etrafmda topl::uunru~... Bu mangal 
o giinden kalmnd1r .. 

Atatilrkiln oturdugu yer bir san is· 
kemle vc s1rnsmm iistiinde siyah bir 
c;uha var .. her talcbenin kitap doln
b1 kar~1smda .. ba~tn dordilncil dolap 
ta Atatilrke ait .. Atatlirkiln dershane
sinden c;akt1k ... 

NALLI KUZU, ~iFTF. Lil\ION 
Sordum: 
- Harbiyenin mc~hur, tarihi ye· 

mekleri var m1chr? .. 
- Cumhuriyet ilanma kadar kotil

liigilc m~ur tarihi ycmckleri var
dlr .. Mesela cski Harbiycliler ve bu
giinki.i zabitler arasmda cnalll kuZU> 
yemegi pek me~hurdur... Bu cnalh 
kuzu> dan cumhuriyet ilan edillnci
ye kadar hepimiz, biltiin zabitler bol 
bol yedlk.. .<\tatiirk bile cnalb kuzu> 
dan pek ~ok dela tatm1~tir. 

- Bu yemegin ismi nigin cnallI 
kuZU> idi?. 

- Bu ismi bu yemege talebe ver
mi~U. isim ~ok eski oldugu i~in kirnin 
tarafmdan konuldugunu bilmiyorum .. 
Ia.kin yenilir yutulur ~ey degildl. S1g1r 
etinden sert bir ~ey... Bunu yemek 
adeta bir kahramanhkti. Yenilir, yu
tulur ~ey olmad1g1 icin ismi cnalll ku
zu> kalm1~tI .. Bu yemcgi kime sor
samz bilir .. 

- Ba~kn boyle Harbiyenin me~ur 
yemekleri? 

- Ha bakm1z bir de c<;ifte limon> 
vard1r .. bu c<;ifte limon> milhim ye
mekti. .. Bazan 1ki tilrli.i yem k vel1r-

lerdi. Bir plrinc; c;orbasi, bir de zeytin
yagll plrln~ll p1rasa .. 

Bu 1kl yerne~ 1kislne de limon ia.
Zlm oldugu i~in her sofradaki 1ki sii
rahinin ilzcrine 1ld limon koyarlar
di. .. Bunun icin talebe birbirine: 

- Ak~ama ne yemek var acaba? 
diye sorunca oteki cevap vcrirdi: ,, 

- Qifte limon.. ,.~ 
Bu da pek me~ur bir yemektir ... 

Qifte limon ile nalh kuzu Harbiyenin 
yemek sembolii hallndedir. 

ESKI BiR S.ll\IA 

- Mektebln me~hur slmalan var 
m1dll'? 

- Hizmet edenlerdcn ml? .. Vard1r ... 
Mesela 50 - 55 scnedir bu binada ~a
h~n bir cYusuf aga> vard1r ... i~te .. 

iki biikltim olmu~. bembeyaz bir 
ihtiyar gosterdi. Yusuf ngamn biiti.in 
vazifesl clinde bir torba c;op topla
malc iki bi.ikli.im oldugu haldc blr 
giin bile mektepten aynlm1yor... ~im
di ne bi.iyilk generallerin talebelik za
mamm billyor ... 

Bilytik generaller nrasmda Yusuf 
agaya ~nk hilrmet cdenler vamu~ .. 

Yusuf aga blr gi.in Harbiyelllerden 
nynlm1yor.. onlar kampa gittikleri 
zrunan bile Yusuf aga iki kat olmu~ 
ihtiyar viicudile berabcr kampa gidi
yor. 

- Bu eski blnanm eskl giinleri ne 
idi .. soba ilc ve ekscriya mangal ile 
isimrchk... Sabahla'n ak~mdan ka
lan ekmekleri k1zartir, bir kazanda 
knymyan sazilm ona c;ay1 ic;erdik .. 
halbuki ~imdi Harblyenin yemekleri 
fevkaladedir ... Sabahleyin tilrlil tiir
lii regeller, tereyaglan, talebeye son 
derece iyi baklbr .. s1k s1k en iyi filim
Icr getirillp mektepte gosterilir .. lakin 
~imdi Ankaradaki bina bir hA.rika 
imi~ .. burada Harblyelllerimiz giile 
gUle otursunlar .. 

l\IEYDAN SOPASI 

- Esklden mektepte en me~hur ce
za ne idi?. 

- Cumhuriyetin ilanma kadar 
meydan sopa.si.. talebe tabur halinde 
toplamr .. sui;lu ortada .. nobetc;l zabiti 
sui;lunun sui;unu ve yiyecegi degnek 
adedini talebeye blldirlrdi. 2 nefer 
su~Iunun ba~lanndan ve ayaklann
dan tutarlar vc sopalar atilrnnga ba~
Iamrd1. 

Sopa vurmamn nizami bir usulil 
vard1. Kolun dirsekten yukan klsm1-
mn kalkrnnmasi l~z1mdi... Cumhuri-
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di/ Yahancz 
dersleri 

( I Avrupa an1a,mas1 Nakil iicretleri 
Vapur acentelerinden 

bugun cevap bekleniyor Talebeye baz1 kolayhklar 
gosterilmesi dii~iiniiliiyor 

Diin ilniversltedc rekt-Or Cemil Bil
selin reisligi altmda mi.ihim bir top
lantJ yap~tlr. Bu toplant1ya fakill
te dekanlan i~tirak etmi~lerdir. i<tti
mada i.iniversitc talebesinln devam 
ettlkleri ecnebi diller dersleri etrafm
da milzakereler: yap1lmI~tlr. Bu sene 
imtlhanda mUhtelif yabanc1 ders kurs
lanna devam eden talcbeden yi.izde yet· 
mi~i muvaffak olmaim~tir. 

Fakiilteler talimatnamesine gore 
yabanc1 dil derslerinde muvaffak o!a
m1yanlar fakiilte dersleri imtihanm
da tarnamlle rnuvaffak olsalar bile- s1-

" mf ge~ememektedirler. Bu itibarla im
tihanlann verdigi bu netice, talebenin 
Sllllflannda kalmalarma sebep olmu~ 
tur. 

Toplantida bu muvaffak1yctsizligin 
sebepleri ar~tmlm1~, iki mtihtm amil 
gaze i;arpm1~tir. Yabanc1 dil dersleri 
fakUlte dersleri ve laboratuar mesai 
zamam bittikten sonra yani ak~amlan 
saat alt1da ba~Iamaktadir. Biltiln gun 
yorgun olan talebe, yabanc1 dil dersle
rinden layikile istifade edememekte
cllrler. Bundan ba~ka semtleri uzak c
lan talebe evlerine yeti~mek i.izere bu 
derslere girmemektedirler. Dilnkil top
lantida yabanc1 derslerln biisbiltiin 
kaldlnlmas1 dogru gorillmemis dersle-

" rin daha miisaid saatlere konmas1 ve 
talebeye bazi kolaylikar temini esas 
itibarile kararla~tanlm1~tir. 

-n11111t11111111111u1nn11nu11u11tt111tt1t111•11u111111t1tt11h1111111n11u"'am 

yet idaresi gelince cmeydan sopas1> 
cezas1 da kaldmld1. 
Bah~ede nihayet bi.iyi.ik bir havu

zun oniinde durduk: 
- Hey gidi biiyuk havuz hey ... Ta

lebe gilzel ve muvaffak1yetli bir ger;i~ 
resmi, yahut 'bir rcsmi gec;it yapti, 
Amirleri tarafmdan begenildi degil 
mi?. Hemen havuza ko~rlar, seve)n<;
ler1nden ~biselerilc birlikte kendileri
ni havuza atarlardi.. bu havuza elbi
selerle atllmak en bilyiik sevin<; al8.
meti idi.. ben bile clbiselerimle bu ha
vuza kendimi ka~ kere attig1m1 bili
rim. 

~EREF SALOl\'U 

Bu s1rada mektcbin koridorlarmda
kl duvar dikkatime ~rpti. Bi.iti.in du
varlar bir tak1m isimlerle dolup t~
nu~ti. Sordum: 

- <;anakkale ~chitlerinin isimleri
nin tesbit edilebilcnlerinden bir kJ.s
nu.. dediler. Bundan sonra e~yalan
mn ambalaj1 yap1Ian ·~ereb salonu
na baktik ... Harblyenin ya~ ki.itilgil .. 
ileride bir e~l Luvr saraymda bulunan 
gayet nadide bir saat .. ve bfr ~ok k1y
rnetli e~ya ... 

Nazik muhatab1m bana klsaca Har
biyenln bir de tarlhini yapti: 

- Harbiyc tam 102 senclik bir mek
teptir. Evveia. silbyan bOii.igil namile 
Selimlyede kurulmu~tur. Sonra Dol
mabah~ede c<;inili ko~k:& e nekledil
mi$tlr. Sonrn da Ma<;ka kl~asma. .. 
Mn~kndan buraya gctlrllmi~tir. ~imdi 
imparotorluk Harbiyesi bu mekteple 
beraber burada kapamyor. Ve Anka
rada Harbiyenin yeni bir devresi ba~ 
hyor .. 

Il. F. Es 

Harbiyc mektebinin Ankaraya nnk
li bir kai; giln gecikmi~tir. Maamafih 
mekteple alflkadnr olanlann milhim 
bir 1osm1 Ankaraya gitmi~tir. Bu se
ne mektebin bir sm1f1 mezun oldugu, 
bir simf1 da stajda bulundugu ir;in 
Ankaraya talebe olarak bir Simf gO
tfiriilecektlr. 

Buradaki binanm evveHl. Maltepe 
~eri lisesine tahsisi dii9{iniilmil~
tilr. Sonra bundan vazge~ilmi~tir. Ye
ni verllen kararla bina ortasmdan 
ikiye aynlarak yanSI ihtiyat zabit 
mektcbine yans1 da ordu evine tahsis 
edilecektir. Atatilrkiln okudugu ders. 
hane ihtiyat zabit mektebine emanet 
olarak b1rakIIacaktir. Bu salon 0 za
manki biiti.in e~asile mftze halinde 
kalacaktir. 

YENI BIR DONYA 
Hayatta her ~ey ycnUik ve guzellige 

dogru gidiyor. Bunu anlayan SAKAR
YA sinemas1 (Eski Elhamra) mu
dilrli.igil, sinemasrm yeni bir dilnya 
yapmngn ~ab~1yor. 

,(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

1TALYAN GAZETELER.l NE 
DiYORLAR? 

Roma 16 - Roma gazeteleri M. 
Hitlerin nutku hakkmda uzun maka
leler yaziyorlar. Tribuna gazetesi bu 
nutkun Avrupa devletlerini bol~eviz
me kar~ birle~ege duvet eden blr 
teklif oldugunu soylilyor. Bu gazete 
Almanyamn silahlanmasmm garbi 
Avrupa i~in bir tehllke degil, bol~e
vizm tehlikesine kar¥ bir sed te~kil 
ettigini soylemektedlr. Giomale d'ita
lia da ayni tarzda bir makale ne~

retmi~tir. 

Siyasi icmal 
(Ba!$ taraf1 1 inci sahifcde) 

Almanya her$eyden cvvel Sovyetle
rin herhangi bir suretle i$tirak etmesi 
ihtimali bulunan bir konferansa gir
miyecegini bildir112i$tir. Halbuki yeni 

konf er ans llf. Hitlerin umumi pliinmi 
da gbrii$ecginden Sovyetlerln ilerlde 
buraya gelmesi icap ediyordu. 

Zaten Nazi kongresinde harlci po
litikada biitiin propaganda ve hiicum
larm Bol$eviklige kaT$1 havale edil
mi$ olmasi da Almanyanm herhangi 
bir sahada Moskova ile te$rlki mesaide 
bulunamzyacagzm anlatmak i~indi. 

M. Hitler kongrenin son giiniinde soy
ledigz nutukta Avrupanm iki cephe
ye aynlmasznzn mesuliyeti kendisine 
aid olmayzp zaten evvelce mevcud bir 
vaziyet oldugunu. anlatmz$ ve italyada 

Bol$evizmi kokiinden imha eden fa$ist 
rejiminin ba$ka memleketlere de or
nek olmaszm istemi$tir. 

Bu sozler be$Zer konf eransma Sov
yetlerin i$iirak elmemesi hususunda 
ityalyanm Almanya ile birlikte hare
ket etmesi i<;in sarfedilmi$tir. Yeni Lo
karno konf eransma Sovyetlerln i$tirak 
etinemesine Fransa nihayet razi olsa 
bile gene konferans ingilterenin teklif 
ettigi tarihte toplanamzyacakttr. Qiin
kii ingiltere, Fransa ve Belqika tara
fzndan boy le bir konf eranszn akdi i<;in 
yapzlan teklif ve daveti Almanya t1e 
ital ya kabul ederlerken konf eranszn 
kat1ga ve giiriiltil ile neticelenerek 
devletlerin arasmi biisbiitiin ac;mamasi 
ic;in evvelce ruznamesi ve goriiW,lecek 
esaslar hakkmda diplomasi miizakere 
ve temaslar ile uzla~lmasmz !jart ko$
mu~lardi. 

$imdiye kadar bOyle miizakereler 
yapzlmadzgma gore bunlann b~lama
sz ve intaci zamana muhtac; olacaktzr. 
Bu miizakerelerde ltalya Habe~ mese
Zesinin biisbiltiln tasfiyesini ileri siir
mek suretile yeni mil!jkillat c;zkmasma 
da sebebiyet verebilir. HuUisa yeni Lo
karno konferansmm toplanmasz i~ r;ok 
sarpa sarmt$ bulunuyor. 

Vapur acentalelile ihrai; maddeleri• 
ne aid nakil iicretlerini arttmnalan 
i.izerine alakadar makamlarca te~eb

biislcre gei;ilmi~ ve bir c;ok maddelerc» 
tenziHi.t yap1lmas1 temin edilmi~tir. 

Ancak acenteler bazi emtiaya aid ta
rif eyi merkezlerine sormadan dcgi~ti· 
remiyeceklerini soylemi~lerdi. 

Accnt:Uer bu hususta merkezlerlle 
temasa ge~mi~Ierdir. Ge~en pazartesi 
giinii neticeyi Tiirk ofise blldirmelerl 
icabederken hala bir war vennemi~
lerdir. Bunun iiezrine Tilrk ofis mil
dtirlilgil nctlceyi acentclerden sor
mu~tur. Bugiin bir cevap verllmesi 
beklenmektedtr. 

IBOR~A] 
Istanbul 16 Eylul 1936 

(Am~AM KAPANI~ FJATLERI) 

Esham ve TnhvilA& 

fst. dahiJr 97,- I~ B. Hamilino 10, 
Kuponsuz 1933 ,. Miicssis 80,-
istikrazi 97,25 T. C. Mcrkez 
Onitiirk I 23,40 Bankasi 80,50 

• 11 21,85 Anadolu hbse 24,7S 
• Ill 21,95 Telcfon 6,7S 

Miimessil [ 45,65 Terkos 12,SO 
» 11 44,85 <;imento 12,7S 
,. Ill lttihat dc~r. 9,-

11 Bankasi 10, Sark » 0,70 

(Para (~ek liaUerl) 

Paris 12,05,50 Pra~ 19,19,-
Londra 63S,50 Berlin 1,97,3' 
Nev York 79,21,- Madrit 7,16,10 
Milano 10,08,80 Bel if ad 34,71,84 
A tin a 83,54,36 

Zloti -4,21,25 
Cencvro 2,43,69 
Brukacl 4,70,12 Peng-o -4,23,20 

Amsterdam 1,16,94 Biikre,1 106,89,82 

Sofya 62,85,36 Moskova 24,88,25 

Di~tabibi 

or. PERTEV AT A 
Avrupadan avdet etmi~tir. 

'''~"'"' llft4iqnl 
~ehirT&yatrasa 

111111111111111 
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Tepeba~1 Tiyatro
sunda: Dram k.Jsm1 
1 birinci te~rin ~ar
~amba ak~am1 saat 
20 de: MAKBET 

Yazan: W.Shakspeare 
Tiirk~eye ~eviren: 
M. Siikrii Erdem 

l',11
,

111 
Frans1z tiyatrosunda 

operet k1sm1 
DUDAKLARIN. Yazan: Yves Mirande 
Miizik: Maurice Yvain, Turk~eye ~cviren: 

Ekrem Re~id 
<;ocuk kism1: FATMACll<t Yazan: 

Afif Obay, Miizik: Fehmi Ege 

ak~am ME LEK Sinemas1 
Yeni sinema mevsimine ba~hyor. 

........... ~ 
.,,,~ ,,,.,, .,~ 

. :·~\ 
t- ~"'~ 

KADINLARDAN 
BIKTIM 

• :i!:'")·~ ~ Frans1zca sozlii biiyiik Metro Goldwyn 

o~ertMoNTGOM"ERY 
i:an ch~ ~r~~~~OB ~e KAHRA· 

MANI. Canh resim. Aynca Paramount diinya 
haberlerinde Ncvyork-Londray1 tayyare ile 18 
saattc ge~en tayyareciler, Bek~isiz deniz feneri 

••••••••••••••• ve lspanya dahili harbi V.S. •••r 

I 

Kii~iik ve emsalsiz yild1z 

SHIRLEY TEMPLE'in 
JOHN BOLES 

ile beraber temsil etliti 

SHiRLEY ASi 
Frans1zca sozlii pek miikemmel ve cazip filmi 

Bu ak§amdan itibaren 

SA RAY 
sinemas1nda ba!1hyor. 

IIaveten : S 0 R' A T <; I L G I N L I G I - F 0 X 
•••• <;ocuklar i~in fiyatlar: Fotoy ve balkon 20. hususi 25 kuru~. --•r 
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Dif~UNCELER: 

Harp91 ve s~lhcu millet 
istanbul gazetelerinde okudum. Bir 

1ngiliz yaz1c1s1: cMilletleri harbc1 ve 
ban~1 diye ikiye ayir}Jlak yanll~tlr. 
<;ilnkti. rnilletleri harbc1 vc sulhcu ya
pan onlarm ba~mda bulunan idareci
lerdir> demi~. 

ingiliz yaz1c1smm bu fikrindc haki
katin bilyilk bir payi var. Elbette ki 
rnilletler harbetrnek istemczler. Falih 
R1fk1'mn bir yazismda dedigi gibi, 
her milletin eks~riyetini te~kil eden 
koylil, i~i. ~ah~:?.n namuslu miinev
ver blr hnrbin ate~i i~inde olmek ve 
Oldi.mnek istemez. 

Fakat, yukarda da soyledirn ya, in
gizli yaz1c1SI fikrinde hakikatin payi 
var. O kadar. Bunun tam hakikat ola
bilmesi i~in fikri daha derinle.,tirmek, 
kaynaklara gitmek lb1m. 

Bir milleti harbc1 veya sulhcu gos
teren, onu harbe silri.iklemek, yahut 
sulh i~lnde ya~tm!lk istiyen idareci
lerdir. Fakat bu idareciler nerden, na
s1l ortaya ~1karlar? Neden vc ne suret
le harb etmek istemiyen bir milletin 
ekseriyetini olmege ve Oldiirmege 
gondertebillrler? i~te as1l sorulmas1 

laz1m gclen su:il, derinle~irilmcsi 

icab eden fikir budur. 
cHarb insanlarm yaratih~mda var

du·• gibi mi.ilahazalar ilimden uzak, 
bizzat milletleri harbe siirilklemek 
istiyenlerin ilim kisvesi altmda etra
fa yayd1klan propagandadir. 

Biltiln beseri tarihte, bugiine ka
dur muharebelerin yap1lmi~ olmas1 da 
harbin ct1yneti be-?erde meknuz> ol
dugunu isbat etmez. «T1ynet be~erde 
meknuz cbedi> gibi goriinen nice ~ey
lcr onlan doguran sebebler ortadan 
kalkt1ktan sonra yok olmu~lard1r. 

cT1yneti be~r> kadar degi~en, kendl 
kendinl red ve inkar eden az nesne 
vard1r. 

Bundan dolay1 harb havasmm es
tigi bugilnlerde bir taraftan «milletle
rb harbc1 yahut sulhcu yapan sosyal, 
tarihi sebebleri ara~t1rmak, bir taraf
tan da bizzat harbi bir zaruret kllan 
illiyeti ka vramak gerektlr. Ve anla
rnak lb1md1r ki bu sebeb ve illlyet or
tadan kalkmad1k~ charbci idareci
ler> dnima var olacaktir. 

Orban Selim 

Ingiltere ile 
ticaret anla§masz 

Ankarada haz1rlanan tali
matname bu giinlerde 

gelecek 
Tilrk • ingiliz ticaret anla~masmm 

imzalanmas1 dolay1sile Ankarada ha
z1rlanan talimatnamenin bugiinlerde 
gonderilmesi beklenmektedir. Bunu~
Ia beraber piyasadaki hazirllklar goz 
onilnde tutularak yeni anla~ma hak
kmda alakadar makamlara bazi iza
hat gelmi~tir. Tacirler mi.iracaat e~e
rek malfunat almaga b39lanu~ ve In· 
giliz ithal!t~larile de temasa ge~erek 
bau maddeler iizerinde mutablk kal· 
rn1~Iardlr. Bu rnaddelerin ba.,11cas1 
bugday, kepek, ku~yemi ve sairedir. 

Yenl anl~a hem klering ve hem 
de takas yolile ihracata imkan vennelg. 
tedir. Boylelikle fazla ihracat veya it. 
halattan miitevellid bilyiik blokajm 
oniine ge~ilml~ ve herhangi bir takas 
priminin ~1kmasma meydan verilme
mi_, olacakt1r. 
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Tacirler fazla ihracattan dolayi para
nm klering yolile gii~liikle almdlguu 
gordiikleri takdirde rnuayyen madde
ler i~in takas yapablleceklerdir. ~ayed 
takas artarsa bundan kurtulmak i~in 
satI~lar kle1ing yolile de yap1labilecek
tlr. 

SOZUNDE DURAN 
Bir giin bir gen!;. Man!;ester olelin

de, mc~hu1· bir ~ntOzil ziyaret etti. Ka
dma bir deste nota verdi, soma piya
noya ge~p ~ald1. 
Me~ur ~antoz bu rnelodileri dinledi 

ve oerhal i~e yaram1yacaklanm anla
d1; fakat genci te~vik maksadile ~ay 
pasta ismarlad1, ~urdan burdan ko
nustu, sonra kendisi piyanoya ge~ti, 
birka~ ~ey ~ald1: 

- Eserlerinizi boyle gosterrnelisi
niz. Bu yolda gah~m1z, muvaffak olur
sunuz, dedi. 

On senc sonra Noel Kovard, telefon
la Ivy Sent-Helieri buldu ve kendi
sini His Majesti tiyatrosuna davet et
ti Bestelcdlgi bir reviidc b~ rolU oy
nnyacakti. Kovard, ivy'nin soyledlgi 
yolda yuri.imi.i~ ve rnuvaffak olmu~tu. 

"URENBERG GECELERi 
M. Hitlerin nutkunu Niirenberg'de 

250,000 ki¢ dinledi. 
Eh, diyeceksiniz, nutuktan sonra 

Ntirenberg geceleli bir alem olmu~tur, I 
f1~1Inrla biralar i~ilmi~tir, barlarda, 
meyhanlerde dans edilmi~tir. 

Hayn·, geec saat birden sonra Ni.i-
1·cnbcrgin hi~ bir yerinde, tek yudum 
i~ki bulmak imkam kalmam1~. gilnkil 
o saatten sonra, bira dahil, i~ildyl 
mcnetmi~Ier ve asker! i.iniforma ile bar
lara, meyhanelere girmegi de yasak 
ctmi~Icr! . .. 

J,El'J,EKLER NEREDE? 
Ge~enlcrde bid sorduu: 
- Yahu eskiden istanbulda blr 

~k leylek goriinilrdii. O me~hur kar
tal - leylek harblndcn sonra istan
bulda leylek azald1, nereye gittiler! .. 

O zaman cevap verememi~tim. Bu
gtin buldum. Meger leylekler ~arld 
P1usyaya gitmi~ler. Bu yaz Hohen
zolem civarmda 60,000 leylek var
nu~. Her koyde 15 - 20 leylek yuva
Sl sayilm1~. Be~ hanelik bir koyde 
bile on blr ~ift Ieylek, 43 yavru bil· 
ytttmu~ler ... 

, 
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EDEN \"E CIANO 
Cenevrede toplanacak Milletler ce

rniyeti toplant1smda Italyay1 temsil 
etmek ilzere Kont Ciano gidecektlr. 
Kont Ciano Mussolininin darnad1 ve 
italya D1~ bakamdlr. Son Hab~ har
binde italyan hava kuvvetlerine men
sup Fcclailer flotillasmm kumandaru 
idi. Hab~ seferinden sonra Cianoyu 
Mussolini d1~ bakam yapnu-?ti. Bu su
retle Ciano Edenin rakibi olmu.,tu. 
Ctinkil o zamana kadar dl~ bakanlar 
i~inde 39 ya$lllda olan Eden en gen
ci idi. Halbuki Ciano hariclye veldli 
olunca en genci o oldu. 33 ya~mda idi. 
Bu iki bakan arasmdaki gen~Iik reka
betinin ne derecede bilyiik oldugunu 
anlamak i~in 9u vak'ay1 bllmek gerek
tir. Bir rniiddet evvel Ciano klzam1k lr!· 
kararak hastalanm~ti. F.den Cianonun 
kizam1k ~1kard1gm1 i~itir i~itmez da
yanamam1~ o da derhal hastal~ 
ve klzam1k ~Ikaracak kaclar gen~ ol-
dugunu rakibine ispat etmi~ti. 

~EFKAT l'\IAKi1'"ESi 
Bakal1m daha ne kadar makinele~e

cegizl ... Bundan sonra ~efkat ve mu
habbet derecesl ol~i.ilebilecek. 

Bilkre~ profesorlerinden Jorj Marl
sor bir alet lead etmf~; birinin kolu
nesko sinir mlitehass1s1d1r. Bu profe
na iki plaka yap1~tmhyor ve bu kur
~un plakala.F bir telle bfr galvanomet
reye baglamyor. 

Profesar blr listede islmler okuyor, 
sevgilinin ismini okuyunca, l~e yilksel

rnege ba~llyor ve bu suretle ~efkat ve 
muhabbetin derecesi anla~yor ... ~I 

CEN ZE PARASI 
Amerikada hayat ucuzmu~, amma 

cenaze masraf 1 ~ok pahalI. 
Yeni ne~redilen bir istatistige gore 

uc sene zarf mda -iktisadi buhrana 
ragmen- Amerikada cenaze merastm
lerl i~in 400 mil yon dolar sarf edilmif, 
bu rakkama 40 milyon kitabe 60 mil
yon da ~leek masraf ilave edilince 500 
milyon dolar ediyor. 
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Maraf (~)' - Mar~ harblnde ~hid d~en kahrama~lar . i~ln asrl 
1nezarhkta cok giizel blr abide yap~ ve ~ehldlerln kemiklen ab1de~in or
tasmdaki bo?luga dokiilmii~tur, Abidenin siltunu noksand1. o da bugunlerde 
gelecek ve dikilecektir, 

Yukandaki resimde ~ehidler abidesini yap1llrken gorilyoruz. 

Diger taraftan anla~marun bir mad
desine gore muahedeye bagll olmayan 
maddeler i~in de iki hiikumetin mu
vafakatiyle takas yap1labllecektir. 

ingiltereden ithal edecegimiz mad
delerin b~llcalar1 makine, demir mn
mulAtl, pamuk ipligl, mensucat, kim
yevi maddeler, tibbi miistahzarat ve 
sairedir. Anl~ada bu maddelere ay
n ayn kontenjan verllmi~tir. 

Giimriik i§leri 
Almanyada tetkikat 
yapacak iki memur 

bugiin gidiyor 

B. l\ledhl B. Cevad 

Oalata. giimrtik mildilrti Med.hi ve 
salon mi.idilrU Cevadm giimrtikler hak
klnda ctiid ve staj yapmak iizere alt! 
ay mi.iddetle Almanyaya gidecekle
rini yazm1~tlk. B. Medhi v.e Cevad bu
giin Romanya vapurlle Istanbuldan 
hareket edeceklerdir. Almanyada giim
rilk te~kilft.tm1, Hamburg serbes lima
mru, Ber}in gilmrlikler merkezi umu
misini, kara giimriiklerini tedkik ede
cehler, bUhassa muamelenin basitle~
tlrilmesi hakkmda tedkikat yapacak
lardtr. Almanyada bulunduklan rnud
det zarfmda raporlar gondereceklerdir. 
Iki k1yinetll ve Hsan bilen memuru
mumn yapacaklan tedkiklerin fayda-
11 neticeler verecegi ~ilphesizdir. 

flumrilklerin yakmda Galataya nak
ledl!eceklerl malUmdur. Bu nakil bitin
ce Almanyadaki tedkilerden alman ne
tlceltre gore i~ gori.ilecektir. 

Ev ve eli~leri sanayii sergisi 
haz1rhg1 

Ankarada a~llacak olan ev ve eli~le
rl sanayi sergisinin hazirllklarma de
vam edillyor. Ki.i~iik sanat erbama ko
layllk olmak iizere sergiye i11tirak ~rt
lanru havi gi.izel bir bro~ur hazirlan
mI~t1r. 

Sergiye istanbuldan i~tirak etrafm
da gor~mek i.izere ~hrimizde sergi 
i~lerlle me~gul olan zevat vali Muhid
din Usti.indag1 ziyaret etmi~erdir. Bu 
gorti~elerde yeni bazi kararlar alm-
1m~t1r. 
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EC:Z~_NdDE . -

BAYLARA CKSAYT 
SATILI~ . . 

Sahife 5 

Hagatzmzz naszl ge~igor? 

Tiyatromuz fena. degil, 
te1ekkiile dogru gidiyor 

Otobiisiin i~ini fena bir koku ald1 
~ocuk iistiinii ba11n1 kirletmi§ H 

Kii~iikken en ho~uma giden yazi 
cEzik palamub hikAyesl ldl. Oyle icl· 
me dokunmu~tu kl, bu yazi ... Bun\Ul 
i~ 'Ost.ad Huseyin Cahidi ne zaman 
gorsem bu eski hikl\ye akluna gellr. 

Ak s~lan ve zeki gozlerine bakaraJi 
kendisine sual sorarken gene o ~kt ya
ZISm1 hatlrl1yorum. c:Tereclye tere sat
mek> diye me~ur blr soz vardlr. Bu· 
giinkil Bab1~Unin agabeyi sayllan bU· 
yilk bir gazetecinin kar~ismda gaz&
tecilik yapmak da ~Ok ZOrtn\14 .•• 

- Nasll dinleniyorsunuz ilatadun .. 
- Kitaplanmla yoruldugum zaman 

bah~eye ~klyorum.. bahs;emde ~s;ek· 
lerle me~gul oluyorum .• bah~emde yo
ruldugum zaman kitaplanma gldlyo
rum. Bu ikl degi~ik ~al~a arasmda 
dinlenf yo rum. 

- B~mw nasll dinlendiryorsunuz? 
- Senelerdenberl bu b6ylecllr. Yalms 

y1lda bir kere Karadeniz klytlanna 
~oyle ku~itk blr seyahat yap1yorum. 
i~te bu blraz b~1ma si.ikO.n verlyor. 

- B~ zamanlanmzi n~ll ge~irlyor
sunuz?. 

- }jemen bo~ zamamm yok glbi ... 
Sinemaya gitmege vakit bulanuy<>j 
rum .. hafta blr bric oynanm ... Ara Sl• 
ra da tiyatroya gidiyorum. 

- Tiyatromuzu nas11 buluyorsu
nuz? .. 

- Fena degil.. t~ekkill hallne, te
~ekkUI etrnege dogru gidiyor .. 

- Nas1l egleniyorsunuz?. 
- Dilnyanm halinl seyrederek e~le-

nlyorum. 
- Herkes istanbulun eglenceslzll· 

ginden ~ikft.yet ediyor .. haklkaten ts
tanbul eglence namma s1f1r alacak bir 
~ehir degil midir?. 

- Yalmz istanbulda degil, Tiirkiye
de eglence yok ... Fakat bizde eglence 
hnyatm1 uyandumak bir kararla, bir 
programla olacak ~y degildir .Id •.• Ya
nt cglenceyi ayag1m1za kimin getlrrne
sini beklersiniz?. 

- Mesela bclediye ... 
- Belediyenin o kadar ~ok yap1la-

cak i~i var ki, bunlann araSinda carnan 
bize eglence getir .. > dlyemeyiz .. 

Sonra belediyc eglenceyi ayag1m1za 
getirse bile bunun omrii. bir nefcslik 
olur. Eglenmek her~eyden evvel bir pa
ra meselesidir .. . Refah olursa, para o
lursa, eglence kabiliyeti olursa eglcn
ce kendi kendine gelir. Kendi kcndine 
dogar ... Farzcdiniz Jd belediye en bil
yiik, en miihim eglenceleri bize getir
dl... Bunlardan ka~1m besleyebilhiz?. 
Hangisini y~atabilirlz?.. Buglin in
sanlar eglenmeden evvel ylyeceklerl 
yemegi du~i.iniiyorlar. 

Sonra heniiz bizde gcce hayatl diye 
bir lhtiya<; do{;;rn1anus. Gece hayatm1 
sevmiyoruz. heniiz g~cc hayatma ah~
mam1~1z. Bizdc ka~ ki~i vard1r ki, aile
sini ahp lokantaya, bara giderek yemek 
yer?, .. Gitmek istese bile vereccgi pa
ranm hayali kar~1smda gi tmez. 

Ben bugimkii eglencesizligin scbe
bini paras1zhkta buluyorum .. 

- Bizde yalmz cglenmek, gecc ha
yati degil, gezmck de bil' ihtiya~ haline 
girmemi~ ... 

- Nas1l girsin ki, l.mnun rnuhtelif se
bepleri \'ardir ... Mesela ben bu sene 
karar verdim. Me~hur Zigana dagmm 

. i da bir Hamsi kbyii varmi~ diye i.~i
tirdlm. Buras1 diinyanm en ~airane 
yerl imi~ ... Sonra Tneboluda son dere
-ce gi.izel Ecevit varm1~. Gideyim evvern 
~u Hamsi koyiinde kalaynn dcdim .. bir 
kcre pasosu filan olmayan bir adam 
i~in yol son derece pahah .. 

Yalmz Trabzondan Ziganaya otomo
bil 20 lira.. 70 kilometrelik yer.. bin 

Hiiseyln Cahid Yal~m 

Kadm iner, c;ocugun kirletUgl ga.. 
m~1rlan uzun uzun y1kai;. ve slz be~ 
lerslniz .•• 

Tasavvur edin.. benim eklence ill" 
yahatim bu ..• 

Nihayet Hamsl koyiine gellrs1nls.., 
Koyde hi~ de ilmid etmedittnlz~ 
temiz blr otel bulursunuz .• yemek 
dukca temizdir. Fakat odamzda 
blr karyola ve tek blr tahta san 
den ba.,ka blr '61 yoktur ... 

Gi.inlerce bu tahta sandalyentn 0., 
tunde cUmdik oturamaZS1111S ya ••• Jiit. 
buki ben oraya blr hafta gegtrmek U.. 
ze gel mi~ .•• Manzara katlyen tsvf04 
reden farks1z ..• I.Akin her giln Yalmu& 
hcrg(in sis ... 

Odamzda da konfor namma blr t.ali
ta iskemle ... Konforsuzluk daha otu., 
racagiruz iskemleden ba.,llyor .. ya~ 
mz derseniz somyasiz Ye blr tahta ~
zerine yapllnu.~ .. 

Bu vazlyet ipnde bir hafta g~lrebl-
lir mlsiniz? Bahusus ki seyahatten me.JD. 

sadlmz eglence olursa... Ben de bm 
haf ta ge¢rmek crnelile geldigim bu 
yerden ~bucak dondilm .. 

Vaziyet hemen her ycrde ayni gibi
dir ... 

- Pcki Avrupaya seyahat .. 
- Her memleket araSindaki doviz m• 

seleleri de Avrupa seyahatlerinl ~ok 

mu~killle~tirmi~tir. Sonra en kil~uk 

bir Avrupa seyahati gene epey paraya 
mutevakklft1r. Halbuki ge~im darln,r 
rn1~tir. Zaten eglenncesizlik, hayatJ
rn1zm diger cephelerlndeki cans1zhk 
bu ge~min gii~lc~mesi yilzimdendir. 

Biraz da ustadm ~ah~a usullcrin
den bahsettik. 

- Nas1l c,;ah~yorsunuz? Yaz1 sinir
leriniz var m1d1r?. 

- Hi~ bir yaz1 sinirim yoktur ... Ga
zetecilik haytmdaki otomatik ~ah~ma 
bende yaz1 siniri diye bir ~ey bH"akmn-
1m~t1r. Eherir ki rahnt bir masa ol
sun . . Saatlerce ~ah~abilirim .. 

- Neler okuyorsunuz?. 
- Ne bulursam ... Bilhassa sosyal V9 

ekonomik eserler .. siyast hukuka dair 
olnn eserler .. . 

- Ti.irkQe .. yeni ~iir, roman, ve saint. 
- Yeni <;tkan eserlerin hepsini o-

kumaga ~al1~1yorum. Biliyorsunuz, 
«Fikir Hareketlerbnde bunlarm ten-
kidlerini yap1yorum. 

Suallerim kar~smda bilyiik gazete
clnin i~inden cbu da gazetecilik mi ya
p1yorum samyor» demesin diye mulA
kahm1 burada kestim .. . - H. F. Es 

diginiz otobiiste ba~1mza nelcr gelmez . •••••••••••••• .. 
~torun yanma bir kan~11k yere s1gi- Ankara mekteplerine 
mrsm1z .. arabamn i~i hemcn doludur. 
BiI·az sonrn i~eride bir kad.lnm ~ocugu 
viyak viyak aglamaga b~lar. Blr mi.id
det ge~ince otoblisi.in i~ni son derece 
berbad bir koku a11r .. gocuk iistuni.i ba
~m1 kirletmi~tir. Kadm ~ofOre: 

- ~u derenin kenarmda dur biraz .. 
diye seslenir.. derenin kenarmda du-
rursunuz .. 

Biitiin mektep kitaplan gelmi~
tir. izdihama mahal b1rakmamak 
i~in ~imdiden Ankarada mnarif 
vckweti ka~1smda (AKBA) kitnp 
e\•ine miiracaat ederek kitap ve 
defterlerinizi alnuz. En mii aid 

~I . eraiti orada bulabilirsiniz. 
Teldon: 3377 
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Diyar1bekirde maarif 
hayab ~ok- ilerledi 

Lisenin talebe mevcudu 804 dur, Ilk 
okullann binalar1 plana gore yapllmu1t1r 

Diyanbeklr 

Diyanbekir (Ak~m) - Dfyanbe
kirin nilfusu gi.indcn giine artmakta 
ve ~hir her sahada ileri gitmektedir. 
Diyanbekirde maarif hayatl ~k ileri 
gitmi~ir. Eski blr ilim merkezi olmak 
\"e blr ~ok mc~ur simalar yeti~tirmi~ 
bulunmnkla arulan Diyanbekirde lise, 
orta mcktep, sannyi mcktebi mcvcut
tur. 

Bir muddct kapanan lisc 932 de ye
nidcn a~llm1-1>tlr. Memleket maarifine 
buyfik hizrnetleri dokunan llsemizin 
mevcudu 804 dtir. Talebcden doksan 
dolruzu klzdlr. 

Ortay1 da muhtevi bulunan lise ya
tilid1r .. Yatlll talebe mevcudti yilzdlir. 
&>..lonu olmadlgi i~ milsamereler 
askcri mahfclde ve.tilmektedir. 

Sanayi mektcbi ~yle ooyle on be~ 
acnelik bir mil~ssesedir. Son ii~ scne 
Z2.rfmda olduk~a tckemmiil eden oku
Jun tnlebe sayw yet~ be~ olup atel
Jclen c;ok mu:itazarnd1r. Mektcp bu 
yil husus1 muhlsebede.n ml!arif vekA
letine devrolundugu i~in daha fnzla 
al&.ka gormti~iir. 

Merkezde tam t~Ath be~ ve her 
kaza merkezinde bir ilk okul vardir. 
Koylerdc.>ki on blr okuldan sekizi be
ter dershanel•dir. Mektep binalanrun 
hemen hepsi muntazamd1r. Kaza ve 
koy!erdekiler de plc\na uygun olarak 
yap1lnu~tir. 

Merkezdeki talebe sayis1 455 i klz 
olmnk uzere 1559 dur. Kaz!llarda ytiz 
yetmil? lkisi k1z olmak uzere 878 ve 
koylcrde 77 si klz 664 talebe vard1r. 
Son sm1f vaziyeti: Merkczdc 171, ka
zalarda 65 ve koylerde 55 dir kl, ge~en 
yildan fazladlr. Bu mektcplerde 86 
ogretmen ~al1~aktad1r. 

Merkezdc bir de ana mcktebi var-

OLUN CEYE 

lisesi binast 

dlr. Hususidir, talebe saylSl otuzdur. 
936 de.rs yill ~da bir klz enstitii
sii a~llacak ve burada d~, iltil ve 
~pkaclllk g0sterilecektir. 

Miidiiriyete bagh iki dlki~ ve bi~ki 
yurdu vardir. Bunlnr her scne munta
zaman sergiler a~maktad1rlar. 

REStM SERGISt 
Halkevlnde, amator rcssamlannuz 

taraf mdan a~1lan reslm sergisi iize
rinde tetkiklerde bulunan hakem hc
yeti karanm vermll?, sergidcki yedi 
rcsim grupundan birer birlncl se~
mistir. Bu suretle birincilik kazanan
lar~ Hnlkevi tarafmdan birer miina
sib hediye verilecektir. 

Hakem hcyeti taraf mdan se~ilcn 
tablolar bay Salihin (tayyarecisi), 
bay Hulllsinin {Mata Harisi), bay Ke
nanm (Halici), bay Ziyanm (Hazo 
kadmlan), bay Sadlgm (Nil k1y1lan) 
bay Tevfigin (bir gcce manzan1si), 
bay Turgudun (Yel degirmeni) ... Ay
nca ziyaret!(ilcrin de kanaatlerini og
renmek i.izcre scrgi mahallinc konu
lan rey kulusu a~1farak rcyler tasnif 
edilm~ neticcde zlyarc~ilerin, birin
ci derccede bay Ziyanm (askeri tefti~ 
tnblosu) nu, ikincl derccede bay Tcv
f!gm (mahcubiycti) ni, u~ilncii dcre
cede bay Huli'lsinin (Diyanbekir sur
lan) m, dordilncii derecooe bay Kena
run (Qanakkalesi) ni takdir ettikleri 
nnla~lm1~tlr. DJge1· tablolann bir ~o
gu da begcnilmi~tir. 

Haber ald1gtm1za gore Halkevi, 
amator ressamlar arasmda bir miisa
baka daha a~acaktir. Bu miisabaka 
¥>yle olacaktir. 

Halkevi tarafmdan, kendi gayesine 
uygun iki mevzu vcrllecek, bu mev
zulan rcsim halinde en iyi ifade eden-

KADA RI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD K ARAKURD 

Sast be~ ... Bulcnd gozlcrini k1rp-
madan u~ saattir uyuyor ... Yiiziinde 
hnf1f, pen be bir renk var ... Dudnkla-
nmn u~uk sanllgmda kii~iik, kti~iik 
kirmlZl lekelcr .. . Sa~lari yastigin i.izc
rindc blr yumak ipck gibi dag1lmi~ 

'lu uyor .. . 
Ince bir ses: 
-Agab y!.. 
Go lerini a1;1yor ... 
- Ag by!.. 

- Uyu) or k:Iz1m agabcyinl.. 
K" pikl ri gozlerinin etrrumda :tial-

ka h lka golgel r yap1yor ... 
-Dnd1! .. 
- Soylc mel gim nc emrcdiyorsun? 
- Bir yudum su verir misin, i~lm 

yan1yor ... 
- Portakal ~rbcti var klzun onu 

J~I.. 
lhtiyar kadm titi-eyen ellerile onun 

dudaklart113. bardaktan damla damla 
~ ti ror .. . 

Ye r dad1• .. 
K l ri k ndi k"ndinc kapam-

5 r ... Gozlerinl yumuyor ... Gene da-

Tefrika No: 76 ___ _, 

!Ip gidiyor! .. 
Sa bah oluyor ... Islak pencerelerin 

iizelinde eriyen sis ve duman par~a
lan ... 

Gilriiltti ... Sokalt kap1Sl tarafmdan 
gelcn bir anal1tar gi.irtilttisil ... ihtiyar 
dadl derhal dogruluyor ... Gozlerinde 
deh~et ve korkul .. Fnkat yilrilyemJyor 
kl baksm! .. Gelen sesi kulaklarile de
gil, gozlerile dinliyor! .. Bir dakika ... 
SOkak kap1Sl c~at dlye a~tl1yor vc 
kapamyor ... Kimdir bu ir;(eri gircn ... 
Ayak sesleri... Merclivcnlerden ag1r 
agir bir a dam yukari ~1klyor... Sesler 
yakl~1yor... Oda kap1s1.. . Tokmak 
yava~~a oynuyor ... Kap1 aralamyor ... 
Paltosunun yakas1 kalk1k, sa~lan da
gzlm1~, ytizil sapsan bir hayalet, peri-
~ b!r haldc i~eri giriyor ... 

Dadlmn bogazmda dilgiimlcnen 
boguk bir ses ... 

- Bedrl, nereden geliyorsun bu va
kitte? .. 

Cevap yok ... Yal'llZ kam ~ekllmi~ 
bcyaz dudaklar uzc1indc, ince bir inil
tinin titrcyil?ini duyuyoruz ... 

-- -
Kilis imar ediliyor 
Kanunuevvelden itibaren 

elektrik tenvirab da 
ba~hyacak 

Kilis (A~am) - Kilis otedenberi 
beklecllgi ve milstahak oldugu umran 
vc terakkiye cwnhuriyet htikfunetimi
zin musip 1craat1 sayesinde kavu~ma
ga b~lanu~tir. Hudud iizerinde ilk 
Ti.irk kasabasi olmas1 itibarile dost ve 
dil~ana kar~1 baklms1z ve harap bir 
halde kalmas1 bi.itiin he~ehrileri dii
~iindiinnekte idi. <;al1~kan belediye re
isimiz bay iZya Giires riyaset sandal
yesine oturur otunnaz gordugii bu nok
sanlan telafiyc b~Ii;inw;tlr. ilk il? ola
rak memleketin tanzifat i~leri dilzeltil
mifl ve tenvirat i¢ i~in de derhal f aa
liycte g~ilerek bir miiteahhfde ihale 
edilmek suretile -1>ehrin 1 kanunuevvel 
936 dan itibaren elektrikle tenvir e
dilmesi teka1Tiir cylerni~tir. Santral bi
nasmm temel atma rcsmi yap1lm1~tir. 

Memleketin en giizel yerlerini kap
layan harebeler minimini yavrulanm1-
zm vc ailelerimizin serin nefes alaca
gi ve istirahat edecegi birer park hali
ne ~evrilmi~, sulann a~1kta akt1gi bir
~ok caddelcrimiz 1Ag1m ve kaldlrma ka
vu~ul? cumhuriyet meydam kam.i
len ~larla diif}enmi~tir. Biiyilk bir ha
raretlc devam eden bu imar faaliyeti 
~eh1in yi.izilnu tammruyacak derecede 
degi~tirml~tir. 

Evvelleri bak11ruz.s1zl1k ve pislik yiiziln
der. has1l olan bir~ok sarl ve miizmin 
hasta!1kar bu sayede tamamen ortadan 
kalkml~t1r. Hilkumet tebabeti vekale
tindc bulunan trahom milcadele tabi
bl S1dkl Yilcenln bilyUk blr feragatJ 
nefis ve sonsuz blr vazif e a~kile bu hu
sustaki degerli mesaisi her tiirlil tak
dirin f evkindedir. 

Belediyemizin bu ate~in faaliyetini 
candan alkl~lar ve baklma muhtag l1e
hirlcrimizin bay Ziya Gi.ireS\ gibi ~a
ll~kan ve k1yrnetll birer belediye relsi
ne kavu~maslill dileriz. 

_..""ltlllttetltlllHllHIUIHllllHllllUllllUtlllt""'t""'"'llllHIH ... __ _ 

ler arasmda miisabaka a~1lacak, bi
rinciligi kazanana biiyiik bir ikrami
ye verilmckle beraber tablosu da Hal
kevi namma milbayaa edilecektir. 
Sergi komitesi bu miisabakc. i.izerinde 
programm1 haz1rlamaga verilecek 
mevzulan tesbit ctmege ba.,}anu~tir. 

Mtisabakamn yakmda a~1lacagi tah
min cdilmektedir. 

l\IELAllAT CEl\IAL SERGiSi 
KAPANDI 

cMelahat Cemal bi~ki ve dik4 yur
du• taro.fmdnn Halkcvinde ac;1lan 
cdiki~ ve nak1~ sergisb diin kapandl. 

Yurdun bir yill1k mes~lsini goste
ren bu sergi bir hafta i~lnde yilzlerce 
yurdda~ tarafmdan zf yaret vc takdir 
edilmi~tir. Yedi aile k1zmm bir yilltk 
cl emegi olan bu eserlerdc cidden gfi
zclleri vardlr. 

- Bir damla su dad1, yaruyorumL. 
Kadln yurilmege ~l?1yor... Bcdri 

s1rtmdnki islak paltoyu bir tarafa ata
rak kancpenin iistilne y1g1hyor ... Yii
ziiniln san rcnginde beyaz lekcler ... 
Suyu yudum yudum i~iyor ... 

- Neredeydin oglum, neredeydin 
bu vaklt. 

- Sus dadll.. 
-Bedri! .. 
ihtlyar kadmm gozleri bilyiiyor ... 

Sesinde yirtilan, burkulan bir s1zla-

y1~' ·· 
- Bedri; soyle neredeydin? 
- Uyuynmadtm. Biraz hava almak 

i~in dl~n ~ktlm. 
- Yalan soyliiyorsun! .. 
- Sus dad1; uyandlracaksm!.. 
- Bcdrl korkuyorum, Allal1 a~kma 

soyle! .. 
- Sus diyorum dadl sana; uyandl

racaksm simdi !.. 
Kadm, ~endeliyerek ona dogru yak

la~1yor ... Bedrinin oturdugu kancpc
nin oniinc geliyor. Dlzlerini biikilyor ... 
Kendinl onun ayaklarmm altma b1-
raklyor ... Snnllyor ay:iklanna!.. Ag-
1Jyor .. ihtiyar gozlerinde kuruyan son 
ya~lan akltarak aghyor ... 

- Bedri; soyle yavrum, ~u kalbi 
par!;alamm ihtiyar, talihsiz dadma 
soyle; ne yaptm geccnin bu karanllk 
saatlerindc yalmz ~na!.. 

Artlk Bcdrinin mukavemet eden 

Muamele vergisi 
Sanayiciler toplant1lar1na 

devam ediyorlar 
Muamele vergisinde tadilat yap1lma

SJru isteyen sanayiciler Ticaret odasm
dald toplantllarma devam ediyorlar. 
~imdiye kadar konserveciler, makar
~acilar, biskiiviciler, pamuklu iplik 
yapanlar, kum~~llar, 1triyat ve kolon-

yactlar, en son olarak da Ja.stikciler top
jannu~lar ve dileklerini Ticaret oda
smn bildinnsilerdir. 

Umwniyctie sanayicllerin dileklerl 
U!:( klSlmda toplanmaktadlr. Bunlarda.I\ 
bhi mevadd1 iptidaiyeyi harigten ge
tirip buracla i~lcyenlerindir. Bu klsnn 
sanaylciler muamele vergisinin mal 
gumri1klerdcn ~ckilirken gfumiik re· 
simlerile beraber tahsilini isteml~ler
<.lir. Herhangi bir ka~ak~Il1ga mani o
lunmas1 baklmmdan alakadarlar bu 
fikri makul gormemektcdirler. 

i.!~inci klsun, cam mamultlt1 iizerine 
i~ yapan sanaylclerdir kl, bunlar ver
b1nin fabrlkalardan almmas1m ilerl 
si.innck1 edirler. iptidai maddeleri ta
mamen dahilden tedarik eden ugilncil 
kls1m sanayiciler lse mtiteaddid flkir
lerde lmlunmaktad1r. Alflkadarlarca 
en makuJ gorillen ~ekil degirmencile
rin tabi c,lduklan muamele vergl:rine 
ruddJr. Degtnnenciler bugdayi koru• 
ma vergisi muclbince kap1 kontrolu ta
bir eclilen bir usule tabidirler. Bu kon
trol yapllirken deginncncilerden mu
amue vergisnin guval b~ ve tup
tan ahnmas1 muvaflk gorillmektedf r. 

Dll.5llnti.len ~llerden blri de bug
daym satu; piyasai ilzerinde vergl 
tarhedilmesidir. Tedldkat sonunda en 
muvaf1k g6r,:len ~ekil vekfilete blldl· 
rilecektir. 

!>iger taraftan, b~ beygir kuvvetin· 
den ~agi u1&n fabrikalarm muame
le vergisine tibl olmamalar1 bei; bey
girden yukan kuvvctte ~al~ miles
seseler arasmda ~kAyetleri mucip ol
m~tu. Br~ heygirden ~gi Jruvvettekl 
f abrikalann istlhlAk vergisinden d? 
istisnasi yilzilnden bu ihtilft:f devam 
etruekt.:Uir. ~anaylcler hepsinin ayni 
kanuna rn.bi tutulmalanm ve arada· 
ki beyglr ~uvveti farlonm kaldmlma
s1ru istemektc dirler. Bu cihet de ayr11·a 
tedkik edilmektedir. 

Sadik beygir 
6Ien binicisinin ha§I 

ucunda nobet beklemi~ 
Izmir (A~) - Izmir clvannda 

Bozyakada Pa~a mezarllg1 civannda 
Seydikoy yolu i.izerinde ihtiyar bir 
adam cesedi bulunmu~tur. Hilseyin 
admda (70) y~mda bir ihtiyara aid 
olan bu cescdin yam b~mda bir de 
beygir beklemekte idi. 

Yaptlan muayenesinde kalb dur
masmdan olen Hilseyinin, at ilzelin
den dil~rek orada kaldlgi ve sadlk 
atmm da yam ba~mda beklemekte 
oldugu anl~1lnl~tlr. Viicudu iizerin
de de hi~ bir yara ve bere goriilm~ 

mil1Ur. 

son kudrctleri de tiikeruni~tir. Tuta
rmyor gozlerinin y~ml .. ~veri
yor birdcnbirc! .. Titreyerek, samla
rak kendini ihtiyar kadlrun kucagma 
at.Iyer ... Sar1hyor onal.. Beyaz sa~
larla ortillil ~rm onun gogsimc gO
milyor. ~1yor bir gocuk gibi agla
maga! .. 

- Sorma dad1 sorma! .. Bana arbk 
bir ~ey sorma!.. 

-Bcdri!.. 
Cevap yok. .• Yalruz sinsi sinsi ya

gan yagmurun, topraklar tistiindc ~1-
karrugi sesler!.. 

Tele bir sual! .. 
- Oldti mil? 
- Evet! .• 

Bir saat sonra 
Ayni oda, ayni dekor, aynl insan

lar ... Yalmz perdelerin arasmdan da
ha lruvvetli bir ~ giriyor .pmdi ... 
Bulutlar i~den s1ynlan bir talum 
lank, kii~ilk giin~ par~alanl .• 

Bedri b~ kollanrun arasmda b1r 
saattenberidir oyle duruyor ... ihtiyar 
dadI karyolarun ucunda mumya gibl 
sapsan ... 

- Bedl"i kimse gordii mil senil.. 
- GOrdillcr dadl! .. 
- GOrdiller mi?, 
- Evet! .. Bir kadm gordi.i. 
- NaSil kadm? 
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KADIN KO$ESI 

M<ev~omDok 
mant©> 

Mevsimlik gri yiinliidcn manto. 
E~1 gridir. Dilgme, kcmer ~anta, 
ve eldivenleri siyahtlr. 

lflHf f lllt lllUU llfl I IUUllllllllltlllll 

Tokatta emraz1 zOhreviye 
ile mOcadele 

Tokat (~am) - f?ehrim.izdc zUh· 
revi hastallklarla miicadele ve miira
caat edcceklerl meccanen tcdavi et
mek i~in bir emrazi ztihrevlye dispai1· 
seri a~tlm1~tir. -----

Erzincan mezbahas1 
Erzincan (A~am) - Erzincan mcz~ 

bahasmm laboratuan igin lSillarlanan 
aletler gelmi~tir. Bunlar arasmda bir 
mikroskop da vardlr: Mezbahada et· 
lerln muayenesine r;ok dikkat edildigm,. 
den halk s1hhi ve temiz et yemekte· 
dir. 

Zonguldak Halkevi 
Zonguldak (Ak~am) - Halkevi 

b~kanhgma, Parti vilayet ilyelerin• 
den Alon Karaoguz se¢1~tir. Bir 
ka~ giln evvel Boluya bir gezi yapan 
Halkevi Sporculan bugi.in Zongulda~ 
ga donm~lerdir. I 

Boluda hararetle kaqtlanan gen~ .. 
Ierimlz, ora sporcularile muhtellf mil .. 
sabakalar yaprm~lardlr. Gezi ~ok eg .. 
lenceli ge~ml~ ve sporculanm1z i~n 
istUadell olmu~tur. 

- Uzun boylu blr kadm! .. 
- Seni taruyor m1yd.1 acaba? .. 
- Bilnlem, ben tarunuyorum. 0 Yf!4 

re yuvarlandlktan sonra hayklrarali 
iizerime atlld.1. Ben ka~tlm... ., 

ihtiyar kadm sustu. Dudaklari tit-
riyordu. Yanaklanmn iizerinde kl.i~i.U:. 
beyaz goz ya~lari ... 

- Ya tan1d1ysa Bedrll .• 
- Bilmem dad1I.. 
- Ne yaptm Bedri, ne yaptml .. 
- Ne yapayim dad1, elimde degn .. 

di!.. . 
- Biliyordum ben bunu Bedrl!.. 
Kadln fazla soyliyemiyor... Sesi 00.. 

guluyor ... Bogazma bir ~yler t.Ikam .. 
yor ... Susuyor ..• 

- Bedri!.. 
GOzlerl buyilyor ... B~ ona ~evf .. 

rlyor ... Ciddi, agrr emreden blr baklf!. 
- Bedri; olan oldu, ~aresine bakt 

mak lazim! .. 
- Neyin ~esine dadll .. 
- Kurtulmarun!. 
- KurtuJmanm nu? 
- Belld bu kadm senl ~t1r. 1 

- Bu takdlrde ne yapllabilir? ·, 
- Derhal buradan gitmelisin? 
-Nereye? 
- Seni kimsenin bulamlyae$ bl( 

yerel .. 
- DadJ, ne demek istiyorsun? 
- Ka~ demek istiyorum. 

.(ArkaSI var)~ 
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Rakibesini diiven, kocas1n1 maviye 
boyayan gen~ 'bir kad1n 

Mahkeme kad1n1 
ettirdi, hakim kocaya 
~1k1~t1. Kad1n binlerce 
tebrik telgraf1 al1yor 

ingilizlerin soguk kanhllkla11 her 
tnrafta mc{ihurdur. En tehlikeli bir 
anda bile bir ingilizin soguk kanhh
g1m muhafaza ettigt darb1 mesel ha
lindedir. Ingilizler de bu hassalarm1 
cok iyi bihrler vc bununla iftihar 
cderlcr. 

lngilizlcr soguk kanhllklanru mu
h afuza etmekle beraber bunun da bir 
d"recesi vnrd1r. Onlann da itidallerini 
n~·1h faza edemcdikleri ara s1ra gorli
l u1· Ingutcrenin Norvig ~chrinde olan 
bu vaka buna dclildir. Vaka ~dur: 

l\1ESUD BiR AiL'E 
IV!:is'"r Ives ingilterenin Norvii; ~ch-

1i ndc o uran 31 y~armda yakll?lkh 
bir i~ adanud1r. Kans1 ve vakamn 
ka hramam Misis ives kendisinden al
b ya ? ki.u~iikti.ir. 

Misis Ives, Mister ives He cvlenmc
den cvvcl dansozdii. Nev-York, Pa1is 
ve Londrnda mi.izik hollerde dans ct
mi~ ve kendine gore bir ~ohret kazan
m1~tJ. Sabik dansoz 1930 sencsinde 
Londradn. mister ivese raslam1s ve 
erkegin a~kma ayni derecede har~ret
li b i ..,, vgi ile mukabele ettigi ii;in 
salme hnyatmdan vnzgcgerck bir aile 
kurmaya razi olmu~tu. 

Ycn i e~liler bir iki sene rnesud ya
sud1Ia r. Izdivac;lan hayatlanna veni 
bir <; ,ni vcrmi~ gibiydi. Birbirl~rin
den b'r~n olsun aynlam1yorlardi. 
Mister Iv~s ak~am i~indcn dondiigii 
''~kit kans1 onu kap1da kar~1hyor ve 
b1rb1rlcrini ayln.rca gormemi~ gibl 
Slrma~ dola1? oluyorlD.rdl. 

iKi SENE SOl\'RA .. 
Bo) lece iki senc ya~adlln.r. Faknt 

gel z:im:m git znman Misis ives koca
smm a~kmm yavn~ yava~ hararetinl 
~aybctmeye ba~ad1gm1 hissediyordu. 
Ilko::ice ses ~armadi. Kocasm1 tek
r itr kPndine c;ekmek i~in dei·m derin 
d~i.mmeye ba~lad1, ve ona gore ted
b1r aldi. Fakat bu tedbirlcr hiit bir 
:faycL:t vcrrnedi. Mister i:ves kanSiru 
ihmalde devam etiti. Kadln nevrnidiye 
di.i mekle bcraber ses !(lkarmadI. Ko
co.sma blr ~ey belli etmedi. Bir erlce
gfn listiine dil~mcnin menfi netice 
verecegmden emindi. 
. Yabuz kar1srm ihmal ieden mister 
Ives b~kn. JJir gen~ klzla dil~tip kal.k
,maga b~laymca vaziy,ct degisti. Ko
casi, Norvlg.te oturan yirmi bir y~
n~~1:?'da Mis Belen admda bir kJ.zla 
gorunmeye ba~layinca dedikoducula
~ m ~nesi a~llcli. Nihaye.t mesele mi.sis 
in.:;in kulagma kadar git.ti. 
it:Ul\JRAL SAQJ.;1, MAW GOZLU IHZ 

. ~~ Helen ku:mral sa~1~ ma:vi goz
iu guzei bir taze idi. Misis ives bu k1Zl 
gordiikten sonra ikocasi iile konu~ak 
uzumunu hissetti. Koca.sma rica ede

~k bu kizi bir da.h.a gormemesini is
liyecekti. Boylece bir ifeWcetin oofule 
&e9il~ olacakti. 

Mis Helenin gilzel,Ujinden m&ada 
Pla.'ika bir m ti daha 1Varcb. Fevka-

de iyi dans yordu. Dansa mer.akh 
Jlllister ives gene iklZl lboy.una dansla
ta davet edisordu. iv:es iher bo~ daki
ikasim ycni ma~asma sarfediyor ve 
do.ns ctmedik1°ri vakit geny iklzla 
otomobil gezintileri ~ap1yordu. 

:Sir gii.n ikisinl birlik.te Y.akal1ynn 
bcdbnht zevce: 

- Bakm, bu boylc d vrun edemez. 
Soguk kanllbguu mubafaza eden 

koca: 

- Bunda bir !?CY yok, dedi. Sndece 
Ill.is Helenle dans ecliyorum. 

l\lisis ives 

Mis Helen de kendisine hain ha.in 
bakan rakibine: 

- KOC!lmz benimle dans etmeyJ 
tercib ederse ben ne yapabllirim, ce
vabuu. verdi ve gekilip gitti. 

Bu cevap Misis ivesi son derece klz
dirmakln beraber genit kadm sinirle
rine hakim oldu. ilcri vannad1. Yal
mz kocasina o kadmdan ayrilmas.iru 
tekrar rica etti. Fakat Mister ives .gil
zcl Hclcni bir tilrlu tcrkedemiyordu. 

ON J,iRALIK ELDiVEN 
Misis ives bir giin kocasmm genft 

loza bir !;ift eldiven llediye ettigini 
haber aldl. Bunun il.zerine tavrm1 bir
denbire degi~tirdl. A~am kocasi eve 
gelince: 

- Bir genf; k1za eldiven hediye et
mekle nc dcmek istedin. Evli bir adama 
boyle bir hareket yakl~r m1? Param 
ona sarfedeccgine ibana yeni bir elbi
se alsan dal1a iyi o1urdu. Kim bilir 
kact para yerdin? diyc bagtrd1. 

!Kocasi gene soguk kan11llk1a: 
- On lira knl'lcigun! 
- Hay1r o e1divenlcr c;ok daha pa-

lU1.lld1r. 
Ze:vc sesini .g.ikarmafu. Zevce de pek 

ileri gitmedi. Yalmz ertesl gt.in so
kakta rakibine tesadilf edince elinde
ki ddivenlerl ~Ikannaga te~bbi.is et
ti. Sonra da ihtar etti: 

- ~ayet sana bir daha kocamla 
rasgelirsem day~1 yedigin gilndiir. 
Dllckatli davcan. 

Bu hid.iseden sonra illd. i~ dikkat
li davnuunaja ba~dllar. Art1k umu
mi yei·lerde bulu~uyorlarcb. M.ilna.
sebetlerini miimkiin merte.'be ~ 
kapakll wtuyorlarcb. :Misis ives mem
nundu, istediii olmu~tu. iki tarafm 
birlbicmden sogumaja ~ladlldanm 
~d etmeye ~a:mJ~. 

Kolkola .• 
Fakat ibu iimidi bo~ ¢ctJ.. Bir gt1n 

annesile otomobil gezintisi yaparken 
sokakta ild iki~nin ,kolkola yiiri.imek:
te oldugunu gordu. Biraz dikkat ettl. 
Vay bu kocas1 ile Helendi. Uzaktan 
otomobili taruyan ~ft biribirinden 
::::iynlnm;lardl. Mister ives nksi istika
mette µzaltl~m~, Mis Helen ise ken
idi b ma gezinir gibi bir hal alm~tI. 

Fakat i~ ;i~ten ge9ffi~tl. Misis ivcs 
, kocasi ile s~vgilisini cilrmu m~ud 

halinde yakalam1~, biltiin kaill ba
~ma fn'lamil?tI. Otomobilden a.UD.dlg1 
gibi iakibine ya.kl~tl:. 

- Utanmaz, cdepsiz, d1ye barbar 
bagirmn.ga iba~lad!. 

Bu esnnda aldat1bn zevcenin anne
si de otomobilden a~g1 ~nmi~ :iki gen~ 
kadma yakla~m1~tI. Misis ives: 

- Anne tut, dedi. 
Annesi Mis Heleni kolundan yaka

ladl. Kiz1 ko~tu otomol>ilden bir tkam
~1 aldl. Rakibesine yol tisti.inde gi.izel 
blr daynk gekti. Kadln baygm yere 
scrildi. 

BOYA TENEKESiNiN i\7ERDiGt 
FiKiR 

Tam otomobilc binecegi s1rnda Ml
sis ivcs soka.gm obilr tarnfmda bir ev 
boynmakta olan bir iboync1 gordil. 
Boya tenekesi yanmda duruyordu. 
Adlmlanru dort a~2.rak boyac1ya yak
la~. Aklma gayet .parlelt ibir fikir 
gelmi~. Boys.tenekcsini knptigi glbi 
kol;)a ko~a otomobile atladl ve .gaza 
basarak otomobili si.irdil. ZnvallJ. bo· 
yacmm agzi apayik kalnu~ti. 

iRakibcsini dovdiikten sonra Misis 
ivesin aklma kocasma da jyi bir ders 
vennek gelmi~ti. Boya tenekcsi ona 
gi.izel bir fikir verdi. 

Otomobil Mister ivesin ibfirosunun 
oniinde dui·du. Kadm elinde boya te
nckesi ile otomobilden at1nd1. Ko~ 

ko~a merdivenlcri ~ktl. U~agm oniin
den h1z1l luzll ge~ti. Kocasmm odas1-
na dald1. 

Mister ives o esnada kap1ya arkaSI
m donmi.i!? daktilosuna bir mektup 
yazdmn3.kta idi. Arkasm1 donlip ki
rnin gcldigini gormeden kans1 ba~ma 
boya tenekesini ge~irdi ve: 

- i~te sana bu lay1kt1r, diyerek 
~lklp gitti. 

Ustii b~ masmavi boya olan Mistc1 
ivesin art1k eve donmesine imkAn 
yoktu. 0 halle ~ehrin otellerl11den bl-
1·me gitti. Gil~ mlii yiiziinden gozun
den boyalari ~1kard1 ve u~giru gtin
dercrek cvden c;ama~rlanm ald1rd1. 
Ondan sonrn kans1 aleyhine dava a~t1. 

KADINA GELEN TEBRtK 
TELGRAFLARI 

Meselc gazctelere aksedince vaka
dan bilttin ingiltere haberdar oldu .. 
~imdiye kadar boyle bir ~eyin e~i gO
rillmemi~L 

t;;:ok gegmeden Norvic;tckl postaci 
Misis ivesin ikametgAhma gldip gel
mekten b1ktl, usandi. <;iinkil biitiln 
ing1Itereden Misis ivese tebrik tel
graflan ve mektuplan yagiyordu. Ko
calanndan jbizar olan kaclinlar Ma
dam ivesi tebrik cdiyorlar, ellerlnden 
gclse kocalarma ayni muam.eleyi ecie
ceklerini soyliiyorbr ve buuun ilianet 
eden kocalara iyi bir ders olaco.gm1 
timid ettiklerini bi!d!~·!yorla::cb.. 

BDlAET KARA.RI 
Mahkcmede hB.kimin Mists ivesi 

hakll !;Ikarmasi ingilte.ri!de biitiln ka
dlnlar1 seviilcllrdi. Misis ivcnsL?t doi-
1u harek~t etmi~ oldufu haklondald 
kanaati kuvvctlendirdi. Hakim s0zle
rine ~ suretle nihayet verdi: 

- Mister ives ve Mis Helen hare
ketlerl ile Misis jvesi ne kadar muzta
rip ettiklerini bilmiyorlard!. Misls 
ivcs istedigi takdirde o da bir sevglli 
bulur ve kocasma llianet suretile 
mukabil harekette bulunabilircll. Hal
buki Misis ives bunu yapmadt. Hareke
tinin tcf crruatma ge!;miyccegtm. 'Ya
p1lan tahrik kar~Sl.llda onun bu su
re~le har~ket Citmasini haklt buluYP
rum. fimid ederim kl bu ,baika k~ 
la.ra 1y1 blr ders olur, 

SOFYA MEKTUPLARI 

Bulgaristanda se~lm 
haz1rl1klar1 ilerliyor 
Balkan festiva1inde Bulgar heyetinin gordugu 

iyi kabul ~ok memnuniyet uyand1rd1 
Sofya (Hususi rnuhabirlmizden) - Slav kongrelerlnin gayelerinden bili de 

Kral Boris, Sofyaya doner donmcz ba~- Slavlar arasmda her sahaya ~il ola
ta ba~vekil ve Hariciye nazm Kosel- cak bir vahdetin teminidir. Bulgaristan, 
vanof, Dahiliye nazin Krnsnovski ol- kendi memleketinde bu gibi Slav kon-
mak ilzere biitiin siyasi ~ahsiyetlerl grclcrinin toplanmns1 te~ebbilslcrlnc, 

davet ederek kendilerile siynsi vaziyet Balkan antantimn akdmdan sonra 
ve i~ i~eri hakkmda uzun uzadlya gO- ba~lanu~. 
rii~nril~tilr. 

Siynsi mahafilde dola~an bir rivaye
te gore, yakmda Bulgar hiikfimetinin 
degi~mesi ihtimali mevcuttur. 

Buna ragmen te~rinievvelde yap1la
cak olan mebus intihaplari hazirhg1 
devam etmektedir. Kabine,nin yeni se
~im kanunu b.akkmdalti .miizakeratJ 
heniiz ne.ticelenmemi~r. Maamaflh, 
eski ses;im kanununa gore haz1rlanan 
intihabat list.eleii burada ye :i~ illerde l 
dag1t.Il~ur. Fakat bunlarda bir~k 
hatalar ve yanl1~hklar yaplldlgt gorill
mu~tiir. Bunlar tashih edildikten son
rn intihap~llara ser;im ci.lzdanlan
nm tcvziine ge9ilecektir. ~imdiki ihal
de Bulgaristnnda balk, en ziyade bu 
mcbus intihaplarile alakadar o1mak
tad1r. 

SLAV DOKTORLARL ·1N KONGRESt 

Digcr yandan buracla, siyasi maha
filin nazan dikkatini celbeden ~ey Slav 
doktorlanmn dimdenberi ar;ilan ko11-
gresidir. Bu kongre, g~ende gene bu
rnda yaplldlklanm bildirdigim Slav 
ctnografya - cografya filimlerinin, Slav 
izcilclinin, bunu miiteakip Slav tip ta
lebelerinln kongrelrinden sonra, dor
diincii bilyiik Slav kongresidir. Kon
grenin n9'11~mda kral Boris, krali~e Yo
anna ( krnlm karde~i prens Kiri! ve Da
llillye na.zm '.Ka"(lSilovski de hazir lbu
lunmu9lardrr. Kongreye, Yugoslavya, 
Lehistan, Qekoslovakya Ye Bulgaris
tandan 700 kadar murahhas doktor 
i~tirak Cfmi$til'. 

Ilk i~timada, Slav memleketlerl ara
smda doktor, asistan miibadelesi ya
p1lmasma, umurn Slav memleketlerin
deki doktorlar te~kilatlarlle ~1iki me
saide ve temaslarda bulunulmasma, 
ayr11acak bir komite tarafmdan Slav 
tibbi 1stllahla11 i~iI1 bir lugat tertibine 
ve Slav doktorlannm bundnn sonra
ki kar~1l~mala.nnda se~ilccek umumi 
bir Slav lisaru tizerine gorii~illmesine 
karar verilmi~tir. Kabul edilecek olan 
bu Slav lisan1 da rus!;a olacaktir. 

Sovyet Rusya, burada yaptlan bu 
gibi Slav kongrclerinin neticcde siya
st bir yola !;Lkacag1m sezdigi i!;in hii; 
birine i§tirak etmemi~tir. Yalmz Slav 
alimlerinin etnografya - cografya kon
gresine mii~ahid olarak bir profesor 
gandermi§ti. Bu sebeple, kongre heyc
ti, 1938 de Pragda toplanacak o1an al
tmci Slav doktorlanmn kongresine 

BAUCAN FESTiV ALi:NDEN DONU~ 

Bulgar grupunun, Istanbuldaki Bal· 
kan :festivalinden buraya donmcsi mti· 
nasebetile iBulgar gazeteleri, Bulgar 
oyuncular.mm istanbuldaki gordilkle
.rl ihi.Lsnu ikabulden dolay1 memnuni
yet g~ter.iyorlar. Yalruz, U:tro :ile Zar
ya gazetelerj, Bulgar festival heyetinin 
Sultanahmed camiinin bniinde ~ektir
dikleri resimleri, Abdulhamid camisi 
oniinde diye kaydetmekle btiyi.ik bir 
yanh~1k yap~ardir. 

Gazetelei·, Beylerbcyi balosunda 
Atattirki.in, Bulgar oyuncularile ~ok 

alakadar oldugunu ve Bulgarlarm ~ok 
iyi oynachklarilll soylcdigini yazchlar. 
Bu gazetelerc gore, Bulgar heyctini,n 
reisi Bods Tsonef, Bcylerbeyi sara
ymda milli Balkan i-aklslanndan sonra 
Bulgar bayragma sarll1 ve bir Bulgar 
ressammm haZlflad1g1 bir hitabeyi ha
tira olarak Ttirkiye i·cisicumburu Ata
tiil:kc takdim etmi~tir. Atatilrk hatlra· 
Y1 ka.bul ederek, herkesin ontinde o-

kunmas1 i~in Hariciye vekili Tcvfik Ril1?
tu Arasa vermi~tir. Hitabede ~unlar 
ynzihyd1: 

«;i:sonef :ve biitiln Bulgar milli gru
pu, Istanbulda gormti~ olduklar1 kar
de;;~e muamelc ve isUkbalden dolayi 
hei· vakit oldugu ,gibi, ~imdi de tc~k
kilrlerini l>ildirirler .> 

Bu cilmleler okunduktan sonra At.a .. 
turk, demi~tir ki: 

~Krvrak Bulgar horalanm ve rnc;e-
nitsa oyununu seyrederken vc Bulgnr 
muzikasm1 dinlerken tnmmakta oldu
gum Bulgar milletinin knbiliyetlcri11-
dcn heyecan duyuyorum. Bulgnristana 
gidcrken samajeste kral Borlsc 'e Bul
gar milletine benim ve Tiirk milletinin 
seJamlanru goti.Irilni.Iz. Sofyada iken 
y~adlg1m evim, Ferdinad bulvannda 
ve 37 numarah hanede idi. Gidiniz ve 
evimi gori.iniiz.> 

J,EVSKi GEL1YOR 
Zarya gazetesinin yazd1gma gore 

Sofyanm kuvvctli futbol taklmlann
dan «Levskb birka~ ma~ yapmnk i~in 
sonbaharda Tilrkiyeye gidecektir. Ev
vela istanbulda Galatasaray - Fener
bahge ve Yenl ~i~i ile hirer, iki§er mag 
yapacakt.ir. Bundan sonra izmirde de 
ikl ma~ yapt1ktan sonra M1Sira gide
cektir. Levski ay sonundan sonra is
tanbula gelecektir. 

Sovyet Rusyarun, tekrar davet edilme- ... lllllll!ll••~~---~-.. 
sine karar venni~ur. Bey-oAlunun merkez rerinde 

Bunu mi.iteakip aym 27 sinae Slav 
eczac1lanmn da burada bir kongresi 
toplanacaktir. Buna da gene c;ekoslo
vakya, Yugoslavya, Lehistan ve Bul
garistandan pek f;Ok murahhaslnr i~
tirak edecektlr. 

Birbirt a.rdl srra yapllmakta olan bu 

Tcni, moda atelyesi, doklor . 
yazihanesi veya ikametgD.h 

olmaia elveritli dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire L:irahk.ttr. 
latik.11] caddeai (.~hk) sinema11 kar· 
ftstnda 156 numaral1 clstiklal apar· 
t1man1 kap1c1S11K :mfrraeaat. 

•RHH111t111111111111ma1w.,....,11111u111•1•1111..,.1UU11..,.ntttMt11.__n1111111q••at•a11rn11111utt1tuau111111r1rnMftlftn•n•1•111111un-

f tJahl[eslr :CAX~m)' - Bahkeslrln KuttulUJ bayranu §efefine Halkcvlnde 
'.(Ana) Uminde mlll1 bir plyes temsU edllmi~r. Resmimiz piyeste rol alan 
gen~erl g(Ssterlyor, 



.llNlel 

Teodoresku - Melih ma~1 
Romanyal1 boksor, ge~en haftaki gibi 

kolay bir hasimle kar11la~m1yacakt1r 
--,. 

i 

j 
_ .... .i 

Romanyab Ile g~en haftald ~k a~1k dogii~en rakibi 

Galatasarayh boksor Melih ile bir 
ma~ yapmak iizere Romanyadan ge
tirtilen Teodoresku'nun gec;en pazar 
yaptig1 ilk m~ta K.iryako'yu baytltm
caya kadar dogdilgilnil yazm1~tlk. 

Kiryako ile Romanyalmm kar1pla~ma
s1m anlatan o yaz1m1zda, Romanyal1-
y1 iyl bir boksor olarak gordtigtimi.izil 
soylemckle beraber, baz1 noktalardan 
MeHh Iehine ilmidler belirdigine de i~a
ret etmi9tik. 

Melih - Tcodoresku mac;mm organi
zatorlcri bu kari;;il~mamn nerede ya
pllncagm1 henilz bildirmcmi~ olmakla 
beraber, evvelden kararl~tmllld1g1 

uze:rc bu paznr olmas1 beklenilen mac; 
lcin Melih hesabma beslcdigimiz timid
lerin nclerden ileri geldigini anlata
hm. 

Kiryako - ycgane kabiUycti belk\ blr
az .layamkll olmas1dir. Fakat nice da-
ha dayamkl1 bok.sorler tanmz ki, tek
nik~c ve yumruklarmm kuvvcti iti
barlle kendisindcn daha ytiksek bok
sorler kar91smda adam akllh dayak ye
mcktc.u ba9ka bir 9ey yapamrum~lar
d1r. Bu •• ..:. en yakm rnisal olarak Mu-
1adovic; - Martin ma~m1 gastereblliriz. • 
Mu1adovi~ c;ok kuvvetli yumruklara 
dayamkhk noktasmdan Kiryakoya 
kat kat ytiksck oldugu ve Frans1zt ba
yag1 kendisine dayak atmaktan b1k
tlrd1g1 halde sonunda teknik ve vur~ 
tistimlugi.ine dayanam1yarak bal gibi 
dayak yemcsi yanma kar kalm1~ti. 

Va1mak istedlgimiz netice 11udur ki, 
boksorde tcknik ve yumruklarmda la
zim geldigi kndar kuvvet olrnazsa yal
mz dayamkl1k para etmez. 

Kiryakonun en bilytik teknik noksa
m, hasimdan gelecek yumruklara kar
~1 1mpanmasm1 bilmemesidir. Her bok
sorun kendine mahsus az <;ok degi~ik 
bir gard1 oJmakla berabcr, kar~1smdaki 
hasmm oyun tarzim deneyip anlad1k-

tan sonra: ona gore kendisini koruma
s1 da gerektir. Halbuki Kiryakonun 
gardl umumiyetle dil~ilkti.ir, bu itibar
la has1m yumruklarma hemen. daima 
a~1k bir vaziycttedir. Bunun d19mda 
ctn. raldbinin dogil~ tarzma gore ken
disini korumag1 temin edebilecek faz
la bir bilgisi yoktur. Ikinci milhim nok
ta da Kiryakonun yumruklarmdaki 
kuvvetsizlik ve tesirsizliktir. Hele mac; 
ilerledikc;e ve ac;1k oynamas1 yilzilnden 
hasundan yumruklar ald1kc;n bu kuv
vetsizlik tabiatile artmaktad1r. 

Melihe gellnce, hele sag yumruklan, 
Kiryakonunkile Olgillmiyecek kadar 
kuvvetlidir. Melihin gard1, E9ref ~efik 
gibi bir o~reticisi olmak dolaytsile has
mm oyununa gore kapanmas1 ve bu 
kapam~ ic;inde mukabelele1i Kiryako
dnn !;Ok ustilndilr. Sonra Mellhln ne
fes ve hareket kabilyeti de, ollmpiyat-
lardan evvel Yugoslav boksorle yap
hg1 ma~a gore, r;ok artm1~t1r. <;ilnkil 
Melih iki aydanberi durmadan r;al1l?
maktad1r. 

Bize Melih lehine i.imidler veren bu 
noktalar olmakla beraber, asil bi.iytik 
timidimizi de, Melihin ogreticisi ve 
antrenorii olan E~rcf 9efik te~kil et
mektedir. Boksun biltiin inceliklerini 
bilen, A vrupada birr;ok mar;lar ve en 
iyi boksorleri gormiiJ? olmak itibarile 
hele profesiyonellerin zay1f dnmarla
nm hemen ke~f edebilen, mac; esnasm
da boksoriine ona gore tedbirler ald1-
ran E~rcf, Melihin muvaffak1yeti ir;in, 
hatm say11Ir bir garantidir. 

Romanyall, Kiryakodan c;ok daha 
s1k1 bir has1m kar~1smda bir c~agi 
darbe> ilc i!lin ir;inden s1yr1lmak gibi 
profesiyonellerde goriilebilen kac;a
mak bir c;areye ba~ vurmazsa, mac;m, 
say1 hesabile de olsa, Melih lehine bit
mesini beklemek pek aykm olmaz. 

Sadtm Galip 

1940 haz1rllg1 

- Astl rnesele Tokyo ollmpiyatlannda kazanacagumzm m~ fidanlanndan 
meydana gelecek onnamn yerini fimditlen tesbit etmektir. 

,(Fransiz karikatiliii) 

17 Eyliil 1938 

T.S.K. ba~kanz 
digor ki: 

Olimpiyadlardan akisler : 
---------------------------------------------

"Sporun atletizm demek 
oldugunu bir daha 

anlad1m,, 
Ollmpiyadlardan sonra Avrupada 

bir milddet de tedavi i<;in kalan Ti.irk 
spor kurumu ba~kan1 General A. Hikmet 
Ayerdcm memlekete dondil. Kendisinin 

iizerinde olimpiyadlarm ne gibi tesirler 
yaptigm1 ve bu tesirlerden sonra Tilrk 
sporunun kalklnmas1 igin ne gibi ted
birler almacagm1 anlamak iizere ken
disini arad1m. Ve nihayet TUrk spor 
kurumunun Dordi.inci.i vaklf hanm
daki 1stanbul merkezinde buldum. Be
ni ~ok iyi kar~1Iayan ba~kana: 

- Olimpiyadlar hakkmdaki fikirle
rinizi ogrenmek ilzerc gcldim dedim. 
EvveJa bir ~y soylemek istemedi. Rica . 
ve israrlanm kar~1smda ~unlan soyledi: 

- Gitmek, o kadar millet ic;inde 
Tlirk varllgm1 da gastermek ve liianll 
bayragumz1 oralarda dalgaland1rmak 
elbette c;ok iyi... ve netice de ~erefli 
olmu~tur. Oralarda birc;ok dersler al
chk. Memleketimizdc sporumuzun te
rakkisi ic;in biz de buna gore <;all~a
cag1z. 

- Memleketimizde sporun yilksel
mesi i~in bu olimpiyadlarm size c;ok fi
kirler verdigini soyltiyorsunuz. Te9ki
latta bu hususta baz1 tslahat yap
mak fikrinde misiniz? dedim. 

- Elbettc. Muhakkak ki ilelilemek 
i~in birc;ok ~yler yapacag1z. Fakat bu 
burada birkac; satirla soylenernez, ay
r1ca biltiln gazeteler ic;in bu hususta 
bir yaz1 hazirlayacagim. dedi. 

Fazla bir ~y soylemek istemiyordu. 
Hususi konuliimalarmda bulundum. 
Anlad1m ki bu olimpiyadlar gcneralin 
i.izerinde gok bilyilk tesirler yapml{l, 
bilhassa bilttln milletlerin atletizme 
kaqn verdikleri ehemmiY.etten tekrar 
tekrar bahsetti ve soz arasmda: 

- Bir daha anlad1m ki spor demek 
atletizm demekmi~ dedi. 

Alrnanlann spora kar~1 verdikleri 
ehemmiyeti uzun uzad1ya anlatti. Al
rnanlar ollmpiyadlarda derece alanlaq 
eger askerse terfi ettirmi~ler, sivilse 
birer ev vermil?ler ve aynca biltiin Al
man milesscseleri de hediyeler gonder
mi~ler.> 

General olimpiyad.larda ~ahid oldu
gu ~u vakay1 spora kaq;1 verdikleri 
ehemmiycte misal olarak nakJetti. 

llAREKET KAYNAGI 

1940 olimpiyatlanru organize et
mek i~ini almak ir;in Japonlarm can 
atll?lanm hakl1 gormek icab eder. 
c;ilnkil hemen hemen biltiin dilnya 
milletlerinin i~tirak ettigi olimpiyat
lan yapmak organizator millet ic;in 
bilyiik bir propaganda i~i oldugu ka
dar memleket ic;in de bilyi.ik bir ha
rcket kaynag1 olmaktad1r. Berlin 
olimpiyatlari ilzerlne a~g1ya yazd1g-t
m1z rakkamlar, bu harcketin akla 
gelmiyen bilyilklilgi.mil gostermcgc 
yetecektir. 

Olimpiyat milsabakalarma tcsadilf 
eden 28 temmuzdnn 16 agustosa ka
dar Berlindeki nakil vas1talannm ta-
91d1g1 insan altmi~ i.ic; mllyon 
ki~idir, Bunun otuz alti milyonunu 
trarnvaylar, on iki milyonunu otoblis
ler, on be~ milyonunu ycraltl trcnle
ri ta~1m1~tlr. 63 milyon hemen hemcn 
biltiin Almanya ni.ifusudur. 

OIJMPiYATTA A~K 

Berlin olimpiyatlan esnasmda ~eh
rin bi.iyilk gilndelik gazetelerinde ~oy
le bir ilan <;1km1~ti: 

C'Dikkat! Olimpik stad1, ikinci blok, 
i.i<;ilncil sira, yirmi il<;ilncti yer. 13 
agustos gi.inil bu yeri i~gal eden ve 
bir ingiliz crkekle uzun uzun konu
~an, tekrar goril~megi vadeden ve bu 
vadini tutm1yan kumral gene; kadm
dan adresini gazctc idaresine blldir
mesi rica olunur. Bir avantilr degil 
~ok ciddi bir mesele mevzuu bahistir.> 

Bu ilamn ne netice verdigini ve 
ingilizin me~hul kadmla cvlenip ev
lcnmedigini bllmiyoruz. 

YARIM MiLYON LiRALIK 
l\IADALYA 

Berlin olimpiyatlannda yap1lan 
milsabakalar arasmda polo da vard1. 
Polo, mahim oldugu ilzere, at i.istiln
de ve uzun degneklerle hokeye ben
zer ~ekilde oynanan bir oyundur. 
Olimpiyatlarda polo ~ampiyonlugunu 
Arjantin kazanarak ~ampiyonlara 

verilen altm madalyay1 alm1!?tI. 
Bu rnad:iJya Arjantine zannedildigi 

kadar ucuza mal olmam1~tir. Polo 
sporunda kullamlan poney cinsi kil
~ilk atlann her biri a~ag1 yukan on 
be~ bin Turk lirasma mal olmaktad1r. 

Arjantin polo tak1m1 Herline 26 ta
nc poney gctirdigine gore, Arjantin
den Berline ve Berllnden Arjantine 

cK1zlar arasmda bayrak yanl?mda 
Alman tak1m1 en onde gidiyorm~. Fa
kat bir ~anss1z1Ik eserl olarak bayrag1 
en son alan klz bayrag1 d~ilrmti~ 

ve yan~1 da bu sebepten kaybetmi~ler. ~ 
K.Iz bu vaziyet kar~1smda teessilrtinden J 
aglamaga ba~lam1~. Sac;m1 b~m1 yol- ~ 
mu~. K.lzm bu tecssilriinti duyan Hit-
ler kcndisini ~agirarak teselli etmi~.> 

General olimpiyadlarda alman de
recelcrdcn c;ok memnun gori.iniiyor
du. Bilhassa giirC9cilerimizin muvaf
ka1yeti blslkletc;ilerin alchklan dere
celeri iyi buldugunu aynca kaydetti 
ve en son soz olarak: 

- ~erefie gittik, ~erefle geldik, dedl. 
Goriliilyor ki olimpiyadlar Turk spor 

kururnu b~kanmda iyi intibalar b1-
rakm19 .. Bu tesirlerle bizde de sporun 
kalkmmas1 ir;in tedbirler allllir, spora 
sperculara kaq1 liizumu olan yardlm 
yap1hrsa. Olimpiyad.lardan sonra bi
zim i~in en bilyilk kazan~ bu olur. 

M. Kemdl 

Atletizm ~ampiyonas1 
istanbul atletizm ajanhgmdan: 

19 ve 20 eylillde yap1lacak 1stanbul 
atletizm ~mpiyonas1 iCin tesbit edi
len programa gore atletlerin muay
yen saatte milsabakalara haz1r olma
lan IAzimdtr. 

Birinci gun: 15,00 - 100 secme yiik
sek atlama, 15,10 - 400 se~me, 15,20 -
110 final, 15,SO - 10.000 final, 16,00 -
disk vc uzun final, 16,15 - 100 tinnl, 
16,30 - 1500 final, 16,45 - 400 final, 
17,00 - 4 X lOO final. 

iklnci giln: 15,00 - 200 sec;me gillie 
ve iic arum final, 15,15 - 400 mania 
final, 15,45 - 800 final, 16,00 - Cirit ve 
sink final, 16,15 - 5000 metre final, 

bu aUarm naklini, beslenmesinl de 
hesaba katarsak bu i9 hcmen hemen 
yanm milyon liraya yakla~an bir pa
raya mal olmu~tur. 

Bu vesile ile polo hakkmda ufak bir 
maltimat daha vcrelim: Polo yukan
daki rakkamdan anla~lncag1 i.izere 
<,;Ok masrafll bir oyun oldugu i~in 
merakl1s1 da, bu yilzden seyircisl de 
oteki sporlar kadar bol degildir. Nite
kim Berlinde polo seyircisi rekoru 1929 
senesinde 300 ki~i olarak tesbit edil
mi~ti. Halbuki olimpiyatlarda bu re
kor ~~1Iacak bir farkla km.lm19tir. 
<;;:iinkil polo mac;lanndan blrindc se
yirci adedi altm1~ bini bulmu~tur. 

Bu biiyiik fark1 polonun Almanya
dn pek ktsa bir zarnanda mi.ithis bir 
ragbet kazand1gma hamletmek pek 
dogru olmaz. Bu birnz dn ba9ka stad
lara giden $eyircilerin oralarda yer 
bulam1yarak ellerlndeki dn.imi kart
larla pole stadma hucum etmesinden 
olmu~'tur. 

AKLA GEL:.\tiYEX BiR FELAKET 

Olimpiyatlarda 50 kilometre yi.iri.i
yi.i~ mtisabakasma giren atletlerden 
Norvec;li Bruun ile mar&tonculn.rd~n 
isvec;li Palmenin ba~ma bird0 nbire 
akla gelmiyecek felaketler gelmi~tir. 

Bu feliiket, ikisinin de ~ok uzun 
milsabakaln.n esnasmda kc.nn agnSI
nn. tutulmalan ve tabii ihtiync;lanm 
defetmek ic;in s1kmhya dli~meleridir. 

50 kilometre yilrilyli~ s1rasmda i.i<; 
defa yoldan nynlarnk c;ahlann ai ka
smda i~ini gormege muvaffak olan 
Bruun bu mlisabakada be~nci olabil
mi~tir. Ancak Palme ayni ihtiyact 
duydugu zaman Marn.ton yansmda 
yolun iki tare.ft insandan bir i;itle 
ori.ilmil~ oldugu i~in bun:>. muvaffak 
ola1111am1~ ve yan~m bitmesine yakm 
bir yarde milsabakay1 b1rakmak mec
buriyetinde kald1gi znman ~oyle de
mi~tir: 

- Ne kadar iztirab c;ektigimi an
latmaga imkan yoktur. 

Sporun faydalan olmnkla beraber, 
her sporun dn ufak tcfek mahzurlan 
yok dcg·ildirl 

---~~·~~----

Karaka~ gelemiyecek 
Ge~en scnc istanbulda yap1lan Bal

kan olimpiyadlannda cirid ~ampiyon
lugunu kazanan Karaka~ Amerikada 
tahsllde bulunmaktadir. Atina olim
piyadlan i~in getirtilmcsi dil~tinill

mi.i~e de sonra vaz g~ihni~tir. 

• 

16,40 - 200 final, 17,00 - 4X400 final. Tam mcvsimidir •.. Ve dofru~u av en gU2e1, en eglenceli sporlardan 1rirWl9 
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17 Eylill 1936 

M. Hitler Narenbergde nutuk soylOyor 

., 

Gen~ sporcular bayraklarile 
ge~iyorlar 

Niirenberg 
Nazi kongresine · 

aidbirka~ 
• reszm 

Hitler hOcam k1talar1 6nOnden ge~iyor 

:= - rs u aD CC? 

Sahile I 

-

M. Hitler kongrenln toplanacal1 binaya gidiyor 
>-~-.-1 

Gen~ mekteblller 

Jskenderiye limanmda bulunan lngiliz filosundan blr k1sm1 





17 Eyliil 1936 

Sen Sebastiyen nas1l dii§tii? 
T oledodaki Alkazara giren papas 

dOndiigii zaman bir ka~ saat 
i~inde bir ka~ y1l ihtiyarlam1f b 

Vali sessiz duruyor, komiinist 1efi ba11n1 igmif dii§iiniiyor, 
anar§istlerin iki 1efi aras1nda §iddetli miinaka1a yap1l1yordu 

Sensebastiyenin istasyonu 

Parls-Soir gazetesinin Fransiz - is-1 let edlyordu. Navar mar~ ~almmaga 
panyol hududu iizerinde bulunan Hen- b~Iadl. 
day ~ehrlndeki muhabiri, Sen Sebastl- Gece yaris1 .. olii ~ehrin sokaklann-
yen ~ehrinin ~erin elinc ne suretle da bir takun gfilgeler kmuldamyor. 
d~ugiinc dair ~ tafsil!t1 veriyor: Arasrra sildh scsleri ve aci ac1 fezyad-

. cSen Sebastiyen arti.k cevap ver- Iar yiikseliyor. Bu, hesap gorme saati-
miyor. Sabahm saat u~Un.den beri Sen nin geldigme i~rettir. 
Sebastine radyosu, sakit duruyor. f?ehir tamamlle an~tlerin elinde 
Sen Scbastiyenin son hitab1, ~ok feel kalrm~. Vali ka~mak hazrrhklarile m~-
~· l?ehre b.ir oli.im hall ~okm~u. ~eh- gul. Qok !eci saatler g~iliyor. Zira 
nn m~tellf yerl:rinc konulmu~ olan anar~stler, keudisini idama karar ver-
h~parl~rlerden ag1r ve ciddi ~u hitap mi~ler. Sabahln saat i.i~ilnde, vali ko-
yukschyordu: nagmdan ~tJ.. Muhaf1zlan ellerlnde 

- Arka~ar! Vahim ve !eel saatler rovclver, kendisine yol a~ttlar. ~hir
!a~~yoruz. ~epiniz, hilktimet konagi de yagmagerlik b~lad1. ~rill ote
onune gelimz ~ehri kurtaracagiz. Ccp- sinde berisinde ba~ayan ti~ yangm te-
hede askerlerimiz, dil~mam Hemani vessil etmedi. 
~ti.kametine piiskilrtm~erdir. Ge- Asi askerler ~ehre hilcum etmek i~n 
limz muharip arkada~lanm1zn yarduna verclikleri illtimatom milhletinin bit-
gidelim.~ meslni bekliyorlardl. Sabah saat bc~-

Bu hitabeden bir saat sonra hi.ikti- te ilk dsi mtifrezesi ~hrc girdi ve ~ehir 
met konagi meydam dolmaga ba9lad.I. muha.rebesiz dsilerin eline di.i~tii. 
Civannda toplanm1~ olanlarm ~ehre- TOLEDODAKi 1'1UHAREBE 
lerinde ayni iztirap if adesi okunuyor- Toledi ~hrlnde Alkaznr kasnnda 
du. Gelenler, sab1rs1zllkla sinirlilikle iki aydanberi mahsur olan asi kuv-
beklediler. beldediler. veUer, rnilkerrer ihtarlara ragmen hi.i-

0 esnada valinin odasmda tarihi kumete teslim olmag1 redde~er, 
bir hadise cereyan ediyordu. Vali Os- sadece o!meden evvcl kilnahlanm ~1-
tega, arkas1 pencere 1e doniik olarak kartrnak i~n blr papasm mahsur kas-
duruyor, yamnda komilnist ~fi, La- ra gonderilmesini Madrid htikumetin-
regua b~ iki ellcri arasma alm1~ bir den istemi~lerdi. Madrid hukUmeti 
aanda~!ede sakit ye samit oturuyor, mahsurlann bu talebini kabul ederek 
ibiraz otcde ana.:r9istlerln iki ~fi Ges- kendilerine bir papas gandermi~tir. 
gobu ile Ortiano ~iddetli bir mtinaka- Toledo'da bulunan bir FrailSlz muha-
faya tutu9Illu~ bUlunuyorlard.I. biri, bu hfldiscyi ~yle tasvir ecliyor: 

Saat 16,15 de vali Ostega daktilo ile Sabahln saat dolruzu: Uzun boylu 
ynzilmi~ olan bir kfl.gidm altma: imza- k11' sa~1 ve sakalh blr adam, resmi oto-
.sim atiyordu. Bu kag1da Sen Sebasti- mobllinden indi. Sirtmda koyu Hlciverd 
yen ~:inin :a.silcre mukavemet gas- bir kosttim var. Belli ki kendisl bu kt
~rn:ck istemedigi yaZlll idi. Bu .karar yafete al~k degil. Otomobilden inen 
uzenne henuz asiler tarafmdan kapan- uzun boylu adanun ad.I Don Enrikdir. 
manu~ olan Bilbao yolu He ~ehlrden Kendisi Madrid rahiplerinden birldir. 
huru~ hareketi b~lad.I. Bu huru~ ha- Tatll sOzlerl ve hitabetile me~hurdur. 
rcketi, asilerin muvaffaklyetine deUi- Papas, otomobilden incr inmcz, nO-

• 

be~i askerln lrulagma egilerek bir ~ey
ler fislldad1. Asker, papasm Y.fizilne 
hayretle baktiktan sonra seri adunlar
la amirlerine hnber vermek i~in ko~tu. 
Papas klsa bir miiddet kasn muhasara 
eden htikumet kuvvetlerl kumandam
mn yanmda kaldl, soma yamnda mi
ralay Barcelo bulundugu halde tekrar 
gortindi.i. Askerlcr, ellerini yukanya 
kald1rarak: cY~ cumhurlyeb dt
ye bagirmaga ba_,ladllar. Ne oldugunu 
g0rmek i~in ctraftan ko~n balk, as
kerlcri taklid etti. 

Papas elinde bir beyaz bayrak, vc ya
nmda miralay Barcelo bulundugu hal
de Alkazarm yolunu tuttu. Yol, enkaz 
yigmlarilc dolu idi. Papas gil~ltiklc yil
riiyordu. 

Beyaz bayrakll iki adamm ilerlemek
te olduklanm goren mahsurlar, derhal 
ate~i kestiler. Bir siperin iizcrinde sa
kallan bir kan~ uzarn1~, yanaklan ve 

avurqlan ~okmii~, gozleri hiimma at~e 
pml p111l yanan, yi.izb~ Varela goriln
dil. TabiI bir vaziyet muhafaza etmege 
~~t1g1 her hal ve hareketinden belli .. 
1ki tarafm miikfileme memurlan, birl
birine on metre kadar yakl~ yakl~
maz durakladtlar. Papasa refakat eden 
miralay Barcelo ilk sozilnii soyledi: 

- Rahibln hayatma dokunmayaca
gmrna ve kcndisini orada al1koymaga 
kalla~mayacag1mza soz veriniz. 
Yiizb~1 Varela bu soze cevap ver

miyerek b~llll arkaya gcvirdi. 0 esna
da siperin arkasmdan boguk bir ses 
yilkseldi: 

- Ba~. kumandan miralay, papasa 
dokunulm1yacagma vc Alkazarda all
komlm1yacagma dair s0z veriyor. 

Bu saz iizerine rahip, dini clbisele
rini ve tahta bir ha~1 muhtevi olan kii
~iik bir el ~antas1 elinde oldugu halde 
iler:lledi. 

Ogledcn sonra Rahip, tekrar siper
lerin ilzerinde goriindii. Rahip, birka~ 
saat iQ.inde, bir kac yll ihtiyarlami~ go
ri.iniiyor, dudaklan Alkazarda gordtigu 
feel mnnzaralardan titriyordu. Rahip, 
kcndisini slperlere kadar gotiirmli~ o
lan miralay Barcelonun refakatinde 
yanumza dondil. Ald1gim1z maltlmat:i 
gore, rnhip Alkazarda bir!(Ok yaral1yi 
ve henilz mahsurlardan sag kalanlan 
takdis etmi~, yeni dogmu~ iki ~ocuga 

• da vaftiz rnerasimi yapm1~ ..• 
Rah1be sordum: 

.... 
Iron ~hri yan.,, _ 

- Bu masum kadln ve ~oluk ~ocu
gun serbes~e dl~ari ~lkmalanna mi.i
saade edllmiyecek mi?. 

- Bilmiyorum. Yann bu hususta bir 
karar vennek i~n mahsurtar bir top
lanh yapacaklard1r. 

Faknt elan kadln ve ~ocuklar kasrm 
iclnde bulunuyorlar. 

Sahife 11 

PARIS MEKTUPLARI 

Fransaya seyyah ak1n1 
azald1, herkes endi§ede 

1927 de ecnebi seyyahlar 15 milyar frank b1ra
k1rken ~imdi bu para bir kac yuz milyona dO~tu 

Pariste bilyiik otellerin bulundugu Concorde meydanmm gece goriinii~ii 
l 

Paris (~) - Fransaya sayyali 
az geliyor. Biltfin Franslzlar bundan 
dolayi en~ i~indedirler. Gazeteler 
her giin bir talom istatistikler ne~e
diyorlar, seyyah aknunm neden azal
dJlmi a~yorlar. 

Son zamanlarda ~ resmi ista
tisUklere balohrsa 1927 scncsinde 
Fra;µsaya iki mllyon 125 bin ecnebt 
seyyali gel~tir. Bu miktar 1934 se
neslnde yedi yi.iz bine dii~ii~tiir. 

1927 de ecnebi seyyahlar Fransada 
15 milyar frank (bir milyar 250 mil
yon Tiirk llrasi) b1r~ardlr. Bu 
para 1934 senesinde bir milyar fran
ga d~u~, yani on be~ misli azalm1~
tir. 

Fransizlan as11 en~eye dli~tiren 

cihet son iki sene i~inde Fransaya ge
len seyyahlann bir iki misli azalma
suhr. YanJ 1934 seneslnde 700 bin ec
nebi seyyah gelerek bir milyar frank 
biraktigi haldc 1936 senesinde ecnebi 
seyyahlann acledinin iki ytiz bin ile 
ii~ yiiz bin arasmda olacagi ve b1rak
tigi paranm bir kn~ yiiz milyonu ge~
miyecegi hesab edilmektedir. 

Siyyah akmmm azalmllS!nda diin
ya buhramnm teslri olmu~ur. Fakat 
bu tesir zannedildigi kadar bliyiik de
gildir. En ~ok seyahat eden ingilizler
le Am:erikahlar buhranm tesirlnden 
kendilerinf hisscdilecek derecede kur
~ardlr. Bunun iizerine tekrar 
eskisi gibi yabanc1 memleketlerc git
megc b~Iam1~lard1r. Fakat bu defa 
Fransaya gelecck yerde Almanyaya, 
Avusturyaya, hatta Macalistana gidi
yorlar. Bir 2!llll8.nlar ecnebi seyyah
larla dolan FranS1Z su ve eglence ~ 
hirlerindeki bi.iyilk palaslar ~mdi 

bom~tur. ikinci, ii~Uncii derecedeki 
otellerde de tektilk gelen Fransizlar
dan b~b kimse goriilmilyor. 

Ecnebi seyyahlar neden ba~ka roem~ 
leketleri Fransayn tercih ediyorlar? 
Fransada eglence d1ger mernleketlere 
nisbetle ~k boldur. Bir seyyahm ara
cilgi her ~ey V? .. !d.Ir. Seyahatte al~a
nm tesirini de hesaba katmak laz1m
dlr. Ekser seyyahlar all~tiklan mem
lekctlere giderler. ingiliz vc Amerika
war daha ziyadc Fransaya gelmege 
all~1m~ard1r. Fakat bu itiyada rag
men Fransayi brraklp ccnebi memle
kctlere gidiyorlur. 

Bunun bir ke~ sebebl vard1r. Bi
rinci scbep Fransarun diger memle
kctlere nisbetle pahah olmas1d1r. Bir 
zamanlar Fransa A\TUpamn en ucuz 
mcmleketlerlnden blri idi. Bunun i~in 
ecneb1 seyyahlar oluk gibi aklyordu. 
O zamanlar blzim paranuzla giinde 
dort bet 'liraya, yernek i~ek te dahil 
oldugu halde, iyice bir otelde oturmak 
kabildl. ~ka memlekeUerde ooyle 
bir otele gilnde yedi sekiz lira vermek 
JAzundl. 

Halbuld ~di vaziyet dc~i. Fran
SlZ otelleri !iatleri arttmnn.dllar, hat
ta belki de bi.r par~a indirdilcr. Faknt 
buna mukabil Almanya, Avusturya, 
Macruistnnda cskiden ycdi sekiz lira 
verilen otclde bugiin ii~ dcht liraya, 

yan1 Frans1z otellerinden daha ucuza 
kalmak kablldir. 

Glyim ~yasi. fiatlerlnde, tren ucre
tinde ve sairede de bu f ark goze ~ar· 
par. Ba~ka memleketler Fransaya 
nisbetle y\izde 25 - 30 ucuzdur. 

iki.nci sebep Fransadaki kararsiz· 
hkt1r. Fransanm dahili vaziyetinin 
~ok saglam olmad1{;;'1m soylemege lii
zum yoktur. Her giin bir tnk1m hadi
seler oluyor. Halbu.ki seyyah en ziya
de bu karnrsizhktan korkt>.r. YabanCI 
bir memlekettc hesab ve tahmin et
mecligi vakiilarla knr~la~maktan ~e
kinir. 

Ge~enlerde Paristc umumi grev 
llan cdilmi~ti. Bunun iizerine otellcr
de ~'Ullar da c;al1~t1klg,n binalan 

i~gal ederek i~eriye kimseyi sokma
m1'1ard1. Franstz i-ti~Hcri grev ilamn
da hakh rm idiler? Bunu tetkik ede
cek degilim. $uras1 muhakkaktlr ki 
ak~m uzerl oteline gcldigi zaman ka-
p1yi ,.Uzime kap:mm1~. e~yaSim i~eri
de kalnu~ bulan seyyah ilk f1rsatta 
bu memleketi terketmegc <;al1~r. 

Frans1z gazctele1inden bir ~ogu 
resmi muamelelerden de ~ikayC't edi
yor. Gelen seyyah bir tak1m kag1tlar 
doldurmaga, polise b~ vurmagn mec
bur tutuluyor. Evvelce transit vizesi
lc gclcnlcrin bir ay kalmasma izin ve
rilirken ~di bu miiddet on be~ gii· 
ne indirilmi~tir. Bunun da seyyah 
gclmesi uzerlnde f ena tesiri goriilil
yor. 

Seyyah gelmesinin azalm!lSl otelle
ri, lokantalan, eglence yerlcrini f ena 
bir mevkie koyrnu¥ur. Bunlardan bir 
~ kap~tir. Netice itibarilc hu
kUmetin varidat1 da tenakus etrni~tir. 
i1k zamanlar buna J>$!k ehemmiyet ve
rilmiyordu. ~imdi herkes seyyah akl
runm azalmasmm tesirini duymaga 

~latru~, buna ila~ aramaga kalkl~
m1~br. Bakal1m bu ilag bulunabile 
eek mi? 

AKSAM 
lbone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYLIK 
1 AYUK 

Tilrlctve Ecnebf 

1400 kwup 2700 kuruJ 
750 lt 1450 > 
400 lt 800 > 
150 lt 

J'oata ittihadma dahil olmayan 
eCDehi mcmlcketler: Seneligi 

3600, alt'I ayhi1 1900, uc; 
aylti1 1 000 kuruftur. 

AdrC11 tcbdili ic;in yirmi be, 
kunttluk pul aondermek lazimd1r. 

Cemaziyelihir 30- Ruzuh1Z1r 135 
S. 1-1: Caae, Olla lkindl Akt~ Yaw 
'- 9.44 11,26 5,52 9,23 12,00 1,32 
Va. 4.1 5,42 12,9 15,38 18,14 19,50 
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Japon muhacirleri Brezilyada Haftalik borsa 
• ve p1yasa 

kii~iik bir Japonya kurdular 
Amazon nehrinin denize dokiildiigii yerlerde §imdiye 

kadar insan ayag1 basmamt§ ormanlar1 ve 
araziyi imara muvaffak oldular 

Japonlar memleketlerinden ~llana
g1 ve uzaklarda yerlei;;megi sevmeyen 
bir millet olarak ffihret bulmu~lardir. 
Bu iddia bir der~e dogrudur. viinldl 
Japonlann eline kirk 'Sene evvel dti
~n Formoz adas1 ile Kora yanm ada
sma l}imdiye kadar gelip yerle~en Ja
ponlarm adedi gayet azdlr. Buna ba
karak Japonyamn Man~riyede ~k .,,,. 
nufus iskin edemiyecegi tahmln olu
nuyor. Japonya adalarm1h mesahast 
380,000 kilometre murabba1d1r. Gayet 
volkanik ve ~orak olan bu adalann 
sathmdan ancak be~te biri ekilebilir. 
Bu miktara ~ay1rlar da dahlldir. 

BOyle oldugu ve nilfuslan yetmif 
milyonu bulduklar1 halde Japonlar 
bu adalan terketmege taraftar bu
Junmuyorlar. Sanayi ve ticaret ile 
mai~et vas1talanm arttxrmag1 harice 
giderek yerle~mege tercih ediyorlar. 

Maahaza vakit vakit Japonlann, 
dilny:mm en vah~i ve hiicra ko~leri
n ~ giderek bunlan imar ettikleri 
de vakidir. Eger Habe1?istan italyan
hr tarafmdan zaptedilmemi~ olsaydl 
J, pon muhaclrlcri bu memleketl ikin
ci bir Sudan ha.line getirip dilnyarun 
en ~ok pamuk ycti$tiren memleketle-
1"nden biri yapacaklard1. 

BREZiLYADAKi YURO 

Japon muhacirlerinin en ziyade 
nuvaffak olarak bilttin dilnyay1 hay
rette b1raktlklan yer cenubi Ameri
k:ida, Brczily3.run ~imalinde Amazon 
nchrinin ve kollanmn sulv.dlklan ha
validir. 

Bu yerlcr ~imdiye kadar balta degil 
1nsan ayag1 gormem~ gayet kesif ve 
yu1~sek ormanlarla b~tan ba~ mes
turdur. $imdiye kadar bu vah.~i yer
I!'I ':-! gelen Avrupal1 muhacirler bura
l ' ·m1 imara muv~ffak olarr...k kendile
ri., .... bir yurd edinemcm~lerdi. 

l:~uraya Brezilya hilkumetinin da
v ... · ilc gelip yerle~en Japon muhacir-
1-. bUtlin Avrupahlan hayrette b1-
r · ""ak imar vc iskan kabiliyetini 
r 'wmi$Ierdir. 

BL l.ilya ccnubi Amcrik~da ~ok bu
)· k 11 z:mgin bir yerdir. Brezilyanm 
m zisi gayet rnlinbit ve sulak olmak-
1 :i beraber hattl tisttivaya tesadlif et
t g nden ve dlizll.ik oldugundan son 
d fCde s1caktir. Ayni zsmanda ~ok 
su\1k oldugundan bastan basa s1tma 
h 1',mlinti sUrmektedi

0

r. · 

Brczilyada i~ ba:?ma gelenler mem-
1 ketin bu hususi vaziyetini bildikle-
1 mden bilhass1 Amazon nehrinin ve 
kollarmm sulad1g1 balta gormemi~ 
01 manlarla mestur ucu bucag1 olnu
yan yerlere blitiln dilnya milletlerini 
muhacerete davet etmektedir. 

Bu daveti kabul eden Japon muha
cirlerine Brezilya hiikumetl beda
va bir milyon hektar arazl ve ziraat 
ve iskAn malzemesi vermi~ti. 

ZORLUKLARLA MUCADELE 
Brezilya htikumeti Japon muhacir· 

Japon muhacir ~uklanna mahsus 

aga~ kiitiiklerinden yap~ banyolar 

lerine karfl yapblt taahhiid ve v~ 
leri ifa edecettnt Japonya hiikftmeti 

ile aktettill bir mukavele ile aynca 
teyid etmi~ti. Bu davet ve mukavele 

uzerine binlerce Japon aileleri Japon 
adalarm1 b1raklp 20000 kilometre 
uzakta ve Okyanuslar arkasmdaki fl
mali Brezilyaya hicret etmi,lerdir. 

J aponlara gOsterilen yer Para h(l
kO.metl dahllinde Amamnun manu:bl 

civannda Acara ismindeki kolu sahlll 
iklim itibarile Japonlann asla tabia
tine uygun degildi. 

Boyle oldugu halde Japon muhacir
leri hayrete ~yan bir sebat ve meta
netle bu yerleri imar etmege ve ken
dilerine zenglnlik ve refah temin eden 
yuvalar tesis etmege muvaff ak olmllf
lard!r. 

Japon zekas1 her ttirlii zorluklann 
ontine g~mi~tir. Mescll oturduklan 
arazi senenln yansmda su altmda ka
llp mahsullerini ve tohumlanm imha 

cttiginden kazlklann iizerlerine kur
duklan binalar, anbarlar ve tohum
luklarla bu belanm oniine ge~mi~ler
dir. 

H~ratm :mbarlara ve tohumlara 
musallat oldu~u gorerek bunlann 

onilne ge~mek ic;in Japonyadan sure
ti mahsusada getirdikleri h•rat yi
yen ve imha eden horoz ve tavuklan 
~ogaltrm~lardir. 

Japon muhacirleri memleketlerln
deki bah~ivanhk meharetlnl beraber 
getlrdiklerinden gent, mikyasta bah· 
~eler yeti~tirmi~lerdir. Yet~tirdikleri 
sebzelerle Para hiiktlmetinin merke
zinde sebze ticaretini inhisar o.Itma 
al1lllflarchr. 

Brezilyaya hicret eden ~aponlarm sebze fidelerini muhafazaya mahsus 
.kazJklar iizerindeki ambar; a~gt da kaz1klar arasmda tutulan 

tavuklar hafera t1 yemektedirl.el' 

Ktl(;fiK BiR :JAPONYA 
Japonlai' adalarda y~cW.dan za

me.nki idet ve klyafetleM ve ananele-
ri beraberlerinde getirmi~lerdir. A.de-
ta burada bir kil~i.ik Japonya viicude 
getirmiflerdir. Mn.ahaza Birezilya hi.i
kumeti muhacirlerin biisbiitiin mem

. lekete yabanc1 bir unsut k~lmamalari 
i~ln mekteplerinde Portekiz lisarurun 
otretllmesi mecburiyetini koymuf
tur. 

Muhacirler muhtelif firketler tesis 
et~lerdir. Bunlarm mi.idi.irleri Bre
zilyahchr. Japon hastanelerinin ve ha
Yll' miiesseselerinin de miidtirleri Bre
zilyahc:br. Fakat bu kontrol sathldir. 

J aponlar kendi aralannda yalruz 
japonca kullamyorlar. Hulasa yara
t1lcW.darmdanberi balta gormemif or
manlar i~inde adall Japonlar diinya
mn en biiyiik mamurelerinden birinl 
yaratm1~lard1r. 

Japon muh:lcirleri evvelA. bir lruam 
ormanlan ya.lmu~ar, sonra balta ve 
-;apa ile aga~lann koklerini temizle
rni{Jlerdir. Bundan sonra da bu yer
lcrde gayet mi.inbit tarlalar ve bah
Qeler viicude getirm~lerdir. 
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AK,AM NE$RIY.AT J' .. . 

lskontolu Satat Listesi I 

' Mo. 
--M 
,1 Kil~iik llanlar ~5 
.2 KaVll'clk Pa,a .75 
3 Deli .'30 
,t, ~a}l· Cap~ 130 
I Bu Perclenin Arkasmda, ~ 
e. ,DGtun ~si ioo 
7 Sumer Klzi · 125 
8. 'Asyadan Bir Gi.inef DotuyorJ f 80 
9 Dipsiz Ku~ .. 25 . ' ' . .... . .. 

10. Kadm Asker Olursa 50 
11' Pem~' Ma~lahh Haiurn ;10 
)2 Pembe'Pirtant_.- '25 
14 lJd cinayet. gecesf 

1
25 

)S. ~talyadan .Amerikaya nlSl{ 
U~tular 

16 ttkmektepler t~il\ Yardtmc1 
35 

Tatih Hulasas1 10 
1
.17 )ttihat ·ve Ter~kki. Tarihinde 

~rar Perdesi · 150 
AB ltaracaahinedin esrar1 ·25 
~9 ~r~m Merkezine .. Seyahat ~25 
2_0 ;uou Ki~ot 25 
2~ ,Karde~ katili 25 
22, .Hayvanlar AlemJ 150 
23 Sinema Y ild1zlan 100 
24: 'Bi( kadm ge~ti 20 
25 JstaE_buldan Londraya ~ileple 

;bir yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz ~ 
27, 'lstiklil Savai1 Nasll Oldu so' 
2&-33: Arsen"Lupeii (Bir~Cildl) 'so 
~ ... :rarih Otreniyorupi - .30 
3~ p~rafyada-tlk Adun 'so 
36, tocuklara Cografya Kiraatleri "50 
3~ Fazll Ahmet 80 
38 l>evler 

1
Kaldmm1 , 75 

39 ~ P'~rtinasi ~so 
40 ~ eryiiz\i Gokyiizil 150 
4f l'.:ilceler ·ve Devier rnemleke- ~ 

:tinde!.Gillliverin Seyahatlerl 
42 Edebi Hat1ralar 
43 Bir~ :rurk Kizmm Amerika 

Yolculutu 

AK$AM okuyuculaMna ..... "" 
mahsus % 20 .. , 

ISKONTO KUPONU 

Bu~ponu kesip · •Aqam Matbaw 
·Kttap_Servisine~ getirir !veya'"' .. J6J\de
~.· yukar1daki ~de bel4tnece

. Ht~taplann ~fiat~~ . size· yiizde 
IO ~nto yaptlacaktar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kambiyo borsas1nda biiyiik bir canl1l1k 
vard1r. Piyasada da hareket fazlad1r 
Tiirkiye - ingiltere arasmdaki tica

ret anl~mas1 ve ingiliz ~irketlerinin 
memleketimizde naf1a te~ebbtislerine 

giri~ecegi hakkmdaki haberler, kam
biyo borsasmda ve mall mahafilde bti
yiik bir al!ka il~ kar~1lanrm~tir. Esa
sen bir kac; aydanberi kambiyo borsa
smdaki durgunluk kalmam1~ ve hara
retli muameleler ba~lam11?tl. Tiirkiye -
ingiltere arasmdaki mali miinasebet
ler hakkmda, i~ menbalanndan ':;lkan 
haberler, muameleleri daha ziyade 
canlandlrmi~t1r. 

Borsadaki vaziyeti umumi olarak 
bu suretle tarif ettikten sonra esham 
ve tahvilA.l iizerine olan hareketleri 
izaha c;ab~hm: Ge~en hafta oldugu 
gibi, borsada miktar itibarile en zi
yade muamele goren tahvillerin ba
~da Uniti.irk bulunmaktad1r. Bu 
tahviller bir kac; haftadanberi daha 
ziyade istanbul borsasmda muamele 
gormektedir. Paris borsas1 bu mtiddet 
zarfmda Uniti.irk iizerine 195 frank 
fiat verlyordu. Son giinlerde Paristen 
daha yiiksek fiat geldigine gore, Paris 
borsasmda da Unitlirk i.izerine mua
melelerin arttig1 anla~llmaktad1r. 

Merkez bankasi tahvillerinin lo.y
meti 81 liradlr. Gec;en hafta yazd1g1-
nuz gibi, bu tahviller tizerine fazla 
muamele yoktur. Sebebi de Merkez 
bankas1 tahvillerinin sat1c1lannm azal
mas1d!r. FiatI artan tahviller arasmda 
c;imento ~irketi tahvilleri de bulunmak
tadlr. Bu hafta ic;indeki fiat 12 lira 
85 kurul?tur. iki hafta evvel 12 lira 50 
kuru~tu. 

Kambiyo borsasmda diger esham 
ve tahvilAt iizcrine dikkate deger bir 
ii;; yoktur. 

PiYASADA UMUMI VAZJYET 

Tiirkiye - ingiltere arasmdaki ye
ni ticaret anlut?mas1, mall mahafilde 
bi.iyilk bir alakayla Jtar~1land!g1 gibi, 
piyasada da biiyiik bir alaka uyand1r
mu~t1r. Bilhassa ingiltereyle ihracat 
ticareti yapan tacirler yeni anlal?ma
dan gok memnun olmu~lard1r. Bu 
memnuniyet daha bariz olarak tiftik 
piyasasmda hissedilmektedir. 

Alman firmalarmm tiftik ve yapa
g1 piyasasma kar~ nazh davram~1, 
tiftik piyasasm1 durgun bir hale ge
tirmi~ti. Bundan maksad, tiftik 
fiatlerini dil~ilrmekti, fakat tif
tik tacirleri, yeni yeni piyasalann ac;1-
lacagmdan emin olduklar1 ic;in fiat
leri tutmaga muvaffak olmuslard! 

ingiliz ticaret anla~masmm
0 

ku~ ~e
mi piyasas1 iizerinde de iyi bir tesirl 
gorillmti~tlir. 

iHRACAT MADDELERiMiZiN 
VAZiYETi 

Diger ihracat maddelerimizin vazi
yetini birer birer at?ag1ya yaz1yoruz: 

Bugday - Yumu~ak bugday fiatle
rinde ge~en haf ta ya nisbetle f ark 
yoktur. ihracat i~leri de mevsim ba
~mda timid edildigi kadar fazla olma
~br. Halbuki Ziraat bankas1 daha 
geni$ Ufr ihracat i~ine giri~mek ic;in 
haz1rlanmi~tI. Bugday milt?terileri
mizden olan Yunanistana, ithali.t, 
son ekoqomik slkl tedbirler yilzilnden 
tahdide ugram1ftlr. 

Arpa - Arpa fiatlerinde yiikselmek 
istidadi gortilmektedir. italya ticaret 
anla.pnas1 ilzerine ihracat i~leri de 
ba~lanu~tir. 

M1sir - Bu sene memleketimizde nu
s1r mahsulil boldur. Fakat ooyle ol
makla beraber, rekolte nisbetinde bir 
fiat dil~kiinltigU b~Iamam1t?br. HalA. 
fiatler 5 kuru~ ile 4 buguk kurut? ara
smdad1r. Bun::i. sebep ~udur: Bir kls1m 
tacirlerln ellerinde pahah olarak te
d2.rik edilmi~ mal vard1r. Bunlann 
satx~x hentiz bitmemi~tir. Bu tacirler, 
fiatlerin dil~mesine imkan b1rakma
mak i~in, vaziyete h9.kim olmaktad!r
lar. Fakat bu vaziyet te pek uzun de
vam edemiyecektir. Alakadarlann 
s0ylediklerine gore, yakmda fiatler 
daha dil~ecektir. 

Fmd1k - i:spanya muharebeleri dc
vam ettigi i~in ispanyamn fmdlk 
mti~terileri Tlirkiyeye ba~vuracaktir. 
Buna ait iimidler gittik~e tahakkuk 
etmektedir. Fiatler yiikselmektedir. 

Yumurta - i:spanya muharebeleri 
fmd!k piyasasma faydall oldugu kadar 
yumurta piyasasma btiyilk zarar ver
mi~tir. Bu mevsim yegane pazar olan 
ispanya, yumurta ticaretine kar~1 
kapan~tir. Yumurta tacirlerinin 
Almanyaya ihracat yapmP.k i~in yap
tiklan te~ebbi.isler de bi.iyilk faideler 
vermemi~tir. Yap1lan ihracat 80 san
d1g1 tecavilz etmemektedir. 

Balmumu - Son gilnlerde balmum
larma talib [l.zd1r. Karadcniz mallan 
piyasada ~ogalmaktadir. Bulg·arist:m
dan sipari~ler ba9lam19tir. 

Afyon - Afyon piyasasmda henilz 
tiiccan memnun edecek bir hureket 
yoktur. Uyu9turucu maddeler inhisa
n henilz mi.ib.'l.yaata ba9Iamam1:?hr. 
Bu i~in uw.mas1 zilrram clinde ne ka
dar mal oldugunun henliz tcsbit edil
memesinden ilcri gelmi9tir. Malm tes
biti i~i bc9 on gun daha silrccc>ktir. 

A. 0. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KARt MEKTUPLARI: 

Derince Travers fabrikasindan 
~1karilan i§~iler 

Derince travers fabrikasmdan g1ka
nlan yedi i~~i imzasile bir mektup al
d1k. Kimisi yedi ve kimisi de en a~ag1 
dort sene mezkur fabrikada ~ah~tik
larm1 iddia eden bu i~~iler, bir suihal 
de olmadig1 ve ~ah~acak derecede gen~ 
olduklan halde i~erinden ~1kanld!k
larmdan flkAyet ediyorlar. Bu ~ikaye
tin tahkiki i~in merciinin dikkat naza-
nm celbederiz. 

Burgazadahlarm dilekleri 
Burgazadasmda oturan okuyucula

rim1zdan B. Sinan oglu yaz1yor: Bur
gazadas1 kil~iik sahas1 ic;inde her gii
zelligi toplanu~ ~ok ~irin bir yazhkt1r, 
mtikemmel korulan, Heybeli ile arada 
bir ge~id olan bogazi, bogazda ~ok gii
zel bir gazinosu, plaj1 gezilecek uzun 
bir nht1nu, tepeleri hulasa her ~eyi, gol 
gibi bir de limam vard!r. 

Fakat yollan bozuktur. Bu yetmiyor
mu~ gibi bu yollan elli santim ve da
ha fazla irtifamda otlar kaplarm~tir, 
dar ve bozuk yollarm bir k1sm1 da bu 
suretle ~irkin ve ge~ilmez bir halde
dir. 

Bundan 4,5 sene evvel bir gayretu 
nahiye mi.idiiril halkla elele verip ada-

run her tara:m~, y0Uarm1 te$cir etmi~
t1, o zat gittI, t?lmdi o fidanlar da otlar 
ic;inde, susuzluktan, bak1ms1zhktan 
yariya yalan mahvolmu~tur. Boyle gi
derse b~ on sene sonra onlar da kal
Inlyacaktir ... Yollara ~u veya bu yap1 

17 Eyliil 936 Per~embe 
tstanbul - Ogle ne~riyab: 12,30 -

12,50 Plakla Tilrk musikisi, 12,50 -
13,05 Havadis 13,05 - 13,25 Plakla ha
fif mtizik, 13,25 - 14,00 Muhtelif plak 
ne$riyatI. 

Ak~am ne~1iyat1: 18,30 - 19,30 <;ay 
saati: Dans musikisi, 19,30 - 20,00 
Konferans: Doktor Ali R.Iza in
kaya tarafmdan: Zayiflama hak
klnda. 20,00 - 20,30 Rifat ve ar
kada~lar1 tarafmdan Tiirk musikisi, 
20,30 - 21,00 Safiye ve arkada~lan ta
rafmdan Tilrk musikisi. 21,00 - 21,30 
Plakla sololar. 1 - W. A. Mozart: Titus, 
Ouverture, 2 - Jos. Cungl, Hyd1opat
hen, Walzer, 3 - Tchaikowak1: Intl. 
u. Ane aus d. Oper Eugen Onegin. 
4 - Tcha1kowakl: Trepak aus «Calese 
No1sette> (Ballet). 5 - Albemz, cSere
nata, sus suite epagnol. 6 - Fr. Lehar, 
Opt. Luxenburg (Parc;alar). 7 - Pa
derewsky, Chant du voyageur. 8 - Ru
bmstem, Toreador e Andaluse. 22,30 -
23,00 Ajans havadisi. 

=m::111:mrmmrm:mmmmm11111mmm:mmm:111111mm11mmu::: 
yapanlar molozlarm1 attig1 halde hic;bir 
memur bunlari gorup kald!rtmaz, bel
ki yirmi senedir yol yapllacak diye yol 
tizerine atilm1~ klr1k taflar dag1l~ 
veya toplu, aralarmda aylandozlar i;1k· 
m1~ durur. 

Sonra sivrisinek milcadelesi olmad1-
gmdan a~1k kuyular, sam1glar sinek 
yuvas1 oldu. Herkes petrol lambasm
dan az ~1k veren motorlil elektrikten 
kurtulmak i~in bekliyor. 
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Saray ve BalboAODnDn D~ yltllzlUI 
Yazan: SOLEYMAN KANI IRTEM - Tcrcume lktibas haklo mahfuzdur - Tefrika No. 750 

ltalya krallna gOnderilen arma, ortadan 
kaybolan c;ok k1ymetli bir tUfek 

(Mahmut ~evket p~a ramazanlar
da saray iftarina maiyetinden kimse
yi yamnda gotilrmezdi. Bir ramazan 
gi.inil mi.ize tertip heyetine: 

- Size di.inkii saray iftarmdan ~ 
kiras1 getirdiml 

Diyerek maai;;lan nisbetinde atiyye 
tevziatmda bulunmui;;tu. 

Sonradan bu paralan kendi kese
sinden tcvzi ettigi anl~ld1.) 

Bir giin silfill miizesi hcyetine 
bir irade teblig olundu: 

Imalfi.ti harbiye usta mektebinde re
sim hocas1 Alman Mens tarafmdan 
J ap1lacak bir arma ic;in li.izumu ka
dar cski silah verilmesi ! 

Bu nrma italya kralma hediye ola
rak gonderilecektl. 

O gi.inlerde italyanm Trablusgarb1 
istila eyliyecegi ~ayialan deveran edi
yordu. Abdillhamit italya kralmm ha
tmm tntyip etmegi siyasetine uygun 
bulmu~tu! 

Mens, mi.izeyc geldi; depoda rnev .. 
cudu milteaddit olanlardan hazirla
nan sllahlan gordii; kend.i atelyesin- ~, 
de bir arma deseni yap1p hiinkara 
takdim etti. 

Saraydaki eski ailahlar miizesi 

Abdillhamlt milkayeseye medar ol
sun diye milzece de bir arma yapllma
s1ru irade etU. Mahmut fijevket p~a 
bu i~i de ytizb~ Ziya beye havale ettl. 
Ziya beyin dikkat ve zevk ile hazirla
d1g1 desen Mahmut ~evket p~a tara
imdan padi~aha takdim edildi. Abdiil
hamit bunu begendi; armanm bu de
sene gore muzece tertip olunmasm1 
crnretti. Ziya bey armay1 tanzim etti. 

Amerikadan gelip dirhemle satilan 
Kan ve y1lan agac;lanndan Ylldlz ma
rangozhanesinde bu armaya mahsus 
bir dolap yaptmlI. Gerek anna gerek 
dolap siikilli.ip takilabllecek ~urette 
haz1rlanm1~ti. Ahmet Ziya beyin ar
maya koymak iizere ayirdlg1 silahlar
dan blr kargi artm~t1. Zlya bey bunu 
nereyc yerl~tirmek miinasip olacagiru 
~ahmut f?evket P~aya sormu~, o da 
b1zzat dolabm ilstilnde blr noktaya 
koymu~tu. 

. ~~a ve dolap hareml hiimayunda 
h unkarm ken di dairesine gotilrillerek 
tamlrhaneden millazim Mustafa ef en
cli ve ustalar marifetile ve harem aga
lan refakatile kuruldu. Abdiilhamit 
pek begendi. Yalruz dolabm i.i.stilndc
ki kargiy1 fazla ve yerine yakl~am1~ 
bularak ~1kartti. 

. Arma, italya kralma gonderllncc, 
ltalyan gazeteleri Osmanl1 padi~h1-
nm bu hatlmi.ivazhgmdan ve hazincl 
hiimayundan c;1km1~, Avrupada misli 
gortilmemi~ boyle bir hediyeden pek 
ziyade takdirlerlc bahsettiler. 

italya lrrah Mahmut fijevket pa~ayi 
llir ni~an ilc taltif etti. 

Bugiinlerde artik Trablusgarp bah-

sl kapanm~t1. 
Tam zamanmda 1~alya kralmm 

biivle bir hediye ile gcnlii ahnmas1 
sarr;yca Abdillhamidin .siyasi kudreti- [ 
nc yeni blr delil olarak gorilldil ve 
g0sterilidi. 

Fakat bu defa da milze heyetine bir 
takdir ve taltif ni~anesl zuhur etmeuil 

i~ boyle takdirsizlikle kalsayd1 e
hemmiyeti olrn1yabilirdil Birdenbire 
bu kadar emegi bo~a g.ikaran bir ha· 
d.ise oldu: 1905 te Y1ld1zda ermeni lhti
lal komitesince Abdillhamide tertip 
edilen bombal1 suikstten bir hafta 
gegml~ti. 

Bir giin eski silahlar miizesi hafi
yeler1 yaverler, hademeler ile doldu. 
Miizedeki eilfihlar numaralarma bile 
dikkat edilmiyerek karmakan~Ik blr 
surette sand1klara konuldu; Ytld1zda 
tamirhanenin yaklnmdaki silahhane
ye kaldm.ld1. Omrii ancak ii~ sene sil
ren saray siHlh mi.izesinden eser b1ra
ktlmad1l 

Heyetin vazifesine nihayet verildi. 
Buna sebcp ne idi? Bu eski tiif ekler 

bu zamanda boyle te~lr edilmekten 
ba~ka ne i~e yarardI? 

Bu muammay1 ancak Abdillhami
din vahimesi halledebillrdi! 

Heyet azasmca zannedildigine gore, 
miizenin bu suretle lfigvi bomba vaka
smdan sonra saraya ynbanc1 ayakla
nn girmeslne meydan buakmama: 
ic;in idil 

Bomba vaknsmm badi oldugu tern.~ 
ve heyecanlru: s1kl korunma tedbirleri 
arasmda eski silahlar miizesinin de 
lagvi Iilzumu ya bir jumal tizerine 
muvaf1k goriilmil~1 yahut her hangi 

• KARA YELKENLi KADi 6A • 
• Yazan: 1SKE?>."DER F. SERTELL1 

Namazdan sonra biltiin devlet er
kanile beraber saraya gidilmi~ti. Sul
tan Murad siynh tezyinat Ile milzey
yen mar atlas dolama ve ba~ma slyah 
burmah blr kavuk giymi~ oldugu hal
de tahta g1kt1. CO'us tcbri.ki ananesi
ne rlayct edilerek, ilkonce sadrazam 
ilerledi ve yere kapanarak ba~1ru pa
di~hm ayaklanna degdird.i. 

Ondan sonra b~ vezir yani Piyale, 
Ahmed, Mahmud, K1bns fatihi Mus
tafa, Yemen Halkulvad fatihi Sinan 
P~lar ve bunlarm arkasmdan kaptan 
Klh~ All p~a, Rumeli ve Anadolu kn
zaskerleri Abdilrrahman ve Mehmed 
efendiler, deftcrdar Cafer ve Lruezar ve 
Mehmed Qelebi efendiler, ni~anc1 Feri
dun bey, milftil, istanbul kad1s1, bun
lardan sonra da bilttin Ulema ve yeni
~eii, sipahi, cebeci ve bostanc1 agalari, 
nihayet mabe3inciler, ve saray agalan 
yeni padl~ah1 tebrik ettiler. Tazim vc 
tebrik i~i ~ok silrmcmi~ti.. tebrige 
gelen zevat birer birer dagiimaga ba~
larken, padi~ah da tahtmdan kalkarak 
d?gllan vtikela ve dcvlet adamlarm1 
buytik bir endi~e sarnu~ti: 

No. 96 • 

- Acaba padi~ahm boyun vurdur
ma illeti tahtta kaldlg1 milddet~e de
vam edecek ml?. 

'Ogil.nci.i Murad karde~erinl, yann 
kendi tahtma goz dikip ortahg1 fesada 
verirler kaygusile vurdurdugunu soy
lemi~ti. Sokullu Mehmed pa9a: - Bu
nu bize zaman gosterecektir. Bu illet 
devam ederse, memleket mahvolur ve 
hiikfunet i~ b~ma getirecek ad.am bu
lamaz. diyordu. 

K1bns fatihi Lala Mustafa p~a da: 
- Ben onu ~ehzadeliginden berl ta

mnm. Kandan ve kavgadan ~ok kor
kar. Bu i~i nas1l yaptigma 9~1yorum. 
Dcmek ki saltanat lurs1 goziini.i bilrii
mill?. Ne kardcl? dinledi .. ne ana. Bun
dan sonra da buna benzer emirler ve
rirse, o zaman bu i~i hep birliktc go
ril~i.ir, mahrcm bir karar veririz. de
mi~ti. 

Ulla Mustafa pa~anm -her ncdcnse
icine bir ~iiphc girmi~ti: 

- Vaktile Murad1 ~ehzadeligl za
manmda kii~i.ik bir meseleden dolayi 
gi.iccndirml~tim. Acaba bcnim ba§lllll 
da vurdurur mu?. 

bir kuruntu iizerine <karihal llham 
sabihal hiimayundan, bOyle bir irade 
sad.Ir olmu~ idi. 

Vukuf ve intizam daJrcsinde ~alI~
larak viicuda getir1~ boyle blr mii
esseseyi yikmamn manevi zararmdan 
ba~ka 1m hengarnehln maddi bir za
ran da oldu: 

O klymeUi miikerrer ate~li fitilli tii
fek bir daha meydana g1km1yarak 
sirroldu, gittil 

Bugiln 1stanbul askerJ miizt?sinin 
mahrum kaldlg1 bu eski Turk silah1 
kim bilir hangi Avrupa mi.izcsini1 ya
hut hangi Avrupll veya Arnerikall 

eski silahlar merakhsmm kolleksiyo
nun u tezyin eylcmektedirl Hem kim 
bilir nc bahasmal. .. 

(Sil!h milzesi hakkmda bana bu 
izahat1 liitfeden zata te~ekki.irlerimi 
takdim ederlm.) (Arkas1 ''ar) 

Ev, apart.man kiralama 
mevsiminde AK$AM'10 

ltUCUK ILANLARI 
kiraczlar ve bina sahipleri i~in 

En emin, en sDrath ve 
en ucuz vas1tad1r 

Bu ~i.iphe Mustafa pa~ayi daima 
tedbirli davranmaga mecbur ediyor
du. 
U~iincu Murad o gun bll'ka~ saat 

haremde istlrahat ettiktcn sonra, tek
rar hazirlanarak Ayasofyaya geldi.. ba
bas1 ikinci Selimin cenaze namazm1 
k1ldlktan sonra, cenaze Ayasofya ca
miinin garp tarafmdaki avlusuna gO
turilldU ve padi~ah tekrar saraya don
di.i. 

U~ilncil Murad, saraya doniince, 
Valide sultana: 

- B~ sag olsun!. 
Demek i.izere odasma gittiyse de, 

Nurbanu sultan baygm ve tizgi.in bir 
halde yatagmda yattig1 i~ oglunun 
sozlerinl i¢tmedl. Murad babasmm o
liimilnden oldugu kadar karde~lerinin 
oliimilnden de milteessir goriiniiyor
du. 

Maktul ~ehzadelerin na~lan da bir 
giln sonra babalanmn ayak ucuna gO
millrniii;;tii. 

••• 
Ciilus bah§1~lari 

dag1hrken .• 
Muradm tahta oturu~unun ertesl gil

ni.i ~det yerini bulmak i~in (cillus bah
~l~i) dag1tmllk gcrekti. Bu bah¢¢n gc
cikmesi yiizilnden eski dcvirlerde blr
gok isyanlar ~lkm1~ti. Yenic;eri oeakla
n bol bah~~ aln ak 1~ daima boyle 

r ~akir Lutfi evlenecekti. Fakat gok 
temiz bir adamd1. Alacag1 klzda veya 
kadmda sonsuz bir temizlik istiyordu. 
Hayatta en bilyiik arzusu tertemiz bir 
evi olmasi, titiz bir kadmm kendisine 
ckoc::l> demesi idi. 

Fakat $akir Lutfide temizlik bir 
hastallk haline gelmi~ti. Dairede hi~ 
bir kap1 tokmagm1 tutmaz, tramvay
da ayakta kalsa hii; bir yere deymez, 
bu yilzden araba sars1ld1kga bir ka~ 
kere yere kapaklamrdl. 

Boyle bir adamm bliinceye kadar 
hayatm1 beraber ge~lrecegi kadmda 
azami temizlik aramas1 son derecede 
tabli degil miydl? Uzun uzun nramp 
tarand1ktan sonda $akir Lutfi haber 
aldI. Konyada istediginden daha te
miz bir ktz varm1~. Vak1a .bir~z y~ 
kendisinden biiyi.ikrni.i~. <;unki.i ~im

diyc kadnr evlencmemi~ .. aina olsun .. 
bu .kadm temizligi ile mc~urdu ya .. 
kafl... I 

Araya adamlar so4-uldu. ~aklr Lutfi 
daireden izin allp Konyaya kadar git
ti. Nihayct Hatice ile nikahlanmn k1-
yilacag1 gi.in geldi. .. Hatice nikah def
terinl imzalamak igin memurun uzat
tigi knlemi ipekli bir mendille tuta
rak oyle kulland1. 

f;iakir Lutfi bµna pck memnun ol
du. i~te aradlgi ideal kadm1 bulmu~
tu. 

Dtigtin gtinii $akir Lutfinin annesi 
cmuhakkak koltuk isteriml> diye tut
turmu~tu. $akir Liitfi tam Haticenin 
kolunn girecegl esnada gelin irkildi: 

- Aman ne yap1yorsunuz? 
- ~olunuzn gir:iyorum ruhum .. 
- Imkam yok ... Gidlp ellcrlnizi yi-

kayimz rica cderim .. gormiiyor musu
nuz, kollanm ~1plak ... Mikroplu elle
rinizle tutturmam dogrusu ... 

- Yavrum .. herkes blzc baklyor ... 
Rezll olacag1z... ~imdl cl mel y1kan
maz ... 

- Y1kamr ... Oyle isc koltuk olmaz ... 
- Haticecigim .. 
- Olmaz .. ellerinizi y1kayimz ... 
Herkesin acaib acaib bakl~lan kar

~smda ~akir Lutfi gitti, musluktn cl
lerini yikad1. 1cfnden; 

- Camm .. bu dereccsi de fazla ... 
diyordu. Gelinin yamna dondti. Tam 
Haticenin koluna girecek .• gelin gene 
itiraz etti: 

- Rica ederim ... Siz ellerinizl boy
le mi yikarsm1z? 

- Nas1I y1kamr ya? 
- Benim blldigim el y1kand1ktan 

sonra avuca biraz da alkol1 yahut ko
lonya dokiiliir ... 

- Vazge~ Hnticecigim.. mahvol
duk .. yerin dibinc gc~tik .. 

- Olmaz... Yoksa cllerinizi ha y1-
knm1~m1z, ha yikmam1~1mz ... 

~akir Lutfi gelini yola getiremiye
cegini anlayinca i<;inden ki.ifur ede 
ede odasma gitti. Ellerini alkollerken: 

- Hay boyle temizligi Allah kah
rctsin ... diyordu, bendeki akla da ba
km ... Bu kadar tltiz kadm alacak nc 

bir gi.in gozlerlerdi . 
U~tincii Murad ilk once askerl se

vindirdi; her biri on bin duka11k yi.iz on 
kese altm ki, toptan bir milyon yiiz bin 
altm cder, bu para blr kalernde as
kcre dngtt1ld1. Yenige1ilcrin her biri
ne elli altm isabct etmi~ti. Bundan son
ra bah~l~ siras1 vilzeraya ve hi.i.kumet 
rilesa ve memuruna gelmi~ti. Sadraza
mm hlsseslne alt.I bin altm ve beyaz 
atlas kaph bir samur ktirk, birc;ok ipck· 
Ii kum~larla beraber sap1 ziimri.id ve 
altm kapll klymetli bir kll1~ dii~ti.i. Di
ger be9 vezirin her birine dart biner 
altmla birer hil'at verildi. Ni~anc1 ile 
deftcrdar ve kazaskerler kaftans1z o
larak yalmz be~er yiiz altm ihsana nail 
oldular. Saray erkanmdan bir klsm1 
tekailde sev'kedilmi~ti. Diger bir kls
m1 da terfi ederek aynca ihsanlar ve 
hediyeler aldllar. 

Murada cillus miijdesini getircn Ha
san ~avu~, ~avu~ b~1l1ga tcrfi etti1 fa
kat bu adam sert ve kaba tabiatll ol
dugu i~n, kap1c1lar kethildas1 Ferhad 
aganm terbiycsinc verildi. 

Bunlardan sonra s1ra ile bilti.in dev
let mcmurlan bir~ok hedaya ile taltif 
edilml~ti. CillO.si.in ertesi gi.inii ~enlik
ler yap1lmas1 emredilerek, aynca (Ka
rakule) de mahpus bulunan dort ytize 
yakm mahkum da affedilerek serbes 
b1rak1ld1. Mahpuslar arasmda Halkul-, 
vad kalesinden csir ahmp istanbula 

vardi. Tevckkeli cdinsizin hakkln 
imans1z gellr:. dcmemi~er, bu ka 
da benim hakklmdan gclecck ... 

Ne isc bin mti~iilatla koltuk old 
fijakir Lutfi Haticcyi odn.sma ~1 ~ 

di. Koltuk usuliince kansmm duva 
m acacakt1. Ui.kin Hatlee sanki ~ 
1:-·.k dekoltesinden i~eri kocam:m 
buz parc;as1 sal1verilm~ gibi ilrp r 

- Ne yap1yorsunuz? 
- Duvagimzi ag1yorum .• 
- Rica ederim elleriniz temiz m 
-., !?imdi yikadrm, alkollcdim ya. 
- Oooo .. ondan sonra ka~ yeri t 

tun'l\z... Yooo .. bakmiz, bu ha) 
boy!~ d.evnm ctmez ... Ben ~imdiye 
dar l;>u ~onsuz temizligimden dol 
kimse ile evlenemedim .. gidip ellen 
zi Y}~aym1z oyle ... 

f?;lkil· Lutfi o gece 17 kere e1le1 
y1kad1. Be~ kere dudaklanm y1ka 
cikqllcdi. . 

Ertesi gi.ini.i cvinc gelir gclmez 
nSI kcndisinl kap1dn kar.pladi. K 
nm ontinde: 

- Aman, dedi, cvvela ayakkab1la 
mzi g1kanmz .. . 

- Lahavle .. . 
D1yerek ~kir Lutfi ayakkab1lan 

~1kardI .. 
- 1?imdi elbiselerinizi ~1kanmz. 
- Camm sokak kap1s1 oniinde 

yunulur mu? .. 
- Tabii sokak kap151 onilnde SO) 

nulur. Sokagm kiri evin ta i~ler 
kadar girecek degil ya ... 

Ji!atice 0 kadar kati soyliiyordu 
$akir Lutfi Hazreti Adcm gibi soyu 
maga rnecbur oldu. Hatice emretti: 

- 1?irndi dogru banyoya ... 
Banyodan c;1kmca pfjamalanm 

dirdl. Odanm bir kd~esine buzu 
Hay yarabbi.. ne ldi bu ba~ma g 
lcr?., 

Haticcnin gi.inden giinc titizl ~ i , 
t1yordu. ~imdi $nkir Lutfi dni1 
kalender, derbeder arkada~lanna 
klp adeta onlara gipta ediyordu. 
l'ahat, ne kay1ts1z bir hayatlan '~ 

Evdeki miithi~ temizlige ro.gm 
~!lkir Liitfi d1~dn yava~ ya,as p 
lfgc ah~yordu. Adetn pisligi rah t b 
luyor, onun h:i.sretini ~ekiyordu. 

Temizlik yiiziindcn evdeki ; m 
rin lezzeti de kaybolmu~tu. Bir et • 
megi evvela kaynabhyor, c-pistir 
ye ilk suyu abldlktan sonra t k 
pl~rlliyordu. 0 can1m tuvuk h 
malan Iczzetsiz, posa gibi, pa~ , 
gibi ontine getiriliyordu. Her ye 
ten sonra catallar yaklhyorclu. H 
eve yorgun argin gelince teped~n t 
naga kadar soyunmak fash muth1 
Zevcesilc bir ~k snhnesi ya~m k 
tese 20 kere dudaklarnu sabun 
klyor, alkolle ;;artllyordu. 

Art1k tnhammi.ilii kalmam1 ti 
gun ~akir Lutfinin kom~ula11 
bayan Belma ile A vrupaya kact, 
tildi. Belma sonsuz pisllgi, pasakll 
ile me~ur bir kadmd1 .. 

gctirilen m~ur ispanyol kuman 
Loni de azad edilmi~ ve kend1 in 
tedigi £aman memlcketine gid b I 
bri resmen teblig olunmu~tu. 

U~iincii Murad halkm ;;enlik ) 
rnasma mani olmam1~ti. Fakat, sa 
da lark gi.in matcm tutularak, bab 
smm ve kard~erinin ruhlan i~in h 
f1zlara Kur'an okutturulmas1 emrc 
mi~tl. Hergi.in fukaraya saraydan y 
mek ve sadaka dag1ti1Iyordu. 

Yeni hilktimdar ilk cuma namazi 
Ayasofyada k1ld1. ikinci hafta da 
kftnunsani 1574) bilti.in saray halkl 
Eyiip camilne giderek orada kth~ k 
~andL. biiyiik bir alayla Edimekap1 
dan donerek s1rasile Blrinci Selim 

' tlh, ~hzade Sultan Mehmed, Beya 
tilrbelerlni ve daha sonra da ikinci 
lim ile kard~lerinln topragi henuz 
rumruru~ kabirlerini ziyaret ve g 
Yl4iI doktip dua etti. Bu tiirbelerde b 
bas1 ve kard~erinin ruhlanna Kur 
okunmasuu emreyledi. Muradln bu t 
essilrilnil gorenler gene padisah1 n 
retie tel'in etmekten kendilcrinl 
ffilyordu: 

- Bu kadar ac1yacaktm ncd n 
tirdin kard~erini?. ' 

.. n.~yorlarch, fakat, bunu pad.i 
yuzune kari;;1 soylemege hig kim 
saret edemiyordu. 

(A k 
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Nizipte giizel bir·b lediye dairesi 
CENC RUS KIEi ARIAN 

'QJd NqRIYAT: 
a a a a a 

Franuz muharrirlerinden Claude 
Anetin bu aiizel eaeri Avrupada yuz 
binlerce niialaa Nbltf•~ soasa filbpe cle 
aluun11 ve c;pk r-ibct a9rmiittU. He
men her lifa.na terdirn4t edn...it olan 
cGenc; Rua k1Z1 Arian> tiirkc;eye tercii
me edilmemifti. F ethi Varal ve F •Muil 
0-an bu nobam tellfi eder.k ha aG· 
..a aeri ~Y• terclime etmi1lerdir. 
Kanaat KitM made .. ~tad&f. 

a.~ w QllCLla . , 
Y .,., Nabi w.Emdu Illa ... Mr 

aer nqredilmiftir. Balbnlar ••Tirk· 
ler hiG bir edebl ve ilmt iddiua olnu
yan. Ndece BalkanI.rda yapyan mil· 
yonluca Tdrldin bqiia bul,.ad'lklan 
..,U. clair •trafl1 bir fikir •-• 0... 
........ ., ....u. CicWI .. ... 

( &lrfaJXJ) - C&11tan Nblp beled17esl Ult 'blr beledl7e bhWa ~ .. .. .............. . ....... Bf11iik b1r parlan milntehasmda olan bina betonarmedlr. Bir lmm1 da 
l~in a~t1r. 

Jleledlye bu yll binarun ikincl katuu yapmak suretlle tamamlayacakt1r, ikin
t tamamne belediye tefkilAtma tabsil edilecek"'°. 

HOLlVUT lST ANBUL MACAzlN 

Bu rnecnn1uun I 7 eylul niihut siizel 
Wkb• w ...... ....... ... tok IW'u.'lranda Nlzip belediye dalresl ve gasinosu &OrillmektedU'. 
..... .................. 141. 

NtsbetQI 
Bu••• ............. ..... 
~i~ll: KurtulUf cadd8'inde Necdet, 

Taksim: Nizameddtn, Beyottu: Kan· ... _...... ~ -
tMbtt ... ttima4, a.•: t.m.t, 
Kaslmpqa: Miieyyed, HukiSy: Aleo, 
Eminpnil: Yemi~te ~~!J., Baybe
~: TollULdis, lJUJiiMMt _., 
Fatih: 8arqhanedl ~ BaW, 
~: ...... Arif, ..... 
Jdjy: HtW, Sanyer: 0smea, .,_..,., 
Tmlkll~ ~,Rumellhtannd&
Jd ~eler, Aksaray: Ziya Nuri: Be
fik~: Siileyman Recep, KadikOy: 
Puaryolunda 11era., Vodada l'aik 
takender, Vlldldar: Omer !Wan, :re
ner: ~da Arlt, Beyam.d: Ye
nl Well, Kil~Ukpuar: Hlkmet Ce:.d •: Slot111 m1F'lll'l"t: 

, Atemdar: Calalol!unda 
dillkadtr, ~ehremini: Ahmed Hamdi. 

[Btt yttkada'n1n 
temiz haval1 ve 
gttzel manzarah 
y . d tihk 

EV 
Biiyilkadada Nium eihetinde 
~ ~de en temls hawk •• 
ea miikegngel m•nurab blr yer
cle b8yilk bah~ pnlf tara~lt. 
l~I m.- IM>Jall, m~ .,.u bfr 
ev utwktlr. ' oda, ban701 akar 
sofuk ve mcak au tertlbatl, bot 
IU~ blna ....... llJl'IQI JDU~ 
......... tit blD ...... .,. ,.. 

lla1ketl tarafmc!:m bJr IMLndo tef1dl ed!lmJft1r. Yukanda bando 
BfirOntlyor. 

Ian ~ ft yemlf bah~erl, bin 
kok kadar ;yet1'nllf bait, blr '°k 
yemif afa~1an vanhr. Fula tafsi. 
1At l~in (Akpm) psetesi UAn me
muru Nureddine mtiraeaai. 

--------• ..4111-- Comal Nadir--~ Teldoo: ..... 

latanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 

~~ APARTJ,_"_ .. 
EMLAK 

ve SATIMI 

MEHMt;D IZZET 
.. 

.......... : c.lojlu ~ 
........ ,, .. ..,Apa,... 

KarlkatOr AlbOmQ 
Mtvmda tlbam • Cemal ·Nadir 

Kerikatir A.Jbiimil. tekm .,.,..._ 

lt..:JJ:L~=· ,..ti lwnutur. 
1ahibi olai* ilteyenler 
i~in miistesna Wrm.t1 
-----------···-··--····-·· ·- ... ·-·- ._ .... __ _ 

A~a.Dtme im 
tmalm-. 
Kurumundan; 

2'/9/934 P-..••• riai lf.&l IS tie l1••a>a.ld1 Qkir Dif l IMiP 
....... .Pil ... ..._i11otm odum•a f381,U ma ketif W.1H Ha14ar
.... lieNbule tilmliki mutbaim bp fakiilteai zamanmda bllaru!an 
•1Etlt•i• tallkli tetiaab w ~· a~Jk uaulile eluiltmeye konulmu1tur. 

Mukaftle, Eblltme Nafaa itleri umund, ... ,..,. " feui tartname
leri, proje, ketif hlllaaaa De bun• miitefeni cU;er ~ Haydarpafa 
Llaeai Direldar1Giiad9P verilti;ektir. 

Muv.kkat W.iia1t1 118 lir..t..-. 
ltlMlu.riw tlP N I008 lirabk b'1 ite bemer It ~blla& •air Nafaa 

llitlibtiitlMI• almit eWula •ilnbhltHk .. tieuet edui ... ~ 
~ I 

1' s,aaa 1111 

Bttonarme koprO ~n3aat1 eksiltme ilaru 

Naf1a V ekileti 
~ose ve Kopriiler Reisliginden: 
latekli ~1kmad1iuadan dolay1 ihaleai yapilamam-. olan Zensufda1' 

vi1&1etiade Zoapldak .. Dovre~ nlu b•riacle «28000• U.a ketif be
delli Devrek kopriiaii intaata yenidea kapb zarf uaulile eluiltme1• ko
INbnuttur. Ek1ilt...1i 25/9/9M Cuma siaii H&t 16 ti• Nafaa Vekiled 
fo• ve l.ipriiler Reitliii lluiltme komiayonu oclumda yap1lacakt1J • 

llulklae prtnuu1i ve bUDa miitefeni diier enak c1301t kurut mu
bbll._.. fOle •• Qpril. a.ialiilnden alanabileceli sibi iateyenler 
Ina tarbl••flm Z•sul•ak Naf 1a Miidiirliijijne miira.caat ederek 18-
Nbilirler. I 

Muvakkat te.baat •1880• llradlJ'. Eluil\al111• 1inne\E uteyenlerin 
R....i 1•set•l19 ut7 1ayal1 aii1ha1mda ~akaa talbu.tnND•J• JenikUI 
•iit••la•itlik elali1et ... ika1m1 haiz olmalara ve •titealdait biazat mii
hendia •lmatlaia n,. blr miihendiale beraber bu ite airmecliii takdir
.a. .. ,.,. Jiraal _..... qlldaiuula betoQ&J'Ule blr kopril y&pmlf olcluiu· 
u •air fffika lbru .-.. 1 lb1md1r. 

T.ldlf ..Jduplanaia Zl/t/136 Cuma 1iinii sat 15,. kadar Ankara• 
da fOle •• ~ lleialitine verilmeti lisamdar. (7•1) {iii) 

yollu V luflar Direktorlugu llinlan 

ltk emlik) 
'4JP A,op lauta•N vakfa akaratuulaa P-alb i.1.- tlai1 ...&de-

ainde 19 No. lu ev. • 
Galata Alaca meacit maballeaiqde Mabmudiye caddeainde 219 Ne. 

lu diikkin • 
Yukanlaki yaz1la eml&k 31/M•n•/937 •onuna ~ kit'aJ• vorilmek 

flzere artbrmalan uzablm•tbr. lat~ 21/EJliil/930 ~i P
nii aaat 15 de JJe101hi vaJuflar direktiriiiii Marat ~ plmllerL 

(lJGO) 

Ista bul r man itletme 
dairesinden 

14are lbti7aca ~in ellifer tQ!lluk obw'k iF.etW II Met .. YU. ~aptaft· 
lau.ktar. B...,m 11111v.kkat ,_.i.Qab IOOO lirMlar. Aflk puuflfa 
15/10/936 pertembe IW ...i 10 Illa Wueaia Metkai olaa Emla
ildi Uman "•••ua ,.fler eaciimenincle yapllacaktar. 

lateldllena ...-... Y• aair iz.Ut isiD a.a.~ F....,...ecil_.. &,
dar han1nda Fen Semai tefliiine miiracaatlara ilin olunur. Om) 

Hariciye vekiletinden 
Haricir• Vekaletiade 11 ncl dereceden mevcut miinhal memuriyet· 

lere talimatname1ine tevfikan miifabaka ile memur abaacaktar. 
Mii1abaka imtihana S/Tetrinienel/936 pazarteai 1iinii aaat 10 da 

Hariciye vekaletinde yap1lacakt1r. 
Mii1abakaya iftirak ~iD, taliplerip momuria kaauaUllUll 4 iilKil JDMI. 

wintWlil ... c&.a laatk• Af*i•da yu1h evaaf1 ....... olmala•1 1u ... d1r. 
Hukuk, Miilkiye, Ulumu 1iraaiye, lktiradiye Te l~timaiye Ye Fakiil

te dereceaiadeki Yilkaek Ticaret mektepleri veya Hariclye mealeii ile 
alakas1 bulunan miimaail ytiluek naekteplerden blrbaden mezun olmak: 

Miisabaka imtihan1 toyledir 
1 - Hukuku Mecleaiye, H'1kuku Duvel, Hukub lwtUGiJei diivel, 

lktila41, Mali~ Ye tarilai aiJul c1115 dt"n z••an•maza kadar1t hakkada 
tahriri Ye 9ifalal 1ualler. 

2 - Tirk~ ve Fraaa~dan tahrir ve terceme. 
3 - Mlaabaka fl1.U mizam doldmmak tartile ea fula aumara alan• 

l&r kazammt olacakbr. 
Muaavat balinde Fransizc.adan maada bir ecnebi liaanma YUkuf ae

bebi rGPa .. ar. 
Taliplerina mekt.p tah ....... ri ........ Y"filE,IVJ idilnii .. ii 

we uhbat ,ehadetnamelerile biiviyet cibdam YeJ• awetlerioi iatlda 
ile 1/10/936 aktanuna kadar Vekilf't Zat iJleri claiiwi fiOfliiioe teYdi 
eyleuael<:ri ve S/10/936 pazarteai rinU ,..t 10 da 4..Jraracla V ekilel
te laazar bulu11malu1 ilila olaqaur. ens> Cla.) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su ldareal ~in alniacak f~t '"9na ve ek JNU"S&lan IS Illa ml._ 

_. ve kapala •rH. ekailte .. 1• kontihnQfbar, 
a - M••••• ~ .... lil80 tiradir. 
I - ilaftkkat ._ .... (412,50) liraclar. 
4 - ~artname 'ft Hete.ial pnpek ilk•..aer w ala pa if1-i b

lembae Ye bteldderin de 29 !.ylil 1911 Orm• .-a eaat 11 .. BeWl,-e 
Enctlmeninde yapilacajaqclan o J1a ... t oaa llatlar t1mlaatlulle Wr
li1de teklif 111•~1'.nnl Beh:cliJtt Eac:fimeaiae ftl'lllelerl. (1131) 

BUrsa lpek bOcekC.11ji eiatitUsii 
miidurliipnden: 

uKitiJe •~ib kontli1irqaqwa m\iafeaeJi ifia takribi t1*n llllO 
lira olan ii~ tane elektrikle teebin ~ilir i..-k KlnacliaiJ..,_an .Iederi· 
le bir lane ... 1p1an Ye I.Ir lane de 200 kiloluk ••11a1 •aaldil Uh tan. 
hinden itibaren 41 dn miiddetl, ~·k eluiltmeye konubau9tur • 

lateldilerin ek•ilbne Jiipii olaa l/l l/f3'1 ~~etl ffa1 JS ,-. b· 
dar lattltCIJ'• •~t .... ~ "-kni n ~ 
11ltme ISla ....... 
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Gnlata Tnhlr ban 3 iincil kat 
Tel : 44091-2·3 

Svenskn Orient Linlcn Gothenburg 

Cothcnburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdynh Copcnhag Abo Reval v.o biitiin 

BaltiJc. limanlar $ark vc Karadeniz b th· 
ca limanlan arumda 15 l(iinde bir ui· 
met vc avdet i~ muntazam postalar. 

Cdynia • Dantzig .. Cothcnbur1 ve 
Oslodan bek.le.ncn vapurlar. 

HcmJnnd vapuru 19 eyliile doiru 
Gotland vapuru 25 eyliilc dogru 
Vasaland vapuru 2. T. cvvc)c dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Rotcr• 
<!am • Kopenhag, Cdynia Gothcnbcrg, 
D:i.ntz.ig • Stokholm, vc Oslo, limanlan 
i~in harckct edecek vapurlar. 

Hcmland vapuru 20 cyli.ile dogru 
Gotland vapuru 26 cyliile dogru 
Vasaland vapuru 3. T. cvvele dogru 

Fazla tafailat i~n Calatn'da Tahir ban 
3 iincii katta kain nccntahgmn miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

SIHHf KANZUK BAL
SAMIN KREMLERI 

Esmer, san~m, ~umral her tene 
tevnfuk eden giizcllik kremleridir. 
S1hhi usullerle ltaz1rland1gindan 
cildi besler ve bozmaz. ~ii, J~ke, 
shiJcc ve buru~ukluklan krunilen 
giderir. 

4 ekildc takdim edilir: 
1 - Krcm Balsamin yagb gece 

i~in pcmbe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z glin

dilz i~in beyaz renkli 
3 - Krcm Balsamin ac1badem 

gece jt;in 

4 - Krem Balsamin nc1badem 
giindilz i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile kul
lnnd1klar1 yegane s1hhi kremlerdir. 

EICt:;:N~GtLtz ICANZUK ECZA!\~St 
Beyoglu - istanbul m:::m:1m.;:a 

Bay an I ar Fal!E;!i;;;;mmp 

Kt§ mevsimi yakln§ll, yakmda kiirk 
manto giyinmeyc ba§hyncaksm1z : 
~EYKO ticarcthanesi 12 ay vade 
de kefaletsiz olarak KURK. MAN-

TOLARI satmaktad1r. 

Anadoludan ayni §Craitle kabul edilir. 

BEY KO 
Mahmutpa~a Kiirk~ii han i~risindc 

--~• Telefon: 21685 ---iii 
SEN BENUA 

Frans1z Lisesi (Galata) 
T alcbeler lisc proi;ranum tekmil 

&oriip resrni em11vlara hllZlrlamrlar. 

F rnns1zca lisamm ogrenmck i~n 
ahzari samflnr vnrd1r. 

Leyli Ve nehnri ve ycmekli ne
hnri taleblcr kabul edilir. 

~K$AM Sahife 15 
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Miibalagall sozler ve rakam
lar h~ goriineblllr, ancak 
mukaycse terazisini clden 

b1rakmamalldlr. 

KREM PERTEV 

BIRE, 
1000 ·UM BARA. 

it;in buna Hizum yoktur. O 
~hretine da1ma sadlk kalmI!i 
ve iyi bir kremden beklenen 

!aide daima milsbet cevap 
vermi~tir. 

r. F i 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA~A HASTANF.St 

BAKTERlYOLOGU 
Kan, idrnr, balgam. cerahat, me. 

vad1 gaita gibi tibbi tahliller ve butiin 
biyolojik teamiill r gayet dikkatlo 
yapthr. 
Bcyoglu : Taksime gidcrkcn Mc,clik 
eokag1 Ferah npartJmnm Tel. 40534 

Za)i: Dumlupmar okulundan 336 
yilmda ainu~ oldugum tasdiknameyl 
kaybettirn yenisini alacagimdan eski
sinin degeri yoktur. 

Kemal Karaozbek 

Selimiye Tum As· D. Ba~
kanhgmdan. 

Edremit askeri hastanesinden teka
ud olan tabib Yarb:i.y istanbullu 300 

dogumlu Hi.iseyin oglu Mustafamn 
Sclimiyede Ttlm Askerlik dairesi ba~

kanhb11na mtiracanti lilzumu ilan olu
nur. 

Kapall zarf usullle 

Naf1a Bakanhg1ndan: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisil sa· 

hasmda yatma ve ~ahtma hinas1d1r. Ket-if bedeli 180,000 lirad1r. 
2 - Bu ite nid ~artnameler ve evrak ,unlardir: 
A - Eksiltme fartnamesi 
B - Muknvele projesi 
C - Baymd1rhk i9leri genel tartnamesi 
D - Hususi ~artname ve tarif name. 
E - Vahidi fiat ve metraj tarifnamesi 
F - Elektrik keffi ve fartnameai 
G - S1hhi lesisat ke~fi ve ~artnamesi ve kalorifer hakkmda izahat. 
lsteyenler bu fartname ve evrnk1 9 lira bcdeli mukabilinde Yap1 it-

lcri umum miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 /9/936 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da Naf1a 

vekaletinde Yap1 ifleri eksiltme komisyonu odasmda yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah znrf usuliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in istenilen 10250 lira muvnkknt temi
nat vermesi, Nafia vekaletinden ahnmtf yap1 miiteahhitligi vesikaH 
gostermesi ve yaphg1 buna benzer bir i~in bedeli 100,000 liradan a9ag1 
olmamas1 ve bizzat diplomah mimar veya miihendis olmas1 veya bun
lardan birile mii~tereken teklif yap1p mukavelcyi birlikte imzalama11 
laz1md1r. 

6 - Teklif mcktuplar1 yuk r1da 3 cii maddede yaz1h saatten bir aa· 
at evveline kadar eksiltme komisyonu reisligine makbu2 ~ukabilinde 
verilccektir. Posta ile gonderilecek mektuplarm nihayet 3 cii maddede 
ya.z1h santc lmdar gelmi{. olmas1 ve dtf zarf1n miihiir mumu ile iyic~ 
kapnblmiti olrnas1 laz1md1r. Post da olacak gccikmeler kabul edilmez. 

(720) (944) 

Emniyet i~leri U. Miidiirliigiinden: 
1 - 936 senesinde zubrta memur Ian i!rin diktirilecek az1 4270 ~gu 

4696 tak1m elbisc maa ikaclc:etin diki mi yirmi giin miiddetle ve kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Kasket dahil bcher tnk1m el bisenin diki\lo muhammen bedeli 411 
kuru~tur. 

3 - ihalesi 21/9/936 pazartesi g iinii sa3t 15 de Emniyet itleri umum 
miidiirliigiinde miitCfekkil komiayon huzurunda ycp1lacakb.r. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruf]uk muvakkat teminat 
mCktup veya makbuzile ve 2490 say1h kanunun 2, 3 iincE maddelerinde 
yaz1h belt:elerle birlikte teklif mektuplarm1 ihale vaktinden bir aaat 
evvel komi!yona vermcleri l&z1md1 r. 

S - Bu bn.pta fazlaca izahat alm ak ve ~artnamer.ini gormck isteyen
lerin Emniyel i~leri umum miidiirlii iii ii~iincii tube miidiirliigiine miira-
caat eyl~meleri. (682) (884) 

Tapu ve Kadastro Umumi 
Miidiirliigiinden: 

Trakya Hey'etleri i~in 3 adet Sangc Takometresi ile 4 adet gradli 
Vcrniyeli Minkalcnin 21/9/936 paz rtesi giinu pazarhkla ihalesi yap1-

lacaktrr. lsteyenler mezkur giinde saat 15 de pey ak~esile birlikte Lo-
vaz1m miidiirliigiinde miiracaatlarL- ,(806} (1145). 

TARLADR 
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TUrk Hava Kurumu 
Biiyli Piyangosu 

$1mdlye adar blnlerce kl!ilYI 
zengln etml•flr 

6. c1 Ke~ide 11 Birinci T e~rin 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Lirachr 

Ayr1ca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
ikramiyelerla (50.000) lirahk iki adet mDkAfat vard1r. 

Gecel- GOnsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk1!ap) 

YUCA ULKU LiSE E 
Kurant ve Direktorii: Nebi oglu Hamdi Olkumcn 

Kay1d muamelesine ba§lanmi§ttr. Cumartesi ve Pazardan 
ba~ka hergOn 10-17 arasmda okula mOracaat edilebilir. 

lsteyenlere tarifname gonderilir. 
1tt. Cagaloglu, Yamk saraylar • Telefon: 20019 -~~r:m'Cff 

Ankara Beled·ye • 
ID 

1 - Su idaresine ahnacak gaz, Benzin ve yaglar on be' giin miid
detle kapah zarfla eksiltmeyc konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (9423,65) lirad1r. 
3 - Muvakkat teminat1(706,77) liradu~ 

4 - ~artname ve listesini gcrmek isteyenler h\!r giin yaz1 i,Ieri kG· 
lcmine ve ibale 25 Eyliil 1936 Cuma gii.nii saat on birde Betediye En
ciimeninde yap1lacagmdan btekliluln o gun saat ona kadnr teminat
larile teklif mektuplarm1 Belediye Enci.imenine vermeleri. (1235) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idaresine almacak d~ruir boru ve tef erriiatJ ile ~imento ve 

saire on bet giin miiddetle kapah zarfla eksilmeye konulmu,tur. 
2 - Muhammen bedeli (6690,SO) lirad1r. 
3 - Muvakkat teminab (501,78)lirad1r. 
4 - $artname ve listesini gormek isteyenler her giin Y az1 i~leri ka

lemine, isteklilerin de 25 Eyliil 1936 Cuma gunii saat on birde Beledi
ye Enciimeninde yapilacagmdan o giin aant ona kadar teminatlarile 
teklif mcktuplar1m Belediye Enciimenine vcrmeleri. (1234) 

Istanbul defterdarhg1ndan: 
Be,iktatda Cihannuma maballesinin Serencebey yokutunda iki oda 

bir hela vesair milttemilah havi evin ayda bet lira hesnbile y1lda alt
mtf lira bedel ib:erinden a~1k artbrma usulile ve hir sene miiddetle 
kiraya verilme iti OD gun uzatJ}m1ttir. JsteJtlilerin Ve fCraitini olYrenmek 
istiyenlerin yiizde 7.tS pey ak?larile 24/9/936 per~embe giinii saat on 
dortte Defterdarhk binasmda miite~ekkil komisyona miiracaatlar1 (M.) 

(1348) 
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Y avrularin1z1 Benim gibi T ombul, 

Ne~eli, S1hliatli f sterseniz 

HASAN 
Ozlii Unlarile Besleyiniz 

~ocuklarm seve seve yedikl1ri ve bay1ld1klar1 g1dalardan 
Yulaf, Pirino, Bugday, Ni1asta, Patates, Mercimek, Bezelye, 
irmik, Patates tDrlii, Badem m1s1r (kornflauv) iizlll Unlar1 
Allahm lnsanlara lhsan ettigi ve Eczac1 Hasanm fennt 
vesaitle yapt1g1 vitamini ve kalorisi bol g1dadrr. ~ocuklar 
bu unlarla beslenirler. ~abuk di1 G•kanrlar. Taklidlerinden 
sakmm1z. Deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOSLU. 

VENOS GIBl GOZEL KALMAK 
ISTIYORSANIZ, DAIMA : 

-- . Veniis Kremi 
·Veniis Pudras1 
Veniis Ruju 
Veniis Alhg1 
Venus Rimeli 
Ven iis Esans1 
Veniis Kolonyas1 
kullan1n1z. 

Veniis mustahzarab en saf ve en temiz 
ve gayri muzir. maddelerden yaptld1A-m

dan size ebedi gent;lik temin eder. 
Deposu: NUREDDIN EVLiY A ZADE 

TICARETHANESI Istanbul 

OD EON 
Y eni c;1kan plaklar 

BAYAN HAMiYET 
No. 270096 - Beste: Selahaddin Pmar 

U~k ~arki - DEL1SIN DELI GONLOM 
Huzam ~ark1 - BiLMEM NiYE SiNEMDEKi 

BAYAN NEZiHE YILDIRIR 
No. 270097 - Beste : M1s1rh Ibrahim 

Rast §arki - GELMIYORDU FIRKA TiNE 
Hicaz §ark1 - GORMEDIM HA YLl ZAMAN 

KANUNT MUAMMER 
N 270103 SA TRABAN TAKSIM kanun ile 

o. - HiCAZ T AKSiM kanun ile 

M~~t~£~J.~[ be~Y~!g~~::.!1 ·· 
1iyaret ediniz. 

Trenc;kot ve Gabardinlerimiz 
Gen~lifin en pratik ve en fada tercih ettigi kuma1lard1r. 

Beyoglunda B A K E R magazalarm1n 

~oculdara mah,.. etya daire1l, bOtDn · latanbulum 
ea i,t v• en zeasln ,a1itll dairesiclJr. 

Karacller, mlde, barsak ve bobrek hastahklarma 

TUZLA iC E • 
1-;me trenlerinin vapurlan koprOden 6,25 - 7,40 - 8,40 

9,10 • 11 -13,15 • 15,10 • 15,50 dir. 

p 

17 Eyliil 1936 

.. Adapazara Turk Ticaret Bankas1n1n Istanbul ~ubesi 
Tiirk antransiti sab~I i~n de ayn bir gi~e a~mt~ ve m~terilere her tilrlu kolayhk gostermek i~in tertihat 

alnu~br. K1~1 rahat g~irmek isteyenler ucuz, kuvvetli ve temiz olan Tiirk Antransiti almahdar. 
Bankanm Bah~ekap1da Ta~han altmdaki gi~esine miiracaat ediniz. 

iSTiELii.L LiSESi 
DIREKT0RL0G0NDEN: 

1 - ilk, Orta ve Lise klsrmlan i~in klz ve erkek, yatlh ve yatis1z talebe kaydma devam olunmaktachr. 
2 - Kayid igin l'ier giin saat 10 dan 16 ya kadar okula mi.iracaat edilebilir. 
3 - Bu yil ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebenin yerine az mikdarda yeni talebe ahna

cagmdan Okula girmek isteyenlerin bir an evvel muracaatlar1 tavsiye olunur. 
4 - fsteyenlere kayid ~artlarrm bildiren tarifname gonde1ilir. 

~ehzadeb~1, Polis karakolu arkasmda, Telefon: 

Ni$anta$1nda 

I ~ I K eski "Feyziye .. Lis Es i 
Memleketimlzin en eski hususi lisesldlr. 

Ana, 11k, Orta, ve Lise k1s1mlan vard1r. Yahh ve yatlSlZ talebe kayd1 ic;in her giin muracaat edilebilir. 
isteyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

Eski FEYZIATI 

vatih Bogazi~i Liseleri Vat1s1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayr1 bolOklerde: Ana, ilk Orta ve Lise stntflari 
Kay1dlar ba~lam1~hr. Kay1d ve tafs1lat i~in hergun mektebe ve yalruz tafsilAt almak i~in Yenipostane arkasmda 

Basiret harnnda Ozyol idarehanesine muracaat edi!ebilir. fstiyenlere mekteb tarifnarnesi gonderilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 

Istanbul Gayrimiibadiller komlsyonundan: 
D.No. Scmti vc mahallcsi 

1138 Burgazada 

1905 Arnavutkoy 
2060 Uskiidar Rum Mehmedp~ 

2856 Yenikoy Gi.izelce Alipal?a 

4252 Uskiidar icadiye 

4286 Beyoglu Kamerhatun 

4487 Yenikoy 

4740 Kuzguncuk 

4892 Yenikor 

6082 Koca Mustafapa~a 

8106 Beyoglu Yeni~ehir 

8309 Yedikule Fatih Sultan Mehmed 

8357 Yenikoy 

Sokag1 Emlak No. Cimli vc hisacsi 

E. Manastir E. 39 637,50 metre arsa 

Hisseye aore 
muhammen K. 

320A. Art-
Y. Goniillti ve M:ina~t1r Y. 37 tmna 
Birinci Cad. E. 12 Y. 14 80 metre arsarun 10/ 120 his. 70 > 
$cmsipara E. 49 Y. 53 45,25 metre arsamn 140 > 

1/ 2 His. 

Rum Mezarbg1 Cad. E. 77-77 Mil. Klsmen duvarla i;evril- 1700 K. zarf 
77 Mi.i. Y. -1-1-1 ~ 18373 metre bag yeri 

ve bahi;e ve ta~llk arazi 
E. Kii<;iik <;ifte konak E. 25 Bahc;eli ah~ap hane 200 A. art-
Y. imam Galib Y. 23 mahallen 17 tlrma 

Mangasar 47 48 metre arsanm 6/ 8 His. 120 » 

E. Pe~e Nikola E . 3 Y. 1 34 metre arsanm 1/ 3 His. 20 > 

Simitc;i E. Wr-21 Y. 19-19/ 1 Bah<;eli kagir iki hanenin 500 > 
2/ 6 His. 

r . 'J::i~1 arkas1 E . 30 Y. 32 74,50 metre arsa 70 > 

Atlamata~ E. 69 Y. 55 Bah\!eli ah~ap hanenin 140 > 
1/ 3 His. 

Kaya E. 147 Y. 165 mahallen 159 Bah<;eli ah~ap hane 600 > 

Hac1 Hasan E. 51 ~ap dtikk~lllll 23/ 120 100 > 
Kazi.I ~~me Y. 2 ve iki pul hissesinin tek-

rar 2/ 5 His. 

E. Malakof E. 8 Y. 16 63 metre arsamn 5/ 15 his. 40 , 
Y. San Asma mahallen 12 

Yukarda evsaf1 yazill gayri menkuller on gtin mi.iddetle sat1~a ~tkanlrru.Fr. ihaleleri 28!9/ 936 tarihine tesa
dill eden pazartesi gtinti saat on dorttedir. Satt~ miinhasiran gayri miibadil bonosiledir. 

ROMATIZMA 

LUMBAGO 

SlYATlK 
agnlan T E S K l N 

ve izale eder, 

Her aray1 mz. 
•rlltfUtUlllllllllllHHllHlllUlllaltllllltlHllllUlllllllllllllllllllHllUfflfft-

Sahlbl Necmedd!n Sadak 
Umuml nqrlyat miidUrii: En.II T11 

6 - 27 Eyliil 1936 --
11 inci Heyne milel Selinik sergisi 

11 inci Selanik beynclmilcl scrgisine i~tirak etmck istcyenlcrlc acrgiyi ziyaret 
edcceklere gerck vapur ve demiryolu azimet ve avdet biletlcrine gcrek ise mal
larm nakliye iicrctlerine tenzilat yapalacaia bu hususta fazla mahlmat almak ia
teyenlerin Istanbul ;Yunan ba.1 konsoloaluguna aahahlan saat 10-12, 30 arasinda 
miiracaat edcbilcceklcri ilan olunur. 

iktiaat vekllatl, IQ tloarat umum mOdlrlOIOnden: 
Tiirkiye Cumhuriycti ile Sosyalist Sovyct Cumhurzy.etleri lttihach HiikCUneti ara

smda akdolunan Ticaret ve Seyri Sefain mukavelcai hiiki.imlcrine tevfikan t~ 
cdilmi§ olan S. S. C. l. miiessesatmdan (Soyuzneft f;k.sport • Neftaendikat) ~U, 
esscscsi bu kere miiracaatla Tiirkiye umumi miimcssillij-ine, miicsaeae nanuna y..

pacag1 i§lcrden ~ogacak davalarda bi.itiin mahkemelcrde dava eden ve edilen ~ 
il~iincii §ahis s1fatlarilc hazir bulunmak iizere 31 / 12/ 936 tarihine kadar S. S. C 
1. tab'astndan Teodor oglu Yakov Bogomolov'u tayin cttigini bildirmif ve lfr 
zim gelen evrak1 vermi§tir. Keyfiyet kanuni htikiimlcre muvahk goriilmiit olmu 
la ilin olunur · 


