
lngiliz krah bugun 
Seddulbahire c;1karak 
harp mezarl1klar1n1 
ziyaret edecektir. 
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Lehistan1n Fransa 
lie eski ittifak1n1 
tecdid ettigl teeyyud 
ediyor 

Telefon: 24240 (ldarc) - 24249 (Tabrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Kli~e) 
C:::;:;~=========================:======================================================================================================================-

Fikir istiklaline 
dogru 

• t.l~iincii Dil Kurultayt milnasebetile • 

Frans1z nasyonalisma'smm piyri 
Ma.mice Barres, her frrsatta cBenim 
hakikatlerim; bizlm hakikatlerimiz.> 
dmekten ho~lanm11. Lorenli miielli
fin bundan kasd1, Adetler, ahlaklar, 
ki.iltilrler gibl ilimlerln de nasyonal 
oldugunu iddia etmekti. Ger~i, bu soz, 
Pascal'in me~hur vecizesinin ba~ka 
bir ~ekilde tekrarmdan ibaret sayila
bilir. .:Pirene'nin beri yakasmda (se
vap) olnn oteyakasmda (h~ta)' dlr.> 
Cfunlesinin itade ettigi mana, ger~i, 

<bizim hakikatlerimiz - yani - slzln 
hatalanmz-> sozi.indeki manadan 
b~ka bir ~ey degildir. Fakat, blzlm 
naza11m1zda, Bnrres'in soziine Pas
cal 'in vecizesinden dahn keskin bir 
reliycf veren A.mil ~udur ki, Barres, 
onu, ¢pozitif ilimler> denilen, ve her 
tilrli.i millt hususiyetlerin ustilnde sa
Yilan bilgilerln mutlak bir surette hii
kiim siirdiigil bir devirde soylenli~tir. 

On dokuzuncu asnn orta ve son 
boliimlerinde «scientlsme> yeni bir 
din kudretini haizdl ve onun mutaas
s1phm, havari ve fedaileri iilkelerin 
hudutlan ilstiinden biitiln di.inya 
intelektuelllgini kendi tesir ve kon
trollan altma alm1~ bulunuyorlarch. 
Bunlara gore fennln meydana koydu
~u hnkikatler ve hatta fenni metot
lnrla ispat edilmi~ faraziyeler biltiln 
insanlar tarafmdan cins, mezhep ve 
i~tihat farkt olmaks1zm, kaytstz ~rt
SlZ kabul edilmesi laz1mgelen blr ta
k1m ( :rns) lard1. Fen, internasional
dir. Fen, insanhgm mii~terek mal1chr, 
fen her~eye, hcrkesc hA.kimdir, dilstu~ 
ru di.inyanm ilstiinde yeni bir Tann
nm solugu gibl dola~yordu. O devir
lcrde, fen ve fcnni hakikatler o kadar 
rnukaddes bir §eydi ki, bunun yarun
da bir takrm milli endi~ler, bir talam 
vatani duygular adeta igren~ bir kti
filr say1hrdi. 1871 Alman - Frans1z mu
hnrcbeleri siralarmd:i, dli~man topla
n Paris'i tehdit ederken ve Paris hal
k1 ihtilal ate§i ic;inde kaynarken, cgti
rilltiiden ~alI~am1yorum> diye Versa
y'a ~ekilen ve bu uzletinde kimbillr 
hnngi cFilologia:t bahsine dalan Re
nan bu nevi ilmi iyman sahiplerinin 
en canh orneklerinden biridir. 

Lakin, bir ba~ka baklmdan, ne ga
ri ptir ki, gene o devirde en koyu (irk) 
trorilerinin meydana g1kanld1g1 ve 
(ilmin), hi<; degilsc. ilmi metotlann 
bunun hizmctinc vcrildigi de goriil
lllil~tilr. Meseia, indo-avrupai dlller!n 
obi.Lr dillcre hakimiyeti iddiasr ve Ger
n1:ir. irkmm ilstUnlilgii hipotezi, i~te 
btt dcvirdcdir ki ulr yandan filologia 
Ile Unguistikte, obiir yandan tarih, 
arkeologia, ctnografia ve antropolo
gia ilimlerinde kendilerlne bir taklm 
(fcnni sayilan) destekler buluyordu. 

Bunu gok gegmeden, milspet ilim
lerin, hattA bugiln bile bir c;oklanmiz 
tnrafmdan haJa. internasional telakkl 
olunan (ilmi mctotlarm) bizzat kend.i 
btinyelerinde millile~iklcrine ~hlt 
Olduk. Tlbbm hi~ degilse patologia ve 
klinik bahislerinde, bir frans1z, bir 
alman, bir italyan usuliiniln mevcud 
olmad1gm1 kim iddia edebilir? Bash 
ba~ma bir (alman kimyas1) oldug~
nu i~itmeyen kald.1 m1? 

Bugiln kati bir surette diyebiliriz 
ki, her iiniversite bir milli deha, mllll 
kiiltiir, cmilli ilim•, yani bir milliyet
~ilik Iaboratuvand1r. Kafalar ve ruh
lar bunun i~nde milli ~uura ve mill! 
~uurun as1l mesnedi olan killtilr istik
tA.Une ermek cehtinin miimareselerini 
Yapmakta ve imtihanlarim gegirmek
tedir. 

Tiirk milleti ve Tiirk intelektilclli
ll daha dilne kadar bu 1 e~litedcn ga
tu ya~1yordu. Son yctmi~ sckscn y1l 
zarfmda biribirini takip eden okur 
Y.-:.zarlar1m1z, ilim, fiklr ve edebiyat 

(De~am1 4 uncii sahifede) 

Yakup Kadri Karaosmanoglu 

lngiliz krabn1n yat1 Ba§vekilimizle diger r 
~anakkale Onlerine geldi vekiller diin gece geldiler 
Torpidolanm1z kral1 kar§1lamak i~in Izmir goriilmemit bir kalabal1kla doldu 
lmroza a~1ld1lar, biiyiik misafirimiz fuara ecnebiler fazla ragbet gosteriyor 

saat onda Seddiilbahire ~1kacak 
~anakkale 3 (Surcti mahsusada gt

den arkadn.¥rruzde:.aJ.1) - Orgcneral 
Fahrcddin maiyetindeki heyctle ingi
liz krallru kar§tl!'l.mak i~in ~f ak 86-
kerken Kocatepc ve Adatepe torpito 
muhriplerile imroz adaSl a¢danna 
hareket ctrni~r. Nahlin yatlillD du
rnanlan, ufukta imroz a~Iklannda 
gorilniiyor. Yat saat ona dogru Seddiil
bahir onunde dem!rliyecektir. <;anak
kale valisl B. Nizameddin, muhterem 
misafirl Seddillbahirde kar~1lamaga 

gitmi~tir. Kral nrzu ettigi takd.irqe 
ogle yemegini Seddillbahlrde yemek 
i~in IA.z1m gelen tcrtibat a1Inmif Boz
caadadan lstakozlar, Ezineden keklik
ler ve ~avu~ i.izfunlerl geti~tir. Sed
dfilbahlrde blr siivari millrezesi kara
ya ciJonca krah selamhyacaktlr. 

~anakkale 2 (Sureti mahsusada 
gonderdigimlz muharririmizden) -
ingiliz kralm1 kar~tlamaga memur 

( Devam1 4 lincii sahifede) 

Malaga fehri aSilerin 
eline d0fmek iizere 
Iron 1ehri de mii,kil vaziyettedir iki 

taraf1n zayiat1 ~ok biiyiiktiir 

. 
Muharipler arasincla b ulunan f spa nyol kadmlan 

Cebeliittank 2 - Neorcesdr des
troyer! ile buraya gelmi.} olan mu
hacirlerin s0ylcdiklerine gore, ihti
lalciler ~lmdi Malagamn ii~ kilomet
re otesinde ve ii~ muhtelif noktada 
mevzi al:mJ~ bulunmaktachrlar. 

Muhacirlerin kanaatine gore, Ma
laga ~ehri yakmda teslim olacakt1r. 
ihtillalci tayyareler ~ehri, tayyare 
alamm ve bir ~ok binalan bombardl
man etmi~lerdir. Korku ve deh~et 
i~inde bulunan ~ehir halkl iltica et
mek i~in Umana akm etmektedir. 

iRUN lUAHSURLARI MU~KtL 
VAZiYETI'E 

Biradou 2 - Reuter ajans1 muha
biri bildiriyor: 

irunun zaptI i~in cereyan etmi~ 
olan muharebe di.in biiti.in giln olan
ca ~iddetiyle devam etmi~tir. Sey
yar hastanelcr ~ehre girmek ve ~
hirden ~1kmak i~in s1rtlardan ve 
bay1rlardan ge~tigi ve yarablan ta
~1yan scdyelcrin mi.itemadiyen yaralt 
kamplarma ge!digi gorilnmekte idi. 

ihtilalcilcrin ate~l gok isabetli ol
dugundan vc yer altI s1gmaklar1 bu
lunmad1gmdan dolay1, ~chri milda
f aa edcnlcr arasmda olil mikdarmm 

(Devium 4 ilncil sahifede) 

SiYASl iCMAL 

Akdenizde bahri tefevvuk 
Frans1z - Leh muzakerat1 

lngilterede parUimento yaz tatiline 
ba$ladigzndan biitiln mebuslar ve na
zirlar istirahattadirlar. Yalmz ~ ba
kani Mister Eden ile Bahriye nazzn 
Sir Samuel Hoare faaliyettedir. Her iki
si de Akdenizde ilr; aszrdanberi lngil
terenin haiz bulundugu bahrf tefevvu
ku muhafaza edip etmiyecegi meselesi 
iizerinde ~alz$lyorlar. <;ilnki.l l ngiliz 
efkan umumiyesi Akdenizdeki vaziyet
ten r;ok end4e ediyor. lngiliz politika 
mahafili italyanzn Habe~istan gibi 
koca bir ipmaratorlugu yutmu$ olma
sma ve bunu hazim i~n vakit kazan
maga mecbur bulunmasma ragmen 
hald Akdenizde gen4lemek ve yeni 
hamleler atmak temayiilii.nden vaz ger;
medigi kanaatindedir. 

ingiltere Bahriye nazm Akdenizin 
ortasmda ve ltalyan adalan ve deniz ve 
hava ve asker£ eslilzasi arasznda szkt.
$ZP kalan Maltanm ileride bu denizde 

.(Devanu 4 ilncil sahifede) 

Ba"'ekillmlz tzmlr fuanm a~larken, altta: tsmet lnonii, lktlsat Ye 
adliye veldller lle komu tanlar tuan geziyorlar 

izmir fuanm a~mak i.izere izmlre 
giden b~vekil ismet inonii ile 
iktisat vekili Celal. Bayar, slh
hiye vek:ili Refik Saydam, mallye 
vekill Fuad Agrall, adliye veldll 

~iikrii Saracoglu, Trakya umuml 
mii!ettifi general KAzim Dirik ve me
buslar diln gece saat 23 te izmir va
purile avdet et~lerdir. 

(Devamt 4 iincii sahifede) 

Lehistan F ransa ve Rusya 
ile beraber yiiriiyecek 

Petit Parisien gazetesi Frans1z - Leh ittifak1n1n 
tecdidini memnuniyetle selamhyor 

Fransada bulunan Leh ba~kumandan 1 general Smigly FranslZ bilyiik erkim 
harbiye reisi general Gamelin ile gbriJ~tiyor 

Paris 2 - General Ridz Smigly ile I 
general Gamelin, on ikinci ve on dor
di.incil f1kralarm Suippes mmtaknsm- 1 
daki manevralarmda hazir bulunmak 
iizere Reims'den hareket etmi~lerdir. 

Generaller, orada general Smigly'yt' 
1 

Lejyon donl>r ~mm birinci rutbe- ' 

sini vermek tizere oraya gelccek olan 
reisicumhur M. Lebrun mulaki ola
caktir. 

F1ans1z gaz:?tPleri Leh generalmm 
di.in ~~mpanyada. h r bulundugu 
m im hakhr.1~ uzu tar i~·, " 
yorlar. (D \anu 4 iir.c:i 



Sahife 2 

akik 

uzveltin tavassutu 
taleb edilecek 

lspanyadaki ecnebi sefirler, tavassut
lanna devam etmege karar verdiler 

Paris 3 (Ak~m) - ispanyadaki 
ecnebl el!filerin en k:ldcmlisi olan Ar
jantin el~lsinin riyasetindc toplana
rak dahili harbi insanilE?.titirmek ve 
muhasemati tatil cttirmek i!;in iki 
muharib taraf nczdinde te~ebbiisleri
ne devnm ctmcgc karar vermi~erdir. 
Madrid hilkflmetile fl.si milme~silleri
nin temasa girdiklcri rivayetlcri bura-

da ve Londrada dola~yor. Fakat Mad
riddeki FranSIZ sefirinden bunu teyid 

edici hi!f blr rapor gelmemi~ir. 
Gene dol~an rivayetlere gore baz.i 

ecncbi devletler, dahili harbe bir ni
hayet verd1rmek i~in Amerika reisi

cutnhuru M. Ruzveltten tavassutta 
bulunmag-t ricaya karar vermi~lerdir. 

Asiler lrun §ehrinin 
kapdar1na dayand1lar 

~ehrin anahtan mesabesinde olan iki 
istihkam diin asilerin eline dii§tii 

Paris 3 (Ak~m) - Buraya gelen 
son baberlere gore ispanyada son va
ziyct ~dur: 

Estrarnadure cephesinde muharc
bcler devam ediyor. Guad:::.ramada sii
kiinet varchr. Asturi vc Biskoada ~id
dctli muharebeler olmul?, Pual~ ka
sabasi hilkiimet<;ilerin eline d~il~
tiir. irun ccphesine gelincc, diin asi
lcr, ~ddeUi bir rnuharebeden sonra 
irunun anahtan mesabcsinde olan 
San Marsial ve Pun~ istihkamlanru 

Japan filosu 
Bahriye naz1nn1n huzu
runda buyuk manevralar 

yap1lacak 
Tolcyo 2 (A.A.) - Bahriye bakaru 

Nagano tayyare ile Tateyamaya hare
ket etmi~tir. Murnailyeh, orada, arniral 
Takah~i kumandasmdaki 70 harp 
gemisinden miirekkep bir Japon filosu
nu tefti~ edecek vc bundan sonra filo, 
manevraya ~kacaktlr. Bu manevranm 
nercde yap1lacagi gizli tutulmaktad1r. 

Trogki ile kanst tecrid edildi 
Oslo 2 (A.A.) - Reuter ajailSl bil

diriyor: 
Tro~ki ilc kans1, bugiin ikametleri 

ic;in intihap cdilcn, Oslonun yirmi 
mil kadar cenubunda kain 9undbay,ye 
g1tmek ilzere Hoefossedan aynlm~
larchr. 

M. Eden rahats1z 
Londra 2 (A.A.) - Hariciye neza

reti tarafmdan nesredilmi~ olan slhhi 
bll' bliltende B. Edenin hafif bir fievr 
yilztindcn rahat.s1z oldugu bildililmek
tedir. MumailE>yhin doktoru, 'kendisinc 
bilkac; giln yat.akta kalmnsim tavsiye 
etrnil?tir. 

lki motosiklet otomobiller 
ile c;arpi§blar 

Bu sabah saat 9 da Sirkecidcn mo
tosikleUe Caga.Jogluna dogru c;Iltan 
manlfaturac1 Angilekos, yukandan 
gelen bir karnyonla c;arpi.pru~1r. Karn
yon Angilekosu sol kolundan agu su-
1·ette yaralam1~tir. Kamyonun hilvi
yeti zab1ta tarafmdan tahkik edili
yor. 

1848 numaralI taksi otomobili de 
bu cadde ilzerinde diger bir motosik
let ile ~rp1~~r. Fakat nilfus~a za
yiat yoktur. 

Zenci ~ampiyon profesyonel 
oldu 

Nevyark 2 (A.A.) - U!f defa olirn
piyad aUetizm ~mpiyonlugunu kaza
nan ve adeta bir harika olan zenci 
Josse Owens, profesiyoncl olmu~tur. 

Kcnclisi bcraberinde yine olimpiyad 
~ampiyonlarmdan Tolan oldugu hal
de on haftahk bir tiyatro tfuncsi ic;in 
haftade b~ bin dolar mukabilinde bir 
angajman .llm1~tir. 

zaptetmi~er, ~hrin kapilanna dnyan
JDJ~ardrr. Asiler, fazla zayiata ugra
mamak i~in cepheden taarruzu birak
rm~ar ve miidafileri bati fakat de
vamb bir rlcnte icbar eden bir ihata 
hareketine bal?lam1~lardir. 

Asiler tebliglerinde irunda di.in ce
reyan eden muharebenin dahill har
bin bidayetindenberi gerek zayiat ve 
gerek esir almak itibarile en ~ddet
lisi oldugunu iddia ediyorlar. F..sirler 
arasmda bir ~k ecnebiler de varnu~. 

F elemenkle ticaret 
Anla§man1n tatbikabnda 

baz1 zorluklar ~1kb 
Ankara 2 (Telefon) - Fclcmenk 

ile arannzcla bir ticaret anl~asmm 
tatbikatmda bazi wrluklara tesadiif 
olunmaktachr. iki memleketin ticaret 
milnasebeUerine tesir edecek mahiyet
te gorillcn bu zorluklann Hollanda 
hilkurnetlle go~c;iilcrck bertaraf e
dilmcsi i~n iktisad vekaleti milste~a
n Kurdoglu Faigin Londradan donil
~ilnde Hollandaya ugramasi vekalet~e 
muvaf1k gorillmil~tilr. Keyfiyet kendi
sine bildirilmi~tir. 

---
lrak hariciye nazm 

Ankara 2 (Telefon) - Ogrendigime 
gore Irak hariciye nazm Nuri Said 
diln Bagdattan Istanbula hareket et
m~tir. Nazmn ailcsile birlikte yapt1gi 
bu scyahatin tamamile hususi mahi
ycttc oldugu sbylenmektedir. 

Hamalhk i~leri i~in te~kilat 
Ankara 2 (Telefon) - iktisad veka

leti hamalllit i~crini esasll bir suret.te 
tanzim ve hamaliye tarifelrini daimi 
bir mtirakabe a.ltmda bulundurmak 
iizerc hususi bir te~kilat yapacaJ.Ctlr. 
Bunun i<;ln eti.idlere b~annm;tir. 

Kamyon kazas1 
18 yolcudan ag1r yara
lanan be~i hastaneye 

kald1rdd1 
fzmir 2 (A.A.) - K-emalp~dn 

Belkahve yoku~nun virajrm freninin 
bozulma.smclan donemeyip dil~ bfr 
kamyonda bulunan 18 yolcudan be
~i agir suret~ yaralanm1~br. Yara
hlar memleket hastanesine getiril
mi~erdir. 

TekaOt sand1g1 nizamnamesi 
.Ankara 2 (Telefon) - Devlet dernir

yollan ve limanlan ~etme umum mil
diirlilgu tekaiid sand1gi nizamnamcsi 
bugiinden itibaren meriyte ginru~tir. 

Eski~ehirde ist;klal bayramt 
Eski~ehir 2 (Ak,am) - Eski~ehir 

kurtulu~ bayramnu bugun bilyilk te
zahtiratla kutlulad1. Sabahleyln ac1 
gilnlerin hatJras1 ile matem icinde ytl
zen halk, ordunun l?Chre girmesile 
bayram yapmaga b~lad!. Her taraf 
bayraklarla donanrru~, bilyilklerlmi
ze tazim telgraflan ~ekilmi~tir • 
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Du Sa ahk· Telgra ar 

lspanyaya silih giindermeme • • 
ID 

Miirakabe komisgonunun bu hafta toolanmasz isteniyor 
Berlin ve lizbonda geni te§ebhii.sler gapi/dz 

Londra 2 (A.A.) - Royterin resmi 
bir membadan ogrendigine gore, in
giltcrc ve Fransa hukiimetleri, ispan
ya i~erinc ademi miidahale anl3.¥11a
siyle alakadar meselelerin tedkiki ile 
miikellef beynelmilel komitenin derhal 
toplanmasma bilyilk ehemmiyet atfet
rnektedirler. Bu komitenin bu hafta 
ic;incle Londrada toplanacag1 tahmin 
edilmektedir. 

BERLi~ VE LiZBONDA 
TE~EBBUSLER 

Londra 2 (A.A.) - Siyasi mahafil, 
Fransa hilkfunetinin Alman hilktimeti 
nezdinde ve Lizbondaki ingiliz masla
hatgiizannm da Portekiz hi.ikfuneti 

Beylerbeyi balosu l 
Atatiirk Balkan f es ti val 
heyetlerine jltifat ettiler 

istanbul festival hcyeti tarafmdan 
diin gece Beylerbeyi saraymda veri
len halo, ~ok giizcl olmu~. davetliler 
sabaha kadar eglenmU;;lerdir. Saraym 
ch~ ve ic;i pek miikemmel surette do
nanm1~ ve tenvir edilmi~ti. Saraym 
denize nazir buyiik kap1sma festivale 
i~tirak ed:m dart Balkan rnemleketi 
bayragm1 temsil eden, top ~linde bir 
arma konrnu~tu. 

Eglcnceye saat 22 de saraym plat
form haline getirilen havuzun iizerin
de Balkan festival heyetlerinin milli 
dans ve havalarile b~lanm1~ ve ~ok 
alk1~laruru~tir. 

Balkan havalan bittiktcn sonra sa
ray icinde baloya b~anm1~tir. <;ok 
zengin ve miitencvvi bir biife davetli
ler emrine funade bulunuyordu. 

Atatiirk gece yansmdan sonra ba
loyu ~ereflendirm~er. Yugoslav, Bul
gar, Rumen vc Tiirk heyetlerinin dans
lanm seyretmi~er, gOstcrdikleri mu
vaffaklyettcn dolayi ayn ayn iltlfatta 
bulunmu~lardlr. --------

Adliye tayinleri 
~ 

Hakimler aras1nda yapilan 
nakil ve tayinler 

Ankara 2 {Telefon) - llikimler a
rasmda bazi de~klikler olmu~tur. Bu 
arada Mugla mahkeme reisliginc Bal1-
kesir ihtisas hakimliginden a<;Iltta bu
lunan Siileyman Mesud, Kastamoni a
gir ceza reisligine Adana ihtisas mah
kmesinden ai;ikta kalan Mehmed Nu
ri, Mugla hftkimligmc Rize agir ceza 
reisi Abdiissarned, Rize ag1r ce
za reisligine terfi~n ba~ mild
dclumumi muavln1crindcn Ha
san, istanbul sulh hakimligine 
adliye milfetti~lerinden Ahmed Emin, 
Denizli sulh bakimligine izmir ihtisas 
mahkcmesi sorgu hakimliginden a
c;1kta kalan Musbfa Feyzullah, Elbis
tan milddeiumumi muavinligine adli
ye miifctti~lerinden Mustafa ~evket, 
Cebclibereket miiddeiumumi muavin
ligine Mugla ihtisas rnahkemesi sorgu 
hakimliginden a~1kta kalan Mehmed 
Fahreddin, Kocaeli azallgma Kocaeli 
sulh hfUrimi Ali Riza, Kocaeli sulh ha
kimligme adliye rni.ifetti~lerinden Meh
mcd Tevfik, izmir azahgma terfian De
nizli sulh hakimi Feyzullah, istanbul 
muddeiumumi muavinlgine Sivas ih
tisas mahkemcsi sorgu hakimliginden 
ac;1kta kalan Yusuf Cemal, izmir aza
hgma Ala~ir miiddeiumumisi Meh
med Nazi!, Yusufeli hakimligine GO
nen ceza hakimi Halli Fahri, Klrklar
eli sulh hakimligine Antalya ihtisas 
mahkemesi sorgu hakimliginden ac;1k
ta kalan Cemaleddin, Urgiip milddei
umumimiligine Nigde milddeiumurni 
muavini Abdillmecid Sabit, Afyonkara
hisar sulh hakimligine ceza hakirni 
Kadri, <;anakkale azalaigma Aydm ce
za hfi.kimi Mehmed Suad, Istanbul aza 
muaviligine Odemi~ aza muavini ih
s:m, Odemi~ aza muavinligine Siverek 
sulh hakimi Ahmed <;elcbinin tayinleri 
yilksek tasdike iktiran etmi~v· 

nezdinde bu iki memleketin ambargo 
tanzim komisyonuna acilen ilitlrakleri
ni temin etmek ilzere te~ebbilslerde bu
lunmu~ olduklanru beyan etmektedir. 
Fransa ve Ingiltere bu komisyonun bu 
hafta ic;inde mesaisine b~amasim ar
zu etmektedirler. 

Bu mahafil, bu kornisyon vilcude 
gelmedikc;e ve i~c b~lamad1k<;a ademi 
mildahale meselesinin milhim nokta
lanm siiratle halletmck rnii~kUl ola
cagiru kaydetmektedirler. 

Bundan b~ka Portekizin komisyona 
i~tirakten imtina etmesi Portekiz hu
dudundan ispanya ihtilRlcilerine silah 
gonderilmekte olduguna dair olan ~
yialara la.ymet verdirecektir. 

Fransa mii.dafaa 
tedbirleri alzgor 
Askerlik miiddetinin 

uzablmas1 dii~iiniiliiyor 

Paris 2 (A.A.) - Sil bakaru M. 
Daladier diln rnebusan vc senato mec
lislerinin ordu komitcleri ba!1kanlan
m kabul ederek kendilerile milli rnil
dafaa mcselesi hakk:mda gorfu.mil~

tiir. 
Figaro gazetesi, Frans1z hiikiime

tinin askerlik hizmetini uzatmak i~in 
tetkikatta bulundugunu yaziyor. 

Siyasal mahafil ooyle bir tedbi
rin liizumlu olduguna rnilttefikan ka
naat gctinru~ olmakla beraber mild
det hakkmda henilz bir rnutabakat 
haSll olmam1~t1r. 

Ce evre pakt1 
lngiltere be~ler konfe
rans1ndan evvel tadil 
teklifleri yapm1yacak 
Londra 2 (A.A.) - Diplomasi ma

hafilinin beyanatma gore hilkiimet, 
MilleUer cemiyeti rnisakmm yeniden 
gozden ge~rilmesini mczkiir cemiyetin 
eylill i!(timamdan evvel tckUC etmek 
niyetinde olmad!g-t gibi boyle bir tek
lifi be~ler konferansmm toplantism
dan evvel serdetmek tasavvurunda da 
degildir. 

Rusyada seferberlik 
yap1ld1g1 yalan 

l\loskova 2 - Sovyet Rusyada kls
mi ceferberlik ilan edildigme dair ecne
bi menabiden !flkan haberler, hiikii
me~e rcsmen tekzib ediliyor. Bu J...'lSIIli 
scferberlik rivayeti her sene oldugu 
gibl bu sene de 1914 - 1915 dogumlu 
kura cfradmm silah altma c;ag11lma
smdan galet olsa gcrcktir. 600,000 
nefere balig olan kw-a efrad1 Mosko .. 
vada bir ge!(id rcsmi yapm1~lardll'. 

Hariciye vekilimizin 
gazetecilere ziyafeti 
Hariciye veklli B. Tevfik Ril~til 

Aras, vaki olan davet iizerine Yugos
lav milli bayram1 merasiminde bulun
mak i~in Belgrada gidccek olan Tfirk 
gazetecilerini diin Park otelinde ogle 
yemegine c;agirm1~tir. Bu ziyafette 
dahiliye vekili B. l?ilkrii Kaya, Falih 
R1fk1, Yunus Nadi, Kazim ~inasi Der
san, Hakk1 Tank, Ahmed Emin, Er
ciiment Ekrem, matbuat urnum mu
dilrii Vedad Nedim ve Etem izzet ha
z1r bulunmu~archr. 

Ti.irk gazetecile1i, yann ak~am Sem
plon ekspresile Belgrada hareket ede
ceklerdir. 

Turli - lngiliz ticaret anla~
mas1 imza edildi 

Londra 2 (A.A.) - Bugiin ch~ i~eri 
bakanllginda Ti.irkiye ile Bilyiik Bri
tanya arasmda bir ticaret ve kle1ing 
anl~asi imzalan~tlr. Anla!1ffia
metni on be~ gi.in sonra ne~roluna

cakbr. 

PORTEKiZ TEMiNAT VERDf 
Londra 2 (A.A.) - Londrada ogre. 

nildigine gore, Portekiz hilkfuneti, Liz
bondaki ingiliz bilyilk el<;isine, Is
panyaya harp rnalzernesi ihra~ ve 
transiti memnuiyetini meriyet mev
kiine koyduguna dair kati teminat ver
mi~tir. 

iNGiI.TERENiN TEDBiRLERi 
Londra 2 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, hiikumetin ingiliz gonilllfile
rinin ispanyol i~ sav~na i~tirakine 
mani olmak i!rin ~ddetli tedbirler der
pi~ etmekte olduf,'11nu yaziyor. 

Bu hususta kanuni tedbirlcr alm
mak iirer, icabmda parlamento top
lanmaya davet edilecektir. 

Rumen siyaseti 
Frans a ile ittif ak1na eskisi 

gibi baghdir 
Biikr~ 3 (Ak~am) - Rumen hari

ciye nazm M. Antonesko diin gazeteci· 
Jeri kabul ctmi~ vc Rumen siyascti 
hakkmda uzun bcyanatta bulunarak 
derni~tir ki: 

- Rumen ha.rici siyaseti eskisinin 
aynidir, ve hi~ dc~yecektir. Ro
manya ittifaklanna ve muahcdelere 
snd1ktlr. Muahedeler, Romanyamn 
bilti.in rne~ru arzulanm tatmin etti
ginden yapacagim1z ~ey Ccr.evre pak
tl dairesinde sulhun muhafazasma ~
h¥J1aktu. Romanya, Lehistan, Rus
ya, ingiltere, Alm!lnya ve Amerika 
ilc S1kI ve dostane milnasebat iclame 
etmek arzusundad1r. 

Fransa ile ittifakmuz siyas • imizin 
temelidir. Bugiinku FranSJz kabincsi 
ile eskileri ile oldugu gibi te~riki me
saiye dcv3.m edeccgiz. 

lngil'z ata§emilitari geldi 
Bu sab:ihk.i Semplon cksprcsilc in

giliz sefareti ata~milite_·l M. Volste 
gclmi~tfr. 

Habe~ hiikiimeti 
Garp vilayetlerinde kurulan 

hiikumet muntazam 
~ah§1yor 

Londra 2 (A.A.) - Habe~ clr;iliginin 
bir tebligine gore, Nee~, garbi l:Iabe
~starun merkezi olan Gore sehrlnden 
bir mektub alrru~br. Gore hukumeti 
reisi Volde-Sadik'dcn gelcn bu mek
tubda vilaycUer ~flcri rnilmcssillcri
nin i!1tirakilc bir hilkumet kuruldugu, 
biltun idarc dail"elcrinin muntazam 
surette i~ledigi ve vaziyctin sakin ol
clugu bildirilrnektedir. 

IIABE~iSTANDi\ VEBAJ.ILAlt 

Adis - Ababa 2 (A.A.) - Stefani 
ajansi bildiriyor: Adis - Ababa valisi 
biltiln veb~hlan tophy:uak bunlarm 
tccrlt edilmi!1 ve vebaWara rnahsus 
koylerde iskfmlnn:m :karar verml~tir. 

Sirayete maru olmak i~n vcbah
lar c;ocuklanndan ay1rtllrm~tlr. 

M1sir ba~veki'i Pariste 
Paris 2 (A.A.) - Londradan don

rnekte oalan Nahas p~ idare
sindeki Mls1r heyeti buraya gelmi~tir. 

Nahas pa~a, d1~ bakam M. Delbos 
ile goril!1ecektir. -----

lnhisarlar vekilinin tedkik 
seyahati 

.Ankara 2 (Telefon) - Gilmriik ve 
inhisarlar vekili Ali Rana ~rk vilayet
lerinde yapacagi tedkik scyahatine ya· 
nn ~kacakbr. Bu seyahatte kendisi
ne refakat edccek olan inhisarlar u
mum miidiiril B. Mithat yann Ank::?.· 
raya gelecektir. 

-----
AnkaragOcO yen:ldi 

Ankara 2 (Telefon) -Ankara gUcU 
Samsunda Samsun muhtelitile yapt1~ 
ikinci ma!rta i.i~e karlil bir ile rnagliip 
olmu~tur. 
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Al\.S:\IUOAN AK~AMA: ____ .._ _________ __ 
Ac1kh bir hikaye 

Umumi harpte Rusyada esir di.i~e
rek orada evlendikten sonra istan
bula gelen bir gene; Rus konsoloslu
~da bir hademelik bulur. Kendisi
nin bir kac; c;ocugu vard1r. Son bir 
~ocugu daha di.inyaya gelir ve bu 
tniinasebetle zevcesi bir kac; giln son
ra. vefat eder. Fe1aketzedc baba mi-

. ni mini yavruya nas1l bakacagrm bi
lemez. <;ah~tig1 mliessesede kendi
sine tavsiye ederlcr: Himayeietfale 
tniiracaat et, derlcr. Anla~llan orada 
liimayeietfalm yalmz ismini bili
Yorlard1 ve bu isme bakarak baklm
siz kalrm~ c;ocuklarm o ~efkat mi.i
essesesinde barmdmldlgrm zennedi
Yorlard1. 

Baba Himayeietfale gelir. Biz boy
le c;ocuk alamayiz, buna gore mii
cehhez degiliz, cevab1 verilir. Kre~

lere c;ocugumu ahmz diye rica eder. 
Iere~Ier c;ocuk kabul etmez, c;ocukla
ra bakar, silt verir, fakat bu silt her 
~ocuga kendi evinde ailesi tarafm
dan ir;irilir, derler. 

Baba, teessiir ic;inde, derdini ya
nar: Ben ne yapay1m? der. Be~ on 
giinliik bir c;ocuga bcn nas1l baka
nm? <;ocugumu sokaga m1 atayim? 

Himayeietfaldekilcr, tabii, bu va
Ziyetten duyduklan teessi.irleri ic;lerin
de zaptctmege c;alu~arak boyunlari
m biikerler. Baba da Himaheietfal
den c;1kar. 

Medeni di.inyanm her tarafmda 
kimsesiz ki.ici.ik gocuklara bakacak 
hay1r mi.iesseseleri vard1r ve hi~ bir 
:rnemlekette !;Ocuklar1 sokaga atmak 
zarureti yoktur. 
~u halde, bizdeki Himayeietfalin 

lllanas1 ne oluyor? Bu kadar halisa
ne gayret, fedakarane mesai, iane, 
t~kilat, yaz1p 'i{izme, kongreler ve 
Sc.ire ne jfade ediyor? 

Bizde Himayeictfal mcktepteki fa
kir c;ocuklar:i yemek vermege cah
~r; onlara csvap yapmaga ugra~ 
ve nihayet, siinnet dilgunleri tertip 
eder. 

Fakut bu, IIimayf:ietfal demek 
degildir. Kendimizi aldatmarun hilt 
tnanas1 yoktur. Biz haldkati gorme
tnek ic;in gozlcdmizi ne kadar kapa
sak i~te kar~1rmza boyle kucagmd.a 
~ocuk ile bir zavalh baba i;;rkar ve 
Yi.izumlize kar~1 haykmr; 

- Di.inyanm hie; bir tarafmda c;o
CUklan sokaga almak mecburiyeti 
ihdas edilmez ! Akt>amc1 

Akademide 1slahat 
Eski tezyini sanatlar 

ihya edilecek 

Maarif vekaleri glizel sanatlar aka· 
demisinin islahile bilhassa me~gul ol· 
rnaga karar verdigini yaz~tik. Bu 
Islahatm bilhassa ~ark tezyini sanat
lari ki.irsi.isi.inde yaptlmasma karar ve
l'ilmi~tir. 

Memleketimizde vaktile biiyiik bir te
l'akki ve in~afa mazhar oldugu hal
de zamanla ragbetten dii~en cski sa
nauarm ihyas1 maksadile eski ciltci
lik, tezhip<;ilik, lavhac1hk, oymac1hk, 
gib! ately~ler tesis edilecektir. Bu sa
natiarda bir c;ok miitehass1slar varchr· 
ki buglin sanatlarm1 terk etmi~ bulu
nuyorlar. 

Glizel sanatlar akademisine bu mi1-
tahass1s sanatk.8.rlar almacak ve ken
dileri tesis edilecek bu atelyelerde ~a
li~tmlacaklard1r. Atelyelerde icabeden 
lnalzeme, alat, edevat allnacakt1r. Ta
lebe, bu sanatkarlann yanmda bu es
ki sanatlan ogreneceklerdir. Giizel sa
natlar akademisi bu atelyeleri tesis et
.tnekle bu eski sanatlarm ortadan kay
bolmalarma mani olmaktadlr. 

$ark tezyini sanatlan i~in Avrupa
dan mi.itehass1s getirilecegi dogru de-... 
gildir. 

Londos gelmiyecegini bildirdi 
Cim Londosun Dinarll Mehmed ile 

~rl?ll~mak ic;in artik istanbula gel
~yecegini kendi beyanatma atfen 
~tin ya~tik. Cim Londos, buradaki 
tnenaceri bay As1ma gonderdigi bir 
tnektubta bu karanm teyit etmi~tir. 

Yunanll gfu·c.5'i{i, kendi hakkmda ya
P~lan ne~riyattan mtiteessir oldugunu 
btldirdikten sonra bugiinlerde Tilrki
Yeyc gelcrek bir mac; yapmak isteme
digini ilave etmi~tir. 

R1ht1m tamirat1 
Galatadaki tami
rat kz~a ka_dar 

bitecek 
Liman umum mi.idlirli.igil nhtunla

rm tamir ve tevsii i~lerine ehemmi
yetle devam etmektedir. Galata nhtl
mmm tamiri kl~a kadar tamamen bi
tirilecek ve sonra Istanbul cihetindeki 
nht1mlara ba~lanacaktir. 

Diger taraftan Galatada Merkez rlh
t1m ham oniindeki sokagm da bir mey
dan haline getirilmesi muvafik goriil
mil~ ve liman umum miidiirliigunce 
bir proje de hazulanm1~t1r. Meydanm 
mtimkiin oldugu kadar geni~ olmas1 
ic;in Merkez Rlht1m hammn kar~ism
daki kahvehaneler istimlak edilecektir. 
Meydan yap1ldlktan sonra Merkez Rlh
tim hanmm arkasmdaki ginili R1htim 
hamnm oni.inden ge'i{erek yolcu salo. 
nuna giden yol kapattlacaktir. Yolcu 
salonuna yeni yap1lacak meydandan 
ve Merkez Rlhtim hamrun yanmdaki 
caddeden gidilecektir. 

Gumrilkler Umum mudurQ 
geldi 

Gilmrlikler umum miidilrii Mahmud 
Nedim Ankardan ~ehrimize gelmi~tir. 
Mahmud Nedim diln gfunriik ba~ mii
diir vekilini gorerek gfunrii.k i~leri et
rafmda kendisinden izahat ~ ve bir 
miiddet tedkiklerde bulunmu~tur. 

Almanyaya gonderilecek 
men§e §ahadetnameleri 

Almanyaya gonderilecek olan mal· 
Iara aid ~ahadetnamelere almanca 
me~ruhat konmas1 mecburiyetinin kal
dlnldlgm1 yazm1~t1k. Bundan sonra 
~ahadetnamelere yalmz tiirkge ve fran
s1zca me~ruhat konacakt1r. 

F enerler idaresi 
Sabnalma miizakerelerinde 

ihtilaf <;1kh 

Fenerler idaresinin hiikOmet9e sa
tm almmas1 yolunda yapllan miizake
relerde ~irket ile Maliye vekaleti ara
smda ihtilaf ~~trr. Fenerlerin ida· 
resinde imtiyaz miiddetinin bitmesi 
i~in sekiz sene daha vardrr. ~irket bu
nu ileri siirerek imtiyaz muddetinin 
sonuna kadar her senelik kazancmm 
odenmesini istemi~tir. 

Halbuki mukavelede hii.kOmetin is
tedigl zaman imtiyazi satm alabilecegt 
hakkmda kayid bulundu~dan Mal 
liye vekA.leti de bu parayi veremiyece
gini ancak yaptlacak hesaplardan son
ra lA.zun gelen miktar1 verebilecegini 
bildirmU;tir. ~asen fenerler idaresinin 
Ti.irkiyenin her tarafmda ~a ettigt 
fenerler mukavele mucibince hilkO.
mete aid oldugundan maliyenin nok
tai nazan dogru goriilmektedir. CI.kan 
ihtilft.f1 halletmek iizere Adliye vekill 
~iikril Sara9oglu iki taraf.;a hakem 
se~ilmi~tir. Bu sene iginde fenerler ida-

resinin muhakkak surette satin ahna
rak tahllslye umum miidi.irliigune bag. 
lanmas1 kararla~tmlmI~tlr. 

Tarihieserler 
Vali alakadar dairelere 

bir tamim gonderdi 
Cami, ti.irbe, medrese gibi eski eser

lerin muhafazas1 i~in ba~ vekalet ta· 
rafmdan evvelce bir ~ok tamimler ya
p1lrm~, hatta. bu eserleri tahrip eden 
ve al!ka gostermeyen bazi memurlar1 
~iddetle cezalanchrm11ltl. Vall Muhid
din trstundag, bu mevzu etrafmda ye-
ni bir tamim yapmi~tir. Vall, bu ta
mimde son giinlerde bu gibi tarihi bi
nalarm kur~unlanmn ~allillp satildlgi, 
bu suretle bu eserlerin bi.iyilk bir tah
ribe maruz kald1klanm ?.aydettLlcten 
sonra mahalll karakollann, biitiin za
b1ta kuvvetlerinin, mahalle bek<;ilcri
nin bu i~le yakmdan alaakadar olmala
rm1 ve bu kontrbl i~inde Iakay1d da v
ranan memurlann :?iddetle tecziye e-
dileceklerini bildirmi~tir. · 

AK$AM 

ERLB 
'Bal1k mevsimi 

Bir hafta sonra ba§hyor 
torik siiriileri geliyor 

Ballkmevsimi bir hafta sonra b~
Iayacaktir. Bu miinasebetle ihracatc;1-
lar ~imdiden hazirllklara ba~lamll?lal'-
dir. Bahk~1larm tahminlerine gore 
torikler Sinop onleline kadar gelmi~ler
dir. Yakmda akin ba~layacaktrr. Torik 
yavrusu olan bu ballklar Marmaradan 
Karadnize ge~mi~lerdir. ~1 gec;irmek 
ve yumurtalarm1 birakmak i.izere bir 
haftaya kadar tekrar Marmaraya av-

dete ba~layacaklard1r.Gec;en kl~ italyaya 
zecri tedbirlerin tatbiki dolayISile ba
hk allc1lanm1zm eh ~rnmiyetlilerinden 
olan bu mahrec; kapanmi~ ve a'{lanan 
bin;ok torikler denize dokillmil~til. 

Bu yil ballgm denize dokiilmesine mey
dan verilm.iyecektir. Esasen ¢mdiden 
birc;ok memleketlerden ehemmlyetli 
miktarda talepler vaki olmaktadrr. 
Bilhassa italya bahga c;ok isteklidir. 
ilk parti ihracatm italyaya yap1lacag-t 
ve haftaya sevkiya.ta b~lanacagi ha
ber verilmektedir. 

Elektrik tenvirat i~ferile 
me~gul ecnebiler 

Kiigilk sanatlarm Ti.irk tablyetinde 
bulunanlara inhisan ilzerine elektrik 
tenviratl i~lerile me~gul olacaklarm 
da Ti.irk tal>iyctinde bulunmalan la
z1m geldigi bildirilmi~tir. 

Ancak ecnebi tabiyetinde bulunan 
mtitehassISlar ihtisaslan bulunanlann 
alacaklari ihtisas vesikalarrm nafia 
ba~ mildilrlerile ba~ miihendislerine 
vererek vek3.lete gonderecekler, vek!
let bu vesikalar1 tetkik ve kabul etti
gi takdirde icrayi sanat edecek.lerdir. 

Limon buhran1 
Piyasada buhran1n ancak 

k1smen oniine ge~ildi 
Piysadaki limon buhram gtimrilkte 

kalan limonlarm piyasaya ~lkanlma
s1 suretile nisbeten onlenmi~ti. Fakat 
iyi limonlar perakende olarak halA. 6 
kur~ satilmaktadlr. Ger~i yiiz para
ya y~ ve kii!;iik limonlar varchr. Fa
kat bunlarm ancak iic;ii birden kulla
ruldlg1 takdirde bir limon yerini tut
maktadlrlar. 

Yeni mahsillde heniiz tamamen pi· 
yasaya ~1kanlmam1~tir. Bunun ic;in 
buhranm daha bir muddet boyle
ce devam edecegi anlqtllm~tll'. A
lakadarlar bunun oniine ge<;mek i<;in 
tedbirler di.i~iinmii~ler ve neticede bi
raz fazla m1ktarda limon ithal edilme
sini zaruri gormti~lerdir. 

Hari~ten llmon getirlldigi takdirde 
~endilerinin ~ok mutazarnr olacagm1 
iddia eden milstabsiller italyadan 700 
bin kilo limon ithal edilecegi hakkm
dald ~ayialar ilzerine alAkadar daire
ye ba~ vurmu~Iar, buna liizwn olmadl
gim si>yleml~lerdir. Fikrimizce yerll 
limonlar <;ikmcaya kadar memeleketin 
ihtiyac1m nazan dikkate alarak llmon 
ithal!tma mi.isaade etmek lbundu. 
Yerli limonlar piyasaya ~Iklncaya ka
dar halla pahall limon almaga maruz 
b1rak.mak dogru degildir. 

•ll"llHIHIHIH'1UllUllll1ttlllllilflllflllllllllllllllllllJlllllllllHllHIJlllllll. 

- f?imdi iki ~apka ac;1p m1 dileni
yorsun? 

- Birisi yazllga dinlenmege giden 
arkadasmun. 

Hukuk f akiiltesi 
Tedrisat dort 

sen eye 
~zkarzldz 

Di.in iiniversitede rekti:ir Cemil, Ma
arif vekaleti yliksek tedrisat umum 
miidiiri.i Cevad ve hukuk fakilltesi de
kani S1dd.lk Saminin i~tirakile mi.ihim 
bir toplanti yaptlllllijltir. 

Diinkil toplantida hukuk fakilltesi 
profesorleri meclisinin fakilltenin isla
lu ve tedrisatm i.ig seneden dort sene
ye c;1kartlmas1 hakklnda haz1rladlg1 
rapor miizakere edilmi~tir. 

Haber aldlg1m1za gore komisyon, hu
kuk tedrisatrmn gosterdigi. zaruri va
ziyetten dolay1 fakilltenin dort seneye 
c;Ikarllmasma esas i tibarile karar ver
~tir. 

Maarif vekB.leti de bu karan tasvip 
ederse yalruz hukuk fakilltesi degil, 
miilkiye mektebi de iic; seneden dart 
seneye ~1kar1lacaktir. 

• Maamafih gerek hukuk fakilltesinin 
gerek miilkiye mektebinin dart seneye 
c;Ikanlmas1 karan ancak gelecek sene 
tatbik edilecektir. 

Maarif vekili sah gOnO 
Ankaraya donOyor 

f?ehrimizde bulunan maarif vekili 
Saffet Arlkan oniimilzdeki Sall glinil 
~ehrimizden Ankaraya hareket ede
cektri 

Maarif vekili bugiinden itibaren 
~ehrimizde iiniversite 1slahati ve orta 
tedrisat i~lerile me~gul olacaktir. 

Yeni ders senesinin ba~llyacagi ~u 
glinlerde maari! vekili Ankarada bulun
mak arzusund.a bulundugundan ~eh
rimizdeki oturu:jiunu daha ziyade u
zatm1yacaktrr. 

Istanbul radyosu 
18 eyliilden itibaren giin
diizleri ne~riyat yapacak 
istanbul radyo ~irketinin imtiyaz 

miiddeti eylilltin sekizinde bitiyor. 
Radyo i~letmesini bu tarihten itibaren 
hillaimet idare etmege ba~layacaktir. 
Bu i~ i~in Dahiliye ve Maarif vekalet
lerlle posta telgraf idaresi murahhas
larmdan milrekkep bir komisyon kuru
lacaktir. Vekaletler murahhaslanru 
bugiinlerde se<;eceklerdir. 8 eylillden 
ltibaren bu komisyon derhal faaliyete 
ge~ecek ve i~letmenin idaresini eline 
alacaktir. Komisyon ilk i~ olarak rad
yonun gtinliik programlarmda esash 
deg~iklikler yapacak ve yeni artistler 
angaje edecektir. Bu arada evvelce yal
mz pazar glinleli yaptlan ogle ne~ri
yati 8 eylillden itibaren bir bucuk sa
at siirmek iizere her gtin yaptlacaktir. 

Gece neli'riyatma da saat yirmi 
uc;e kadar devam edilecektir. Hiiktlmet 
radyo il?letmesini eline ald1ktan sonra 
tstanbuldaki istasyonu da tevsi ede
cektir. 

Yalmz istasyon kuvvteinde deg~lk
llk yapllnuyacaktir. Naf1a vek8.leti Tiir· 
kiye dahilindeki radyo i~lerini idare 
etmek uzere yeni bir kanun projesi ha
Zirlamaktadlr. 

Bu proje meclisten c;lktiktan sonra 
~diki muvakkat idareler yerine mem· 
leketin muhtelif yerlerinde kurulacak 
istasyonlan idare edecek geni~ bir te~
kila t vilcude geti1ilecektir. Bunlardan 
ba~ka radyo makinelerinin liiks bir e~
ya halinden ~1kar.llarak halk tarafm
dan ucuzca elde edilebilmesi i!;in de 
ayn bir kanun projesi haz1rlanmas1 
diil?iinillmektedir. Bu suretle bugi.in 
gi.i.mi·uklerden memlekete giren her 
radyo makinesinden alman yiiksek 
glimriik resmi indirilecek, aynca rad
yo i~letmesi tarafmdan makine ba~m
dan almacak yi.izde yirmi be~ resimde 
kaldlnlacakt1r. Boylelikle Avrupadaki 
fiatlerinden burada dort be~ misli faz
lasma sat1lan radyo makineleri ~ok 

ucuzlayacaktll'. 

Men'i tag~i~ kanunu 
iktisad vekaleti, meni tag~i:;; kanu

nunun hiisnli sw·etle tatbiki igin ye
. niden otuz kontroli:ir almaga karar 
vermi~tir. 

Sahife 3 

Ya biri gorUrse I. 
DelikanlI pamuk omuzlu ceketinin 

yakasma kocaman bir knm1z1 giil 
takm~. iki ellerini pantalonunun 
ceplerine sokmu~ garip bakl~larla et
raftakileri siiziiyor, arada yamnda
ki gcng kiza egilerek bir ~cyler soy
liiyor. Ge119 k1z bilsbiltiln mah<;up. 
Mini mini mendilini hep pann'lklan
nm arasmda ugu~turuyor, arns1ra 
gozlerini, dudaklanm, boynunu sili
yor, ta uzaktan korkak nazarlarla 
masalarda oturanlan tetkik ediyor, 
delikanlmm sozlerine pek seyrek ce
va p veriyor .. 

Saga, sola bakmarak bahc;eye gir
diler, /bir hayli tel·eddiltten sonra 
kenardaki bo~ rnasalardan birine 
oturdular. <;ok yakm oldugum i~in 

konu~malarrm duyuyorum. Delikanh 
arada bir ciddi tav1rlar takmarak ba
~m1 uzatiyor, genct k1za sokuluyor: 

- Camm biraz konu~sana .. bale 
herkes bize bak1yor. Boyle biribirl
mize dargm gibi oturacaksak kalk 
gidelim. Adama enai derler .. 

Gene; klz mendilini gozlerine gotil
rerek yava~ sesle llllnldamyor: 

- Allaha~kma iizerime dii~me. 

Ne konu1la.yim ben. Boyle ~eylere 
ah~1k degilim. Ya, ~imdi tamyanlar
dan birine raslarsak! ... 

Delikanhnm hiddetlendigi belll. 
ba~1m iki tarafa sallayarak gene egi
liyor: 

- Arnma yaptm ha .. sen alt~Ik 

degilsin de ben .;ok mu al~1g1m?. 
Her giin buralarda k1zlarla dola~1m
yorum ya!.. Fakat anllyorum. Sen 
beni sevmedin galiba ... 

Bu sonkelimeler gen'i{ klzm sii.lirle
rine dokundu. Asabiyetle ba~1m c;e
virdi: 

- Suphi, allaha~kma yapma, dl
yorum sana. Boyle sozler soylerne. 
Seni sevmesem kallop ta ta buralara 
kadar gelmezdim. izin almak ic;:in 
annemi kandlrmcaya kadar ne ~ekti
gimi bilmezsin .. 

- Ehhh, o halde ni.;in hi9 ko
nu~muyorsun?. 

- Ya biri gorfuse?. 

Garsona limonata 1smarlad1lar. 0 
gelinceye kadar gene miinaka~aya de
vam et tiler. 

Nihayet korktuklan ba~lanna gel
di. Garson limonatalan onlcrine b1-
rak1rken gene; kiz bir aral!k geriye 
dogru dondil. Ve donmesile hayk1r
mas1 da bir oldu: 

- Eyvaaah. Ben sana demedim 
mi?. Mahvoldum vallahi. i~te bak 
/?U kar~1 masaya oturan adam bcnim 
babanu tamr. Ben gidiyorum, Allaha 
tsmarladlk. 

Diyerek yerinden fnfadl. Kalaba
hk arasmda kayboldu. Delikanh gar
sonun kar~smda k1plo.rrmzi kcsildi. 
Ayak tistil limonatalarm ikisini bir
den i<;erek parayi verdi ve etrafma 
bakmadan uzak.la~tl.. C. R. 

Y ol tamirat1 
Belediyece hangi yollar 

tamir edilecek? 
Belediye btit~inin dahiliye veka

leti tarafmdan tasdik edilmesi ilzerine 
baz1 yollarin stiratle yap.llmas1 karar· 
l~tm~t1r. Bu climledcn olarak 
Beyoglunda Perapalas arkasmdakl 
Tozkoparan yolu, ~i~hane yoku~u ile 
Kuledibi arasmdaki cadde, Bebek ile 
Rumelihisan arasmdaki yol Boyac1-
koyiine kadar temdit edilmek ~artile 
yeniden imar edilecek ba~llca yollar· 
dand1r. 

Bundan ba~ka senelerden beri ya
pllmayan f?i~lideki son istasyon mey
dam da tamir edileccktir. istanbulun 
belli ba~l1 yollanm te~kil eden bu 
yerlerin yagmurlar ba~lamazdan ev
vel ikmal edilmesi ic;in icabedenlere 
emirler verilmi~tir. 

Zavalh ~ocuk ofdu 
Vatman Nurinin idaresindeki tram

vaym Ma.;ka civarmd:m gec;erken 00-
nill adlnda bes y~mda bir kiza gar
parak bacagim kestigini dtin ya~
tik. Ktic;ilk Gimill hastaneye kaldln
Iarak ameliyat yapllimssa da tedavisl 
kabil olamam1~ ve hastanede ohnil~
tiir. Kaza etrafmda tahkikat dcvam 
ediyor. 



Sahife 4 

Fikir istiklaline 
dogru 

(Ba~ taraf1 1 inci sahilede) 
adamlanlD.lz garp ilminin, garp kill
ttirtintin tesir ve niifuzu altmda ~ah
siyetlerini kaybetmi~; irade ve dimag
lar1 garp ft.lim ve mi.itefekkirlerinin 
hi.ikmiine rfun olm~ bir talam zaval
ltlardl. Bunlardan herhangi birinin 
garp ilim aleminde hakikat tarulml~ 
bir nazariye, bir diistur veya bir ka
naate kar~1 herhangi bir tenkit ve 
mtilahazada bulunabilmesi ~yle dur
sun, hatta ufak bir ~iiphe ve tereddi.i
de dti~mesine bile imkan yoktu. 

Bu fikri tabiiyetin hazin tesirlerini, 
bizdeki milliyet cereyammn i<;inde ve 
ilk TiirkologlammZlll eserlerinde bile 
goriirii.z. 

Rus, alman ve ingiliz orientalistle
rinin Tiirk diline ve Tiirk medeniye
tine dair yazd1klan kitaplar, bizirn 
ti.irk~illtigumiiziin yegane ilml temel
lerini te~kil etmi~tir. Bunun ii;indir 
ki, onlar bizim llakkmuzda ne di.i~ful
dUler, ne buldular, ne sayledilerse, biz 
ona kariikoriine inamp bel baglanu
~zd1r. Halbuki, hi~ degilse ilmin bu 
sahasmda, yani kendi dilimiz ve ken
di tarihimiz sahasmda kendirnize 
mahsus bir gar~tiz, bir bilgimiz 
olmak Iaz1mgelirdi. Ve ilk Tiirk~ti fi
Jologla, ilk milliye~i miiverrihden, 
kendi ke~fettigi kaynaklardan ~Ika
rak, kendi mall olan donelerle, tecru
belerle yiiriimesi beklenirdi. 

Bundan bir kac; yil evveline gelin
ceye kadar turkologlarrnnzdan bOyle 
bir cehtin, boyle bir fikri iradenin 
mcydana gelip harekete ge<;ebilece
gine inanmak epeyce mfu?killdil. Fa
kat, uc;i.incti Dil Kurultaymm ilk top
Janblanndan itibaren, gen~ligimizin 
hie bir vakit hakikate ermeyecek san
d1gim1z nice ytiksek dilekleri gibi, bu
nun da bir canlI realite haline girdi
gini gordi.ik. 

Kurultayda meydana konulan Gii
ne~ - Dil teorisi, hence, hP-r ~eyden 
evvc1, fikir istiklclline dogru attlg-t
rruz ilk ad1mdir. ilmi baklmdan bu ilk 
adnna ne gibi bir klymet bi<;;ilebilece
gini, bunda ne derece muvaffak olup 
olmad1gim1z1 mtinak~a etmek bile is
tcmem. Bu original Dil teorisinin bizce 
en biiyiik ehemmiyeti, Turk kafasmm 
miiteaddi ve iradeli hareketine alem 
olu~udur. Ve buna, ~imdiden mill! 
kalkmma cehtimizin zaferlerinden bir 
tanesi daha nazariyle bakabiliriz. 

Yakup Kadri Karaosmanoglu 

Malaga ,ehri 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

~k yiiksck oldugu tahmin olunmak
tad1r. 

lki tarafm da zayiat.I c;ok bi.iyiik
ttir. Zayiatm 1600 ki.¢ oldugu asgari 
bir had te~ ediyor. 

Hi.ikt1met mcvzileri tizerine 600 den 
fazla obils isabct et~tir. Hki.ifunet 
bataryalanrun mukabelesi binnisbe ha
fif olmu~tur. Ti.ifek ve mitralyoz 
ate~inin olanca ~iddeti ile hti.kfun iisr
mi.i~ olmasma ragmen dilnkii hare
kctlcr daha ziyade top~u muharcbe
si ~cklinde tecelll etmi~ ve bu muha
rcbede ihtilalci kuvvetler daha ils
ti.in bir vaziyettc bulunmu9lardlr. 

HUKUl\IETiN TEBLiGi 

Madrid 2 (A.A.) - Hukfunet kuv
vetleri, hall hazirda tamamiyle iha
ta edilmi~ olan Huesca 9ehri iizerin
deki tazyiklerini artt1rmaktadrrlar. 
Hilkumct kuvvetleri, Estramadurede 
de terakki etmekte, irun 9ehri ise 
asilerin taarruzlanna nevmidane mu
kavemetc devam etmektectirler. Hti
kumet kuvvctleri, irun civarmdaki 
en mi.ihim sevkillcey9i nokta olan 
Punchaya hakim bulumaktadlrlar. 

BiR KASABA nusrtt 
' 

Hendaye 2 (A.A.) - Oviedo ihti
lalcilerinin Salas kasabasuu ~gal 
etmi~ olduklan haber verilmektedir. 

ECNEBi HARP GE.'1i:LERiNE 
ATILAN BOMBALAR 

Cebeliittank 2 (A.A.) - ihtillfilci
Jere mensup tayyarelerden attlan 
dart bomba ingilterenin Worcester 
kruvazorii ile, Malaga a~lklannda bu
lunmakta olan bir Alman destroyeri 
U.Zerine dii~nril~ttir. 

Ba~vekilimiz 
(B~ taraf1 1 inci sahifede) 

Ataturk nanuna albay ismail Hak
kI, dahiliye, hariciye, nafia vekilleri 
motorle izmir vapuruna giderek 
~ekili ka~ann9lardrr. ~ekil 
izmirden donen vekiller ile birlikte 
motorle Dolmabah~ sarayma giderek 
Atatiirkii ziyaret etmi~lerdir. i~ ve 
Stimer bank umumi miidtirleri de iz
mir vapurile avdet etmi~lerdir. 

FUAR ZIYARET~tLERLE DOLUP 
BO~ALIYOR 

izmir 2 (Hususi muhabirimiz
dcn) - izmir, ¢mdid~n goriilmemi~ 
bir kalbalI.kla doldu. Otellerle pansi
yonla.nn bir ~gunda hi~ yer kalma
rm~tir. A~1~ olan fuann giizelligi 
herkesin agzmda dola~nyor. Fuan zi
yaret ede..YJ.lerin say151 ilk giinler1e bi
le pek ~ktur. 

Lokanta ve gazinolarda ncl?eli bir 
hayat, geceleri ge~ vakte kadar de
vam ctmege ba~lalllll;lhr. Fuar pavyon
lann1 ziyaret ede!'.ller arasmda bir 
~ok ecnebi ve Tiirk ticarethane sa
hip ve miimessillerinin bulunmas1, 
daha ~imdiden fu:=mn temin edecegi 
istifadenin mtihim olacaguu goter
mektedir. 

Fuann umumi ka.p1s1 ontinde dai
mi bir izdiham gaze ~arumakta, gi
r;p ~1kan ziyar.:?t~ilerin pek ~ok ol
dugu gorillmektedir. 

Fua.nn umumi kap1smdan girilin
ce ilk goze ~nrpan giizcllik iki taraf1 
tarhlar ve <;ic;ekl~rle suslcnmi~ olan 
70 metre uzunlugundaki beton yol 
ilc bunu11 sonunclaki i~ kulcsidir. 
1~1k kulcsi, gcceled rengarenk ll?lk 
siltunlan f1~k1rtan bir abidcdil· ve 
fuann h.akikaten gtizel bir eseddir. 
Bunun sagmda Sovyct Rusya, Yu
nan ve MlSlr pavyonlan, biraz gcr~de 
Stimer Bank, inhisarlar, ycrli deri 
fabrikas1 pavyonlan gtizcl birer eser 
olarak ytikseliyor. 

Sovyet Rusta, MlSlr ve Yunan pav
yonlan uzerinde bu il~ devletin bay
rn.klan dalgalaruyor. 
u~ kom~u ve dost memlekette ye

ti~cn her turli.i mahsul ile imal edi
lcn e~yamn zcngin bir ~ekilde te~
hir cdildigi bu pavyonlar, halkm ala
kasm1 ~ckmekteclir. 

Sumer Bank pavyonu; programh 
dev1et sanayiinin muhtelif sahalarda

. ki tekamiili.inil ve gi.izcl eserlerini 
topJadigi i~in halkrn. en ~ok ziyaret 
ettigi bir yerdir. 

inhisarlar pavyonu, fuarm h~r ta
rnfmdan gaze gorunen bir abid~ ha
lindedir. Camdan yapllan kulesin
de inhisar idart>sinL1 muhtclif ma
rnulabrun adlan yazihdlr, ic;inde de 
bu rnamulatm c;e~.i.tleri bol bir ~ekil
de bulunuyor. 
I~1k kulesinin sol tarafmda husu

si miiesseselerle vilayetlP.r ve ticaret 
odalan pavyonlan yiikselmektedir. 
Samsun, Trakya, istanbul, Mersin 
ve Tarsus, Kayseri, izmir, Aydm, Ma
nisa, Bursa vilayet ve ticaret odalan 
povyonlan biribirinden giizel ve ca· 
ziptir. 

A vusturya, Almanya, isvi<;re, isvec;, 
Norvec;, italya ve ingilteredeki bir
c;ok rntiesseseler de fuara i~tirak et
mi~ birer pavyon haz1rlam1~lardlr. 
Buralarda, bu mi.iesseselerin muhtelif 
mamulatl zengin bir ~ekilde te~hir 
ediliyor. 

I~1k kulesinin arkasmdaki saha, 
ktibik ve cazip tesisatla bol 1~1kla ten
vir edilmi~tir. Fuann umumi kap1sm
dan girerken goze ~arpan bu i~1k tu
faru, daha uzaktan gozleri kama~ti
nyor. Bu tesisatm sonunda btiyiik ha
vuz ve fuar gazinosu gaze c;arp1yor. 
Gazino ii~ katlldlr. Gece, havuzda 
yedi renkte su fi~krrmakta ve bu ca
zip manzara, fuara fevka~ade bir gii
zellik vermektedir. Havuzun bir tara
fmda yiiksek bir yerde c;ic;eklerle 
1Atatiirki.in proflli i~lenmi~tir. Diger 
tarafta da fua.nn Onursal ba~kam, ba~-
bakanumz ismet inontiniin profili 
ayni gilzellikle gortinuyor. \ , ~ ~ ~~' 

izmir, fuarla pek c;ok ~eyler kazan
lD.l~trr. Yangm sahasmda 360 bin met
re murabbamda bir saha iizerinde yiik
selen bu mamure, izmirin en giizel ve 
cazip bir ziyaretgah.1 olmu~tur. 

Fuann ark.a tarafmda yerle~en sirk, 
bu seneki fuarm, ayn bir hu.susiyetlll.i 
te~kil etmektedir. 

lstanbul ~ehir tiyatrosu operet klsim 
l~in temslller vermek ii.zere hazirla
nan (A¢c hava tiyatrosu) da ,ok 
allka ve ragbet gormektedir. 

AK$AM 

Lehistan Fransa 
(B~ tarafI 1 inci sahifede) 

Leh genleral.I Fransadan aynlmaz
dan evvel Fran.siz b~ekili ve hariclye 
nazm ile de yeniden gari.i~cektir. 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: «Ya
pllan te~ebbi.isleri azami dikkatle takip 
etmek lazimdlr. Avrupa, Lehistan, Sov-. 
yetler ve Fransanm sulhperverane 
gayretlerini birleJ?tireceklerinden emin 
olursa genii;; bir nefes alacaktir. 

Lehistan ile aramiz a~1ktJ.. Bunu ni
~in inkar edelim. Bir~ok Fransizlar, 
bu vaziyetten ac1 iztiraplar ~elani~ler
di. ~ekle aid bir ittifaktan farkh sa
mimt bir itilana yeniden el siloldlgtru 
gonnekten biiytik bir sevirn; duyuyo
ruz. 

Lehistan bir arallk, emniyetine aid 
teminat1 ba~ka bir tarafta arar gortin
mu~tii. 

1920 senesindenberi takip ettigimiz 
miltereddid politikamn Lehistan1 bu 
istikamete sevk ve hatta mecbur edip 
etmedigini bilmek lazunchr. Fakat biz 
ki Lehistana kar~1 kuvvetli bir dostluk 
ve sadaket beslemekten vaz gec;medik, 
Aradaki ittifakl yeniden meriyete ko
yan ve kar~llkh muhabbeti tatmin e
den hadiseleri memnuniyetle selamh
yoruz.~ 

ALMAN TESLiHATI LEHLERi 
DU~UNDURUYOR 

Londra 2 - Deyli Telgraf gazetesi
nin Vaqovadaki muhabirine gore Al
manyarun askerlik muddetini bir se
neden iki seneye i;Ikarmas1, Leh ma
kamatmca biiyiik bir ciddiyet ve ehem
miyetle mti.talea ed.iliyor. Almanyanm 
yeniden silahlanmas1 Avrupa sulhu 
i¢n gtin gec;tik~e artan bir tehdid o
larak telakki ediliyor. 

Diger taraftan Pariste cereyan eden 
Leh-Fransiz mi.izakerelerinin muvaffa
klyetini Fransarun Leh tayyareciligi
ni kuvvetlendirmek i~in ac;acag1 kre
dilere bagll.dlr. On giine kadar Fran
s1z ticaret na.z111 M. Bastidin Var~ova
ya yapacag1 seyahat, bu bakundan ma
nidar olarak telakki ediliyor. 

Paristeki miizakereler, Fransanm 
ba~llca muttefiki olarak Sovyet Rus
yayi m1, yoksa Lehistaru m1 tela.kki 
edilecegi meselesi de haizi ehemmiyet
tir. 

Siyasi icmal 
(B~ tarafi 1 inci sahifede) 

ingiliz donanmasma ba~Ztca istinad
glih olup olamiyacagmi mahallinde 
tahkik ~n Maltaya gelm~tir. Mister E
den ise ispanyada komunistlerin ya
hud fa~istlerin vaziyete hakim olmasi 
ile Cebeliittarik bogazimn ve buradaki 
ingiliz ii.ssii.nii.n tehlikede kalmamasi 
ve ispanyada demokratik bir idarenin 
teessiisiine yol bulunmasi ic;in ba§la
mi$ oldugu diplomasi te~ebbii.slerin ar
kasini almak ~in Londrada fevkalade 
faaliyettedir. 

* Fransa hii.kilmeti erkd.m Almanya 
iktisad nazin Dr. $ahti fevkalade iyi 
kar$1-layzp mali ve iktisadi mese"leler
den ba§ka politika ii.zerinde dahi go
rii.~tiikten sonra $imdi Lehistanzn en 
nafiz adami ordu ba~kumandam ge-

neral Rydz-Smigly ile samimanc goril:j
mektedir. Fransada Blum hiikumeti
nin hem Almanya hem de Lehistan ilc 
szki fikz milnasebatta bulunmasinda 
bir tezad yoktur. Qii.nki.l bu memze .. 
ketteki sosyalist ve radikal hii.kilmet 
bir taraftan uzla$mak ve anla$mak po
litikasz takip ederek sulhi.l korumak 
istiyor. Bilhassa iktisadz sahada anla
$arak siyasi uzla$maya yol hazzrliyor. 

Diger taraftan Avrupadaki kuvvetler 
arasmda hit; olmazsa muvazene vii.cu
de getirmek istiyor. ispanyada komii
nistlerin sebep oldugu mii.thi$ vaziyet 
Avrupadaki biitun bol$evik aleyhtar
Zarini birle$tirmi$ oldugundan Fransa 
kendisinin tecrid edilmi$ bir halde kal
mamasz U;in kendisine taraftarlar ara
maktadzr. 

Kirahk konforlu 
apart1man 

N~ta~da vali konagi kar
'1SJl1da Eytam sokagmda ~ DU· 

marah apartnnanm iki numarah 
dairesi kirahktlr. Apartunan altt 
odadJ.r. Kaloriferi, Sicak suyu, 
her tiirlti. asri tesisati vardlr. Ka
p1c1Sma miiracaat edilmesi. 

- -- - - - --
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3 Eyliil 1936 

lstikbal heyeti Canakkalede 
(Ba~ taral1 1 inci sahifr.de) 

olan ordu mtifetti~i orgeneral Fah
reddin ve maiyetindeki zevat, bu sa
bah Kocatepe ve Adatepe muhriple
rile bw·aya vasil oldular. 

Canakkale valisi ile mtistahkem 
mevki kumandaru ve ingiliz mezar
hklan reisi M. Velington Adatepe 
mubribine gelerek heyeti selamladl
lar. Berki3atvet kruvazoril de <.;a
nakkalede bulunuyor. 

Biiytik misafirimizin rakip bulun
dugu Nahlin yab, yarm (bugiin) Qa-

nakkaleye gelecektir. Kral, Seddillbahir
de karaya ttikacak ve ingiliz mezar
llklan ile Qanakkale harp sahalanm 
gezecektir. 

Bi.iyuk misafirimizin mezarhklara 
giderken binmeleri i~in bir araba va
purile otomobiller g~ir. 

KRALIN GEQECEGi YOLLAR 
GOZDEN GE9iRiLDi 

Ordu miifett~i orgeneral Fahred
din, vali ve istanbuldan gel.en 
ingiliz :ita~ kommersiyali Kolonel 
Vuts, 1ngiliz ve Fransiz mezarhklan 
reisleri ogleden sonra Adatepe ile Sed
dillbahire gittiler. iskeleyi ve muhte
rem misafirimiz kral sekizinci Edvar
dm ge~ecegi yollar1 gozden gec;irdiler. 

istanbuldan gel~n 15 otomobil Sed
diilbahire ganderilmi~tir. iskeleden 
itibaren kralm gececegi yollar ~imdi
den hahlarla siislenmi~tir. Muhterem 
misafirimiz yann sabah saat yedide 
sulanmiza girm4l olacakt:rr. 

KRAL BOGAZDA NASIA 
KAR~ILANACAK 

Ti.irk heyeti sa majesteyi bogaz ha
ricinde imroz a~lklannda kar~Ilaya
caktir. Ordu miifetti9i orgeneral Fah
reddin, Nanhlin y~tma c;unnca krala 
Atatiirk n~na beyam ho~medi ede
cektir. 

Nahlin yatI goriintince donanma 
bandosu ingiliz mar~1 ~alacakt1r. 
Bu suretle Seddtilbahire gelinirken 
yolda, harpte batan gemilerin yer
lerinde denize c;elenkler atllacaktlr. 

ATATURKUN SAATiNE KUR~UN 

iSABET EDEN YER 

Seddtilbahire gelindikten soru·a ev
veia otomobillerle ingiliz mezarllgma 
gidilecek ve c;elenkler konulacaktir. 
Bundan sonra otomobillerle Atatiir
ktin saatine kur~ isabet eden Conk 
baymna gidilmesi c;ok muhtemeldir. 

Conk bayinndan sonra tekrar Sed
dfilbahirc gelinecek ve buradan Nah
lin ya ti ile Qanakkaleye, buradan da 
istanbula hareket edilecektir. 

<;anakkaleliler namma da ingi
liz mezarhgma bir c;elenk konacak
trr. Bunun ftstiinde «Eski di.i~man

Iannuzm aziz hatirasma» yazihd:rr. 

Hikmet Feridun Es 

DENiZDE BUYUK BiR FENER 

AL.A.YI 

Nahlin yati limarurmza geldigi za
man Mod.a a~lklannda donanmarmz 
tarafmdan top atilmak suretile se
lamlanacak, Selimiye kl~lasmdaki top 
bataryas1 da bu selama i~tirak ede
cektir. 

Nahlin yati, donanmam1zm ontin
den gec;erken gi.ivertede dizilecek olan 
bahriyclilerimiz, selB.m resmini ifa 
edeceklerdir. 

Biiyi.ik misafirimizin ~ehrimizi zi
yareti halkllmz arasmda biiyiik bir 
alaka uyandlrrm~ ve dost htikiimdar 
~refine hararetli tezahiirler ypllma
s1 kararla~tmlnu~t1r. 

Kral Edvardm ~ehrimizc muvasat 
edecegi cum.a giinu ak~~mu biiyiik 
bir deniz fener alay1 yapllacaktir. 

Bu deniz fener alayme, Akay, ~ir
ketihayriye vapurlarile liman vesaiti 
nakliyesi i~tirak edeceklerdir. 

Fener alayma terfik edilecek olan 
biiyi.ik bir duba ii.zerinde ~ehrimizde
ki Tiirk ve Balkan festival heyetleri 
de milli klyafetlerile bulunacaklar ve 

milli oyunlanru oynayacaklardlr. Bu 
deniz fener alaymm katt progrann, 
bugiin tesbit edilecektir. 

Bu deniz fen er alayt mtinasebeti· 
le, cum.a ~nu Bebek bah~esinde 

. festival heyetleri tarafmdan tertibl 
milkarrer mehtap fileminden vazg~ 
c;ilmi~ir. 

i~EHRtMi.ZiN HUSUS1YETLERt 

Muhterem misafirimiz, ziyaret et;. 
tigi memleketlerin hususiyetlerinJ 
gormek itiyadmda bulunduklan ci .. 
hetle, istanbulda. kalacagi u~ gi.in 
zarfmda ~ehrin calibi dikkat hususf 
yetleri kendilerine g6sterilecektir. Bu 
hususta Iazim gelen btitiin hazirllk .. 
lar yapllrm~t1r. 

Kral, ¥filin mtizelerini ve tarihi ca-i 

milerini de ziyaret edeceklerd.ir. Fa· 
kat bu yerlerin ziyaret tarihi ic;in mu .. 
ayyen bir program yoktur. Bu zi .. 
yaretler s::iym misafirimizin arzula
rma gore tesbit edilecektir. 

ingiliz kra11 ~ehrimizde bulunduk· 
Ian esnada ingiliz sefarethanesini 
de ziyaret edecekler ve bu esnada in· 
giliz kolonisi erkAru.run hiirmet ve 
tazimlerini kabul edeceklerdir. 

MUIIARRiRLER1MtZ 
QANAKKALEDE 

Gazetemiz, biiyiik misafirimizin 
Qanakkaleden itibaren memleketimizi 
ziyareti safahatllll okuyuculanna 
mufassalan bildirmek i~in laz1m g~ 
len bi.ittin tertibati almI!? ve <;anak• 
kalede bulunan daimi muhabiriml· 
ze lia veten muharririmiz Hikmet 
eridun Es ile fotograf muhabirimiz 
Faik ~enoglu da giden heyet· 
le beraber Qanakkaleye var
nu9lardlr. Binaenaleyh okuyuculan .. 
nuz ingiliz krallrun ziyareti saf aha .. 
tim, her giin gazetemizde biitiin taf .. 
silati ve fotograflarile beraber bula• 
caklardlr. 

~ORSA] 
Istanbul 2 Eylul 1936 
(~AM KAPANI~ F1ATLER1) 

Esham ve TahvilAt 1 

fst. dahilt 97,- f~ B. Hamiline 10, 
Kuponsuz 1933 ,. Miicssis 80, 
istllmw 97,- T. C. Merkez 
Onitiirk I 23,35, - Bankasi 82,5 

• 11 21,55,- Anadolu hlsse 25, 
• III 21,75,- Tclcfon 7,5 

Miimessil t 45,70 Terkos 12,5 
• n 44,80 C:imcnto 12,_.J 
• Ill lttihat deyir. 8,40 

11 Bankasi 10, Sark • 0,70 

(Para (Qek tiatlerl) 

Pam 12,06,- Pra~ 19,23,50 
Londra 635,50 Berlin 1,97,45 
Nev York 79,20,- Madrit 6,50,80 
Milano 10,09,75 Beland 34,68,38 
Alina 83,96,75 

Zloti 4,22,20 
Cenevrc 2,43,15 
Briiksel 4,70,43 Pcngo 4,26,14 

Am.1terdam 1, 16,94 Biikr~ 34,68,38 

Sofya 63,13,33 Moskova 24.88,50 

Aleni te~ekkOr 
Gozlerime anz olan bir bastahktan 

dolay1 epi zaman c;ektigim iztiraptan 
kisa bir miiddet dikkatli tedavisile be~ 
ni tamamen iyi eden Cagaloglunda 
eczane ittisalindeki goz doktoru bay 

~iikrii Ertana alenen te~ekkiir ederim. 

l\fakinist: Onnik Sczgin 

Ac1k te~ekkur 
Uzun seneJerdenberi bana pck ~ok 

1zttrap c;ektiren sag bobregimdeki ta~ 
jc;in Giilhane hastanesindc muallim 
bay 1\1. Kemal Oyke tarafmdan yap1-
lan ameliyatla sag bobregim almmak 
ve ta~ c;lka.nlmak surctile hayat1m 
muhakkak bir oliimden kurtar1lmu~
tir. l\femleketimizde mevcudiyetlerile 
bihakkm iftihar edilecek miiesseseler
den biri olan hastanenin ba~mda bi
rinci hariciye ~efi muallim !\I. Kemal 
Oyke olmak iizere ba~ asistan bay 
Mustafa Sakarya, asistan Recai, Ce
mal, Siireyya Cevdet ve bevliye asis
tam Kemal ile kovu~ hasta bak1c1s1 
bayan inayete alenen tet;iekki.ir cdc· 
rim. J Ilamide Ziya Korlas 

YENi NE~RiYAT: 

Haftahk olarak inti~ara ba~laya11 

Holivut lstanbul Magazin zengin ya .. 

:nlar ve guzel resimlerle c;1km1~hr. 

..,..,......,...,.,....~ Taksim Bah~esind~ 
bu~ 21,45 d4' 

Tarla k.u~u 
Biiyiik operet 

3 perde 

Bestekan 
Firens Lehar 



tr 3 Eylill 1939 

Moda deniz yar1§lar1 
pek muhte1em olacak 

Ba~vekilimiz yar1§lar1 himayesi altina 
ald1 gece Moda kliibiinde halo verilecek 

AKSAM 

Sarayburnu 
cinayeti f ailleri 

Mahkeme huzurunda evvel
ki itiraflar1n1 inkar ettiler 

Bundan alti ay evvel Sarayburnun
da Gill Mehmed admda bir adamm 
pa~avra deposundan pa!favra ~ 

Onilmftzdeki pazar gil.nii Moda ha tahdid edilmi~ olacakt1r. Deniz maksadile depodaki bekc;i Selim! ka-
deniz kUibii tarafmdan tertip edilen yollan fki bilyiik vapurunu, Akay iasma sopa ile vunnak ve b1~akla ya-
biiyiik ya~nn ve Tiirkiye birinci- Erenkoy, GOztepe vapurlarrm, f?lrke- ralamak suretile oldiirmekten su~u 
likleri miisabakalanmn ingiliz kra- tihayriye 73, 74 numarall vapurlan- Abdullah ile Serkisin mevkwen ve ci-
hnm ~rimizde bulu.nac$ bir ta- ru yan~ara tahs1s etnlliµerdir. nayette kullamlan b1~agi evde yastik-
rlhe tesadii! etmesl mesut bir hadi- Yan~ara alb. k.liibiin ~tirak ede- Ian arasma saklamaktan maznun Ab-
se t~ eder. ce~ (klasik - tek~ifte) miisabaka- dulallun dostu Saimenln de gayri 

9 agustasta gene ayni koyda ya- sile m,13nacalrtlr. y~ programi mevkuf olarak muhakem.lerine diin sa-
pllanlanrun daha gen}f bir t~ fUdur: bah ag:ir ceza mahkemesinde b~-
hiirii halinde yapllacak olan bu ya- l:"AR~ PROGRAMI ~Ur. 
ri~ara verilen ehemmiyeti tebarti.z Kiirek: Diinkil celsede su~lulardan Abdullah 
ettinnek i~ biiyiik b~bakanllmz 1 _ 14 Birlik klfl.sik, kliipler ara- ve Serkis cinayeti katiyen inkAr ederek 
ismet inoniiniin ya~nn yilksek hi- smda, 2 _ l~O Deniz flikalan, De- cinayetten haberleri ohnad1guu, zab1ta 
mayeleri altma alruguu soylemek niz ta1ebeleri, 3 -14,40 iki ~ifte klA.- kendilerinin yakalaymca tazyik netice-
kafidir. sik, Kltipler arasmda, 4 _ 15,10 7 sinde Selimi kendileri oldilrdiikleri ~ek-i 

Ogrendigimize gore ya~Iann ge- 1rifte kanca ba~, Profesyoneller, 5 - linde ifade verdlklerini iddia et~Ier-
l"ek spor ve gerek snharun intizanu 15,30 Pat. Bot. babrma miisabakas1, dir. 
ve manzarasi baknnlanndan ge~en AmatOrler arasmda, 6 - 16 Dortliik Saime de: 
defaki muvaffaklyetli tecriibedzn da- kHlsik, K.lilpler arasmda, 7 - 16,20 - Benim cinayet i~lenen btQS.ktan 
ha iistiln ~artlar arasmda ge~mesi Tahlisiyi? kiirck, Tahlisiye U. M. efra- habcrim yoktur. Serkis her zaman bl-
i9ln salaruyettar zatlardan miirekkep d1, 8 - 16,45 Can flikalan, Deniz ze gelirdi. Bir giin ellnde bir bi~ak gor-
bir komite ~h~nnkta ve yan~lar miiesseseleri, 9 - 17 Dortliik kldsik, diim ve ekmek kesmek i~in kendisin-

den isteyip aldlm. Sonra polislertn so-
l~in zengin bir programla beraber Kli.iplcr arasmda, 10 - 17,30 Bcli kakta otekinin berikinin ilzerlerini a-
~ok knlabahk olacagi tahmin edi- ~ifte Alamanalar, Profesyoneller. 11 - · 
kn seyircilerln miisabakalan rnhat 17,50 Su iizcrinde kayak, Amatorler rayip bii;ak bulursa ceza verdiklerini 
seyredebilmeleri i!(in icap eden ter- arasmda, 12 - 18,10 Tahlisiye gos- i~ittim. Korktum ve Serkisten aldigun 
tipler ve hazirllklar da bitrni~ bulun- terfleri, Tahlisiye u. M. efradl. birragi da evde sakladun. demi~tir. 
inaktadir. Yclkcn: Bunun ilzerine Saimenin zab1tada 

Yans.Iara saat 14 de ba~Ianacak ve 15 00 12 M 2 il k1·· Ier ara verdigi i!adeler okunmu~ur. · 
" , · · ~arp er, up - Saime bu ifadele1ine Serldsle Ab-

yan~ sahaSI 800 metre iizelinde tan- smda, 16,00 Olimpik yole dingiller, 
zirn olunacaktlr. d t·· dullahm eve bir kanh b1~ak getirerek 

25 M2 metre karaya ka ar ama or- bunu yikayip saklamasrm tenbih et-
Sahanm bir tarafmda deniz i~- ler arasmda. tiklerini, kendisi de bii;agi yikayarak 

letmesi, Akay, f?irketihayriye tara- Yan~lar fasilas1z bir surette 14 ten yastiklann arasma saklaruguu soyledi-
:findan seyircllere tahsis edilecek va- 18,10 a kadar devam edecek ve ay- gi kaydediliyordu. Reis sordu: 
purlar Siralanacak ve bunlarin kar- ni alq;am Moda deniz kliibiinde (balo) 
~da ~ecek rnuvazi bir hatla sa- verilecektir. - Sen evevlce b1~ag1 sakladlm, de-

--•-••a111H111111111w111111111111"'-•www-a111a••www-*'•ma111•1 --••••------.. ml~in. ~imcll ni~n ink.Ar ediyorsun? 

BiR TESADUF 

Diin yolda bir arkada~a rasladlm. 
Elimi siktl ve hazin hazin yiiziime ba
karak sordu: 

- Diinya ahvali ne merkezde? .. 
Dogrusunu isterseniz cevap vermek 

kolay degildi. ~oyle bir yutlnmdum, 
fakat o cevap vermeme vakit birak
mad1, koluma girdi: 

- Bu kabus daha devam edecek 
mi? .. Hube~ narbi bitti, italya - ingil
tere anla~mazhg-I kalmadl, nefes al
d1k. Derken isp:lllyada dahili harp 
patladi. insanla1"1n ceddi rnayrnun
dur diyorlar, yanl1~, insanlnrm ceddi 
inuhakkak kapland1r. ispanyada ko
ridalar varch, bogalar oldiiriiliirdil, 
bazan atlann, hatta matadorlann 01-
dilgii olurdu. Bu kafi gelmedi. Ara
larmda bogu~yorlar. iki taraflI ol
inu~lar birbirlerini durup dinlenme
den oldilrilyorlar ... Derken Kamerun 
hadisesi ... Ahnanya bir gemileri mua
yene edilmi~ diye blitiin donanmasm1 
tspanya sularma gonderiyor. Ray
tag fki sene askerlik hizmetini mecbu
rf k11Iyor ... Hangi gazeteyi alsamz kl
sa klsa harfler size bir harp haberi ve
riyor... ArtJ.k lllallah... Sen gazete 
okumaktan blkmadln rm? .. Sulh ba
be.rleri okumak i~in Honoluluya mt 
gitmek lftzim? .. Blktun gazetelerden ... 

Ve arkad~un o sirada yamndan 
~en bir m'iivezzii durdurdu. Bir ga
zete ald1: 

- BakJ.!tm dedi, son haberlerde ne 
var ne yok? .. 

HER ~EYiN (;ARESi VARDIR 
lngillzlerin en klymetli hayvaru kO

Pektir. Hemen hemen, her ingilizin 
bir kopegi vardir. ingilterede kopek 
hastaneleri, kopek bahc;eleri, kopek 
mezarllklari da vard1r. Fakat ingiliz 
beldiye talimatnameleri, kopeklerin 
bakkal diikkfullarma ginnelerini ya
sak etmi.%ir. Yruunda kopegi olan biri, 
bakkal dukkamna giremez. 

i~leri f ena gid n bir bakkal dli~iin
inu~. tn~nm1~. knpn~m oniine kopek 
Vestiycri yupm1~. Bir <'Ok kafes1er diz
ln4;. Mtii;;terilcr ice.ri girerken para 
lnukabilh1de kopeklerini kaf ese b1ra
k1yo1 lar, ah~ veri~ <>dip ~kmca kO
:Peklerini ahp gicliyorlar. 

Bu usulle bakal diikkaru i~lerini 
Yoluna koymtl§!.. 

? 
BABASINI OLDURME 

ispanya dahill harp facialan yer
yiizilnde misli gorillmem4; bir hal all
yor. Korduda asiler bir koyii zaptedi
yorlar ve koytin biitiin erkeklerini 
kur~na dizmege karar veriyorlar. 
ilk kur~na dizllecek olan bir rneyda
na getidliyor. Tam ate~ edilecegi za
man bir ~ocuk, milfreze kumandaru
nm ayaklarma 1-:apamyor: 

- Baba, bu adam, arkada~1rnm 

babas1d1r ... Onun babasm1 oldiirme ... 
Ve yerdc pcri~n bir halde bu 61iim 

sahnesine bakan bir gocugu gosteri
yor. 

Bu rnanzara herkesi miiteessir edi
yor, harkes aglamaga ba~llyor, katu 
fima nihayet veriyorlar. 

<;ocuklann goz ~Ian faciamn 
oniine ge~iyor. 

KETUM MALfl'ECt 
Fransada bulunan doktor Schach

tm agzmdan saz almaga ~ah~n ga
zeteciler bcyhude emek sarfediyorlar. 
Schacht bir ~ey soylemiyor. 

Gc~enlcrde bir Amerikall gazeteci 
sordu: 

- Bana iyi blr maliyeci tipi tarlf 
eder mislniz? 

Doktor Schacht: 
- tyi maliyect tarifi olamaz dedi, 

esasen iyi maliyeci de yoktur. En az 
fena bir maliyeci, basit fikirleri olan 
fakat bu baslt fikirleri bile kendine 
sakhyan, kimseye soylemeyen insan
dlr. 

SlHiR Ml EL(tABUKLUOU MU? 
Bar-le-Duc'de bay Moingon admda 

bir zat yilzlerce ki~l oniinde ve polis 
kontrolu altmda ellerini ve gOzlerini 
bagladt, bir otomoblle bindi ve otomo
bili bu halde iken 3 kilometreye ka
dar yilrilttu. 

Sihtr mi dersiniz el ~abuklugu mu?,. 
Her halde bir hokkabazl1k olsa gerek. 
Zati Sungurun kulaklari ~mlasmf. 

EN iHTiYAR 
c:Paris-Soir> gazetesi yaziyor: 
Diinyanm en ihtiyar adami Tiirk 

Zaro aga idi. Oldii. Onun yerine ise da
ha ihtiyan bulundu. Bu adam Ana
dolunun ~ark vilayetlerinden birinde
dir. Adl 9eyhl agadir. 137 y~mdadlr, 
Bil' de ... 100 y~mda ~ocugu vardlr ... 

cParis-SOir>in bildigi bu ~eyhi aga
y1 tamyan varsa elini kaldlrsml ... 

Saiine asablyetle ayaga kalkarak: 
- Hayir dedi. Ben poliste korktu

gum ii;in oyle s5yledim. !stintak daire
sinde ooyle soylemedim. Onlar oyle 
yazm1~lar. dedi. 

Bundan sonra vaka ~ahidi olarak is
kender, Kahraman, polis Mustafa, pa
!(avra deposunun sahibi Gill Mehmed 
ve komiser ibrahim dinlendiler. Bun
Iar vakada ve t.ahkikat esnasmda bu
lunmad1klan cihetie cinayet etrafm
da kati bir ~y bllmediklerini, cinaye
tin Serkisle Abdullah tarafmdan i~len
digini sonradan i~ttiklerini s0ylediler. 
0 giin cinayet tahkikatm1 yapan za
b1ta memurlan mahkemeye gelmemi~
lerdi. Mahkeme bun1ann ~ahid olarak 
zorla getirtilmeleline karar verdi ve 
muhakemcyi b~ka giine b1raktI. 

Deniz ficaret 
mektebine vapur 

Maliyenin tahsisat verme
mesi vapurun ahnmas1na 

mani oldu 
iktisad vekfl.leti Ortakoyde yilk.sek 

deniz ticaret mektebinden yeti~ecek ta
lcbele1in ameli bir surette ders gore
bllmeleri i!tin bir vapur almaga karar 
venni~ ve bu hususta Maliye vekale
tinden 60,000 Ifra tahsisat istemU?ti. 

Maliye vekaleti bu tahsisatI verme
digi ii;in vapurun almrna.51 suya d~
mii~tiir. Halbuki diger taraftan gerek 
tktisad vekAleti ve gerekse diger alA.
kadarlar mektepten ~lkacak kaptan
laruruzm miikemmel surette yet~tiril
meleri i~ muhakkak surette bir va
pura ihtiy~ gostermektedlrler.Bugi.in 
mektebin ellnde bulunan kil~iik bir 
yat, talebelerin ameli ders gormelerine 
kA.fi gelmemektedir. Bunun i~in ikti
sad vekaleti vapur teminlne ~l~
tadlr. Diger tarattan mektebin yanm
da yap1lmakta olan Ia.boratuar binas1 
tamam1anmak iizeredir. Talebelerin 
buradan istifadesi i~in Avrupadan ye
ni deniz aletleri getirilecektir. 

Fatihte top oynarken 
Tank admda biri diin Fatih civarin

da <;ar~amba meydamnda top oynar
ken dii~mii~, b~mdan agxr yaralan
m1~tir. Tank hastaneye kal~, ka
zada kimsenin ili¢gi olmadlgx anl~l
m1~tir. 

EC%ANEDE 

BAYLARA TEKSATI SAT.fL.u~ · .' 

Galatasaray izcileri 
Berlinden dOndiiler 

Gen~lerimiz, her tarafta biiyiik bir 
alaka ve saygi ile kar11land1lar 

fl 

Galatasaray izcilerl bilyiik 

Berlin olimplyatlanru gormek i¢p 
hocalarlle beraber Almanyaya giden 
Galatasaray izcileri evvelki aiqam Ro
manya vapurie fjehrimize donmiif
lerdir. 

Galatasaraj'lllann bir aydan tazla 
siiren bu seyahati her tarafta biiyil.k 
bir allka uyan~tir. Muntazam la
yafetleri, demir gibi disiplinlerile bil
hassa Berlinde biiyiik bir alAka uyan
d1rnu~lar ve her yerde derin bir saygi 
ile kar~1lamru~lardlr. 

$ereflerine Berlin belediyesinde bir 
resmi kabul tertip edilmil? ve gen~1e
rfmlze sureti mabsusada Almanya hii
ldlmeti tarafmdan Alman hocalar ter
!ik edilerek ~rin muhteUf yerleri 
gezdirilmi~Ur. Hususi vapurlarla Po
tesdama kadar gidilerek buylik Fred
rikin sarayi da bu meyanda ziyaret 
edilmi~tir. 

Karadenizde f1rt1na 
Galatasaray §ilebi hamu

lesini denize atmaga 
mecbur kalcb 

Ge~en hafta icinde ~mento yiiklle 
limarunuzdan Samsuna hareket eden 
Sad1kzadelerin 950 tonluk Galatasaray 
~lebi Karadenizde milthi~ bir firtma
ya tutulm~ur. Vapur giivertesinde 
bulunan biltiin hamulesini denize at
mak suretile gil~iikle batmaktan lrur
tulmu~ ve saatlerce denizde bucalad1k
tan sonra harap ve klsmen par~alan
m~ bir halde Samsun limanma vara
bilm~tir. :;;nep paq~alanan k1S1mlanru 
tamir ettirdikten sonra limammiza dO
necektir. 

Pencereden yuvarland1 
Valide hamnda oturan istavri adm

da blrl diin odasmm arka tara!mdald 
pencereden ~ar1ya bakarken muvaze
nesini kaybederek dii~ii.Jtilr. Altl 
metre yiikseklikten d~ ista.vri ba
~mdan tehlikeli surette ya~. 
haataneye kal~tlr. 

Terazi kontrolO 
Ol~il, tart1 ve terazilerin muayene 

miiddeti bitmi~ ve diinden itibaren 
kontrollere b~lanm1~tir. Bir~ok kim
seler, miiracaat etmiyenlerin ~oklugu
nu ileri siirerek verilen miihletin bir 
miiddct daha uzatllmasm1 istemek
tedirler. Bu miiracaat, bl~iiler milfet
ti~ligi tarafmdan tetkik edilmekte
dir. 

TOrk-lngiliz ticaret anla~mas1 
Ankara 2 (Telefon) - Mlizakerenin 

bitmi~ olmasma ragmen yeni Tiirk -
tngiliz lcaret anl~asmm imza edll
dlgine dair Londradan heniiz bir ha
ber gelmem~tir. Bu vaziyet, imza s1-
rasmda yen! baz1 meselelerin ~1km~ ol· 
mas1 ~kllnde tefsir edilmektedir. 

Frederigin sarayi inilnde 

Galatasaraylllar bllahare Hambur
gu, LAypzigi de gezdikten sonra Tuna 
yollle Viyanaya gel~er ve Viyana 
belediyesi tarafmdan karfl}anarak 
yeni yap1lan <lag otellerlnden birinde 
bir ~Y ziyafetine ~{Jlardlr. 

lzcilerlmiz biIAhare Buda~ye 
gelm.i'1er ve orada da bq giin kalm1~ 
h:.rdlr. Bu miiddet zarfmda P~ geir 
zihni~ ve P~ setirimiz tarafmdan '9-
reflerlne sefarethanede blr zlyafet ve
rilmi~tir. 

Galatasarayhlar bila.hare Romanya
ya ge~erek birka~ giin plajlarda kal
rm~ar ve bu meyanda Kostence kon
soloshanesinde tertip olunan ziyafet
te hazir bulunm~ard1r. 

Galatasaray11Iarm bu son seyahatl 
bilhassa her tarafta gayet iyi blr te
slr blrakmI~ olmaSI itibarile pek fay
dalI olmu~ur. 

Araba devrildi 
Cemal ile Mustafa ba~Ia

rindan _ya_!'alandilar 
Davutp~da Hamid admda bir a

rabaci dun yeni satin alrugx bir beygi
rl tccrilbe etmek uzere arabaya ko~m\lf 
ve o clvarda oturan Cemal ve Musta
fa adlannda iki ki~yi de arabaya bin
direrek caddede hayvaru siirmege ~ 
Iam1~tir. Beygir yolda giderken bird.en 
bire iirkrnil~ ve arabayi surU.kllyerek 
olanca luzile kOFJaia ba~am1pu. 

Hamid biitiin gayretlerlne ratmen 
bcygiri durduramanu• ve nihayet a.
raba devrilmi~r. i~nde bulunan Ce
mal ve Mustafa "~anndan yaralan
nn~lard1r. Yaralllar hastaneye kalcb-
11J.m1~lard1r. -----
- Ankara stadyomu biti1or 
Ankara 2 (Telefon) - Ankara stad

yomunun in~tI birinci t~n sonun· 
da bitecektir. Yeni stadyomun ~Jlma 
merasiml cumhuriyet bayrammda yar 
pllacaktir. 

Nobet<;i eczaneler 
Bu aqam nObe~i eczane:ler fUD• 

lanhr: 
~~i: Kurtul~ caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoglu: Kan
zuk, Yeni~ehirde Baronakyan, Bos
tanb~da itimad, Gala.ta: Jsmet, 
Kas1mpa~a: Mucyyed, Has~oy: Aseo, 
Eminonil: Mehmed Kazim, Heybelia
da: Halk, Biiyilkada: Halk, Fatih: is
mail Hakk1, Kara.giimrilk: Mehmed 
Fuad, Bakirkoy: Merkcz, Sanyer: Nu· 
ri, Tarnbya, Yemkoy, Emirgan, Ru
melibisannd I zaneler, Aksaray: 
Yenikap1da nm, Be¢kta~: Nall, 
Knd1koy: tsk 1 c ddesinde Sotirya
dis, Yeldegirmemnde U~IC'r, Uskiidan 
Sclimiye, Fener: Balatta Mcrkez, Be
} UZid: Cemil, Kli~tikpaznr: Yorgl, Sa
mntya: <;ula, Alemdar: <;emberlita.J
ta Sm Rasim, :;lehremini: Ahmed 
Ham di. 
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AtatErkiin Zonguldaga 

ayak bast1g1 giin 
. Merasim ~ok parlak oldu, eglenceler 

tertip edildi, ziyaf et verildi 

Yukanda bayan Leman Akwy nutuk soylerken, •f1da Giin~ kuliibii ve 
Komilri¥ teni!l:<;ileri bir arada 

Zonguldak (A~am) - Yi.ice onde
rimiz Atatilrkiin Zonguldag1 ~ereflen
dircliklerinin be~inci yll doniimii se
vim;li tezahiiratla kutlarum~tir. 

~ehir ba11tan b~a bayraklarla d~ 
nan•.:1s bulunuyordu. Binlerle halk sa
bahtru. itibaren Cumhuriyet meyda
rum doldurmaga ba11Iami~ti. Bando ta
rafmdan c;ahnan istiklal mar~1m mi.i
teaklp halkm ~tirakile 10 ncu yll mar
~ soylenmi~ ve meydanda haz1rlanan 
kiirsiide miiteadclit hatipler tarafm
dan nutuklar verilmi~tir. 

Vali B. Halit Aksoyun klzi Leman 
Aksoyun c;ok alkl~lanan soylevini taki
ben her Tiirk gibi Zonguldaklllann 
da kalbinde saygi ve sevgi ile ya~ayan 
Atatiirke tazim telgrfalan sunulmu~
tur. 

Gece, ~ehrin her taraf1 elektriklerle 
tenvir eclilmi~ ve ~enllkler yap1lm1~tlr. 

OLONCEYE 

i~ bankaslllll1 kurul~ y1l doniimii 
ayni zamanda Zonguldagm bu mesud 
gilniine tesadiif ettiginden Tiirki~ ko
milr sosyetesinin tertip ettigi milsaba
kalar ve eglenceler fevkal!de giizel ol
mu~tur. 

Buraya davet edilen istanbul G'iine~ 
kliibi.i tenisc;ilerile Tilrki~ tenisc;ileri a
rasmda yap1lan kar~Il~ma c;ok heye
canll olmw;, neticede Giine~liler bu 
mtisabakalan kazanm1~lard.Ir. Bundan 
sonra daveUilere haz1rlanan biifede 
lkrmlarda bulunarak sosyetenin sine
mas1 goriilmil~ti.ir. 

Gece, 63 numara11 ocakta 300 ki~i4 

lik mi.ikellef bir bah!te ziyafeti veril
mi~tir. 

Bu ziyafette vali ve htikfunet erkA
nile ecnebi miimessiller de bulunm~
lard.Ir. Ziyafeti miiteakip, verilen gar
den parti c;ok samimi gec;mi~tir. 

KA DARI .• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Ne dedin, ne declinl.. Doktora 
ben mi gidecegim? Namussuz bir klz 
karue~in karnmda ya~1yan pi~i ald.Ir
mak ic;in en nihayet, sokak sokak ba
na doktor aratacagm1 m1 zannedi
yordun. 

- Agabey gideceksin sen! .. 
- Sus! .. Rezil, kaltak, namussuz!.. 

Ugursuz sesini kes; Janet olsun surat1-
11al .. Bu korkun~ ~eyi bana teklif et
mege nas1l utanmadm! .. Beni ~cliye 
kadar; Beyoglu kald.Inmlannda mil~
teri ~eviren bir kad.In simsan In1 zan
nediyordun!.. Beni kenclin kadar al
~alrm~ gormekten zevk mi duyacak
ll.n! .. Tuuu; senin cibilliyetine! .. 

- Agabcy; bunu senden baska ba-
na klmse yapamazl.. · 

- Sus d1yorum sana!.. 
Bir ad.Im, ona dogru yakla~maga 

~ab~yor ... Titreyen clizler ... Y1kllan 
blr viicut ... Besinde ac1 bir inleyi~!.. 

- Agabey; bu i~n c;lkar iki yolu 
var: Ya bldtirmek, ya kurtarmak! .. 
Oldfiremiyorsan kurtarmak mecburi
yetindesln! .. 

- Oldilremiyorum, evet! .. Bllekle
rimdeki kuvvet kuruyor ... Yapam1yo
rum bunul .. Yarabbi; ni~in yapam1yo-
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rum, nii;in senin ?U namussuz vilcu
d iin u, bir kopek le~i gibi diclikliye di
dikliye, par~allya parc;ahya geberte
miyorum. Oh; meger ne iradesiz, ne 
kudr~~siz bir insanrm~1m benl .. 

- Oldi.iremiyorsun, kurtaracaksm 
oyle ise agabey beni! .. 

- Sus diyorum sana; ~ soguk kan
llligma bakl .. irademin kudretsizligi 
lle adeta alay eder gibi konu~uyor
sun ! .. Yaparmyorum, yapamiyorum 
i~te! .. lnsanhk denllen i~i bo~, yalanc1, 
korkak, kof yarad1h~m kepazeliginl, 
~imdi daha iyi anllyorum! .. 

- Agabey; yapma, Myle soyleme 
banal.. Aylardanberi ~ekti~im izt1· 
rab1 bir ben, bir de Allah blliyor ... 
Bittim arbk agabey!.. Eger ~ soluk 
yanaklanmm tizerinde, iki damla ya~ 
gormiiyorsan, bu benim soguk kanh
hgimdan degil, gozlerimde artlk aka
cak ya~ kalmad1gmdand1r! .. Ayakla
rirn, viicudilmii ta~1yamiyor . .. Sinir
lerimde beni sarsacak kadar bile kuv
vet kalmadi. Ben ya~amiyorum a~a
bey, silrilniiyorum ~imdi! .. 

- Oiiinceye kvdar silril.neceksinl .. 
- Zarar yok. Yeter kl sen olilnceye 

kadar silri.inme! .. Bunun ic;in i~te sen-

Edirnede iyi su 
meselesi 

Arozozle su sattlmas1 
meselesi halledilemedi 

Edirne belediyesinin Sinekli ve Ar
navudkoyii lyi sulanm kencli vas1ta
larile halka satmasi yiizi.inden ortaya 
~1kan su meselesi ham. halleclilememi~
tir. 

Belediyenin iyi sulan arozozle nak
letmesi ve bu arozozden f1c;Ilara koy
mas1 yilzilnden sularm safiyeti tama
men bozuldugu ve belecliyenin kendi 
deposunda sattig1 sulara be~ kuru~ ol
mak iizere gosterdigi nakil masraflillll 
yalmz yakm yerler i<;in mUmkiln ola
bileccgi, K.lyik ve Karaagac; gibi uzak 
semtler ic;in tatbikinc imkan buluna
miyacag1 ileri sti.rillmektedir. 

Bu sebepten dolay1 halk gene eski 
sucularla belecliyenin inhisan haricin
de kalan Timurta~tan su getirmekte
dirler. Belecliye mekteplere ve hasta
nelere de iyi su vermecliginden bu mti
esseselcr de kendi vas1talarile Timur
ta~tan su nakline mecbur ka~lar
drr. 

Edirne slhhat direktorii bay Muhlis 
Goknar had bir ~ekil alan bu su mese
lesi hakkmda Edirne belecliyesine gi
derek reis bay Fe1id <;ardakh ile go
ril?mii~ ve halkm iyi su yiizilnden va
ki olan miiracaat ve -?ikayetlerini bil
direrek belecliyece suyun fenni ve s1h· 
ht bir ~ekilde satilmasmm teminine 
tevessill edllmesini istemi~tir. 

Belediye reisi if adesinde iyi sula
nn yalmz ilk gilnil arozozle nakleclil· 
digi ve bundan sonra sular dogrudan 
dogruya arozoze konllmiyarak flc;llara 
konuldugu ve yalruz f1c;1lar arozozle 
nakledilcligini ve perakende sati~lar 

lc;in de f1c;1lara musluk komlacaglnl 
ve bu yiizden iyi sudan herkesin lsti· 
fade eclilmesine imkiin bu1unacagln1 
soylemi~tir. 

Haber ald.Igim1za gore Eclirne bele
diyesinin suyun bugtinkii sati~ ~ekll 
evvelce verilen encilmen kararma ta
mamen aykrr1 bir ~ekilde vaki olmu~
tur. Enci.imen karannda; iyi su sat1~
mn bir ~irkete ihalesi ve belecliyenin 
kontorlti altmda bu ~irketin iizeri mii
hiirlii ~i~elerle halka f enni ve slhhi ~e
kilde suyu satmas1 tarZinda imi~ ... 

Halkevi bah~esi nde balo 
Gaziantep (Ak~am) - Bundan 

bOyle her cumartesi ak~am1 Halkevi 
bah~esinde mtizikli aile toplantlla
n yaptlacaktir. Hasllati ~ocuk esir
geme kurumuna ve1ilecek olan bu 

balcJar diihuliyesiz olacak, yalmz 
her gelen kahve, limonata gibi me~
ruba t1 ufak bir iicreti mukabilinde 
almaga mecbur tutulacaktir 

den yalvaraiak ~imdi yard1m diliyo
rum. Hayatlmm !lrbk zerre kadar 
ehemmiyeti yokl .. Fakat senin hayatm 
~ok klymetll ... Onu milmkiin oldugu 
kadar zehirledim, fakat bundan daha 
fazlasma hakklm yok! .. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Dinle beni agabey! .. c;ocuk ii<; 

ayhk ... Bunu biran evvel ald.Irmak 
lA.Zlm! .. Karrumda ya~1yan bu baba
BIZ ~ocuk olmeliclir! .. Olmezse beni de
~n. fakat benden daha <(Ok seni oldii
recektir. i~inde y~ad.Igmnz cemiye
tln verecegi hiikmil btitil.n ac;1khg1 ve 
ac1bgile goriiyorum. Babas1z bir c;ocuk 
doguran, sokak siirtiigil bir klz kar
de~ agabeysi, artJ.k bu yalanc1, ikl 
yiizli.i cemiyetin ~erefli bir mevkiine 
sahip olamaz! .. Cemlyet dedigimiz bu 
te~ekkiil, yann kap1lanm senin yu
zilne kap1yacaktrr! .. Bu kaptlar kapa
rurken sana kimse bir ~ey sorm1ya
cak! .. Bir ba~kasmm gilnah1, bti.tiln 
ag1rhg1 Ile senin omuzlarma yiikle
necekl.. Ac1, ~ok ac1 bir hakikat bu 
agabey! .. insanlar, gittikge maskara
l~1yorlar ... As1rlardanberi yiikseldik
lerini, ilerlediklerini iddia eden, fakat 
ashnda, ic;i kurumu~ bir agac; kiltiigii 
kadar kof, kupkuru bir insanhkla 
kar~1 kar~1ya bulunuyoruz!.. 0 insan
llk kl hAlft. birinin gi.inahm1, obi.iriine 
~ektiriyor! .. Bir giin dogarsa, her ~ey 
mahvolacakl.. Cemiyet bizden degil, 
biz cemiyetten intlkam almally1z! .. 
i~ onun i~in agabey; karmmda ya-

Kurek ~ampiyonas1l 
Pazar gunu Modada 

yap1lacak 

istanbul bolgesi su sporlan ajan-
llgmdan: ~~ 

1 - Bolgemiz kiirek tampiyonas1 
6 Eyliil 936 pazar gtini.i saat onda 
Moda koyunda yapllacaktir. Klilp4 

lerin yan~ vesaiti, yan~ sahasma 
hususi vas1talarla cer ettirilecektir. 

2 - Yelken ~ampiyonasl Eyliil 4 
cuma, 5 cumartesl, 6 pazar giinleri 
Moda koyunda yapllacakt1r. 

3 - Yiizme se~melcri 6 eylill cu
martesi, 6 eylill pazar gilnleri Moda 
ytizme havuzunda yap1lacakt1r. 

Kliiplerimizin yelken i~in cuma 
gilnii saat onda i. S. K. kliibiinde 
bulunacak hakem heyetine ve kilrek 
i~in de musabaka gilnil yan~tan ev
vel hakem heyetintJtnl:i.iracatlari lti
zumu teblig olunur. 

Artvin baktr fabrikas1m 
i~letmek i~in 

Artvin 2 (A.A.) - <;oruh vilayeti 
merkezine 15 kilometre mesafede bu
lunan Kuvarshane baklr fabrikas1m 
i~letmek uzere Eti bankm gondermi~ 
oldugu heyet buraya gelerek bir ay
danberi faaliyete ge~mi~tir. Fabrikada 
bugiin iki yiiz amele c;ah~1yor. Mevcud 
bina ve makine daireleri, magaralann 
lmar ve temizlenme i~i bltmek i.izere 
olup yakmda bakrr ocaklan a~Ilacak
tlr. 
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KADIN KO~ESI 

Eide orme yiinlii 
elbiseler 

\ 
\ ~ 

\ 

Elde orme yi.inlii elbiseler c;ok m~ 
dadil· Modeld~ gcrillen kostlim Ia.ci· 
vert beyazd1r. Blu~n ladvert ckk ve 
paltosu beyazd1r. Pa!fonun etraf1, kol 
ve cep etraflan iic; parmak rr.inde 1:1-
civert yiinle silslenmi~tir. $aplrns1 da 
beyaz yiinle elde oriilmii?~.tir. 

.-. ... 1111111111111tnnn1111111111111111ttllllftlllllflllflUlllHlllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllll~lll,lllllllllllllllltlllllltllllllllllllrtlltlfllllltlllllllllUU-

lzmit halkevi Ar §Ubesi ~al1§1yor 

c 
.. · 

fzmit Halkevi Ar ~besin de ~ah~anlardan bir grup 

fzmit (Ak~m) - izmit Halkevi ar limler alarak bir orkestrasyon vilcu-
~besi son zamanlardaki c;alI~malan- de getirmi11tir. Henilz bir senelik c;a-
na faaliyet vermi~tir. lzmitte 324 se· lI~ma sonunda bu elemanlar ilk kon-
nesinde te~ekkill etmi~ bir mizlka ce- serlerini dinlettiler. 
miyeti vard1. Halkevi bu kurumu ken- i?imdi izmitte elliye yakm talebe 
di sinesine alarak modern bir bando Halkevinin bu nimetinden istifade et-
haline ifrag etmek tasavvurundad.Ir. mektedir. Bilhassa mini mini klz c;~ 

Bundan ba~ka izmitteki Deniz or- c;uklar yiiksek kabiliyetlerile yanmn 
kestrasmdan biiyiik istifadeler gortil- bilytik birer artisti olacaklan kanaa-
mektedir. Halkevi Usstibahri komu- tini telkin ediyorlar. Halkevi buraya 
tanhgmm miisaade ve himmetlerile devam edenlere c;alg1, metod, hoca ve 
Deniz orkestrasmdan bir c;ok mual- her ne laz1msa tedarik ediyor. 

~yan bu ~ocugu elbirligi ile oldiircce
x.· I 
0 1Z ... 

- Sus! .. Mezarlktan ic;ine gelen bir 
riizgar gibi, ruhumu tirpertme, bu 
ugursuz sesini kes ! .. Bir siirti.igiln 
agabeysi olmak yeti~miyormu~ gibi, 
~imdi de beni bir katil mi yapmak is
tiyorsun! .. Sen ne al~ak ruhlu bir in
sanm1~m meger! .. 

- Hayn·, yanll~ dii~ilnilyorsun aga
bey; derimin ir;inde, yava~ yava~ lmm
mi emerek, ruhumu kemircrek biiyil
yen bu isimsiz varl1k ya~amamahdir! .. 
Onu oldiirmek, ikimiz i~in de bir vazi
fe! .. Elimizde f1rsat ve vakit var ~im
cli! .. Onu ya~amaga b1rakmak demck, 
bir gtinahs1z zavalhyi, 1ztiraplar r;ek
tirerek, kahrederek oldlirmege terket
mek demektir!.. Hakklm1z bile yok 
buna! .. Bu gilnahs1~. sui;suz varhgm 
izhraplanm, yann o, dilnyaya gozle
rini a~tigi zaman kim anllyacak, kim 
dinliyecek! .. Dti~tinecekler mi ki onu 
istedigi gibi istedikleri gibi getirdiler 
dilnyaya! .. Arna kime anlatacak der
dini!.. Suratma «pi~» diye bag1racak
lar! .. Cilzamh bir serseri gibi onu her 
yerden igrenerek kovacaklar! .. Ku
durmu~ bir sokak kopegine yaptikla
nm bile ona c;ok grecckler de s1rtma 
sopa ile vura vura oldilrecekler onu! .. 
Biitiln hayatmm devam1 miiddctin
ce, uyuz bir dolap bcygiri kadar bile 
bu cemiyetin, bu yalanc1 cemiyetin 
ir;inde ya~ama hakkl olm1yacak ! .. 
Anasmm namussuzlugu ile, isimsiz 
babasmm al~akhg1 yilzilnden olilncc-

ye kadar, bir kaldmm ta~1 gibi silrii
nerek, siirilklenerek yuvarlamp gicle
cek! .. Bu ya~amt1k degil, olmektcn de 
beter bir ~eydir! .. Buna miisaade et
miyecegiz i~te, agabey!.. Bana yard1m 
edeceksin agabey! .. 

-Yapamam, yapamam ben bunu!. 
- Yapacaksm agabey! .. Bu kubbe-

nin altmda yap1lm1yan hi~ bir ~ey 
yok!.. nuna da all~acag1z ... Bu yap1-
lam1yacak zannettigimiz ~eyi de yapa6. 
cagiz! .. Ben mahvolmu~ bir insarum, 
senin de benimle beraber mahvolma
na tahammilliim yok! .. Bu felaketten 
bal?ka tilrlii kurtulamayiz! .. Ben ken
dimi oldilremiyorum, sen de yapam1-
yorsun bunul .. 0 halde bir r;are bul
mak Iaz1m!.. Bu doktoru gidip gor
melisin agabey! .. 

- Sus!.. Sus!.. Ben bunu yapamam 
diyorum san~1! .. Bir yabancmm kar
~ISma giclip, .-k1z karde~imin karnm
da bir pi<; y~1yor, bunu al! .. > diye
mem! .. Olmegi bu iztiraba tercih edi
yorum! .. 

- Hakkm var!.. <;ok ac1, ~ok iztt· 
raplI bir ~ey! .. Seni tamyorum ve an· 
hyorum ~ektigin azab1!.. Ah agabey, 
sana bilmiyerck ne biiyiik fenahk 
yaptim! .. Acaba beni affedecek misin 
bir glin! .. 

- Asia! .. Seni mah~erde bile affet
miyecegim!.. ir;imi yaktm, beni harab 
ettin Biilend! .. Allah da scni yaksm, 
seni harab etsin!.. 

- Al;abey! .. Agabeyl .. 
(Arkas1 Yar) 
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c;irkin kad1nlar, kendile
~!!!W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!"!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!~! .. ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~ ri ni n itsd b egw end ire ce k I er 
I I Durum GUzel 

"= Hakkl varm•!?... Zengin koylti ilniversitede okuyan Gen~ katib patronun odasma girdi: r'irkin kad1nlar1n ha, vuracaklar1 
~AKA oglunu zlyaret etmek ilzere istanbula - Sizi bir bayan gormek istiyor. ~ 

Ge~enlerde bir arkada$im'la konu
fUrken: 

- Oldiikten sonra dirilecek olsan, 
diinyaya ne gelmek isterdin? dedim. 

Arkada$im dii$ii.nmeden cevab ver
di: 

- Damzzlzk hayvan? .• 
0 zaman gilli1$tiik. 

DEDiKODU 

- Haberin var mz? 
- Ne olmu$? 
- Bizim kapzci Ahmed ~ehremi-

nindeki ii<; odali, bahqeli evini 750 li
Taya sattz. 

- Ya! ..... Za'l:alli Ahmed? 

KUQUK iLAN 

geldi. Baba ogw bir arada resim ~t- - Gtizel mi. I b• t• t• •• h• t • J • 
kartmak uzere totogra1~1ya gtttuer. _ Qok gtizet ~are er, tr ar IS ID MU Im avs1ye erl 
Fotograf~1 koy!Uyi.i oturttu, ogluna - Gelsin. 
da: Mis afir gittikten sonra patron ka\-

- Siz ~oyle arkasmda durup elini- tibi ~ag1rd1. 
zi babamzm omuzuna koyunuz, dedi. - ~kolsun, giizel dediginiz kadm 

Koylii itiraz etti: bu mu? 
- Bu hakikaten uygun olmaz. Eli- - Ne yapayun, kanmz zannettlm ... 

ni ciizdan cebime soksun da oyle dur- - Zanrunda yamlmam1~m! .• 
sun, bu daha dogrudur!.. 

Yapbg1 · 
- Acaba Ahmed evlendikten sonra 

da spora devam ediyor mu? 
- Zannetmem. 
- Neye? 

~~en gun evine gitmi~tim, bak-
1.uH .nutfakta tenis raketi ile komiir 
al1yorl.. 

Ne yaps1n I 
Mii!i)teri - Bir insan, kendisinden 

bilyiiklcri hakkmda, ihtiyarlar hak
kmda fena soz soylememelidir degil 
mi? 

Garson - Pek dogru. 
Mti~teri - Boyle olmakla beraber 

getird.igin pilice kilfretmemek elim
den gelmiyecek ... 

Me-i>hur artist- · 

lerden Madlen 
Reno kadmlann 

~lrkin olsalar bile 
kendilerini er-

keklere nasll be
~endireceklerine 

dair A vrupa mec-
mualarmdan bi
rinde ~ok ~ayant 

dikkat bir makale 
silselesi Ii~retti 

Me~hur artistin 
kadm okuyucu-
lar1mm alaka-

«Bajati~nfuhaoodu~rin~7~•=============================== 

dar etmesi tabi'i 
olan bu tavsiye
Ierini te1·cume ecli
yoruz: lt, her tiirlii lconforu haiz bir bina, 

bahqesi, qa11za$zrligi ve ii.q kti.rgir diik
kam ile beraber, yarzsi pe$in yansi 
bir senede taksitle odenmek uzere 
4,000 liraya satiliktir.» 

Ok11yup ge<;tim. 

HAVADiS 

«inanli aygzr deposunda kzrk be~ 
bin lira sarfile bir inek ahtn ve otuz 
bin lira sarfile bir aygzr tavlasz in~a
nna ba~lanmt$lzr.» 
Arkada.~zmm. lzakkz varm1$ yahu! .. 

Oh ! .. 
Kocas1 dedi ki: 
- Kar1c1g1m, haydi bu gece eglene

Um, sabaha kadar eglenelim, eve gel
tniyelim ... 

Kans1 buna pek sevincli, ellerini 
~irptI: 

- <;ok iyi olur, dedi. Yann ogle ye
meginde bul~up birbirimize nastl 
eglendigimizi anlatlnz! .. 

- Haritaya gore burada bir koy, 
bir otel, bir de garaj olmas1 Jaz1m, 
benim ne kabahatim var! .. 

c;aresi 
Doktor dedi ki: 
- Eger raklya devam ederseniz mi

deniz ':;tirtiyecek. Cammz rak1 i~mek 
istedigi zaman yanm elrna yiyiniz. 

Hasta bir hafta sonra daha berbad 
bir halde geldi. Doktor sordu: 

- Ne yaptm1z? 
- Ne yapacag1m, giinde yiiz elma 

yedim! .. 

c;inde 
$irnendifer idaresinin hukuk mil

~aviri miidiire: 
- Gene koyliiler aleyhimizde dava 

a~tiJar. 

- Tren inek mi ~ignemil?? 
- Hayir, trenler o kadar yav~ gi-

diyorlarmi~,ki yolcular vagon pence
relerinden sarklp inekleri sagiyorlar
m1~ ... 

Kur 
Yazihaneye gen!t, giizel, ~ bir ba

yan girdi. Gen!t katip hemen yerinden 
kalkti ve sordu: 

- Emriniz? .. 
- Bay Veliyi gonnek istiyorum. 
Katip kadm1 gozilne kestirdi. Bintz 

kur yapmak istedi: 
- ~k m~guldilr, fakat sizin gibi 

rtizel bayanlan bekletmcz, giizellerle 
konu~aktan zevk ahr. 

Bayan donuk bir sesle: 
- Ya, oyle mi? .• Kendisine haber 

\teriniz, ben kans1yim? .• 

' 
\ ---

c Bir kadmm 
giizel olmak ic;in 
neler yapmas1 la
znn geldigmi soy-
lemege te~ebbi.is 

etmiyecegim. Zira 
boyle bir iddia si 
hirbazlarm me-

sud olmak i~in saf dillere verdiklerl 
tavsiyelere benzer. 

Dunyada pek az kadm vardlr ki 
tabiat tarafmdan kelimenin tam ma
nasile gilzel oJarak yaradtlm1~ olsun. 
Tam bir gtizellige malik olan ka
dmlar da artistler degildir. Zira gil
zellik ile artistlik hi':; bir zaman bera
ber bulurunazlar. 

- Kocam ille yaya seyahate ~Ikmak istiyordu, nihayet i~te kolayuu bulduk!. 

Artistlcrin muvaffak olduklan bir 
~y varsa kend.ilerini begendirme
leri ve cbegendirmek sirlanm> bilme
leriw. i~te size bu begendirmek srr
lanm anlatmaga ~al1~acag1m. 

I En kUc;:UgU 

Bayan Giilmezin o sabah gene cin
leri bapndaydL OrtalJg. sinirli sinirli 
topluyordu. 

Bir arabk bir 'ey ~at! .• etti. Arka
dan bir ~ngut1 duJuldu. Bayan Giil
mezin ayaklan ucuna kiit! .. diye bir 
top dii~ti.i. 

Sokakta top oymyan yumurcaklar 
gene bir cam lnrml!?larch. 

Bayan giilmez hiddetle topu aid.I, 
dolaba saklach. Cami yaptll1llazlarsa 
topu katiyyen vermiyecekti 

Yanm. saat soma kap1 ~hnd1. Da
yan Giilmez a~tt. ~ocuklardan biri, 

kan k1rm1z1 I 
geriden gelen camc1yi gosterdi: 

- Mfedersiniz bayan, babama ca
nn .lnrd1gmu soyledim, bab:lm camc1-
cbr, camllllZl yapacak. Topumu veriniz. 

Bayan Giilmez yumu~ad1: 
- Aferin, dedi, insan boyle olma

hcbr i~te ... Al topunu. 
~ocuk topu ahp gitti. 
Camc1 kmlai1 camm yerine yenisi

ni takb. t~ bitirdi: 

- Bir bu~uk lira vereceksiniz. 

- Neden? .. 0 !tOCuk senin ~ocugun. 
degu mi? 

- Ne miinasebet, ben camc1ynn ..• 
0 ~cuk sizin ~ocugun6Z degil mi? .. 

Bu s1rlar, sizi gti.zel yapacak degil
dir, fakat hi<; ~i.iphesiz ki eskisinden 
daha ziyade begendirecektir. 

BEGE:SDiRMEK SIRLARI 

Eger tabii giizellikten mahrum ise
niz eger yalmz cazibenize gilveniyor
san1z veyahud cazibeden mahrum ise
niz kcndi kendinizi aldatmaga kal
~maynw;. B~ka bir ~ahs1 tetkik 
ediyormu~sunuz gibi kendi kendinizi 
tam bir samimiyet, bitarafllk ve so
guklukla tetkik ediniz, gi.izel tarafla
r1mz ne oldugunu ogreniniz ve onlan 
en iyi ~ekilde gostermege ~ah~m1z. 

Sizde nelcr eksik oldugunu anlayi
mz ve onu ikiye aymmz .. biri ISlah 
eclilebilecck digeri de dilzeltilemiyc
cek eksiklikler ... 

Tabii noksanlannm 1slah etmek 
i~in goze batacak hi<; bir te~ebbliste 
bulunmayimz. Zira boyle bir te~ebbi.is
le o tabii noksanlar iizerine b~kala

rmm dikkat gozlerini ~ekmi~ olursu
nuz. Onlan diizeltmek i~in ~ok dik
kat fakat dikkat nazanm ~ekmiye

cek bir sebat ile ~ah~m1z. 

iKt HAL c;ARESl 

Gayri kabili islah kusur i~in iki hal 
~aresi vard1r. Ya o kusuru filozofane 
bir tevekki.il ile kendiniz unutma
ga vc ba~kalanna da tmutturmaga 
yahud da o kusuru ba~kalarma mev
cud olm1yan farkl1 bir hususiyet ma
hiyeti vermege ~ah~acaksm1z. 

Muharrir dikte ediyor - ~u anda he~ 'ey slikUn i~de... Bayir hayir, bu 
ciimleyi siliniz! .• 

Bazi kadmlar vardlr ki ag1zlan ~ok 
biiyiik oldugu ve daha kti~iik goster
mek ~aresi bulunmad1g1 cihetle du
daklarma koyu ruj siirerler. Diger 
bazi kadmlar da vardlr ki klsa olan 
goz kirpiklerinden bilini, otekinin bu
yiikliigiine getirmek i~in noksan1Ig1 
rimel ile telafi ederler. 

lmza 
Salamon Nevyorka gltmi~ti. Orada

ki i~erinl bitirdi, bir telgrafhaneye 
girdi. Telgraf memuru: 
imzaya para allnmaz! dedi. 

Bunun iizerine Salamon evinin ad
resini yazd1 ve altma ~oyle imza etti: 
Salamon Cumayagelir! .. 

Tan1yan 
- Maalesef hiiviyetinizi 1spat et

meden size bu parayi veremiyecegi.m. 
Bayan burada sizi tamyan kimse var 
rm? 

- Yanimdald arkad~ beni ~ok 
iyi tamr. 

- Amma ben kendini tarumam. 
- :Malum, fakat ben size onu tak-

dim edecegiml.. 

Tersi de caizl 
- Postahane ne taraftad1r? 
- Ko~e ba~ma ka.dar yiiril! Saga 

donUnce solunda ka.br. 
-Alay etmel 
- Sola doniince sagmda kahr oyle 

isel.. 

Maruf 
Direktor, i~ anyan gence sordu: 
- ismln ne? 
- Narmk. 
- Babamn ismi? 
- Kemal. 
- Namlk Kemal bu, c;ok marut bir 

isiml 
- Tabit, iki senedir bu civarlarda 

~ anyorum. Beni tarunuyan kalmadl .. 

DiKKAT EDiLECEK NOKTALAR 

Bu ctiretkarane hareketler, baz1 de
falar kadm giizelligi i~in misilsiz bir 
zafer te~kil ederler. Fakat bunda ~ok 

• dikkatli davranmak Jazundlr. Zira 
bu tedbirlerin muhtemel bir suiisti
mali, kadm1 gilliinr; bir vaziyete dil
~iirebilir. Bu cfu"etkarane makyajlara 
en ~ok b~ vuranlar da Amerikall ka
dmlardlr. 

Her ~eyden evvel benliginizi degi~
tirmege kalkmaymiz ve oldugunuz 
gibi gorilnmege ve kalmaga ~al1~1mz. 
Ooze batacak derecede ~irkin olan 

Madlen Reno 

kadlnlar her ~eye ba~ vurabilirler. 
<;irkin olmamakla beraber, giizel 

olm1yan f akat zaiif ve hassas olan 
kadmlann, sadeliklerini muhafazada 
menfaatleri vardlr. 

TAKLiDE BA$ VUR:\IAl\lALI 

Her ~eyden evvel ne kadar gtizel 
ve ne kadar cazibeli olursa olsun A
rnerikan sinema ytld1zlanm taklide 
kalkll?mayuuz. 0 yild1zm kendi irk1-
na, kendi memleketine kencli tabia
tine has bir tipi vard1r ki, size uymaz. 
Kendinizi begendirmenin en biiyilk 
sirn oldugunuz gibi goriinmektir. 
Kti~tik ve zayif kadmlar, kendilerini 
makyajlara ve tuvaletlere bogarlar. 
Sadelik ve dikkat nazarm1 uzerinize 
~ekmemege ~ah.,mak, kendinizi be
gendirmck 1~in yegane ~aredir. Sa~
lanruzi tabii renklerinde b1rakm1z. 
~ayed, manikiir yap1yorsamz, timak
larm1zm tabii renklerinden aynlma
ym1z. :;=iayed t1makla11.mz1 parlatiyor
san1z, boyamaga liizum yoktur. 

Eger parmaklanmz ~ok kalm ise 
ve cildi beyaz degilse, ellerinizin ku
surlanna nazan dikkati ~ekmemek 
i~in manikiir yapmayimz. i~te kencli
nizi begendirmenin az ~ok herkesce 
mah1m olan Sirlan bunlard1r. 

TABii ~ARELER 
fj>imdi tabii baZI ~arelerdcn bahse

decegim. Uyku, giizelligin yegane ila
c1dir. Kirda, a~lk ve temiz havada ge
~hilecek bir ka~ giin, en kuvvetli ilac; 
yerine ge~er. Kendinizi y1prahc1 bir 
takun pehrizlere ta.bi tutmamakla 
beraber, abur cubur ~eyler yemeyi
niz . 

Vi.icudumun bakmu i~in zeytinya
gm1 kullamyorum. Size pahall ~eyler 
tavsiye ettigimden bahsetmeyiniz. 
Yiiziim i':;ln su, sabun, Yazelin, gilise
rin asla kullanmam. Sade zeytinyag1 
kullanmm. YUziimU ve boynumu zey
tinyagile silerlm. Yilzilmtin pudras1-
m, rujunu zeytinyagile temizlerim. 
Cildim sert oldugundan zeytinyag1-
nm ':;Ok faydasm1 goriiyorum. Krem 
kullanmam, sade tabii pudra kullam
nm. Kendimi fazla sararrru~ gordii
giim zaman yanaklanma koyu bir ruj 
tabakas1 stirerim. Cildinizin taraveti 
i~in yatarken haftada 3 - 4 dcfa ya
tacagm1z zaman bir ka~lk zeytinyag1 
ic;iniz. Bu tedbirln, beni sinirlilikten 
kurtardlgJ.m zanned.iyorum. 

Kendinizi begendirmek i~in size 
en son tavsiyem ~udur: ~en olunuz. 
$en ve ~atir olmak bir kadma ken
disini begend.irmek ir;.in en miiessir 
silkhtir. 

Beyoglunun merkez yerinde 
Terzi, moda atelyeai, doktor . 
yazthan • veya ikametgab 

olmaga elverilli dort oda, mutfalt 
ve banyoyu havi bir daire kiralikhr. 
latiklal caddesi ($1k) sinemu1 kar· 
,1smda 156 numarah c:lstiklal apar· 
t1mam kap1c1sma mi.iracaat. 
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Kiiveyt ihtilaft, lngilizler §eyh miibarek ile 
siyasi miinasebetlerini art1r1yorlar 

KtiVEYT iHTiLAFI 
Kiiveyt on sekizinci wnrda arap 

kablleleri tarafmdan 1ranhlardan is

tirdad olunmu~; Mitat pqa Bag
dad \'allllginde a.pret relslerini, padi
¢1a itaat ve sadakatlerinl temin ii;in, 
icablnda tedib, ekserlya tatyib ve tal-

tif eyl~ ve az, ~ok muvaffak ol
nuftu. 

Kil veytliler gemilerinde kendllerine 
mahsus bir sancak ittihu:ve 1870 ta
rihlerine kadar bu sdhcakla seyahat 
vc tlcaret et~lerdl. 

Mitat pru;a Kiivcyt reislerini Basra
. a celbederek mevkilerinln muhatara

.am nnlatm1~, gilmriik resmi ve vergi 
Ile milkellef tutulmiyacaklanm tcmin 
He bu yolda kendllerine bir de senet 
verrni11, onlar da Basraya merbutiyeti 
lr.abul Ile Osmanll sancagim ~ekmege 
:qruvafakat eylemi~lerdl. 

Bununla beraber Kiiveyt ¥Jhlerl 
ancnk dini cihet~e padi~lnn mctbu
iyetmi kabul eylemi~ bulunduklanm 
ve memleketl istedikleri gibi idare et
mek hakkm1 haiz olduklanm iddia
dan feragat etrniyorlardl. Osmanh 
hukumetince Kilveyt ~eyhlcrinc kay
makamhk unva111 verillyor idise de 
Arablstamn ve Irakm bir c;ok nokta
lan gibi Kilveyt dahi llakikatte hi~ 
bir zarnan fiilen hakirniyet ve inklyad 
a.ltma almm~ degildi. Hindistarun 
zaptmdan sonra Acem korf ezile hin
terland1 ingiltercnin dikkat g6zilnil 
celbeyle~ti. 

ingiltere buralarim da elde etmek 
i~in Maskat, Umrnan, Bahreyn, sonra 
Kilveyt ~eyhlerini himayesi altma al
mak yolunda her ti.irli.i dcneme ve te
~ebbilslerdc bulunmu~tur. 

Eski Hindistan chidivi vice - rob 
Lord Ki.Irzon hassaten bu mesele ile 
ugra$IllI$tlr. Lordlar meclisinde irad 
ettigi bir nutukta (iran korf ezi Hin
distanm deniz hudududur. Hindistan 
hnparatorlugunnu tamamiyeti ve mil
salemeti meselesinde yalmz bir esas 
ve bir prensip vardlr: Biz iran korfe
zinde hie; bir rakib kabul edemeyiz.) 
Dcmi~ti. Hindistan umumi valisi 

iken de ne-tiriyatmda (Iran korfezi 
kimin elinde bulunursa Bombay kor
fezinden mesafesi dort giln olrnak do
layisile ingiliz nilfuzunun yolunu ke
secegini) gostermi!j (1) ve (Basra 
korfezinde bir liman irntiyazrmn Rus
yaya veya herhangi bir hilkurnete ve
rli'mesini ingiltereye kar~ hazirlan
m~ bir hakaret, statilkonun dellce 
bozulmasi, uluslar arasmda harbe 
tahrik gibi bir hal rnahiyetinde telAk:
ki ederirn. Buna razI olacak bir ingi-

. liz kabinesile milcadele ederim ve 
boyle bir cilriim t~llyecek ingiliz ka
binesini memlekctine hain sayanm) 
diyecek kadar ileri gitmi~ti. :i:ngiltere 
Kilveyt tarzmda bir idareye ta.bi olan 
(Bahreyn) adalarmda korsanllgm 
men'i bahanesile Bahreyn ~cyhine 
imza ettirdigi bir mukaveleye istinaden 
1820 senesindenberi (Bahreyni) mils
takil addeyliyordu. 

ingiltere bu mukaveleyi yaparken 
nilfusu yirmi ~ bini bulan bu ada
larda Osmanll htikiimetinden filll 
blr Iili;ane gormcdigini ileri siirerek 
burasmm istikl.Alini idd.ia etmiftl 
1870 de arttlc buralarda depolar, 11-
manlar yaptmm~. Osmanli hilktime
tlnin adada askeri ve millki mernur
I:m yok lken, o siyasi memurlar ilm
me etm~ti. Etrarta gezen ingiliz harp 
gemileri ~eyhlerin oturduklan yerler 
oniinde karakollar ikamesile niifuz 
ve himayc eserlerl gosteriyor, Bahrey
nin dahili i~lerine hii; bir vakit bigfute 
knlm1yorlard1. Bab1ali her firsatta 
Bahreyn i.Izerinde rnetbuiyet iddias1ru 
serdeyUyor ise de ingiltere kabul ct
miyordu. 

1892 den sonra ise ingiltere Bah
reynlilcrin kendi himayesinde olduk:
lanm rcsrnen iddiaya ba~larn1~1. 

ingiltere bu himayeyi Basra kor!e
zindeki diger ~eyhlere de te~mil cdi
yordu. Bu ~eyhlerle yaphg1 mukave
lelerde onlara ~u esaslan kabul ettir· 
m~ti: (2) Bu ~eyhler ingutereden b~
ka bir hilkumetle .::ycsi milnasebette 

bulunrmyacaklardlr; !ngilterenin n
zasi olmadlk~a herhangi bir ecnebt 
hfildimet memurunun memleltetlerin
de oturmasma miisaade etriliyecek
lerdir; topraklanm ingiltereden maa
da bir devletin ~gal etmesine miisaa
de etmediklert gibi b~ka hiikfunete 
de sa.tmiyacaklard1r. inglltere bu usu
lii Kiiveyte de tatbik eylemekte vaklt 
kaybetmiyecektl. ~yh Essabah tara
fmdan kurulm~ olan Kilveyt ~yhllgl 
inglllz himayesine bu ~yhin torunu
nun oglu Milbarek zamatnnda ge~
mi~r. 

ingilizler Kilveyt limammn !ran 
korfezinde pek mtihim blr nokta ol
dugunu gorerek daha 1820 de buraya 
bir memur ikame etmi~ idiseler de 
araplar Basra Osmanl1 memurlarile 
birle~erek bu lngilize o vakit pek zlya
de eza ve cefada bulunmu~. bu adam 
da hizrnetini terke rnecbur kalrm~tl. 
Fakat tngilizler bu rnuvaffaklyetsizllge 
bakmad1lar. Kiiveyti cografi mevkii, 
limanmm crnniyeti hasebile (Brit41 
indiya) deniz ticaret kurnpanyaSI ii;in 
iskele ittihaz ettiler. 

Deniz ticaretile vc incl avi ilc me-
10.f olan Ktiveyt ahalisinin iki bin gc
mileri vardi. 

Bagdad demiryolu imtiyaz1 Alman
lara verildigi zaman burasmm bu 
hatta milnteha noktasI ittihaz cdil
mek istenilmest iktisaden vc siyasetcn 
nc kadar hrrs elleri uzatllmaga Iayik 
bir yer oldugunu tnrnamile goster
mi~tir. Kilveyt limanmm gtindcn giine 
kazandigi ehemmiyeti goren hilh-11met 
buraslll1 Basra sancagma tabi bir 
kaza addeyllyordu. Fakat Kilveyt 
~eyhleri Basra vi!ayetine kar-?1 ckaza
lan> dahillnde istiklfil tavnm muha
faza ediyorlard1. 

Bilyiik karde~i Abdullah pa~anm 
vefatmda yerine cKilveyt kayrnakam
llgma> ge~en Milbarek Essabah vakti
ni bo~ gcc;irmege meyyal olanlardan 
degildi. Mi.ibarekin Basra vi!ayeti da
hillndc bir i;ok arazlsi, hurrnahklan 
vardl. Buradaki maddi menfaatlcrini 
temin i~in Osmanh hiikUmetine tc
mayi.il gostermck mecburiyetinde idi. 
Fakat o ayni zamanda ingilizlere de 
miima~t ediyordu. 

nihayet onu clde etmege muvaffak 
oldular. 

~eyhleri bol, bol dag1ttlklan para
lar Ile tatyib eden ingllizler bununla
da kanmiyarak Basra el?raf mdan bazi 
gen~leri Londraya tahsile celbediyor, 
bu suretle Irakta ingiliz siyasetine ye
ni aletler peyda ediyorlardl. 

Hindistan umumi valisi Lord Kilr-
zon Basra taraflannda seyahatler ya
p1yor, iranhlardan (Karun) nehrinde 
seyrilsefer irntiyaZ!ru allyordu. lngi
lizler yav~, yav~ Bab1alinin Kiivey
te mildahaleslni c;ekemez hale geliyor
lard1. Bu mildahaleyi icabmda ¢ddet
le def ve ref etmegt artlk menfaatle
rine pek uygun bulmaga ba~hyorlar
dl. 

r$eyh Miibare..'l{te d~ Osmanll padi
~hmm hakirniyetinden s1ynhp kur
tulmak arzular1 ~iddetleniyordu. 

Abdillhamid Arabistanda miltenef
fiz ve biribirlnc z1d olan iki bilyiik 
emir r$emmer a~reti reisi ibnirre~id 
ile Necid emiri ibnissuud, arasmda 
bir muvazene siyaseti takib eder, fa
kat ibnirrcl?id nil~sini kendisine daha 
sad1k tutardl. 

ibnilTe~d ailesi de hilkCnnete sada
kat escrleri gosterir, hizmetler arzc
der,.il. Hilnkft.r her sene ibnirre~ide 
otuz alh bin kuru~luk surre gonderir, 
bu hanedana daima cemileler goste
rirdi. Hadramut erniri Seyid Fazl pa
~ya oldugu gibi Mehmet ibnlrr~ide 
de vezaret payesi vermi~ti. 

Mehrned ibnirre~idin 895 de vefati 
iizerine ycrine gec;en yegcnl Abdilla
ziz dahi padi!jahtan iltifatlara nail 
oluyordu. Arndaki miinasebetlere va
s1ta olmak ilzere Emir tarafmdan ts-
tanbula bir rnutemed gondcrilrncsine 
mi.isaade olunmu~tu. ibnirre~idin ka
p1 kahyas1 makanunda olan ve ken
disine pa~ahk ri.itbe.si de tevcih olu
nan Rc~id pa.pya Mac;kada (misafir
hanei humayunda) bir daire tahsis 
cclilmi~ti; bu zatm sabah, ak~m ye
mekleri sa~ay mutfagmdan gondcri
lirdi. 

ihtiya~ halinde degtudan dogruya 
rnuhab2re edilebilmek uzere ibnirre
~ide sarayin hususi ~ifre dairesinden 
bir ~if re miftalu bile gonderi~ti. 

(ArknSI var) Bagdad :i:ngiliz konsiilfil.osu Iraka 
alt ingiliz siynset cntrikaln.rmm en 
miihim rnerkezl olmu~tu. ingilizler A. ~!itch: Le chemin de fer de 
~cyh Milb1rek ile siyasi milnasebetlc- < 1 ) 
i·ini gUtikc;e arttinyorlardl. Bagdad. 

Kuveyt nhalisinden ash iranll biri- ( 2) Umumi harpte sulh hazirhklnn 
slni Ki.iveyt 1ngiliz konsolosu nasbettl- csnasmda hariciye nezaretinde Ahmed 
Ier. ~eyh rnilbareke miistakil imi~ gibi Rc~id bey tarafmdan tanzim edilen 
muamele ve cernile gosetcrc, gostcre muhtira. 

UUlllllllUllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllUIWllUUIRllllllllUUUllUUllUlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllUllUUJllllllllllllllllllllllllllllllllllllUDlllllll 

Yukanda: Bfiyiik Millet l\leclisi heyeti ~anakkalede Mehmedci.k ibidesi 
oniinde; a~g-taa: Abideye ~elenk konulduktau sonra i;ehitleri taziz i~in silkdt 
dakikasi. 
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Haftabk borsa ve piyasa 
Milli tahvillerimizin fiatleri bu hafta da 
yiikseldi, yiikseli§in devam1 um luyo.r 

Bu hafta i~inde de kambiyo ve es
ham borsas1 durgun ge~memi~tir. 
Gene ilnitilrk ve yerli esham ve tah
viller ilzerlnde hararetli muameleler 
olmu~tur. Unitilrk iizerine Paris bor
sas1 195 frank kadar fiat vermi~tir. 

Ge~en hafta i.initilrk iizerine Paris 
borsasmda az muamele oluyordu, bu 
hafta Parisde de muameleler artim~
tir. 

Merkez bankas1 tahvillerine hara
retli talepler devam ediyor. Fakat sa
tic1 pek azdlr. Son bir iki hafta i~inde 
fiatlerln yiikselmesi iizerlne sattlmak 
i~in piyasaya pek az mikdarda tah
vll i;1kanllyor. Bu hafta ii;inde Mer
kez bankas1 tahvilleri 81 lira iizerin
den muamele gorm~tiir. Milli tah
villerimiz fiatlerinde bu yiikseli~in 

devam edecegi ilmid ediliyor. 
Anonlm ~irketler arasmda i;imen

to ~irketinin hisse senetleri gei;en haf
taya nisbetle bir lira yiikselmi~tlr. Son 
fiat 12 lira 50 kuru~ur. 

PIYASANIN mm:Mt v AZiYETi 
Ge~en haftaya nisbetle piyasada 

bilyi.ik bir tahavvill yoktur. Rekoltc 
tahminleri etrafmda yeni bir malu
mat almamam1~tir. Esasen bu sencki 
zirai maddelerin rekolteleri anla~ll

m1~hr. Yalmz zeytinyag1 mahsulilniln 
mikdan heni.iz kaU olarak ogrenileme
mi~tir. Umumiyet itibarile mahsuliln 
ge~en seneye nisbetle az oldu~una ~Up
he kalm~b.r. 

Bu ~eraJt altmda ihracat im
kB.nlan da azalml~tir. Halbuki ispan
ya dahili muharebeleri yilzilnden, 
dtinya zeyUnyagx fiatleri yi.ikse~ 

Ur. 
Londra borsasmda bir ton zeytin

yag1 27 ingiliz lirasma kadar yilksel
~tir. Yunanistan, ve ~imall Afrika 
gibi memleketlerde de zeytin rnah
sulilnlin az olmas1 fiatlerin yi.ikselme
sine sebebiyet vermi~tir. Fakat ital
yada rnahsul iyidir. Esascn 1talyada, 
zecri tedbirler dolayislle lhrac; edile
miyen birikmi~ zeytinyagi vard1r. is
panya vaziyeti, italyan zeytinyagi ih
racatmm lehine olarak kaydedilmek
tcdir. 

Ispanya hadiselerinln ihracat mad
delelimizden fmdlk ttcaretin1 de alA
kadar ettigini evvelce yaznu~Ik. Av
rupadaki al1c1lar ispanyadan fmdlk 
alrnak i~in, ispanya ihtilftlinin bitrne
sini bekliyorlar. Bu ihtiHll daha ziya
de UZiyacagma gore, A vrupa allctla
nnm Avrupanm fmdlk ihtlyac1 ic;ln, 
Tilrkiyeye taleplerin artacag1 ilmid 
edlliyor. 

Bu hesaba gore, Tiirkiyenin diinya 
pazarlanna pahall olarak fmd1k sa
tacagm1 dil~ilnmek dogru degildir. 
<;ilnkU Almanyadakl fiatleri kontrol 
dalresl Almanyaya ithal edllen mal
larm fiatlerini pahall buldugu tak
dirde, ithalat i!;in permi vennemekte
dir. Almanyarun en biiytik fmdlk 
mil~erisi oldugu goz ontinde tutu
lmsa, ispanya vaziyetinden ne dere
ceye kadar isti!ade edilecegl kolayca 
anl~1labilir. Hafta i~inde diger il1ra:
cat maddelerimizin vaziyetini ayr1 
ayn a~ag1ya yaz1yoruz. 

Bugday - Son gtinlerde yum~k 
bugday fiatleri gene yiiks~tir. Bu
nun sebebi di~ piyasalardan yumu~ 
bugday uzerlne taleplerin artmas1dlr. 
ihracat en ziyade isvi~re ve Alman-

yaya yapllmaktad1r. Bir Yunan fir
mas1 piyasada nilmuneler begenmi~t1. 
Bunun ilzerine Yunanistanm milhim 
mikdarda bugady alacag1 soyleniyor
du. Fakat Yunanistanda son alman 
ekonomik tedbirler yi.iztinden, ihracat . 
irnkanlan azalmaktad1r. Bilhassa son 
gilnlerde Yunan hilkurnetinin ekmek 
rejimi hakkmda yeni tedbirlcre gi~ 
mesl, bugday ithalft.tnn tahdid etml~
tir. Sert bugday fiatlcri d~kiindiir. 

Mersin llman1 vas1tasile Smlyc ve Fi· 
listine de ihracat eski seyrtnde devam 
etmektedir. 

Arpa - Ge~en haftaya nisbetle ig 
bil' tahavvi.il yoktur. italyanm arpa 
alacag1 hakkmdaki ilrnitler devam 
ctmektcdir. 

Tif tile - Gegen haftaya nisbetle pl
yasa daha !;Ok saglamdir. Yalmz tif
tik ve yapag1 ihracatmda, Almanya
da.ki fiatleri kontrol dairesi piyasaya 
kaq1 uazll davranmaktad1r. Kontrol 
dairesi tiftik ve yapagi fiatlcrini yii.k
sck bulmaktadlr. Ti.lrkiye ihracati;l
lan verilen fiati a~ag1 bulmaktad1r
lar. Arada heni.iz bir abenk buluna
mam1~br. Maamafih dtinya tiftik 
mahsuli.i azdrr. Ttirkiye rekoltcsi de 
ge!;en y11laia nisbetle f azlad1r. Tiftik 
tacirlerinin fiatlere hakirn olrnas1ru 
icab ettiren l?erait mevcuttur. Bu va
ziyct kar~1smda Almanyadaki fiatleri 
kontrol dairesinin piyasaya kar~1 ne 
dereceye kadar naz11 davranacagi pek 
de tahmin edilernez. 

A/yon - Anadoludan istanbu nal 
gelmektedir. ince mallarm !iatlc1 ;,iOO 
kuru~a kadar yUkselmi~tir. FiaUerin 
daha ziyade artacagma dair iimitler 
~ogalrnaktadrr. Ziraat bankas1 heniiz 
miistahsilin elindc kalan malm mik
danm hesab etmem~tir. Bu i~ biraz 
daha devam edecektir. Bundan sonra 
uyu~urucu maddeler inhisan zi.irra
dan rnal miibayaasma b~hyacaktlr. 
Fakat evvclce de yazd1F;imiz gibi, zilr-· 
ram elinde kalm1~ fazla rnal yokt r. 
Bilhassa bon;Iu vaziyette olan ku;Uk 
miistahsiller, daha mevsim b3.l?mrla 
ellerindeki mallan 91kanm~lardlr. u 
itibarile zi.irram elinden almacak mil
him mikdarda afyon mahsulil yok
tur. 

Balmumu - Piyasa gei;en hafta
ya nisbetle durgun ge9meh"tedir. Bu
na sebep te Alrnanyadaki kontrol dai-"' 
i·esidir. Maamafih BulgaJ.istandan bal
mumu iizerine taleplerin artacagma 
dair ilmitler artmaktad1r. Son bir ka9 
sipari~ bunu gostennektedir. 

Yumurta - Piyasa ~ok durgundur. 
ihracat tacirleri ispanya pazanmn 
kapanmas1 iizerinc Alman piyasasile 
daha ~ok alakadar olmll1118.l"dl. Alman· 
yaya ihracat pek azdrr. 

Bu seneki peynir mahsulil azdlr. 
Son gtinlerde beyaz ve ~ar pey

niri fiatleri yiikselmektedir. Piyasada 
toptan yagh beyaz peynirlerin fiatl 
32 yanm yaglllarm 17 yags1zlarm :fia
ti de 8 kuru~tur. Ka~ar peynirleri Lo 
30 kuru~la 18 lrnru~ arasmda sab.1-
maktadlr. 

Rekolte ge!;en sene 400 bin tenck8 
idi. Son yaptlan hesaba gore bu sene 
rekol te 220 bin tenekcdir. Mahsul imk
darmm azl1g1, fiatlerln yil.ksek olul?u 
yiiziinden, ihracat imktlnlan da azal-
m~tir. A. 0 

tspanyada Scnsebastiyen civannda bazi lhtilnlciler a~ kalarak Fransaya Utica 
etmege mecbu.r olm~rcb.r. Yukandaki resimde teslim olanlar, s1rtlannda 
hirer battaniye bulwidufu balde bir Fransiz jandarmasmm arkasllldan ka· 
rakola giderlerken gijrilniiyorlar. 



Mela.hat yiirilrken durdu, gijrdiigil 
kii{:ilk lokanta kendlslnln hatmnda 
bir ~k tath da1rlkalan canlan~ 
ti... Fakat flmdi onun bafka 1deall 
vardl. ~imd1 ne saadete tnamyordu, 
ne gen{:lik heyecanlanna. 0 yalmz 
rahat, sakin ve miireffeh b1r hayat is
tiyordu. Yen11deall bankada blr he
sab1 cariden, Jdl~ blr evden ve 
orta y~h blr kocadan lbarettl. Tlpk.l 
Hasan Tahsfn gtbl. Nlhayet onunla 
evlenmege karanm vermi~ti. 

Bir sene evvel, eaki MelAhat ooyle 
tasavvurlara karf1 parhyacak, isyan 
edecekti. Haldkat, tam bir sene evvel, 
Numarun koluna girmi~. dudaklann
da tebessiim, yanaklan saadetten 
penbe, hafif Te ~ yiiriiyordu. 0 
zaman nas1l ~den gelen bir ne~ ile 
kahkahalan atar, maceradan korkan, 
yalruz maddt retab ve saadet diif{i
nen kimselerle D8Sl1 eglenirdi. 

i~te Numan ile o derin a~k giinle
rinde maktu flatll bu kii{:iik lokantayi 
bulmu~lardl. NUDl!lll onu buraya sok
mu~tu. Kenc:Ulerine b1r veda ziyafeti 
~ekmi~lerdi. t~lerlndeki ne~ biraz 
sonra aynlacaklanru dii~iinmenin 
verdigi bir hilziin ile bulutlamyordu. 
Fakat onlar Numarun {:Ilgm bir ma
ceraya ablmak i1zcre oldugunu blran 
i~ln zihinlerlnden sllerek beraber bu
lunacaklan dsktkalarda mesud olmak 
istemi~lerdi. 

Melillat {:Ok merak ve endi~ i{:in
de idi. Numanm ye~l ve miitebessim 
g0zleri ona bir itimad ve cesaret vcr
mege {:al1~1yorlard1. Masanm altmdan 
da delikanlmm cli onun elini Siklyor
du. 

- Hi{: bir tehlike yok bu i~te, de
mi~ti. Vaklll uzun bir seyahat ama, 
goreceksin nas1l muvaffak olacagim 
ve ne hizmetler edecegim! 

Numan sonra, lokantayi i~ret ede
der: 

- Bir sene sonra gene burada bu
J~cag1z. Muvaffaloyetim ~refine 
kendimize bir ziyaf et verecegtz. Sa
km bir sene sonraki bu randevuyu 
unutma, Mela.hat. Kap1dan i{:eri gi
rince beni burada bulacaksm. ihti
malki beni birdenbire tanumyacak
mn. Uzun kara sakalb btr adam ola
cag1m o zaman ben. O kara sakalh 
adama nazik davran, Mellhat. <;iinkii 
ben olmam ihtlmall pek {:Oktur. 
t~ Numan b<Syle f8ka!ar yaparak, 

hikAyeler :mlatarak, Tiirkistan taraf
lannda · esld Tilrk medeniyeti lzlerini 
gormek ve aramak \izere ~Ikacagi se
yahatin bilyilldiltiinden bahsederek 
MelA.hati avutmaga ve ona kederini 
unutturmaga ~~~ti. 

Bir sene ... 0 zamandanberi tam bir 
sene ge~~ti. Numan Asyanm kum 
~olleri i~ine da~ ve bir daha ken
disinden hi~ b1r haber aJmmaunl?b. 
Tatll bakl.p, ~n gill~. gen~ligt, 
Umld ve hulyalari hepsi uzak vatan 
diyannda s&lilp gltmlftl ... 

Melihat bir sene i~de delifmlfU. 
Hayata iman dolu gOzlerile hakan, et
rafa Defe ~an gen~ Jaz satin ve dtl
fOncell b1r kadm olmUftu. Ber tlirlil 
habrayi zlbnlnden ~lkarmap phf
Dnf, llf'.f"S'ni, evini, muhitini hep de
gi1?tlrm1fti· 

Nihayet bugiin evlenmeie de katl 
taranm vertUtt daklkada ~ bir 
lokantanm manzaram kendistnde blr 
~k habra kas1rg8Sl canlancbrarak 
onun maneviyatim altiist etmiftl. 

••• 
Melihat hayatm1 degi~tirecek olan 

mektubu o sabah almi~. llelrtupta 
fU satirlar ymhych: 

cSevgili Melaha t, zannederim kl 
kA.fi derecede bekledim. Birdenbtre 
blr i~im ~1ktl. Berline kadar gitmege 
mecburum. Yann hareket ediyorum. 
iki ~ bilet aldun. BugO.n ~leden 
sonra lkiye kadar yazihanedeytm, be
raber gelip gelmiyecegini bana nlha
yet ikiye kadar telefon etmen1 rica 
ederim. 

Hasan Tahsin> 

Bu orta ya~ll zengin ve ciddt bir 
ndamdl. Asyada eski Ti.irk medeniye
tl izlerini ararnak onun hayalinden 
bile ge~mezdi. Onunla evlenecek b1r 
kadm, ancak gen~llgin verebilecegi 
a~ktan vazge~mek icab ederse de sa
kin bir hayatm bilti.in rahatlm tadaca
gma emin olabilirdJ. 

Melahat o giln her zamankl gtbl 
~e gitmi~, dil~iinm~, nihayet Ha
san Tahsine muvafakat ettigini bll
dirmek i~in telef on etmegc karar ver
mJ~tl. 

~1md1 eskl hatlralarla dolu lokan
tayi goriince i~eriye girip orada bir 
yemek arzusundan kendisini menede
medi. 

Lokantadan Hasan Tahsine telefon 
etmek niyetinde idi. <;unkU gayet in
tizami sever bir adam oldugunu bili
yordu. Saat ikiden soma yaz1hanede 
bulunmiyacagiru bir kere sijyleyince 
ikiyi iki ge~e orada olm1yacagi mu
hakkaktI. 

••• 
Melillat birdenbire tltredl. Bir ma

sada oturm~ bir adam garson ile mi.i
nak~ ediyordu. Kara saka11 iJe bu 
adam derhal dikkati uyandlnyordu! 

MelAhat o kadar ~rd1 ki yerinden 
mladl, blr makine gibi kara sakalll 
adama dogru yiiriidii. Fakat hayretle 
durdu. Bu blr ihtfyar idi. 

Kara sakalll ihtiyar ile garsonun 
m~1 para meselesinden ~1k
un~. bittyar yanll41Ikla bir ~y lSlll&r

lami~. bunun maktu fiate dahil olma
dlguu d~iinmemifti. ~imdi onu vere
cek paraS1 yoktu. 

Melihatin kalbinde bir ses: 
- Kara sakalll adama kar~1 iyi 

davran, diyordu. 
Mellhat eksik parayi kendlsi ver-

• KARA YELKENLI KADiR&A • 
Yuan: tsKENDER F. SERTELLl • 

Gemisini gezmege gittigim zaman 
beni kamarasma goturmedi .. Giiver
tede ~rap i~tik ve her dakika oonim 
gemiden donmemi bekliyordu. Ben za
ten o vaklt kendisinden ~tiphelenmi~
tlm .. acaba (Gillcemal) onun kama-. 
rasmda IIll saklarum~b? 

Kill~ Ali p~ hiddctlendi: 
- Bunlan bana ~di soylemek

ten ne ~ar? O zaman ben buradan 
g~erken s0ylemi~ olsaydln, Yunusun 
gemisinde ara.,tirma yapar ve onun 
bafim bOf blrakmazdun. 

Kaptan P• fiiphe ve tereddiitle 
dudaguu bilkerek donanmaya hare
ket emrin1 verdi .. C;(anakkalede b1f ge
ce kaldlktan sonra yola ~1ktilar. 

••• 
EmJr ~avufU istanbul yolunda kap

tan P• ile konu~yordu: 
- Yunus reisle Piyale ~ ara-

11 neden ~ acaba, pqam? 
- Sebeblni bllmJyonun .. Yunus bir 

kusur i~leml~ olsa bile, p~ya d~n 
Wr biiyiikliik vardl: Onu affedecektl. 

- Kusuru affedilemiyecek kadar 
ltilyiik olsa gerek.. 

No. 82 • 

- Zannetmem .. bu bir klskan{:lJk 
meselesidir. 

- Ne gibi..? Bir kadm filan .. 
- Hay1r can1m. Ne kadm1?! Mevki 

loskan~llgi ... 
- Amma yaptm1z p~am! Yunus 

reisin gozil Piyale p~m mevkiinde 
nlamaz ya.. 

-- Ona fiiphe yok. Yunus hi~ bir 
za.man Piyale P8'8 gibi ii~ tuglu vezir 
olmayi hatinna bile getirtnemi~tir .. 
ve getirmez. Benim bildigim Yunus 
ntamm, ululanm, mllletini ~ok se
ven bir denlr.cldir .. ve onun gOzil de
nlzden b~ka bir yerde degildir. 

- o halde Piyale .p~dan ziyade 
ondan siz ~ekinmelisiniz! Bayle bir 
adamll1 ancak - olsa olsa - sizin mev
Jdinizde gozii olabilirl 

- ~k d<>iru s0y1Uyomml C;(eldn
mek icab ederse, ancak ben ~nme
llyiin.. fakat, onun benim mevkilm
cle de goz\i yoktur. Bence Piyale pa
p ~unun l¢n ~eklniyor Id, eger Yu
nus biraz daha f(>hret bulursa, pad1-

·f8hm g0ziine ~ olacak. <;iinku 
Yunusun meziyetlerinden b1r1 de ~t 

. Rae/yo 
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... tstanbul - 18 Dans muallda1 (plAk) 
19 Haberler. 19,15 Muhtellf pllklar. 
20 8lhht konferana (Dr. Salim Ah
med C;(all.$kan tarafmdan) 20,30 Stad
yo 0rkem.Ian. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanm
mn gazetelere mahsus havadll ser
Tisl 

4 E11Zill Cuma 

Istanbul - 18 Oda muslldsl pllk. 
19 Haberler. 19,15 Muhtellf pllklar. 
20 Balk muslldsl (pllk) 20,30 Stildyo 
orkestralan. 21,30 Son haberler • 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansl
mn gazetelere mahsua haftdll aerv1si. 

Bu yttkada'n1n 
temiz haval1 ve 
gtizel manzarah 
yerinde sat1hk 

EV 
Bilyiikadada NiUlll elbet.lnde 

pmlar i~inde en t.emJs baTilh ve 
en miikemmel manzarah blr yer
de btlyilk bahr;eli, geni~ tarar;ah, 
i~I dJfl boyai1. mu~ba do~li bir 
ev satihktir. 7 oda, banyo, akar 
sofuk ve s1cak su tertibab, bol 
suyu, bina cbpnda aynca mutfak 
ve ll!K• ooast, ii~ bin metreye ya
Ion ~i~k ve yemif bah~lerl, bin 
kok kadar yeti~' bag., bir ~k 
yemi!J agar;lan vard1r. Fazla tafsl
Jat it;in (Ak~m) gazetesi flan me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

lstanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir firsat! 

mek istedi.. ihtiyar slkllarak, ~k
kilrle kabul etti. MelAhat parayi ver
di. Fakat kendi hesab1m da goriince 
cebinde telefon edecek para kalmadll 

Yazihaneye kadar yayan gitmege 
de imkAn yoktu. c;iinkii saat ikiyi ge-

~ecektl. 

• •• 
MelA.hat lokantadan ~tlnnca, gaze

te satan ku~illt ~uklann feryadlari

le kar~a~1. llk sahif edeki iri harfler 
miihim bir havadis te~ir ediyorlard1: 
Asyaya eski Tiirk medeniyetl lzlerini 
aI'amaga giden Numan Sallh Salim 
bir Qin ~rine vA.sll olmUftu. Artlk 
vatamna avdet ediyordu ... 

mkiyeci 

cesur ve atilgan oldugu kadar aym 
zamanda da okum~ bir adam 01ma
s1dlr. Yunusun devlet i~lerinde bUyiik 
muvaffaklyetleri vardir. 0, bir i~i ya
pacagi zaman siyaseti, ()rf ve adeti, 
kanunlan, ve o t~le alAkadar olan ~ah
siyctlerin miza~lanm bile goz oniin
de tutar .. aklma geleni yapmaz .. her 
hareketinde bir mantlk vardlr. 

- Ancak karayelken ~ekerken man
bk falan tamm1yor galiba .. 

- t~te onun en btiyilk zaf1, ikide 
birde b~1m ahp gidivermesidir. Bu 
seferki gidi'1Jlde de kuvvetll btr se
beb olsa gerek. 

- Yunus reis hakkmda sizden bu 
malfunab aldlktan sonra, onun ele 
ge~memesine ben de sevindim dogru
su. BOyle blr adamlil bqi vurulur mu? 
.hi~? 

- Yunusun tnebahtt seferlnde ba
caklan ztnctrll olduju halde g0ster
digi yararllklar alollari durduracat 
kadar bilyilktiir. Onu dfi4manlarums 
bile takdir etWer .. kay1k~llann soyle
diklerinl duydun ya. Venediklilerin 
onu bizclen ziyade arama1anrun sebe
bi korkudan 1Ja4ka bir feJ deifidir. 
Akdenlzde ona (fkinci Barbaros) di
yorlar. 

- Ben bu meselentn 1~ yiiztthii ts
tanbulda ogre~ olsaydlm, Akde
nize kadar gelmeden i~ ballederdim. 

- N&Sll hallederdin? 

Muf, istikbali parlak 
bir kasabad1r 

Yalonda Mufa varacak 1imendifer 
hath 1ehre yeni bir hayat verecek 

JIUf (Akfam) - M~, tarihl, kUCilk 
fakat, sevimll btr vatan k0.5<?~idlr. Al
tm ovaslle m~hur olan bu vi!t\yet 
umumt harpten sonra daha ziyade in
~a b~l~br. Halk fakirleri ~ok 
sever, onlara yardun etmekten ~k 
zevk duyar. MUfUD Altm ovasmdan 
bihakkin istifade edebilmek l{:in fazla 
nilfusa ihtiyaci vardlr. 

M~ta belli b~h iki bilyiik klraat
hane ile gilzel bir Halkevi vardlr. Ci
var beldelere gore burada avukat ~ok
Iugu goze ~arpar. Bunun da sebebi 
M'u.fun aA"ir ceza mahkemesinin mer
kesl olmamdlr. 

Vall B. Nlyazi Mergen cok {:al~
ta, bilytik gayret sarfetmektedir. KI-

sa bir zaman i~inde yollann munta
zam blr hale gettrilmest ve ~hrin gil
zellef111es1 hep valinin eseridir. 
~hirde gazete bayii olmachgmdan 

aboneler m\istesna kolaybkla gazete 
tedarik edllemiyor. M~un, T~ kop
rilsiinden bafbyan ~hir ~k giize1 
bir filim gibi uzar gider, uzun {:ar~
lari uzun ovalan ile biraz da ElAzize 
benzer. Ovanm miinbit olu~na rag
men pek az istifade edildigi esefle gd
riiliir. 

Yakmda tren gelecegi i{:ln herkes 
biiyiik bir sevinc; duyuyor. Demiryolu 
M~ yeni bir hayat verecektir. 
Mu~a haftada iki defa istanbul pos

tas1 gelir ve gider. Mu~, istikball par
Iak btr fehlrdr. 

Elazizde Cumhuriyet meydan1 

'· • 

Eldziz (Aqam) - Vall Tev!ik GUI', Halkevi onfinde bir CUmhuriyet mey
dam vilcuda geti.rul1ftlr. Buraya Atatiirkiin bir heykell ~. millhakat 
ve emu- ~yetlere olan yol mesafelerlni gtisterir bir lavha asllIIlli; ve ~ 
bah~ile alle parkl yap1lm1~tJ.r. Meydamn bir k~nde de gayet asrl iki stad
yom kurulmaktadlr. Resimde Cwnhuriyet meydanmdan bir par~a goze ~arp
maktad.ir. 

- Nastl mi? Pa~ gizlice me
seleyi a~ar ve Yunusun bir tek dil~

man1 varsa o da Piyale pa~ad1r, onu 
Piyaleden ba~ka biitti.n millet seviyor 
derdim. 

- 0 halde bu hakikati istanbula 
doniince de soyliyebilirsin! 

••• 
DONANMANIN, TOPKAPISABAYI 

()NtiNDE GECiT RESMt.. 
O gtin defterdar Abdillgafur efendi 

yeni~eri ocak ve boliiklerinin m~
lanm eksik ve teehhilrle verdigi i{:in 
ocakta defterdadr aleyhinde bir kal
klnma eseri b~ g0stermi~ti. 

Bu teehhiirde biraz da Piyale p~
run parmagi var diyorlard1. 

Arada hen\lz kimsenin anlayama
dlg-I bir flnldak donm~e- benziyordu. 

Piy4le p~ canmm s1kllmasm
dan da anla.~1hyordu kl, agizlarda d6-
nen ~yialar pek de ~ ve manas1z 
degildl 

Dmanrrwnm, 8araybumu oniinde 
&CSrilnmesi ilzerine o mad& ~ 
bulunan Plyale ve Sokullu Mehmed 
paf&lar derhal padi.p.hm huzuruna 
~: 

- Miljde, tevketlim..I Dmianm&Jl 
htimayun fan ve ~refle dondu. 

Demi~erdi. tldncl Sellin donanma
mn ne ~kllde donecegini giinlerden 
beri merakla bekledigt l~ln, padip
hm bOyle b1r miijdeden ~aguu 

bllen vezirler bu vazifeyi yapmakta 
gecikmemU,lerdJ. 

Sultan Selim bu sevin{:le yeni{:eri
ler meselesini unutmu~tu. 

Piyale p~a padi~hm huzurunda 
heyecanll dakikalar ge{:iriyordu. O 
~imdi, o giinlerde {:Ok ~ekindigi Sokul
ludan ~uphe ediyordu: Ya bir pot kl
rarsa .. ? 

Solrullu bu sirada yeni~eri isyamn
dan bahsedecek olursa, padi~ ne
~si ka~acakt1 ve Piyale p~ he
sab soracagi muhakkaktI. 

Piyale p~: 
- ~evketlim, ferman buyurun da 

donanmay1 istikbal toplan atllsm .. 
Diyerek pa~ yanma sokuldu. 

Halbuki Sokullu Mehmed P8.4& bu 
usulii inebahtl bozgunundan sonra 
kaldmmi;tt. 

Donanmanm her don~iinde top 
atwnas1 beyhude yere barut israfm
dan b~ neye yararch? 

Sokullunun cani slklldl . 

Atzmdan baklayi ~1karmanm SI
r8Sl gelmJfti: 

- Donanma bilyiik bir harpten 
d6nmuyor Akdentme f(>yle bir dola
flP ge1.Jn1'tlr Bu vaziyette donanma
Yl topla karfll&mak ortahgi velveleye 
vermekten baska bir ~ yaramu. 

.(ArkaSl var) 
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Ba,vekilet istatistik 
Umum Miidiirliigiinden : 

1 - lstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde btatiatik · 
Umum miidiirliigiinde istihdam edilmek iizere Ali mektep mezunu bir 
ki,i ii~ sene miiddetle Avrupaya veya Amerikaya tahsile gonderilecek· 
tir . 

2 - Taliplerin ya~lar1 yinniden kii~iik, otuz be,ten fazla olm1ya· 
caktii". 

3 - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilitik
leri olmad1g1m miisbet evrak ihTaz edecekler veya ii~ senelik tahsil es
nasmda askerlik hizmetinden miieccel bulunduklarmt tevsik edecek· 
lerdir. 

4 - Talipler arasmda Ankarada fstatistik Umum miidiirliigii ile 
lstanbulda Kultiir Direktorliii\.inde a,ag1daki ders ziimrelerinden tab .. 
riri smav yap1lacakbr. 

A - Riyaziye (Hesap ve Cebir ), 
B - fktisat (Umumi maliimat), 
C - llmi mali, 
<; - Umumi cograf ya, 

D - Litan: Frans1zca, lngilizce ve Almanca lisanlarmdan birisi 
5 - lmtihan 7 Eyliil 1936 Pazartesi giinii yap1lacaktir. 
6 - Taliplerin niifus tezkereleri, mektep ~ehadetnamesi, resmi 

bir heyeti s1hhiye tarafmdan verilmit ve ahvali sihhiyesinin tahsile 
miisait oldugunu miibeyyin rapor, muhtasar terciimeihal varakast, iki 

ad et vesika fotograf I ile 5 Eyliil Cumartesi ogleye kadar Um um Mil· 
diirliige miiracaat ey1emeleri laz1md1r. ( 425) (369) 

Gazi T erbiye Enstitiisii 
Dirketorliigiinden : 

1 - Gazi T erbiye Enstitiisii, Ortaokullara ve orta dereceli sanat okul· 
larma, ogretmen okullanna ogretmen ve ilk okullara ispekter yetitti· 
ren yiiksek derceli bir miiessesedir. 

2 - Enstitiiniin, Tiirk~e - Edebiyat, Tarih • Cografya, T1bbiye, Ri
yaziye, Pedagoji, Resirn - t,, Beden terbiyesi tubeleri olup okuma miid· 
deti biitiin subelerde iki ytld1r . . 

3 - Biitiin ~ubelere ogretmen okullar1m ve liseleri bitirmit k1z ve er-
lcck «27 yaftDI ge~irmemif>> talebe imtihanla ahmr. 

4 - Kayit 15 Eyliil 1936 Sah aktam1na kadar Kiiltilr dire~torliik
lerinde yap1lacakbr. 

5 - Kay1t ,artlar1 ile imtihan gi.inleri ve daha ba-tka istenecek ma· 
himat i~in Kiiltiir Direktorliiklerine ba~ vurmalar1. (600) (712) 

Mali ye V ekiletinden: 
17 /8/936 tarihinde a~1k eksiltmesinin yap1lacag1 ilan olunan on bin 

metre kanavi~cye istekli zuhur etmemesine binaen bu eksiltmesini 
10/9/936 per~embe giinii saat on be~te yap1lmasma kaTar verilmiftir. 
~artnamesi Levaz1rn Miidiirliigunde ve lstanbulda Dolmabah!rede Ev
rak1 matbua ambarmda goriilebilir. 

T ahmin bedeli bin bCf yiiz elli lira ve muvakkat teminati Y,iiz on alb 
lira yirmi bef kuruftur. 

Eksiltme;re gireceklerin muvakkat teminat makbuzu veya banka ke
fa let mektubu ile birlikte yukar1da yaz1h giin ve saatte Levaz1m mi'i· 

Sizde-
• ,, 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi1 
bir ~ok 

paran1z olur. 

KUMBARA DESTEKTiR 
Yarim asirlzk Turk Resim 

ve Heykel sergisi 
GUzel Sanatlar Akademisin~en: 

Istanbul belediyesinin 40 giin 40 gece F estivalinden iitifade edile
rek balk f1rkas101n himayesinde tertip edilen « Yar1m aaarhk Turk re
sim ve heykel sergisi» Giizel san'atlar akademisinde a~1lm1f1tlr. Serai 
14/Eyliil/936 aktamma kadar her giin rsaat 10 dan 18 ze kadar a9ak 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~HAN No. 29 

EHYEN 'ERAITLE 
A 

EMLAK iDARESi 
diirlii~~~kimii~~~il •sil~ebm~~~~~~a~dm~ilh----~----------------------

olunuT. (548) (653) Istanbul Defterdarllg1ndan : 

kalacakbr. Umuma aerbeattir. (794) I 

Istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
30 Eylul ~ar,amba giinii imtihanlara yapdacak ~entlikler {IUnlar· 

dxr. Ona gore, isteklilerin Onivenite rektorliiiiine miiracaatlari: (913) 
Birinci hariciye D~entliii 
Kadm ve Dogum » 
Birinci Dahiliye • 
Goz • 
Marazi T efrih • 
Bakteriyoloji. • 
Tetrih • 
Nebatat • 
Riyaziye • 
Jeoloji • 
Roma Hukuku • 
Ceza Hukuku • 
lktisat • 
Tarih ~ 

Haydarpa1a Lisesi Direktorliigiinden : 
Okulumuza bagh olub bu kerre kald1nlan T~tbikat mektebinin ra

mi miihiirii kaybolmuftur. Bundan boyle bu miibiiriin hiikmii olmad1j1 
ili.n olunur. (902) 

Beyoglu -TOnelba91 - Yenlyol 

ALMAN LISESI 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi .. Almanca o~renmek i~in ihzan Stnlf. 

Derslere 9 EylOI Car1amba ba1lanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 Eyliilden itibaren hergun saat 8 den 12 ye kadar 

niifus tezkeresi, a~1 kaA'Jd1, sihhat raporu, 4 foto~raf ve mektep tasdik

name veya diplomas1 ile yapthr. Fazla tafsi1At i~in mektebe miiracaat veya 
44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

K1RALIK AP ARTIMAN 
EMLAK 

ALIM ve SA TIMI 
TELEFON: 20307 

Ketif bedeli 3734 u~ bin yedi yiiz otuz dort lira 49 kuruttan ibaret 
bulunan Istanbul Bahkhane binaa1 oniindeki miizayede yeri iis.tiine ~a
ll intaatile zemininin 1slah1 a~ik ek'$ilbneye konulmuttur. lateklilerin 
ketif tartname ve pTojelerini gormek isteyenlerin her giin ve eksil~o
ie gireceklerin de 281 liradan ibaret muvakkat teminat ak~elerile en 

az ~ bin lirahk bu i,_e benzer it yapbklarina dair Nafaa miidurliiiiinden ============= 
almit olduklan miiteahhitlik ve ticaret oda11 veaikalar1 ile 19/9/936 
'per,embe giinii saat on dorde eksiltme komisyonuna miiracaatlar1. M. 

(700): 

Tiirkiye Ziraat Bankasi Istanbul 
~ubesinden: 

Sanyer ll~ebayhg1 i~indeki 583 1ay1h Giimiifdere ve 602 say1b Kumkoy 
Kooperatifleri 604 •ayih Zekeriya kooperatifi ile birletmit ve keyfiyet 
Ekonomi bakanl1g1nca da onaylanmtf oldujundan muameli.bn 1/9/936 
giiniinden itibaren yukanda yaz1h birletik tekilde Zekeriya Jroyiinde 
yaptlacai1 ilin olunur. (911) 

Turk Hava Kurumu 

BUyUk Piyangosu 
$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 

zengln etmlfJtlr · 
5. ci Ke1ide 11 Eyliil 936 dadrr. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

Selanik Bankasi 
T e1i1 taribi : 1888 

-·~ 
/dare merlc6i : 

ISTANBUL ( Balata) 
Trirkige ~uheleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
1ZM1R, MERSIN 
ADANA BOro1a 

Yunanistan ~uheleri: 

SELANIK, AT1NA, PIRE 

Her tOrlO Banka muamallb 
Kirabk kasalar 

DOYf;E ORIENTBANK 
Dra~dner Bank lubesl -Merkez:L Berlill -Tnrkiyede ~llbeleri: 

Istanbul (6alata ve istanbul) 
Depoe Tntlln Giimriik 

izmir 
Her turlii banka muamelab 



o.1 Eyliil 1936 

Deniz yollar1 
l~LETMES1 

Acentcleri: - Karakoy - Kopriiba~t 
Tel. 42862 - Sirkeci Muhiirdarzade 
~ Han Tel: 22740 

Karadeniz yolu 
t=>er~embe postas1 

3 Eyliil perfembe giinii Kara
deniz postasma kalkacak olan 

CUMHURtYET vapuru yalmz 
bu -sef ere mahsus olmak iizere 
PER~EMBE SAA T 24 de kal
kacak ve YOKO NO HAREKET 
GONO ALACAKTIR. (866) 

DOY<;E LEVANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, BrC'm, Anvera, lata.nbul 
ve Bahrisiyah araamda azimet ye 

avdct muntazam poatalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limanim1:u. muvasa-

lah bcklenen vapurlar 

Calilea yapuru 31 agustosa dogru. 

Tinos vapuru 7 eyliile dogru. 
Angora vapuru 16 eyliile dogru. 
Kythera vapuru 2 I eyliile dogru. 
Larissa yapuru 24 eyliile dogru. 

Burgaz, Varna, Kostence, Kalas YO 

lbr.a.il i~n limamm1zdan hareket 
edecek vapurlar 

Tinos vapuru 7-10 eyliile dogru. 
Kythera vapuru 21-24 eyliile dogru. 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanlan ic;in 

hareket edecek vapurlar 

Calilca vnpuru 1-4 cylUle dogru. 
Samos yapuru 9-1 0 eyliilc dogru. 
Baden vapuru 11-12 cyliile dogru. 
Planet vapuru 12-13 cyliile dogru. 
lseriohn vapuru 16-1 7 eyliile 

Fazla taflilat ic;in Calata' da Ova-
lcimyan hanmda Laeter Silbermann 
ve 'iirelca111 vapur aoentahgma mii
racant. Telefon: 44647 - 6 

Scandinavian Near East Agecny 
Galata Tahir ban 3 iincii kat 

Tel : 44991-2-3 

S\'enska Orient Linien Gothenburg 

Cot!-ienburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdynb Copenhng Abo Reval v.e biitiin 
Balt1k limanlar $ark ve Karadeniz bafh· 
ca limanlan arnsmda ! S giinde bir azi· 
met ve avdet ic;in muntazam postalar. 

Cdynia - Dantzig - Gothenburg ve 
Oslodan bcklencn vapurlar. 

BIRKALAND vapuru 3 eyliile dogru 
VINGALAND vapuru 7 eyliile dogru 
HEMLAND vnpuru 18 eyliile dogru 

Yakmdn lstanbuldan Hamburg Rotcr• 
dnm • Kopcnhag, Gdynia Cothenbcrg, 
D:intzig - 'Stokholm. ve Oslo, limanlan 
i~in hareket edecek vnpurlar. 

BlRKALAND vapuru 4 eyliile dogru. 
\ I GALANO vapuru 8 eyliile dogru 

HEMLAND vapuru 20 eyliilc dogru 

Fazla tnfailit i~in Gnlata'da Tahir han 
3 iincii katta kain acentaltgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

ROMATIZMA 

LUMBAGO 

SlYATIK 

TESKlN 
ve izale eder, 

Her eczanede araym1z. 

SIHHi KANZUK BAL
SAMIN KREMLERI 

\ 

Esmer, san~, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik knmleridir. 
Slhhi usullerle hanrlancbgmdan 
cildi besler ve bozmaz. ~n, leke, 
sivilce ve buru~kluklan kimilcn 
giderir. 

4 fekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece 

i\:in pembc renkli 
2 - Krem Balsamin yagmz giin· 

diiz i~n beyaz renkli 
S - Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul

lancbklan yegine slbhi kremlerdir. 
fNGILIZ KANZUK ECZANESt 

.. _. Beyoglu - fstanbul 

l~te bu en ufak fark 

Krem Pertev'in ~aikiyetini 
size anlatabilir. Qi.inkii: 
Krem Pertev: Her hangi 
bir tesadtifiin veya mahi-

yeti me~hul bir ke~fin ne
ticesi degildir. Krem Per
tev ~ok !;al1~1lm1~ ve ~ok 
tecriibclerden sonra kibar 
mahafile takdim cdilmi~ 
yegfme Krem olup ba~hca 
fcvaidi: Cilddeki rnesrunatI 
yumu~tarak kapabr. Bu 
suretle bu mesamati hari
ci tesirattan rnuhafaza e
derck cildin ptiriizlerini 
def'cder. Cildi besler ve bu 
suretle gen~lik ve teraveti 
temin eder. 
Cildde ~ffaf ve gayrika'!Ji
li niifuz bir tabaka yapar 
ki yazm Sicagm, k1~m so
gugun tahribatma rnani o
lur. 

SEN BENUA 
Frans1z Lisesi (Galata) 

Talchelcr lisc program1m tekmil 
goriip resrni smavlara haurlamrlnr. 

Frnns1zca lisanm1 ogrcnmck ic,;in 

ihzari sm1£lar vardu. 

Leyli ve nehari vc yemekli ne

hari taleblcr kabul edil r. 

Lise 21 eyllil tarihinde tekrar ac;1· 
lacaktir. 

Eyiip: Sulh hukuk ahkam1 §<lhsiye 

hakimliiinden : 
f cnerde Karaba~ mahallesinde Ba

lat caddesinde eski 84 ve yeni 88 nu
maralt hanede sakin iken ak1l hastnlt
gma miiptela olup hiilen Y edikule has
tancsindc tedavi altmda bulundugu 
mezkur hastaneden 1 I 8 9 3 6 tarihin
de bildirilcn Yani km lrini Asimako
pulosun muhtac1 vesayet oldugu anla-

11lm11 oldugundan: Fenerdc Tahta Mi
narede Y1ldmm sokagmda 73 numa
rah evde lrininin halazadesi Andon 
oglu Dimitri Pambakanm mahkemece 
vcsi tayinine karnr verilmi~ oldugun
dan keyfiyet bir hafta miiddetlc ilan 

olunur. M. 823 
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Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahalleai Sokai1 Emlik No. Cinai vc hi•eai Hiucy.e gore 

1138 Burgaz::dasi 

1905 ArnavutkoJ 

1983 Boyac1koy 

2868 Sany:er 

2902 Erenkoy Bostanc1 

3093 Odunkap1 Sa..~demir 

4093 Eminonii Ahi Qclebt 

4379 Heybeliada 

4617 Yenikoy Panaiya 
4892 > 

E. Manastir Y. GOniillil E. 39 
v~ Manastir Y. 37 

Birinci Cad. E. 12 Y. 14 

E. Yenirnaballe Y. ~irin E. 1 Mu. 

Dalyan E. 1-3 Y. 1 

Karakol Bostanc1 E. 8 Y. 18 
koprilsii Mahallen 14 

K1ble ~~mesi 
ve Muradiye 

Liilecl 

E. Yah Cad. 
Y. Ay Y1ld1z 

Koyb~ Arka 
> 

E. 28 
Y. 28-21 

Y. 13-15 E. 11-13-15 

E. ve Y. 
17 

E. 15 Y. 13 
E. 30 Y. 32 

muhammen K. 

637,50 metre arsa 320 A. art-
tmna 

80 metre arsanm 10/ 120 70 > 
His. 

Arsa 110 • 
Ah~p hane ve arsamn 210 > 
1/2 His. 

Kligir Eczane 1000 K. zarf 

Ustiinde odalan olan kligir 350 A.art
dukkanm 17/ 120·Hls. t1rma 

Usttinde oda1arf olan kli- 1670 K.zarf 
gir dtikkanm 121120 His. 
Hane ve bah!;enin 1/ 4 650 A. art-
Hls. tirma 

63, 75 metre a:rsa 60 > 
74,50 metre arsa. 70 > 

8309 YedikuJe Fatih Sultan Mehmed BaC1 Hasan KazlJ ~e~e E. 51 Y. 2 Ah~p diik'kAmn 23/ 120 100 > 
Hissesi ve 2 pul hissesinin 
tekrar 2 5 His. 

Yukarda evsaf1 yazib gayri menkuller on giin miiddetle satI~ ~1kanlm1~1r. ihalelerl 14 9 936 tarlhine tesa
diif eden pazartesi giinil saat on dorttedir. Sati~ miinhasn·an gayri mtibadil bonosiledir. 

0 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- . --• ..,>t. ..... 
- •• ~ ..J•~-

-. ~ - --- . ". ~ 

Geliholu 11 sagili Jandarma Okula Sat1nalma 
Komisgonu Ba~kan/1g1ndan: 

lhale edilecek erzak
larm cinsi 

Miktan 
Kilo 

Ekmek i~in 1 ci nevi baa un 130977 

Tutar1 

Lira K. 
18336 78 

TeminatJ Muvak
kate mikdar1 

Lira K. 
1375 26 

TeminatJ kat'iye lhalenin tekli 
Miktar1 
Lira K. 
2750 52 Kapah zarf. 8/9/936 

aah giinii saat 15 
S1g1r Eti 27800 6255 00 469 13 938 25 » • > 

1 - Gelibol-i 11 1ay1h jandarma okul eratln1n 1ekiz ayhk iateleri ~in yukanda cins ve mikdarlan yaz1h 
iki kalem erzak kapah zarf uaulile ekailtmeye konmuttur. Sozii ge~en erzaklar1n 8/9/936 giinii saat 15 de 
Gelibolu Belediye Dai:resinde toplanncak komiayonca eluiltmeai yapdacakbr. 

2 - $artnameler Gelibolu 11 1ayih jandarma Er Okul K. hgmdan para11z olarak verilir. Hiikumetce tayiq 
edilen bank mektuplar1 devlet tahvilleri ve milli eaham ve tahviller cBorsa fiatinden % 15 noksam ilo 
kabul edilecektir. 

3 - Teminatlar ihale giinii saat 12 ye kadar malaand1i1na yabr1lm1t ve makbuzlan saat 14 de komiayo-
na teslim edilmit olacakhr. (645) 

Oskiidar Ak~arn K1z San'at Okulu A K e A 
Duzeltme o· kt•• 1 ·· v •• den . Ankarada her dilde gazete 

tatanbul ikinci icra memurluiundan: Ire Or ugun • mecmua ve kitaplar1 bntnn 
Zayi - Aksaray ~akuaga cam;i §Crifi 9 8/ 936 tarihli niishammn 11 inci 1/9/936 tarihinden itibaren Oakiidar Aktam K1z Sanat Okulunda mektep kitaplar1 ve k1rtaslyeyi 

imamhgma muhnssas man11 ic;in tntbik sahifesindc Emniyet Sand1gmn ait ilan- talebe kayrt ve kabuliine batlimm•thr. ucuz olarak AK BA mu.,sse-
miihriim zayi olmuotur. Yenisi ynptml- da 34 71 7 dosyaya ait gayri menkuliin Pazardan maada giinlerde saat 9 dan S e kadar kayit muameleai ya- 1clerinde tedarik eclebilirsiniz. 
m1~ olmalcla cslci milhriin hiikmii kal- aokak ismi Mcyvah Bostandu, tashihen T e]efon : 3377 

--~~·ma~!!daia.Jlinolun_ur.~~~_B.ecea_~l_jlin_Rh!lun~ur!.IL_,~~~~~~~~~l.JP~l~la~.'.._~~~~~~~~~(906~~)'.__~~~~~~~~~~~~_Jl.il .... l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!I.__ 
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Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona lnhisar mamulAtmdan 
L1K0R, ~ARAP, KANYAK, LOKS SIGARA, AV MALZEMESI verilir. 

Ayr1ca: hediyeler1e beraber alacagm1z kur'a numaralarite y1lba§mda ~ekilecek 
BOYOK VENICE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomo
bili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktorO, 230 lirahk BLAVPUNKT 
RADYOLARI, REVUE SAATLERI, ICKI SERViSLERI, SOFRA TAKIMLARI ve. s ... 

keti H • r1 
EylOIOn 4 OncO Cuma gunu ak~am1 Festival heyetinin i~tirakile 

Bogazic;inin yak1n k1sm1nda c;ok muazzam ve muhte!?em : 

Bir mehtap gezintisi yap1/acakt1r 
~irketce haz1rlanan duba mutenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek 

ve bu duba uzerinde muhtelif rak1slar icra edilecektir 
Heyeti tertibiye tarafmdan Bogaz1n biitiin bu k1sm1 nurlara gark edilmit bir halde ve umumi tenvirat 
i~inde her taraftan ablan binlerce musanna fifenklerle o gece saytn hallum1z bu biiyiik ve miisteana do
nanma seyrinde goriilmemi' bir hayat ya,ayacaklard1r. 

HAREKET SAATLERi: 
21,30 da Kopriiden 68 ve 74 numarah vapurlar hareket edecektir. 
Bu ;apurlar batlan ba,a elektrikle tenvir edilmi' olacakllr. 
65 numarah vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Oskiidara kadar Anadolu iskelelerine ugraya-

rak kopruye. 
66 numarah vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Be,iktafa kadar Rumeli iskelelerine ugr1ya

rnk Kopruye gelerek kafileye ittirak edeceklerdir. \Bu vapurda bir bando miizik bulunacakhr. 
FiY ATLAR: Kopriiden kalkan iki vapur i~in gidip gelme iicreti 25 kuru,tur. Bogazdan inecek va· 

pur iicretleri gidip gelme 37 1/2 kuruttur. 
Gezinti bittikten aonra vapurlar geldikleri iskelelere ugr1yarak avdet cdeceklerdir. 
Pasolarla fotografh kartlar ve karneler muteber degildir. 

MEKTEBLERE 
Tahsile gelecek talebelerin ihtiyact olan yatak, battaniye, havlu, c;ar~af, pijama 

ve ~ama~1rlar1 marka ve numaralarla ~ok k1sa zamanda haz1rlamp teslim edilir . 

.. Istanbul Sultan· HASAN HUSNU Bursa 
hamam No. 4-24 Pazan 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

H 
KAR$1 

• 
I 

Her eczanede aray1mz. 

Eski FEYZIATI 

vat111 Bogazi9i Liseleri va11s1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayri boluklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1mflar1 
Kay1dlar bc:~lam1~br. Kay1d ve tafsdat i~in hergiin mektebe ve yalmz tafsilat almak i~in Yenipostane arkasmda 

Basiret hanmda Ozyol idarehanesine muracaat edi'ebilir. 1stiycnlere mekteb tarifnamesi gonderilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 

Siyasal Bilgiler Okulu Sat1nalma 
Komisyonu Ba§kanl1g1ndan : 

Okulumuz i~in a~1k eksiltme ile almacak olan etyamn cins ve mik· 
dan &fag1da gosterilmiftir. 17 /9/ 936 Pertembe giinii saat 15 de Fm
d1khda Giizel Sanatlar Akademisinde Yiiksek mektepler Muhasebeci
liginde tetekkiil eden komisyon taraf1ndan ihale edilecektir. isteklile
rin tartnamelerini gormek i~in Y 1ld1zda okul idaresine ve eksiltmeye 
it.tirak i~in komisyona miiracaatlari liizumu ilan olunur. (767) 

Nevi Mikdan Muhammen fiah Teminatt 

Karyola 
Battaniye 
Patiska ~artafhk 
Yatak 
Pike ortii 

az. (;ok 

150 - 200 
250 - 350 

800 - 1500 M. 
150 - 250 
175 - 300 

11,50 
8,50 
1,40 

11,00 
3,00 

172 
224 
158 
207 
68 

Lira 
)) 

» 

---Dr. lhsan Sami --1111!1 
lSTAFILOKOK A~ISI 

fstafilokoklardan miiteve11it (ergen
lik, kan ~1bam, koltuk alb ~1baru, 
arpac1k) ve biitiin cilt ha.stahkla
rma kar~1 pek tesirli bir a~1d.Jr. 

Divanyolu No. 113 

Di$ HEKIMI 
Halll llyas AKBEN 
Viyanada toplanan beynelmilel di~ 
tababeti kongresinden avdeUe has-

talanm tedaviye ba~lad1. 

Ankara caddesi 66 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi n~riyat mildiirii: Enis Til 

Akpm matbaan 

3 Eyliil 19:JI 

HASAN PUDRALARI 
tnce, hassas kadmlann en 

biiyilk zevkleridir. Beyaz, Ra-
~el 1-2 Pembe 1-2, Okr, 1-2 
renklert vardlr. Tiirkiyede 
pudra ve itriyatta en ziyade 
muvaffak olan ve begenilen 
Hasan pudralannm taklldle
rinden saklruru.z ve Hasan 
markasma ve ismine dikka' 
ediniz. 

HASAN ~ PUDRASI 
20-30 ~tur. Hasan Qocult 
pudras1 kutu 20, paket 10 ku
~tur. Hasan Talk pudras1 ya,. 
rim kiloluk kutu 40 ~tur, 

SAN 
RUJ VE 

ALLIKL RI 
Fransada Koti ve Am&
rikada ~el ne ise Tt.tr-

,.... kiyede ruj ve alhk iu\
cak HASAN markas1dtr. 
Kadmlann ve giizellerin 
hayah istekleridlr. Sa.

bit, a~1k ve orta ve koyu rekleri vardlr. Ruj 60 alllk 35 kur~tur. 
Hasan deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

VENOS GIBI GOZEL KALMAK 
. ISTIYORSANIZ, DAIMA : 

Veniis Kremi 
Veniis Pudras1 
Veniis Ruju 
Veniis Alhg1 
Veniis Rimeli 
Veniis Esanst 
Veniis Kolonyas1 
kullan1n1z. 

Venus mustahzarab en saf ve en te
rniz ve gayri muzir maddelerden ya
pild1~mdan size ebedi gen~lik temin 
cder. 

Deposu: 

NUREDD1N EVLIY A ZADE 
TlCARETHANESI 

Istanbul 

Taksimde PANORAMA Bahc;esinde 
Bug On 

SONNET DOGONO 
Bah~eye miiracaat. Tel. 41065 

RYOLALAR 
Fabrika fiabna sabhyor 

AHMED 
FEVZl 

1stanbuJ, Rizapa11a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

PBOTE~jiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsogukluguna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

istikliil Lise11i 
Diraktorlttgtlnden : 

1 - Ilk, orta ve Lise kmmlan i~in Krz ve Erkek, yat11t ve yatmz 
talebe kaydma bal!lunmr~nr. 

2-Kayid i~in hergiin saat I 0 dan 16 ya kadar okula miiracaat edilebilir. 
3 - Bu ytl ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebenin 

yerine az mikdarda yeni talebe almacakhr. Okula girmek isteyenlerin bir 
an evvel miiracaatlan tavsiye olunur. 

4 - Eyliiliin on bel!ine kadar kayd1m yeniletmeyen eski talebeni~ mii· 
racaatlan kabul edilmiyecektir. 

5 - lsteyenlere kay1d ~artlanm bildiren tarifname gondcrilir. 
$ehzadeba$1, poli~ karakolu arkasmda. Telefon: 22534 


