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('anakkalcnht i~gnlinc ltld U~ cnstantane: Sabah erken koylii kadmlar nskere SICak siit ve SU ,·criyorlar, ortnda douanmanuzm bir JasmI Qanakkale oniinfe 

Akdeniz pakt1 erge~ 
vlicud bulacakt1r 

Populaire gazetesi boyle diyor ve ilave ediyor: 
" Bogazlann tahkimi yak1n ~arkta her turlu 

taarruza kar~1 kafi teminattir ,, 
Frans1z ba~vckilinin gazetesi olan 

Le Populaire, Bogazlar mukavclesinin 
imzas1 munasebctile yazd1g1 bir ma
kalcde di~or ki: 

c:l923 de Loza.n muahedesini imza
l1yan hukumetlerden yalmz italya 
Bogazlnr mukavelesi milzakeresine 
i-$tirak etmcmi~tir. Bu defa Musoli
ninin manevras1 neticesiz kalm1~tir. 
Turkiye llnriciye vckili Rii~tii Aras, 
ltalyanm Milletler <!emiyeti nezdin
d ki d imi murahhasm1 mulrnvelenin 
i~tirak etmek istiyen devletlere a~k 
olac?.gtm bildinnekle iktifa etmi~tir. 

ayni tanhhildat1 ve ayni teminatl 
muhtevi mil~terek bir kanunun kabu
lildiir. Akdenizde ergeg bu kanun vfr
cud bulacakt1r. italya sulh arzusunu 
ispat i~in bu suretle bir f1rsat daha 
ele gegirecektir.> 

BfR iTALYAN GAZETESi NE 

DiYOR? 

italya, Montreux konferans1 mil

zakerelerine istirak etmcmi~tir. Bu 
suretle anl~ayi menedec~7ini umu
yordu. Fakat, mesele sulh ·e mii~te
rek emniyctin mcnfnati meselesidir, 
o kadar miihimdi ki yap1lan manev

ra neticesiz kaldI. 

Paris 22 - Romada ~1kan Mesace
ro gazetesi Bogazlar ltOnf eransmm 
muvaffaklyetle neticelenmesi uzerlne 
ynzd1g1 bir makalede diyor ki: cBo
gazlni· mukavelesile hukukl ve siyasi 
noktadan bir Tiirk - FranSiz paktI 
tahakkuk ctmi~ oluyor. Bir k1s1m dev
letler sulhun idamesi bugiinkii vazl
yetin devamile kabildir diye dii~iinu
yorlardi. Halbuki vaziyet ihlal edile
rek te sulhun devam edebilecegine 
dair ornck vcrdiler. Milletler cemiye
tinin eylul toplantismda bir talam 
talebler olmas1 ihtimali vard1r.> 

l\fiiessir blr lavha: Canakkalcde Tiirk kndmlan kollnnru n~arak nskeri kucaklamafa kOfUyor1ar 

Tiirkiye tckrar Bogazlan tahkim 
edccektir. Akdcniz pakti bu surctle 
yakm !?arkta her tilrlil taarruza kar- AtatOrkOn Ankarahlarm 

ea,vekil 
Ankaraya glttl 

Meclis reisi ve adliye 
vekili de hareket etti 

i;;1 kafi teminat clde etmi~ olacaktir. telgrafina cevab1 Evvelki giin Yalovaya giden ba~ve-
Hi<; kimse italyay1 yalmz b1rakmak Ankara 22 {Telefon) _ Yeni Bogaz· kil general ismet inonii di.in Yalova-
istemiyor. Yalmz M. Musolini mii~te- lar mukavelesinin imzast zaferir.in Anka- dan Floryaya gclffi4; ve Atatiirke ve-
rek emniyetc ve mmtalmvi paktlara rada uyandirdigi heyecan ve sevinderi da ettikten sonra ~ehre inmi~tlr. 
kar~1 milcadelesile buna r;a11~1yor. Vali Nevznd, Ankaralilann derin sayg1 Ba~vekllimiz ~ehirde bir milddet 

italyn Akdeniz paktma i~tirak eder- ve tazimlerile, Atatiirke telgrafla bildir- gezdikten sonra aksam iizeri refaka· 
se bu paktta Akdenizde sahili olan mi11ti. Atntiirk vali Nevzada 11u telgrafla tinde adliye vekill ~e hariciye vekA.-
digcr devletler derecesinde teminat ccvnp vermi§tir. leti vekili ~iikrii Sara~oglu oldu~ 
bulacaktir. Ncredcn gelirse gelsin ta- «Muhterem hem11ehrilerimin Tiirkiin halde Hnydarpa~nya ge~mi~ ve eks· 
nrruza kar~I kar~11Ikll yard1m kaydm- y eni Bogazlar zaferini derin heyecan vc prese baglanan hususi bir vagonla 
dan istifadc edcccktir. Avrupamn bir- biiyi.ik sevi~lc kutlulad1gm1 hiJJ.ren telg- ~ehrimizden Ankaraya hareket et. 
birine z1d bloklara aynlmasma mAni rafm1za te§ekkiir ve ben de duygularuuza mi~Ur. '\ 
Olmak igin ycgane ~arc herkes i~in i~tirak ederim.:> ,(Dcvama 4 iincii sahifcde) 

··························································································································••w.•••••• ............ 
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l 
Montreux'den hareket!. .•••• J 

Yukanda: Ordumuz ~nakkaleye girerken, •flc1a: Bfr .-rm tmunAe• 
~i~k veriyor 

[Foto muhabir~ Faigin Qnakknlenfn i~galine dair ~ dll& testml• 
yedincl sahi!emizdedir.) ..... 

Habe§ler ·ki koldan Adis 
Ababa ya· y ·· riiyorlar 

Lo11<lra 22 (Ak~am) - Roytcr aj::m
smm Kahircden ald1g1 habere gore 
milhim Habe{l kuvvetlcri iki koldan 
Adis Ababaya dogru ilerlcmektedir. 

Bir kol Sassabnneh harbine ~tirAk et. 
mi~ olan ras Nnsibunun askerJnin.,,. 
.k1yesidlr ve ce-.;PllJ' 
~ (Dnuu 
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Mehmedcik abidesine, ingiliz ve Frans1z 
harp olUleri mezarlanna bUyUk c;elenk
ier kondu, heyecanlr nutuklar soylendi 
~nakkale 22 {Sureti mahsusada gi

den arkada§1m1zdan) - Bugiin Scddiil
bahnde Mehmcd c;avu~ abidcsinde lngi
liz • Frnns1z mezarhklannda iic; biiyiik 
torcn yap1ld1. Bu mernsime kafile knfi
le koyliilcr, lstanbuldan gclcnler, \:a· 
nakkaleliler vc <;annkkale valisi ile rne
rnurlar i§tirak ettilcr. 

MEHMEDCIGtN ABIDES! ONONDE 
Motorler 1le kar§l yakaya gec;ildi, ev

velii Anafo.rtnlar oniinde Cesaret tepe
sinde Mchmed c;nvu§ abidcsinc gidildi. 
Oakikalarcn patlamamliJ bombalar, 
gulleler, delik de1ik edilmi§ topraklnr 
arnsmdan gec;ildi. Mchmed c;nvu§ abi
desi oniinde ta Yalovad<'..n testiler ilc 
nyrnn getirilmi§, koylii k1zlan, §ehid 
nnalan knlayh mn§rnbnlarla ayrnn ik
r. m cdiyorlnrd1. 

Hnnife ndmdn bir §ehid anast ate§ 
}' ak1p oglunun §ehid oldugu ycrde lok
ma dokti.i ve bunu Hasamma dua edin 
diye davetlilere ikrnm etti. 

Mehmed c;a,; U§Un miitevazi abidesi
nin ustii c;elenlerle dolu idi, bu c;clcnk
lerin c;ogu eski dii§manlanm1z ve bu
gunki.i samimi dostlanm1z ingilizler ta
rnfmdan konulmu§tu. lngilizlerin ve 
F rans1zlann c;clenkleri iiczerindc: cNe
cip bir hasmm muhterem hatnas1 
II; n, olii knhraman T urklere, kah
rnman eski du§manlanm1za• gibi giizel 
cumleler okunu~ ordu. 

c;elenkler nrasmda c;anakkalede bir 
i·olunu b1rnkan general Guronun <la 
suni c;ic;cklerden yap1lm1§ fevkalade gi.i. 
zel bir c;clengi dikknti iizerine c;ekiyor
du. 

HAZlN VE MOESSIR LEVHALAR 
Abidenin oniindcki eski <;nno.kknle 

gazilerinin tezahiirleri tiiyleri iirpertici 
bir ma hi) elte idi. Bu tepe iizerinde yn
ralanm1~ eski muharipler goguslerini 
a~1p yaralnnm biribirlerine gosteriyor
J r vc pnrmakl. rile e .. rnf1 isaretliyerek: 

- i te d1yorlard1 tam §U tiimsek iize
rindr. yaraland1m. 

$ehid nn Ian, tehid kadmlan, §eh"d 
k1z an ni .:mhlanm burada vcren art1k 
Y• nm1 k1zlnr hirer hirer gelip Meh
m d c; \ u un mezar ta m1 optuler. 

llU goziinii bu bayir iisti.inde kaybet
mis bir gnzi yamndakilere rica etti: 

- Gormiiyorum bcni Mehmcdin tn-
1ma r.otiir. 

Bir delikanh gozleri gormeyen gazi
nm elinden tutnrak Me'hmcd c;nvu~un 
ta§ma gotiirdii. Gormiycn eski muharip 
tntn yiiziinii aiirerck kann kana agladt. 

MEHMED (:A VU~UN EN Y AKIN 
ARKADA~;;i ANLA TIYOR 

Bu merasime abidenin kahramam 
Mehmed c;avu§un en ynkm arkada§1 
Yalovalt Ali c;avu§ ta gelmi§ti, gogsiin
de 7 yara ta§1yan Ali c;avu1 <;anakkalede 
27 nci nlaym jkinci boliii:riinde harp et
miJtir. Kendisile goriittiim bana Meh
med c;avuiiu anlntt1: 

- c;ok e1cnk bir yaz giinii aabahm 
saat sckizindc diismnn burada yer altm
dnn kazd1g1 iic; tiincJle iic; kiic;iik airt1 
birdcnbire havaland1rd1. Yer u~tu, 70 
ki ilik bir boliik bir dakikada tehid ol
du. Bu am1da hnvaya piiskiiren toprak
lnrm altmdn ynn beline kndar kalm1~ 
gene; bir ncfer bagmyordu: • 

- Kurtarm beni kurtann. Bu snada 
iri yag1z bir adam koiitu onu toprakla
rm arnsmdan c;1kanrken bir 0 prapnel 
patlad1; ikisi bird en topraklar ic;ine y1-
g1ld1lnr. I te toprak altmdan gene; ncf e. 
ri c;1kunrkcn yaralanan bu kahraman 
sonru hir c;ok hikayelerini iiiittigimiz 
Mehmcd c;avu§tu. 

Ali c;avu§ln beraber rnerasime yine 
Mehmed c;nvu§un aziz arkada,lanndnn 
Osman c;avu§ ta gelmi ti. 

MISIR ONIVERSITF.SININ (:ELENGt 

Mchmed c;avuiiun abidesine MISlr 
iinivcrsitesi gen(;leri tarafmdan gonde
rilen defneden yap1lm1§ giizel bir c;e
lenk te konuldu. Abidenin oniinde nu
tuk soyleyen bir gen(;: 

- Burada biran geldi ki kan sel gi
bi akt1 ve dii§mnnla aram1ZJ bu kan aeli 
ay1rd1 dedi. Bir arahk burada dogiii;en
ler dediler ki: Mehmed c;avu§un mezan 
kaz1hrken burada bir knfn tas1 ile bir 
matra c;1kt1. Mczan abide yapmak i<;in 
kaziyorduk. Kafa tnsmm iistiinde do
kuz, rnntramn iistimde ise tam on iic; 
1rnr§un dcligi vard1. Bu, Mchmed c;avu-
un ba~1 vc mntras1 idi. Bir kafada 9, 

bir rnatrndn On uc; kur§UO ynrast old•1-
";unu dii§iinurscniz buradaki kavgamn 
deh§etini anlarsm1z. 

.. I 

la delinmi§ kafa tas1, 1 3 yerinden kur
§Unlanm1§ matralnr gibi pek c;ok hatnn
larla doludur. 

(:ANAKKALE HARP MOZESI 
<;anakkaleliler bu harp hahralnnm 

bir araya tophynrak bir <;anakkale mil· 
zesi ynpmaga karar vermi§lcrdir. Bu 
miizede Mehmed <;avu§un 9 yerinden 
kur§unlanmt§ kafa tas1 tC§hir edilecck
tir. lstnnbuldnn ve <;ok uznk yerlerden 
gelenler, buradn her ta§l vaktile olenl..:
rin knmlc islanm1§ yerlerden hirer c;'l.\k1l 
ald1lar. Bunlan hahra olarak sakliyacak
lard1r. Oiinki.i rnerasimdc §chid meznr· 
Jarmdan binlercc tn§ pnr<;as1 almd1. Bir 
<;oklan dn hatira olarak ~aklamak uze1c 
yoJlnrdn bulduklan bombn po.rc;alar Ill 
ald1lar. 

BOMBA SIRTINDA 
Bundan sonra kanl1 muhnrebeler ce. 

reyan eden bombn s1rtma gidildi, Dave.
lilere §U izahat verildi: 

Burada iki tarafm siperlcri birbirleii· 
le nncnk yedi metre rnesafede idi. lki 
di.i§man askerleri i§te burada sipecden 
sipere bir birlerine sigara, kon~erve 
ntarlard1. Bu ikramlardan sonra birbir· 
lerine kur§un yagdmrlard1. Ayni giin
de on <lefa ingilizlerin, ayni giinde on 
defo T urklerin eline gc<;mi§ miithi§ Lir 
harp sahnesidir. Bomba sntmda hala 
durnn kiiflenmi§ konserve kutusu y1i;rn
lan v. rdir. 

1NGtLlz MEZARLIGINI zty ARET 
VE ~ELENK 

Kafile bundan sonra fevknlade mds• 
rafla yap1lm1§ ingiliz mezarl1gma gi .t1. 
Tiirkiyedcki fhgiliz rnezarhklan k l•nis 
yonu murahhas1 Vellington bizi kar§1la
d1. lngiliz mezarhg1 fevkalnde idi. Ilii
yiik mezarliktan ba§ka burada lngiliz
lerin 36 nbidesi daha var. jngiliz me· 
zarlannm hepsinin i.istiinde oliilerin 
isimleri, ri.itbcleri yo.z1h. M. Velllingt.,na 
aordum: 

- Oliilerin hiiviyetlerini nas1l tes
bit ettiniz ~ 

- Toprag1 kazd1k, iskcletlcri biter 
hirer bulduk. ingiliz ordusunda bir usul 
vnrdu. Her asker kolundn bir bnk1r Jcv
hadn bir numara tn§1r. iskeletlerin bit 
c;oklarmm kollnrmda bu numaralan bul
duk. Numarnlardan da hiiviyetlerini og
rendik. Burada ingiliz abidesine biiJiik 
bir c;clcnk konuldu. c;elengimizin iistiin
de: 

cKahramnn dii§manlanm1za> ibaresi 
yaztl1 idi. Giizel bir nutuk soylendi. M. 
Vellington bu nutuk ve <;elenkten goz. 
leri ya§aracak derecede heyecanland1. 
Eski <;anakkale muharipleri eski dii§· 
mnnlarmm mcznrlan oniinde bir dakikn 
siikiit cttiler. M. Vellington bana anlnttl: 
Bizim mezarlanm1zda tam 35,000 ingi
liz oli.isiiniin kemikleri yabyor. Buradn 
olenlerin <;ogu Avusturalyn Ve y cni 
Zellandh olduklan ic;in ta Avusturalya 
ve Y eni Zellandadan buraya c;clenkler 
gonderiyorlar. Huviyeti tespit edilemi
ycn oliiler i<;in dikilcn biiyi.ik ahidcnin 
iistiine lngiliz edibi Rudyar Kiplingin: 
cOnlann ach ebediyeo ya§ar.» ciimlesi 
ynz1hd1r. Bu abidcye o kadar c;ok c;e
lenk konulurmu~ ki bir c;ok c;i~ekler kuru· 
duktan sonra ynk1hr ve kiilleri mezarla
nnm iistiine serpilirrni~. Ni~anlis1 bura
da yatan bir ingiliz km her sene muay
yen giinde ve tek ba§ma Londradan ge
lip saatlerce sevgilisinin ta§l oniinde 
aglnr ve donenni§. Con admda bir gen<; 
zabit vekilinin mezanm aynca ziyaret 
ettik. 

FRANSIZ MEZARUGINDA 
Bundan aonra Frans1z mczarhgmn git

tik. Burada da Viktor Hugonun bir ki
tabesinin altmda: c2249 unun hiiviyeti 
malum, 15000 i rncc;hul Frans1z yah
yor.> Abidenin iistiinde gayet iri harf
lerle: cHatiralan bizlere ve onlar ebe
diyete yabyor.> Frans1z oliilerinin me
zarlarinn da yine: cKahrnman di.i§man
lar1m1za> ciimlesi yazih biiyiik brr ~e
lenk konuldu, nutuklar soy Jen di. Fran
s1z meznr bekliileri bizim eski rnuharip
lere soguk sular ikram ettilcr. 

Hikmet Feridun Es 

Yumrukla ~ene ktrma davas1 
Anltara 22 (Telefon) - Yiiksek zi

raat cnstitlisii asistanlarmdan blri 
yumrukla digcr bir adamm ~cncs1m 

k1rmak sm;undan istintak dairesine 
verilmi~tir. 

Hadise, enstitUyc aid agnc;lardan 
bir dalm ~enesi kmlan ~his tarafm
dan kopanlrnasmdan ilcri gelmi~ir. 

23 Temmuz 1936 

ra 

a ya kan ve ate 
Her tarafta ~iddetli 9arp1~rnalar oluyor 

ecnebiler lspanyadan 91k1yorlar 
Paris 22 - lspanyada ihtilal biiyiidii. 

Asilerle §iddetli (;arp1§mnlar oluyor. lhti
liilciler iki koldan Madride yi.iriimcge (;a· 
11ii1yorlar. Cenupta Cebcliittang<>. kn<;nn
lar o kadar <;ogalm1§t1r ki, lngiltC're hii
kiimcti lngiliz tebaasmdan bu~ka miil
tecileri kabul ctmemege karar Ycnni~tir. 
c;unkii §ehirde yiyecek buhrana bat gos
termi§tir. 

~IDDETLI ~ARPJ~MALAR 
Paris 22 (A.A.) - hi rnalumat afan 

mnhafil, asilerin Navarre ve Guipezoca 
eyalctleri de dahil oldugu hl'J.lde §imal 
10mtnkasmm biiyi.ik bir k1smmdn ve cenu
bundn Endiiliiste vaziyete hfikim olduk
lanm beynn etmektedir. 

Asiler, §iddetli i;aip1~malardan sonrn 
diin saat I 7, I 0 da Saint - Seba ticni ele 

Naf1a vekili 
Fi lyos - <;atalagz1 

hatttn1 tefti~e gitti 
Ankara 22 (Telefon) - Naf1a vekili 

Ali <;etinkaya bu ak§am gece yan 1 trcn
le Filyosa hnreket etti. Ali <;etinkayaya 
in§llat rt'isi Rnzi, heyeti fcnniye reisi Ne
cati, kalemi rnahsus rniidiiri.i Nejad, i~
Jetmc mmtnkns1 miidiirii $cfik ve hareket 
mi.idi.ir munvini Cerna! rcfakat etmekte
dirler. 

Nafin vekili bu scyahatinde Filyos -
<;;atnlagzi ile Zonguldak k1s1mhmnm yol 
ve tiinellerini ve bu sene a<;1lacak Filyos• 
<;atalagzi kismmt tefti§ edecekth. Bu se
yahat iki ii!( giin siirecek ve vekil Zongul
daktan Ankarnya donecektir. 

Ankara telsizi 
Ankara 22 (Telefon) - Ankarada 

kurulncak olnn telsiz istasyonu hak
kmda tedkikler yapmnk ve teknik 
kararlar vermek iizere nafm vekaleti 
tarafmdnn toplanan komisyon i~nl 
bitirmi~ ve raporunu vekalcte vermi~
tir. 

Maarif muste§art gitti 
$ehrimizdc bulunan maarif milstc

~1. Rldvnn Naflz dun Ankaraya git
~tir. 

Heyetimiz Montreuxden 
hareket etti 

Montreux 22 (A.A.) - Tiirk he
yeti Montreuxden hareket etmi~tir. 

RO~to Arasm bir hafidi 
dCmyaya geldi 

l\1ontreuk 2 (A.A.) - D1~ i~leri ba
kam doktor Arasm bu gece bir klz 
hafidi dogdu. 9ocugun ismi «Sevim> 
kondu. c;ocuk ve validesi afiyette
dirler. 

Eski mermi patlad1 
Dalg1~ Ekremin sol kolu 

havaya u~tu 
Kad1koyiinde Milhiirdarda oturan, 

dalgi~hk ve seyyar hirdavatc11lk ya
pan Ekrem dun Kad1koy civarmda de
nize dalg1~ elbisesile girerek hurda de
mir vesaire ara~tirmaga ba~am1~t1r. 

Ekrem denizin dibinde bi.iyiik bir 
top mcrmisi bularak karaya ~1karnu~ 
ve bunu par~alayarak hurda demir 
halinde satmak istemi~tir. Fakat mer
mi, ~eki~ darbeleri altmda pathyarak 
Ekremin sol kolunu havaya u~unnu~
tur. Yarah baygm bir halde Haydar
p~a nttmune hastanesine kaldmlrm~
trr. Tahkikata devam edilmektedir. 

Bartm vapuru karaya oturdu 
Karadcnizdcn limamm1zn gelen Bllrtit' 

vapuru, diimeni bozuldugundnn di.in ak
§nm saat yedide Amavudkoyi.i oniinde 
knray oturmu§tur. 

Liman idaresi dcrhal vapurun kurtn
nlmas1 i§ine ba§lam1§ ve vapur bir 10-
rnorkore baglanarak Sahpaznrma c;ekil
mi§tir. Yolcular <;1kanlm1§tir. Tnhkikata 
devnm ediliyor. ---

lktisat vekili vekalet arkada~lan 
~erefine gardenparti verdi 
Ankara 22 (Telefon) - lkd,,ad ve· 

kili Celal Bayar bu ak§am <;ank~yadnki 
ko1kiinde vckalet arkada§ldn §crefine 
bir garden parti vermi§tir. 

gec;irmi:.ilcrdir. 
Ogrenildigine core asilerin iki kolu, 

Madrid i.izcrine yiiriimektedir: Bunlardan 
birisi §imalden gelmekte ve gener.,l Mo. 
lnnm kumandas1 nltmdn bulunmilkta, di
geri de cenubdan ilerlemektc oh.p bu
na da general Franko kumnnrln ,.tmekte
dir. Diin ak§am Barselone ve Geronndn 
yeniden bir tak1m karga§aliklar i;1km1iihr. 

Barselon tclsiz istasyonu, hiik lime tin 
miidafaasm1 temin i<;in g~nullii kuv-.. etleri 
gonderilmesini istemi~tir. 

Barseloneda bulunan ve oraya chalk 
olimpiyadlan>nn i§tirak etmck ii1~re git
mi§ olan Frnns1z atletlerini aliT.ak iizere 
Mnrsilyadan iki gemi hnr~ket t'trr.i1rir. 

ECNEBlLER ISP ANY ADAN <;IKIYOR 
Bayonne 22 (A.A.) !Vla.:h iddeki 

Mare~al F vzi 
Cakmag1n tefti,leri 
Karadeniz Bogaz1ndaki 

i~gal kuvvetlerimizi 
tefti~ etti 

iki gful cvvel ~ehrimize gelen crkan1 
harbiyei umumiye reisi marc$'ll Fevzi 
<;akmak, dun Rumeli ve Anndoluka
vagma giderek Karadeniz Buf;a'llanm 
i~gal etmi~ olan askerlerimizi tcfti~ et
mi~tir. Mare~l Fevzi <;akmagm, bu
gtin yarm c;anakkaleye giderek ora
daki kuvvetlerimizi tefti~ etmesi muh
temeldir. ------

Milli mudafaa vekili gefdi 
Milli miidafaa vekili general K~zim 

Ozalp bu sabahki Ankara ekspresile 
Ankaradan ~ehrimize gelmi~ ve Hay
darp~ garmda kolordu, vilayet er
kam tarafmdan kars1lamru~t1r. 

• 

Mehmedcik ve lngiliz, 
Frans1z abidelerine 

c;e!enk koydular 
«;anakkale 22 (Sureti mahsusada 

giden arkada~1nuzdan) - istanbul 
universitesinden 130 ki~ilik bir talebe 
gurupu, hocalarile beraber buraya 
geldiler. Halk ve askerle beraber <;a
nakkale bayramm1 ya~amak ve Meh
medcik abideslle ingiliz ve Fransiz 
Oliileri abidelcrine <;elenkler koymak 
ii;in buraya gelen iiniversiteliler, fev
kalade tezahilratla kar~1lanchlar. 

Belediye milnevver gen~lerimizin ~e-
1·efine miikellef bir ak~am ziyafeti <;ek
ti. Universiteliler, burada <;ok heye
canh bir miting' tertip ettiler. Mitinge 
halk vc bahriycliler de i~tirak etiler. 
Miiteakiben kar~1 yakaya motorlerlc 
ge~ilerek Mehmedcik abi.dcsmc vc in
giliz, Frans1z harp Oliileri mezarlarma 
~elenkler kondu. i~gal bayram1 tcsidi 
merasirninin diln bitmesi lftzimgelir
ken her giin etraftan gelen heyetlerle 
bayram bir kat daha ~enleniyor. 

Turk dili kurultayma 
verilecek tezler 

Istanbul 22 (A.A.) -Turk dil kuru
mu gen cl sekreterliginden: Oi;i.incii Tiirk 
dili kurultayma tcz vermek isteyenlerin 
miiracaat miiddetleri bitmi§tir. Bir tez 
vcrccgini bildirmi§, fakat tezinin tamn
mm1 heniiz gondermemi§ clan. arkada§
lar ic;in 3 I temmuz I 9 36 nk§ammn kndar 
yeniden miiddct verilmi§tir. Bu zamana 
kadar tezlerin bitirilerek Dolmabah<;e sa
raymda kurum genel sekreterligine gon
derilmesi ehcmmiyetle ricn olunur. 

Orta mekteplere almacak 
tale be 

Orta mekteplere bu sene almacak 
talebe kayid ve kabuliine 2 agustosta 
ba~lanacaktir. ilk almacak olanlar 
namzed olarak kaydcdilcceklerdir. 

ikmal imtihanlarma da eylilliln 
birinde ba:;;lanacak, te~rinievvelin bi-
1inde de derslere ba~la.nacaktir. 

lngiltcre, Fransa ve Felemenk ~-:.farl"tha
neleri memurlan, F ransaya gitmck iizero 
diin Saint Sebnstienden aynlm.~I .. rdu. 
Bunlar, Behobia ynkmmda hudud • • .§nr
kcn komiinist milisler tnrufmdan iizt rleri
ne ate§ ac;1lm1§hr. Frans1z sda1 cthnnesi 
kiitibinin otomobilde beraberinde go
tiirmekte oldugu iki diplomntik i;ar.r ... kur• 
§Unlarla delinmi~tir. 

Va§ington 22 (A.A.) - Hrt1i.:i) e ne

zareti, lspanyada bulunan I : 82 A.meri

knn tcbeasm1 almnk iizere Uklnhnmct kru

vazoriine Cebeliittnnkn ve C.uir.ry kru
vnzoriine de Saint Sebastienc l.·· .. kct et
rnek emrini vermi§tir. 

[lspanyol ihtilalinc dair celen digei 
telgraflar ~ekizinci sahifemizc!edir ~ 

Tebrik tel2 aflar1 
Yugoslav ba~vekilinin 

hararetli telgraf1 
l\lontreux 22 (A.A.) - Bogazlar 

mukavclesinin imzas1 miinascbetiyle 
Yugoslavya ba~ckili M. Stoyandino
vic;ten hariciye vekilimize c;ok hara
retli tebrik telgraf1 gelmi~ ve Dr. 
Aras dost memleketin ba~ekiline ay
ni hararetle samimi tesekklirlerinl 
telgrnfla bildirmi~tir. 

lIARiCiYE VEKALETi •t "' 
TE~EKKURU 

Ankara 22 (A.A.) - Hariclye ve
kftletinden: Bogazlar konferansmm 
muvaffalnyetle neticelcnmesinden do
lnyi memleketimizin her ko~ ::;indcn 
ve memleket d1~mdan, hariciye ve
kfi.letine gonderilen vc yiice milleti
mizin sevinc; duygulaum gostcren 
binlerce telgraflara ayr1 ayn cevap 
vcrmek maddeten imkru1s1z oldugun
dan hariciye vekil vekili ~tlk1 ii Sa
rac;oglu, te~ekkUrlerinin iblagina Ana
dolu ajansm1 tavsit eylemi~tir . 

PARTi GENEL SEKRETERiNiN 
TEl,GH.ArI 

Ankara 22 (A.A.) - Dahiliye ve
kili ve parti gencl sekrcteri ~. Kaya 
bogazlarm cmniyet ve hakimiyetini 
temin eden Montreux mukavelesinin 
imzas1 dolayisiylc il parti ba~kanla
nna a~n.gidaki telgraf1 yazm1~tir: 

c:Bogazlann emniyet ve hakimiyc
tini temin eden Montreux mukavele
sinin imzasi dolayisiyle tebrike can
dan te~kktirlcrimi arzederken yur
dun bilytik ve ulusal i~lerinde dal
ma on olmu~ olan partimizin kly
metli mensuplanna ayni heyecanla 
tebrikimi sunanm.') 

Yeni ~ocugunu 
hogan anne 

Haydarpa~a numune 
hastanesinde feci 

bir vaka 
Haydarpa~a numune hastanesinde, 

dogum kogu~nda ~ine pek az tesa
dw edilen ~ok feci bir vaka olmu~tur. 
izmitten gelen Nuriye admda bir ka
dmm dogurdugu c;ocuk 36 saat sonra 
bogulmu~ bir halde bulunmu~tur. 

Hadiseyi evvela kogu~u dala~n has
ta baklc1 ogrcnmi~tir. Basta baklc1 
yeni dogan ~ocuga bakmak istemi~ 
fakat ~ocugun oli.i oldugunu gormil~ 
tilr. 

Hadiscyi hastaneden nobetci dok
tordan sorduk ald1g1rmz malumata 
gore: Nuriye yedi sekiz giin evvel iz
mitten dogurmak i~in hasteneye gel
mi~ ve iki giln evvel dogurmu~tur. 

Fnkat ~ocuk 36 saat ya~adlktan sonra 
bogulmu~tur. 

Nobet~i doktorun verdigi izahata 
gore gocugun anncsi taraf mdan bo
gulmu~ oldugu tahmin ediliyor. Uskil• 
dar miiddeiumumiligi hadise ile alA. 
kadar olmakta ve tahkikati geni~let 
mektedir. 

Nuriye dogum hastas1 oldugundan 
henilz hastanede yatmakta ve tedavl 
altmda bulunmaktad1r. 
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s. 0. s. 
Kara sinek sivrl sinek, tatarclk, 

' pire, tahta kurusu ve ilah. .. Bunlar 
Istanbulun ~n temelli 3ekenesidlr. 
Nufus sayild1gi zaman hesaba kattl
nuyorlar ama bizler tek mllyonu doldu· 
ramad1g1miz halde onlar milyarlan 
gec;erler. Medeniyet, Afrikarun vah~ 
kO.selerinde bllmem ne cins · muzir si
neklerin koktinil kaz1maga ugral?1yor. 
Bizde de muhtelif yerlerde sivrl sinek 
milcadeleleri yap1hyor, asirdide 1s1t
ma kaynaklar1 kurutuluyor. Fakat 
1stanbul biltiln bu akla gelen ve gel
mlyen hS¥rat ic;in adeta bir cdarill
haram> tel?kil etm~tir. Burada hepsl 
ferih fahur y~1yabllirler ve bizim 
kanlanrmzi emerek, rahat1m1Zl k~l
rarak ilbhiriiddevran taarruzdan 
masun bir halde f aaliyetlerine devam 
edebilirler. Hatta oyle goriinilyor ki 
bu gidiJ?le istanbulu yalniz onlar 
zaptedecekler ve bizlere burada agu
nuzi a~p rahat nefes almak lmkArum 
bile b1rakrmyacaklardlr. 

Dostlardan kimi gorseniz: Aman 
bu pireler! diye ~ikayete b~yorlar 
Ve oyJe anlatlyorlar kl fstanbulU had
sfz hesaps1z bir pire ordusunun istila
sma ugram1~ zannedersiniz. Bu hi~ 
bir ~ye mahsus bir ~.fet degil. Her ta
rafta ayni ~ikA.yet. Hi~ bir tedbir ve 
ilftc; ta para etmiyor. 

Bazi evler birer tahta kurusu kay
nagi haline gelmi~. En Hiles apart1-
manlarda bile karyola somyelerinden 
tahta kurulan f1~myor. Hele bizim 
Sil?U taraflannda sivri sinekleri sor
mayimz. ~imdi sabahleyin pek erken
den ~u sat1rlan yazd1gim Sirada, blr 
taraftan elimle sivri sinek hiicumun
dan kendimi mildafaaya c;all~maktan 
fikrimdeki insicarm muhafazaya mu
vaffak olamiyorum. Gecelerl ~i~ll civa· 
n eski Erenkoyii ve Adalardaki sivrl si· 
nek istUA.sm1 aratm~a bqladl. Fen 
adamian sivrl sinekler gruptan sonra 
tehlikeli olur derlerdi. GOrsiinler ~im
di. 
~en sene de sivri sineklerden ha

fif tertib l?ikayet et~tim. Bizim semt 
sivri sinek miicadelesi mmtakasma 
pek dahil olmad1gi halde, Allah razi 
oJsun, bir memur geldi, liizwn gordil
gu yerl!re muot dokttt. Fakat bunun 
neticesi yalmz bah~ede senelerdenbe
ri baktigim, bilyiittiigiim camm or
tancalann kur~masmdan ibaret kal
d1. Mazotun kah11na onlar dayana
madllar, sivrl sinekler ise daha f eyiz
li bir surette gelil?tiler. 

cJyle gorilyorum ki zaval11 istanbul 
bu ha~erat ytizilnden cidden saskm 
bir haldedir. Ne yapa11m? Kabahati 
bermutad kolayca belediyenin iistilne 
Yilkletip i~in ii;inden c;1kahm diyece
@'im ama, bu kadar insaf sizhk ta ko
Iay degil. Fakat hie; bu i~in tedbirinl 
dii~ilnecek ve tavsiye edecek illm 
adamlanm1z, miitehass1slanmiz yok 
lllu? Onlar bir ~y s0yliyemezler mi? 
Dunyanm ~ka taranan neden ha
~rat istilA.sma ugrarmyorlar da biz 
bOyie katlarup duruyoruz? Acaba Av
rupaya bir tetkik heyeti g<Sndersek 
llastl olur? 

Lozan gOnO 
. Y •nnki cuma giinii Lozan muahedesi· 

nan yddoniimiine teeadiif ediyor. Oniver
aite 1en~liii. iinivenite konlerana aid. 
llunda yapalacak Lozan giinii toplantwn• 
da bulunmu1n1 bqvekil I.met lniniin• 
den telarafla rica etmiftir. 

Cen~lik, l..ozan bhramanm1 bu tariht 
!tl~oniimiinde kendl aralannda gonnek 
letiyor. 

- Muharebenin ne oldugunu sen 
benim gibi Qanakkalede bir kolunu, 
bir bacag1ru b1raknu~ olanlara sor 
Bay Amca .•• 
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tSTANBUL HAYATI 

~EDiR DABERLBRi Kaba hat kimde? 
S1rtlanndaki gbmlekler, kolsuz fa· 

nilalar s1rs1klam ter ic;inde. Suratlan 
ter ve tozdan c;amura bulanm1~. En 
btiyilkleri on dort y~mda ya var, ya 
yok. Kolkola girmil?ler, altlSl bir agiz.. 
dan ~rk1 siJyliyerek Kumkap1 civa
nnda deniz kenanna indiler. Biribir
lerile yar1~ ederek soyundular ve vu
cudlanrun terfne ehemmiyet bile ver
meden paldlr kuldilr suya atladllar. 

Istanbul radyosu 
Bir bu~ukag 

sonra hukumetin 
eline ge~igor 

Istanbul radyosu bir bu~uk ay sonra 
biitiin tesisatile hi.i!Wmete devredilecek 
ve Nafaa vekaleti ifleri ele alacakur. Ve
kalet islahat propaman1 hazirlanllfhr. 
lstanbul radyosu ( telaiz telefon mi.idiir· 
liii\i) adile poata ve telgraf umum mil· 
di.irliii\ine bailanac:aktar. 

V ekilet yalnaz tesiaah ihtiyaca uygun 
bir hale getirmekle kalm1yarak netriyat 
programlaran1 da diizeltecektir. Ecnebi 
sanatkarlar getirtmek, abnacak tedbirler 
aruandadar. Bundan batka lstanbul rad
yosunun, hallun dileklerini kar11lamak ic;in 
en az gece yarmna kadar ~ah1tanlmas1 ve 
sabahlar1 da istifade edilmesi diitiiniili.i· 
yor. Her halde tirketin zarar enditesile 
yapamad1g1 bir~ok yemlikleri vekaletin 
kasa bir zamanda b8f8rmas1 beklenebilir. 

Istanbul radyosu. propaganda servis.. 
Jeri bak1mandan da c;ok ihmal edilmit bir 
haldedir. Vekiletin islahatanda bu cihet 
miihim bir yer alm11t1r. Y eni idarenin 
gerek radyo spikerleri, gerek mm1iki prog
ramlar1 ic;in halkin reyine miiracaat su
retile s1k s1k anketler yaparali; ihtiyaca 
cevap vermege ~ahpcag1 ve boylece rad· 
yoyu halkan daima arayacait ve seveceii 
bir vasata haline getirecegi temin edi
liyor. 

Botazlar mukavelesinin 
imzasman borsada tesiri 
Boiazlar mukavelesinin imzu1 borsa· 

da esham fiatlerinin yiikaelmesine sebep 
olmuttur. Onitiirk fiatlerinde bugi.inlerde 
kaydedilen yiikseklik bundan ileri gelmit
tir deniliyor. 

--~----------~ 

T elef on ,irketi 
Eski memurlar1na ikramiye 

veremiyecegini bildirdi 
Eaki tele~on ,uketi. memurlanmn ik

ramiye iab"hkaklan baldundak.i muraca. 
atlanna nihayet cevap vererek kendileri
ni hakh buldugunu, fakat hisseclarlanna 
bile temettii dag1tacak vaziyette olma
mas1 dolayasile taleplerini kabul edemi· 
yecegini bildirmi§tir. 

Bunun iizerine alakah memurlar, tir· 
ket aleyhine dava ac;maga karar vcrerek 
t~ebbiislere giritmiflerdir. lstenilen para 
250,000 lira tutmaktadar. Memurlar mah· 
keme huzurunda tirketin iddias1 dogru 
olmadagm1, vaziyeti bu ikramiye istih
kaklanru odemege miisaid bulundugunu 
bir takam vesailde ortaya koyacaklardir. 
Bu meyanda firketin zamarunda kayde
dilmit 3S,000 aboneden ahnan paralann 
heeabi da izah edilecektir. 

$irketin 1tu abonelerden yalmz tesisat 
~in aldait para iki milyon liraya yalan
chr. Bu auretle tirket biitiin muraflan
na ~armlf olduiundan abonelerden top-

ladifl milkaleme licretleri kir kald.it ve ha 
vaziyetin memurlara haklanm temine mil., 
said olduiu ileri siiriiliiyor $irkete, hiik4-
metle miizakereleri esnUJndaki vaiclleri 
de hatirlablacaltbr. 

GOmrOk ve inhisarlar vekill 
lzmire 11tt1 

Giimriik ve inhisarJar vekili 8. AJi Ra
na yeni iuz fabrikumm a~alma resminde 
hazar bulunmalt iizere diin lmme hareket 

etmiftir. 
Vekil Izmir donii1iinde tehrimize P. 

lecek ve bir miiddet kalarak v~~ 
baih dairelerin itlerini tedkik edecektir. 

. . . o klyamet gilnlerinde bazusuna 
gilvenen borazanc1 ~ idil .. 

Denizde bogulanlar 
Diin iki kiti boguldu, bir 
ki1i giicliikle kurtanld1 

Sacak havalarda bir~ok kimseler se
rinlemek iizere ras gelen yerlerde deni
ze girmckte ve bu yiizden deniz kazalan 
~oialmdktadar. Dun gene muhtelif semt· 
Jerde ii~ kaza olmu1tur: 

1 - Ali admda on dort ya1mda bir ~o· 
cuk Dolmabahc;e sahilinde denize girmif, 
yiizmek bilmediginden akmtiya kapalarak 
bogulmu1tur. Zab1ta Alinin cesedini c;aka· 
rarak miiddeiumumiliie malumat vermif
tir. 

2 - c;engclkoyiinde oturan Resan a· 
dmda otuz ya1mda bir adam da orada de
nize girmit ve yiizmek bilmediginden su. 
dan kendini kurtaram1yarak bagirmaga 
ba1lam1i;hr. Derhal polisler yeti1mi1ler ve 
RCSclru baygm bir halde c;1karm11lardar. 
Resan hastaneye gotiiriiliirken yolda ol· 
miittiir. 

3 - Mehmed admda bir adam Y eni· 
kap1 sahilindc denize girmiel bogulmak 
iizere ik<:o kurtanlm11tar. Mehmed hasta· 
neye kal.:lmlm111hr. 

T ophane cinayeti 
Dun uc; mevkufun 

muhakemesine ba~land1 
T ophanede lsmail admda birini dov· 

mek ve b1c;akla yaralayap oldiirmekten 
suc;lu Ali, Hiiseyin ve Kamil adlannda ii~ 
kitinin mevkufen muhakemelerine di.in 
agir ceza mahkemesinde ba1lanm11tir. 
Diin dinlenen tahidlerdcn lsmailin ya
rab olarak kaldmld1g1 ve oldiiiii hasta
nenin panS1manc1s1 Satalm14 ifadesinde ya
rah oliirken kendisinin Hiiaeyin tarafin
dan vuruldugunu &Oyledijini bildirmiftir. 
Sabahaddin admda diier bir oahid de: 

c- Giiriiltiiyii duyarak yataktan kal
kap d11anya c;aktim. 0 s1rada Ismail ba· 
tmdan yarah olarak Sarac;hane kaplSI· 
nm oniinde yatayor ve cimdad> diye ba
gmyordu. Suc;lulardan Kamil de ayagile 
yarah lsmaile tekme vuruyor lu Hi.isevi· 
nin elinde de bir b1c;ak gord1im. f akat 
vurduiunu g(irmedim. B~111.ta Ja kan 
yoktu .. > dem11tir. Mahkeme Relmeyen 
oahidlerin celbi ic;in muhakeme,> i ba1ka 
giine b1rakm11tir. 

Buiday fiatlar1 
lhracat e§yasmda umumi··ctl • yi.ik

selme temayiilii goriiluyor. Yalmz bug· 
day fiatlerinde diitiikliik 'ard1r. ~unkii 
yeni mahsuliin ihtiyac;tan fazla oldugu 
tahakkuk etmi1tir. Alakah tacirler da
ha §imdiden Eskitchir bu~daylannan 5,30 
kuru1a dii11ti.igiinii goz oni.inde tutarak 
yeni sipari!Jlcre girmekten ~ekiniyorlar. 

~l§li Halkevindeki toplant1 
Boiazlann tekrar i!lgali tenlild~ri mii· 

nasebetile tehrimizin her tarafanda oldu· 
iu gibi ~itli Halk partisi ve Halkevi bi
nUJ oniinde de fevkalide tezahiiratt.l bu
lunulmu1tur. 

Halltevi salonuna getirilen miikemmel 
bir caz ta1unu ~lm11, halk aabaha kadar 
eilenerek bu biiyiik giinu kutlul&mlftu. 

Bu miinasebetle saylav Selim S1rn Tar
can bo tarihi giinun ehemmiyetind~n 
bah.eden guzel bir hitabe so) lemif ve 
hatibin nutku tiddetle alk1tlanm1~b1. 

Nakliyat ve tahlisiye kon1relerl 
Belgradda toplanan Balkan nakliyat 

kongreainde Tiirkiyeyi temail etmek •iize
re Denizyollan idaresi miidiir muavini 
Nihad Beitrrada aitmiftir. 
1.~rede toplanan anaulusal tahliaiye 

kongresine de memleketimiz namina it
tiralt eden tahliaiye wnum miidurii bay 
Necmeddin lsv~reye gitmiftir. 

eok para 
Bir fincan kahve 
ifin 44,5 kuru~ 

verilir mi ? 
Gec;en pazar giinii belediye miifetti1le· 

rinden bir zat. bazi dostlarfte birlikte 
gezmek maksadile c;amhcaya gitmif, bu
rada bir bahc;eli gazinoda oturmu1tur. 
Bu zat, gazinoda i~ilen on bet kahve ve 
hirer bardak su ve oturulan iskemle ~in 
tam 665 kuru1 para odemege mecbor ol
mu1tur. Gazinoda belediye tarafindan 
tasdik edilmit bir fiat listesi de goriilme
mittir. 

Belediye miifetti11inin odediii paraya 
gore, bir bardak su ile bir fincan kahve 
44,5 kuruf etmektedir Bir kahve i~in a. 
Iman bu para lstanbulun en hiks gazino
sunda bile bu derece degildir. 

Belediye miifetti§i keyfiyeti merciine 
bildirmiftir. Bura"da dikkate pyan gori.i· 
len bir nokta bu gibi sayfiye ycrlerinde 
mii1terinin oturduiu sandalye ic;in aynca 
bir para almma11d1r. Halbuki belediye 
fiat listelerini tasdik ederkcn liste haricin· 
de mii1teriden hie; bir nam ile ha ka bir 
para almmamasm1 da alakadarlara teh· 
Jig etmi1tir. Miifetti1in 1ika) eti iizerine 
tahkikata bai;lanm11t1r. 

Zahire borsasmda se~im 
Ticaret ve Zahire borsas1 idare heye

tinin miiddeti bu ay sonunda bitecektir. 
Y eni heyetin sec;imi ic;in hazirlaklara bq. 
lanm11tar. Bu maksadla te1kil edilen inti
hap heyeti sec;im hakluna malik bulunan· 
Ian borsaya listelerini talik ettirerek ilin 
etmiftir. Bunlara itiraz olursa tedkik edi
lecek ve gelecek hafta ~im yap1lacak• 
hr. 

o~ otomobil kazas1 
Iki ki§i hafif bir ~ocuk 

agir yaraland1 

Di.in ii~ \ltomobil kazas1 olmuttur. Ha
ralambu ad1nda bll' adam Siirp Asop ci
vanndan gec;erken 2 3 I I numarah oto• 
mobil ~rparak yaralami!Jhr. Yarab ha• 
taneve ki.ldmlm11tar. ~ofor aran1yor. 

Mazo admda bir adam huausi otomo
bilile kot riiden gec;erken Ali adanda bir 
c;ocuga c;arparak yaralam111hr. Kemal a. 
dmd.:l ,,-edi J a11mda bir c;ocuk Sara!<hane· 
ba~mdar: t;c~erken bir otomobilin altanda 
kalac..ak tehlikeli surette yaralanma§tar. 
Kemal h.~ygm bir halde hastaneye kal· 
dmlm11br. Zab1ta kazadan sonr11 ka~an 
1ofor hakk.nda tahkikata ba1lam11tar. 

Evkaf ve belediye ihti1Af1 
Evkafla belediye arasmdaki ihtilafla· 

nn halli i~in tqkil edilen hakem heyeti. 
toplanma miiddeti bir defa temdid edil· 
diji halde gene tetkikatin1 bitirememif· 
tir. Hakem heyeti bu miiddetin bir ltere 
daha uzatilmu1 IAzun selecejini evkafa 
ve belediyeye bildinnittir. 

Birf denize da11yor, oteki onun o
muzlanna basarak il~ilncil arkadafl· 
m kucaklayip havaya kaldmyor ve I· 
lerfye dogru atiyor. Biraz sonra suyun 
dibindeki soluk soluga kafaSiru ~lka
nyor ve kilfre ~byor; 

c- Ulan az kaldl bogwuyordum. 
fnsan bukadar bastmhr nu enayl? •• 
~imdi ben sana gesteririm .. 

Bu defa oteki arkad~larile bir olup 
biraz evvel omuzuna c;1karu suya ba· 
tmyor. 

Oynqarak, gill~rek sahilden blr 
hayll \U,flkl~tw,.r. Bir arahk 8C1 blr 
~Ighk dUYlJ.ldu; 

c- Boguluyor. imdaaaaad. Ahmed 
boguluyor .. 

Ileride ~1gbklar, ~1rpmmatar 

devam ediyor. Bazen hep birden 
suda kayboluyorlar, arada bir kafa· 
larm1 c;J.kanp boguk, boguk haytan
yorlar; 

c- tmdaaaaad .. 
Sahilden seyredenler de tel~a ha,. 

klrmaga, imdad istemege bqladllar. 
Ve nihayet gayretli bir sandalci zor
Iukla yeti~rek hepsinl sandala dol
durup sahlle ~-

Birl kendinden gec;mif, otekilerde 
de korkudan takat kalm&.mlf. Polls 
hepsini a11p gotilrdii. Baygin olanm 
lSIUp <Slmedig!ni bilmiyorum. Fakat 
oldil 1se kabahat ldmde?. C.R. 

Patatesler hakkmdaki tall
matnamenln tatbikine 

ba,raniyor 
lstanbul Ticaret odasa, patat~ aat-.la

rmdaki kan,1khklar1n oniine ~~melt ijze. 

re mallar1 standardize etmek ic;in bir ta
limatname hazirlam11t1. 

T alimatnamenin bir haftaya kadar tat• 
bikine ba1lanmU1 ve keyfiyet 1azetelerle 
illn edilerek allkalilann yeni vaziyela 
uygun tekilde patatesleri tamife tibi bite 
malannan temin olunmas1 kararla1t11"1l• 
nu1tar. Talimatnameye gore. patatesl• 
biiyiikliiklerine ve •iirhklanna gore bq 
san1fa aynlm11tir. 2S gramdan aoait mal
lar be1inci s1mfa konulmu1tur. Patatee 
c;uvallanna tip ve numaralarma dair eti
ketlcr konulacakbr. Bunlara riayet etme
yenler odalar kanununun verdigi kazal 
salahiyete istinaden cezalandmlacaklar
du. 

TQrk - Yugoslav ticaret 
anla§mas1 

Miiddeti biten Tiirk - Yugoslav Tica
ret anlapnas1 hiiki.imlerinin daha ~ ay 
uzatildijt haklunda heniiz giimriiklere 
resmi malumat aelmediiinden klerins e
suma dayanan ifler durdurulmuttur. Bo
giin siimriiklere emir verilmesi bekleni
yor. 

Resmi devairin 
nazar1 dikkatine : 

6-...... lme Dl!fH"Uecek resml llblar ·~In 7esbe IDHCI •Besml flanJn 
Ttirk Limited 'lrketb dlr. ~ llierkai Ankara auWesinde Kaluaman
ade Mnmm ~ katubr. Telefon DUllUU'UI !0980 dlr. llinlana .. 
tarUde pnderllmesi rlca olunar. 

··~ l'lre ·-

. . . Diyebilirim ki biz Qanakkalede 
dii~~mla mu11arebe etmedik, gogus 
goguse, bogaz bogaza giire~tik .•. 

... Halbuki o gtinden bugilne kadar 
bin bir c;e~it muha1ebe usulu ve harp 
Aleti ~1kt1. Her giin de ~1klyor!. 

B. A. - Evet, bunlarm en y n"si de 
politika muharebes1l .. Ust e 
idru esinde, bir damla kan d k 
uluslan zafere IJlafbn J 



Sahife 4 

Negiis, Londrada bir 
konakta yerle§ti ,.,. ~ 

Cocuklaran1 lngiliz mekteplerine verdi, 
kendisi s1k s1k ~atolara davet ediliyor 

1mparator, imparatori~e ve ~cuklan 

Habeli! imparatoru milletler cemi- Bir .:ingiliz gazetesi illiparatorun he-
yetinin toplantismda bulunduktan niiz verilmi~ hi~ bir karari olmadlgrm 
sonra Cenevreden Londraya gitmi~ti. ve daha bir muddet ingnterede kal-
:Abnan son haberlere gore imparator mas1 muhtemel bulundugunu yaz1yor. 
eIA.n ingilterede bulunuyor. Kendisine imparator her halde kl~m Londrada 
:t1Zl ve ~ocuklan refakat etmektedir. kalrmyacnkt1r. Habe~ imparatorunun 
1mparatoric;e Kudti.ste bulunuyor. yanmdaki raslardan bazilan MlSlra, 

!mparator ~ocuklanru ingiliz mek- baZilari da Filistlne gitmi~lerdir. im-
teblerine vermi~tir. Kendisi Londrada paratonm Habe~istana gitmesi ihti-
Hayd park kar~ismda bir konakta yer- mali ~imdilik zayiitir . .:imparator Ha-
le~~tir. Bir <;ok ingiliz ricalile tam~- be~ vakayiini dikkatle takip etmek-
mI~tir. Bunlar tarD.fmdan ~atolara da- te ve Habe~ harbinin heniiz bitmedigi-
vet ediliyor. imparator bilhassa is- yeni vakalar olacai?;I kanaatinde bu-
k~yadaki ~tolara slk slk gitmektedir. lunmaktadlr. 

Zaman1m1z1n 
dansOzii 

en biiyiik 
Old ii 

Argentina sahnede halka raksederken 
f enal1k gelmi1tir •• • uzer1ne 

Zamamm1zm en hiiyiik dansozii Ar
gentina, Bayon wehri civarmda hir ko§k· 
te ans1zm olmii§tiir. Sanat alemile az c;oli 
alakas1 hulunanlar, Argentinamn ad1ru 
daima takdirle yad edeceklerdir. 

Madrid operas1 artistlerinden olan 
Argentina gec;en hafta, Paristen Bayon 
l}ehrine gitmi§ ve orada Miraflore.s tato
aunda bir miiddet istirahate karar ver• 
rni~ti. Fakat Argentina, o civarda veri• 
Jen bir festivale gitmi§ ve muhtelif dan
aor ve dansozleri sahnede goriince hal
k1 c;1lgma c;eviren danslanm oynamak
tan kendisini menedememi§tir. 

Argentina dans ederken kendisinde 
ani hir fenalik duymu§, vc iki elini gog
aiinc gotiirerek: 

- Bana ne oluyor? Ciimlesini hitirir 
hitirmez, yere ruhsuz olarak yiktlm11nr. 
Derhal getirilen doktor me§hur dansozii 
muayene etmi~ ve kalb sektesinden 
oldiigiinii tesbit etmittir. 

Argentina hir arstist ic;in en biiyiik 
felaketi te§kil eden ihtiyarl1g1 ve sefaleti 
gormedcn vc perestetkarlanmn takdir 
vc muhabhetleri sonmeden gene; ya§m• 
olmii§ti.ir. Kendisi aalen lspanyol olmak
la beraber Buenos Aireste dogmu~. ve 
Argentina miistaar ismini de oradan al.. 
mt!]br. Annesi, Endiili.isin en c!Ski ve aru
tokrat ailelerinden birine mensuptu. 
2ir gun bir tiyatroda Kastilan nammda 
me§hur bir ispanyol qansoriinii gorerek 

onu c;1ldiras1ya sevmil;!, ailesi kendisinin 
sevgilisi ile evlenmege raz1 olrnad1gi 
cihetle, onunla Arjantine ka~rnt§hr. 

i§te Argentina bu a§k maceras1 neti
cesinde dogmu§tur. Argentina daha c;ok 
kili;iik iken dansa fevkalade bir istidad 
ve maharet gostermi§ ve ailesilc bera
hcr ispanyaya doniince heniiz dokuz 

Argentina 
ya~mda iken Madrid operasma kabul 
edilmi1 ve birkac; sene sonra fcvkalade 
aanah sayesi~de operamn birinci hale
rini olmu§tur. 

F akat Argentina lspanyada kazan• 
d1gt §an ve 1ohrete kanmam11 hiitiiu 
diinyay1 dola1arak her yerde cmsalsiz 
bir hi.isnii kabul gormil§, batta Fransn 
)iiikfuneti tarafmdan kendisine aanau 
tmdaki maharetine miikafatan Lejyon 
Donor ni~am da verilmi§tir. 

Bu dans yildizmm beklenmedik olii
mi.i, sanat aleminde pi.iyiik pir bo;luk 
ai,;1yor. 

~ 

Ba~vekil Ankaraya 
gitti 

'(Ba, toraC1 birincl aahifede} 

Ayni trende ~rimizde bulunan 
b\iyiik millet meclisi reisi Abdillhalik 
Renda da Ankaraya hareket etmi~tir. 

Meclis reisi ile ba~vekil ve adliye 
vekiJi, vali, Istanbul kumandam, ~eh
rimizdeki saylavlar ve sair zevat ta
ra!mdan te~yi edilfil4;lerdir. 

{Ba§ tarafi 1 inci sahifede) 

mi~tir. ikinci kol ras Seyyumun ida
resi altmdadlr ve ~imal mmtakasm
da bulunuyor. 
Rabe~ kuvvetlerile italyanlar ara

smda ~iddetli muharebeler olmu~tm. 
Her i.ki taraftan btiyiik zayiat vardlr. 

Royter ajans1 diyor ki: «Bu haber 
ba~ka menabiden teyid edilmemi9 ol
makla beraber dogru olmas1 ihtimali 
vardir. Qtinkii Habe¥er yagmur mev
simini bekliyorlardi. Yagmur mev
siminde motorlti vesaitten, hatta tay
yarelerden 1stifade kabil olrnad1gm
dan bu hal Habe~ler i~in c;ok fayda
hd1r. Bir miiddettenberi Habe~istan
da yagmurlar ba~lann~tlr.» 

ADiS ABABAYA TAARRUZ 

Paris 22 -Adis-Ababcdaki Mi
&tr konsolosu, Habef <;etelerinin 
fehre taarruz ettijini l>ildirmiftir. 
Ceteler fiddetli bir <;arp1~madan 
sonra tardedilmi1lerdir. 

STEFANj AJANSININ BiR TELGRAFJ; 

Roma 22 (Ak~am) - Stefani ajan
Slilm tebligine gore general Gallata
mn kumandasi altmdaki italyan as
kerleri Adis Ababa - Cibuti hattim 
temizlcmektedir. Hatta seferler yap1-
hyor. Asker Harrar mmtakasmda 
Garamilleta noktasm1 ~gal etmi~tir. 
Habe~ koylilleri italyan parasm1 

kabul etmiyerek italyanlara kar~1 
husumet gosteriyorlar. Bunun sebe
bi para ile all~ veri~e a1I~mam1~ ol
malaridlr. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobet~i eczaneler ~unlardtr: 
.$i§li: Kurtulu§ caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin Taksim, Beyoglu: 
Kanzuk, Y eni§ehirde Baronakyan, Bos
tan ba§mda itimad, Galata: ismet, Kas1m
pa§a: Miieyyed, Haskoy: Aseo, Emino-

I 
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AK~AM m tavsiye ettigi giiniln 
milhim progr.um 

23 Temmm Pertembe 

Istanbul - 18 Dans musikisi (plak). 
19 Haberler. 19, 15 Muhtelif plaklar. 
20 S1hhi konferans: Dr. Ibrahim Zati 
Ogct (ic;timai hastahklar scrisi). 20, 30 
Stiidyo orkestralan. 21, I 5 Piyano solo: 
Bela. 21,45 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis se1visi 
verilecektir. 

24 Temmuz Cmna 

latanbul - 16 Muhtelif plaklar. 19 
Haberler. 19, 15 Operet parc;alan (plak) 
20 Halk musikisi (plak) 20,30 Stiidyo 
orkestralan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis servi~i 
verilecektir. 

lc;ki aleybtar1 genc;ler kurumu gene) 
sekreterliginden: Kurumumuz iiyelerile ai. 
le ve konuklanna iyi bir gi.in gec;irtmek 
ic;in 26 temmuz pazar giinii <;amhcaya 
bir gezinti yapacakhr. Bu gezintiye i~ti

rak etmek isteyen iiyelerimizle konukla
rmm 25 temmuz cumartesi giinii ak!,!a
rnma kadar her gi.in agleden sonra Ca
galoglu hirnayei etfal binas1 ikinci katm· 
daki biiromuza ugramalanm rica ederiz. 

Ac1kh bir olum 
Emekli albay Omer Cemil Erkal ke

rimesi bayan Neriman gene; yaJmda ha
yata gozlerini yumdu. Biitiin efrad aile

sini derin bir ac1ga garkeden bic;are Ha

san kalesinde ebedi medfenine terkedil
mi§lir. Mevli gariki rahmet eyliye. 

Evlenme 
Heybeliadada miiteahhid ismall Bey

zade bay Sabri kerimesi bay an F clek ile 
Mimar Erip Erhilen'in gec;en pazartesi 
giinu Beyoglu belediyesinde nikahlarmm 
akdedildigini memnuniyetle haber ald1k. 
Tarafeyne saadetler temenni ederiz. 

Tepeba~1 Bah~esi 
25 Temmuz Cumartesi ak~am1 
biitun VARYETE trupu ile 

60M05 KiJPRU 
? ? ? 

i§tirakile buyuk 

GARDEN • BEACH 
ni.i: Bahi;ekap1da Agop Minasyan, Hey- suvaresi 
beliada: Tomadis, Biiyiikada: H<llk, Ba- Biitlin trup, halk arasmda 
k1rkoy: lstipan, Sanyer: Asaf, Tarabya, Surprizler dag1t1lacakt1r 
Yenikoy, Emirgan, Rumelihisarindaki ec- 1lllll••••••••••••••r 
zaneler, Aksaray: Z. Nuri, Be§ikta$: Nail, ~--••••••••••••r ' 
Oskudar: seHmiye, Kad1koy: Merkez, Van ·vaJi•Ji•gv 

1
.nde·n : 

Modada Faik iskender, Fener: Em'ilyadi, 
Samatya: Em in Ridvan, ~ehremini: Na.. 

z1m, Karagilmri.ik: Arif, Alemdar: Obeyd, Vilayet dahilinde 250 go~men evi yap1lacakhr. 
Kiii,;i.ikpazar: Hikmet Cemil, ~ehzadeLa§1: 1 - Vamn Havarsar ovasmda ve Van ile Edremit arasmda hiiku• 
l-Ii.iseyin Kami), Beyaz1d: S1dki. 

1~o~sA] 
Istanbul 22 Temmuz 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERi) 

Esham ve Tahvilat 

1st. dahili 96,50 J~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 ,. Muessis 85,-
istikraz1 96,50 T. C. Merkez 
Onitiirk I 21,47,50 Bankasi 68,90 

It II 19,90,- Anadolu hisse 25,60 
,. III 20,25,~ Telefon 8,50 

Miimessil I 46,80 Terkos 12,50 
It II 45,05 <;imento 10,45 
It lII lttihat de~r. 8,60 

It Bankasi 9,90 Sark It 0,70 

.(Para CCek liatleri) 

Paris 12,06,-
Londra 630,75 
Nev York 79,65,-
Milano 10,11,15 
Atina 84,21,38 
Cenevro 2,44,16 
Brllbel 4,72,75 
Amaterdam 1,17,40 
Sofya 63,55,75 

Pra~ 19,24,60 

Berlin 1,98,20 
Madrit 5,82,50 
Belg-rad 34,79,75 
Zloti 4,23,45 
PeniC) 4,33,-
Biikre1 108,04,80 
Moskova 24,83,62 

J'ek yakmda; 
BABALIK 

Pazartesi Kad1koy 
Siireyya ainemasm-
~a: J1ELLl )1JRNA 

met're gosterilecek mevkilerde yapilacak g~men evlerinin heheri 566 
lira 77 kuruf bedeli keffi olan ve 141,692 lira 50 kurut tutarh 250 
go~men evinin kapah zarf usulile miinakasasmda talip zuhur etmedi· 
ginden 16/Temmuz/936 dan itibaren bir ay miiddetle pazarhk suretile 
eksiltmeye konulmuftur. Taliplerin 16/ Agustos/936 giiniine kadar 
Van valiligine miiracaatlari. 

2 - Bu i~e aid plan, ke~if, tartnameler Van vilayet makammdan ah• 
nacaktir. (4203) 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

Soldan saia: 
I - Bir renk (8) 
2 - Kan kiharhg1 "( 6) Bizi dogu" 

ran (3). 
3 - Ag1z tavam (5) Zaman (2) 
4 - <;arna$tra konan mavi (5) 
5 - ~ohret (3) ile muhaffcfi (2) Be-

yaz (2) 
6 - ilave (3) Neferin amiri (5) 
7 - Ba~ (4) Biiyiik (3) 
8 - Duaya deoen ( 4) Ince '( 5) 
9 - Erzak dolab1 (5) Bcraber (2). 
.10 - Budala (5) 

Yukardan a,agi: 

1 - T avuk kemi.gi oyunu ( 5) Diirt '( 3) 
0

2 - Degnek (3) En c;ok (5) ~ 
3 - Pencereye takilan (3) Beyhu• 

Uc (6) 
4 - D,oktorun verdigi ( 4) Maddeten 

cegil (5) 
5 - Asilin yerini tutan (5) F1raunlar· 

Clan biri ( 2 ) 
- 6 - Kasabm aathg1 (2) Tart1 '(.5) 

7 - Edat (2) byan eden (3) 
8 - Nida (2) Alaym kiic;iigii .(5) 
9 - Nida (2) Seccadc (5 ), 

' 
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10 - lnek yavrusu ( 4) Avrupada bU
yiik nehir ( 4) 

GE(;EN BULMACANIN HALLt 

Soldan saga I - Pan;alan~a 2 - An -
Arife 3 - Alaka 4 • <;ahm - Cani 5 • Ay1k• 
la§e 6 • Esnaf 7 - Arcan • Lik 8 - A vc1 • 
Is1 9 - An - lrak I 0 • Nakz - Na. 

)'ukardan a§ag1 1 - Par<;alamak 2 • 
An • Ay • 3 Al1k~a 4 - <;ahk - Av 5 • 
Aram • Encik 6 - Lik - ls - lrz 7 - Afacan 
8 ·Ne - A§ahk 9 - Nefis I 0 - Asli - K1sa. 
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Dti~UNCELEB: 

Beylik bir yaz1 
Bu bir beylik ya.zichr. Her yll s1cak- lek, yazm ortasmda taze lahana de-

lar bash nu her yazic1 bunu ya~ar, nizden, deniz suyu ve deniz kumun· 
:karikatiiristler, ba~ta Cemal Nadir, dan daha ucuzdur istanbulda. 

lngi.ltere ile yeni 
ticaret anla1mas1 

Londraya gidecek heyet 
Ankaradan geldi 

Italyada lngiltereye kar 
hiicumlar devam ediyor 

Tribuna gazetesi: "lngiltere vaziyetin .bu mevzu etrafmda resimler ~izerler, istanbuldaki deniz ve deniz ku· 
Amca bey klyametler kopanr. mu ihtik3.r1 umumi harbteki ~ker 

Bu yaz da sicaklar bastl . .Adet yeri- ihtikan ayannda bir ~ey ... 
ni buldu. Yazchlar. <;izdiler. sira ba- Plaja gitmek li.iks yapmak haline 
na geldi. Ben de yaziyorum yine. sokulmus. 

istanbul dart tarafi tuzlu su ile Bu babmdan, yaz mevsiminde is-
lnuhat, ~radenizle Akdenizi birle~ti- tanbul be~ altl plaj sahibinin dikta-
ren iki bogazm ortasmdaki Marmara turaSl altmdad1r. 
denizine nazir bir beldedir. Dilnya- Bir gaz sand1klarmdan ~ptlmi~ 
~n dortte U~ii SU, dortte biri karachr. soyunma barakaSI 75 kU~, bir pa-
lstanbulun ise dortte ii~ bu~ugu de- muk mayonun kiras1 50 ku~, bir · · · 
niz dortte yannu topraktrr denilebi- Fakat dedim ya, bu yazi, bu itiraz-
lir mi?. Iar beyliktir. Her yil yaptllr ve kimse 

istanbulda deniz hava kadar bol, alchrmaz. Her yil ~ehir cayir cayir ya-
bulutlar kadar ~k, ye~n, etten, narken deniz suyu da ate~ pahasma 
ekmekten !azladll'. BOyle olmakla be- ~lkar . .Adet olmu~ bir kere. Bir ~ey 
raber hi~ bir ~y istanbulda dendaiz ~- bir defa adet olm1ya go~::~ Sellin 
dar pahall degll. ~n ortasm ~-

-
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TiRYAKiIJK GBEVi 
Pariste tiitiin antrepolannda ~n

lar grev yapblar. ltc;ilerin murahhaslan 
ile maliye nezareti miistetan temasa gee;· 
tiler. Miiatetann odasma on bet murah
has gelmitti. Hava s1caktt. Murahhas• 
lar ceketlerini c;akardilar. Miiste§llr on. 
lann bu laubaliliklerini, gorii§iilecek me• 
•elenin selameti namma, tqvik etmek 
iatedi. Sigara paketini uzattl. 

Murahhaslar bir aiazdan: 
- lc;rniyoruzl dediler. 
Mustep.r giiliimeedi: 
- Anlad1m, grev varf 

FRANSADA. DA. 

Paris ga:r:eteleri yaZtYOr: S"u eene mey-
•a t;ok pahah • 

Ve matbuat hatat pahahl1itndan 11• 

ltayet ediyor. Arbk her maiazaya miit
teri safatile bir miifettit giriyor, fd veya 
bu malin fiatini soruyor, eonra hiiviyeti
ni •oyliiyor, gec;en aym hesaplanna ha· 
k1yor. Her pyde yiizde on, yiizde )rir• 
mi fa:r:Iabk balutor '\i'e buluaca '9 ma• 
iaza sahibine aebebini soruyor. Makul 
l'e m~ru sebeb gosteremeyenlerin cliik
ltanlan kapatthyor. 

ELBiSELi SURULER 

Koyunlar kirk1ldiktan sonra yiinleri 
ternizlemek c;ok giic; oluyor. Bunun ~in 
Avustralya c;iftc;ileri, 50,000 koyuna 
entari giydirmifler .• 

Bu yeni bir 1ey degildir. Eski Yuna· 
lliatanda da, s\irii sahibi ile kansan1n i§i· 
Ile Yanyacak yiinler kirlenmesin diye 
0 koY\lnlara boyle entari giydirirlerdi. ......, 

Afyon paras1 tevzi ediliyor 
lJY11fturucu maddeler inhiMn depola

nna tealim ec:lilen 9 3 5 afyon mahsulii ic;in 
rniiatahaillerle tacirlere kilo bqina ii~ li· 
ta avana verilmifti. 

Bu afyonlar 480 kurll§Cl satin ahnnut 
olduiundan avanalann mahsuP muame
leai Yap1ld1ktan aonra afyon bedeli ola
tak odenmesi icap eden paralaran daiibl
rnaaana ba1lanm11txr. Bu para kiloda 180 
kuru IA k" 
1
.. I tutuyor. Yeni mahsul evve a oy-
ulerden alanacaktxr. <;iinkii koyliilerin hi· 
~•Yeai inhisar idaresinin bqhca hedefi· 
d1r. 

Ancak. bunlara aid afyonlann miiba· 
)'aalari tamamlandiktan sonra tacirlerin 
lnailan ahnacaktxr. 

Posta kutular1 
Poata idareai miidiirliigu, lstanbulda 

~evcud eski posta kutularm1 degiftirme
ge liizurn gormiiitiir. Kutulann ihtiyaca 
~a~rnin etmediii ve giinde kac; defa ac;il· 
L l&l~a IOateren numaralann daima yan· 
•hia aebeiyet verc:liii. bu yiizden halbn 

meittup atmaltta tereddude diiftiiiil anla· 
11lrn11ttr. Eaaaen eskimii olan kutular1n 
~e.rlerine yenileri imal edilmittir. Dei~ 
I ~me eanas1nda bazi semtlere ve nokta· 

1
11ra Yeniden kutular da konmast karar• 
&§lzrdm11ttr. • 

Muallim mekteplerine 
ahnacak talebe 

tiaarif vekaletinden gelen bir emir
de inuallim mekteplerine kaydedile
<:ek talebeden aranacak evsaf ve serait 
b diulmi~tir. Bu ~raite gore muallim 
lnek eplerine orta mektep mezunlarm
d n iyi ve pek iyi derecede mezun 
~lanlar ahnacakt1r. Almacaklann im-
lhanian ay bqlnda y.s.p1Iacaktll'. 

OL1MP1YADLAR 
1940 da 12 inci olimpiyadlar yap1la· 

cak. Y ap1lacak amma nerede? Tokyo, 
Roma, Londra arasmda rekabet var. 

Olimpiyad komitesi 29 agustosta Ber
linde toplantp bu meseleyi konu1acak. 

Roma yerini T okyoya verdi. F akat 
Londra bu ~i buaknuyor. Tokyo ~uk 
uzak olduiu ic;in 1940 olimpiyadlann1n 
Londrada yapilmau ihtimali k.uvvetlidir. 

YENI BtR A.~I 
Bakabm daha neler goreceiiz!.. 
Yeni bir &fl ketfedildi. Hay1r, hasta• 

Lklan iyi etmek veya hastalaklardan ko· 
rumak ic;in degil. Bu a11 insanlara doi
ruyu s<>yletiyonnuf... 1namhr PY deiil 
amma. qayi kqfeden lngilterenin m~hur 
kimyagerlerinden olan zot iddiclSmda 
1srar ediyor. 

Filvaki yap1lan tecrubelerde, bir ~ok 
hus1z ve katillerin dogruyu soyledikleri 
goriilmii§tiir. 

DADA B1Zf3 ... 
Silrat rekorlan: T*YYareci Agellonun 

Cleniz tayyaresi saa~ 709 kilometre 
209. Tayyareci Huges'in otomobili 445 
kilometre 115. Kampellin otomobili 445 
kilometre 49 3. Alman Henne motosik
leti saatte 256 kilometre ~O. Ameri· 
kait Wood'un Kano otomobili saatte 
200 kilometre 200. fngili:r: lokomotifi 
174 kilometre 152. Avusturyah Gaspey, 
Kayakla 136 kilometre. Belc;ikab Van· 
derstuyft bisikletle 12 5 kilometre .. 815 
Frans1zlarm Le Terrible barb gemas1 8~ 
kilometre. Amerikah yiiziicii Frik 6 ki-
lometre 350. 

Bazi tacirler pamuk ipliklerini 
to.plam11lar 

lktiaad veUleti tarafmdan pamuk ipli• 
.. i fiatlerinin tesbit edilmeai iizerine baza 
:.cirler a!altab fabrikalann imalatim to~ 
tan sabn alarak dokumacilann ucuz fi. 
atle iplik tedarik etmelerine imUn birak· 
manutl,nd1r. 

Bu t.i~irler fiatlere yiizde altm11 zam 
yaptxklarmdan piyasada ihtikar hiikiim 
syrdiigu iddia ediliyor. Dokumac1 ve ~o
rapc;1lar Ticaret odasma miirac~at ~de
rek ~ikayet etmiilerdir. Oda vaz1yeta lk
tisad vekiilt:tine bildinni§tir. 

Liman hanmm sat1§1 i§i 
Istanbul Ticaret ve sanayi odas1, Llman 

hamni satm almaktan vu ge~mesi ii:zeri
ne eaki Liman tirketi tasfiye heyetine mii
racaat ederek 10,000 liralik de-pozito ak· 
~eainin geri verilmesini iatemi!ffi. 

Oda. bu hususta tasfiye heyetinden 
red cevabc aldiitndan noterlik va91taeile 
heyeti prott!Mo etmiftir. . . 

T ufiye beyeti, bu protestoya da ata-
raz etmit ve harun oclaya ihal4bin.l..... vaz 
gec;memi1tir. . 

Oda bu vaziyet kar§aamd11 d.:pouto 
parasmm iadeaini temin i~in d~v<t a~a
ga karar vermiftir. -----
Bil et paras1 yOzQnden kavga 

Diin Eminoniinden bir bu~uk liraltk 
tayyare bileti paras1 yuziinden bir kavga 
olmu1tur. Hiiseyin adlx biri, kendisinden 
bir bu~uk lirahk alacagm1 isteyen tayya
re piyango biletleri bay ii Y aniye paras1 
olmad1gm1 soylemi1 ve Yaninin hiddetle 
soylenmesi iizerine asabile1erek ~enesine 
oiddetli bir yumruk indirmi§tir. 

Yani bu darbe ile muvazenesini kay· 
bederek strt iistii yere yuvarlanm11 ve 
kafas1 ki.ldmm ta1ma ~arparak yaralan
mz,txr. Yarala hastaneye kaldmhru1, mil
tecaviz yakalannuftlr. 

.lngilizlerle yeni bir ticaret anla§mas1 
yapmak iizere Londraya gidecek heyeti
miz diin Ankaradan gelmi§tir. Heyet ik
tisad miiste§an B. F aik Kurdoglunun ri· 
yaseti altmdadir. 

a~1kQa anlatmal1d1r,, diyor 

Merkez bankas1 kambiyo §efi B. Ca· 
bir de heycte dahil bulunmaktadxr. iki 
memleket arasmdak.i eski mukavele, tat
bikatta c;1kan baz1 giii;liikler yiizi.inden 
umuldugu kadar randaman vermemi§ti. 
Bu defa ihtiyaca daha uygun ve ticari mil· 
nasebetlerin inki1afana daha ziyade mii· 
said esaslar dahilinde anlqmaya c;ali11la
cakhr. iki memleket aruindaki dostluk 
hava81 ve menfaat birligi bunu kolayla9-
hracaktzr. iktisad miiste1arman Londrada, 
evvelce mevzuu bahsolan ingiliz istikraZJ 
hakkmda da temaslarda bulunaca&'J ve 
i1in bir sona baglanarak sanayi program1-
nm tatbikatmda lni;;ilterenin ac;aca&'J mal
zeme kredisinden istifade edilecegi soy
leniyor. 

Temps gazetesinin Roma muhabiri 
bildiriyor: 

ltalyamn Milletler cemiyeti nezdin· 
deki daimi murahhas1 M. Bova - Scopa 
ltalyanan iftiraki olmaks1zm Montreuxde 
imzalanan mukavele hakfonda en genit 
ihtiraz kay1tlanm Tiirkiye hariciye ve
kiline bildirmi1tir. 

Bu formiillerin kisalig1, italyamn de
rin memnuniyetsizligini sakhyamaz. ln
gilterenin hatta hareketi, bilhassa Ital· 
yarun dikkat nazanna celbediyor. Yal
mz Montreux konferansmm neticeleri 
ve Rus donanmasmm Akdenize ~1kmaS1 
mevzuubahis degildir. Akdenizde ingiliz 
donanmasmm devamlt bir surette art
,m'1mas1 meselesi de mevzuubahstir. 
Londradan gelen haberlere gore Akde
nizdeki lngiliz filosunun tonaj1, hisse
dilecek derecede gec;en senelerinkini 
gec;ecek ve iit;ii tayyare gemisi olmak 
iizere elyevm inta edilmekte olan bir 
~ok gemilerle takviye edilecektir. 

En nibayet, Malta adaaa zaptedilmez 
bir tedafiii iis haline getirilecek lakenderiye 

limam da Siivey§in miidafaas1 ic;in birin
ci sm1f bir iissii bahriye kalbedilecek
tir. 

Velhas1I ing1ltere, Cebeliittank ii 
Siivey9 kanah arasmda muvasala hatl 
nru her zamankinden daha kuvvetli bi 
Surette mudafaaya haZ\rlanayor. Bu ha 
le ise ltalyada fena bir gozle bak1hyor. 

Tribuna gazetcsi yazd1gi bir makale 
de diyor ki: dngiltere. italyan - Hab 
ihtililfmdan beri c;ok karanlik goriine 
Akdenizdeki vaziyetini tenvir etmeli 
dir. Akdcnizdeki yolunun serbest olm 
s1 hakkmdaki iddiasanm ba~ta bilhassa 
bir Akdeniz devleti olan halya olmak 
iize11e diger devletler ~in de serbest ol
mak manas1m tazammun edip etmedi· 
gini yoksa bu aerbestiyi yalmz kendisin 
mi huretmek istedigini a~1ktan a~aia 
aoylemelidir.:> 

Velhastl 1talya, Akdeniz meselesinde 
fevkalade hassastJr. ltalya. diier biitiin 
meaelelerde uzlqmaya hazlnlu. F altat 
Akdeniz meselesinde vaziyeti itilafgiri
zanedir. Miittehid ve aym zamanda bil· 
yiik bir miistemlekeci. devlet olan ltal
ya, t;ok faal bir Akdeniz siyueti takib 

etmckte ve 1887 ve 1891 aenelerinde 
oldugu gibi cermanlakta bir istinadgah ar 
maktad1r.> 

Bundan ba1ka Faik Kurdoglunun bq
hca Avrupa merkezlerini dolqarak ih· 
racatim1za yeni bir luz vermek imk.ln
lanm temin etmeie ~caii ve zarnam 
yakla1m11 olan ihracat mevsiminden 
memleketimizin gec;en aenelerden fazla 
istifade etmesine yol ac;acag1 anla91hyor. 
Miiste1ann seyahati esnasanda Romaya 
da ugrayarak yeni ltalyan giimriik reji
mi yiiziinden giic;le§en ihracat1 eskisi gi
bi klering hiikiimleri dahilinde yapmak 
ic;in temaslara giri1mesi ihtimali vard1r. 

lspanyaya gonderilen 
yumurtalar 

lspanyadaki karusxklaklar esnasmda 
evvelce buradan Baraelona gonderilip 
de kontenjan tahsisattnan tiikenmeai 
yiiziinden gi.imriikten g~ilemeyea yu· 
murtalann mubafazua M;in terti"bat aim· 
llllftlr. ~rimize gelen maltm-ta a8re 
lspanya hiikumeti bu maDan ukert ma• 
hafaza alttnda buzhanelere naldettir• 
rek giimriikten gec;inceye kadar bir in. 
zaya ugramamasm1 temin etmittlr. 

Montreuxde bir meydan 
muharebesi kazan1ld1 

Maamafih biitiin teminata raimen 
alakah tacirler 1imdilik yeni partiler 
gondermekten c;ekiniyorlar vc biitiin 
nallan Almanya• -vkediyorlu. 

Giimriik ambarlan 
Ay bat1nda liman idare

sine devredilecek 
Diln sabah giimriik b8Ji miidilrlii· 

gunde 1iman 1'!etmesi umuml miidU· 
ril bay Raufinin t,tirakile bir toplantl 
yapllllllftll'. Limana devredllen gfun
riik anbarlannm ifletme sistemi hak
kmda iki !dare &ra8lnda ~an ihtllAf 
lar bu toplantida halledilmif ve yeni 
bir servis talimatnamest hazulammf
t1r. 

G~ bq miidiir vekill bay Mu. 
tafa Nuri ve liman t,Ietmesi umuml 
mildilr ~ muavini B. H6mtd bugOn An· 
karaya glderek gfunrilk, inhisarlar ve 
iktisad vekAletlerine bu hususta iza
hat verecekler ve talimatnameyi tas
dikten ge~irerek ~hrimize getirecek
Ierdir. 

Bu suretle anbarlarm liman islet
mesine devrine hi~ bir engel kairm
yacaktir. Ay b~mda devr ~lerine b~
Ianacaktir. Anbarlardaki e~yarun goz
den ge~irilmesini kolaylWitlrmak Uze
re artik anbarlara yeni mallar konul
nnyor ve heps! liman antrepolanna 
kabul ediliyor. 

0190 fiatlerinde pahahhim 
onOne ge9ilecek 

Son zamanlarda 1enelik muayeneler
de iptal edilen ol~iilerin yerine :renilini 
bulmaktaki giic;li.ilder iizerine fiatlerin 
yiibelmeai iktisad vekaletinin nazan 
dikkatini celbetmiftir. Vekilet ife el ko:r• 
muotur. Tetkikat neticesinde terazile-
rin, maliyet fiaJilerinin teapit edilerek 
gerek toptan, gerek perakende satatlaT• 
da esnafa zarara sokan pahahbim onii
ne gec;mek ic;in tedbir ohnacaii aoy)eni
yor. 

lhra~ edilecek elmalar1 kontrol 
ihrac; edilecek elmalara dair kontrol 

talirnatnamesi de bugiinlerde meriyete gi· 
recektir. lhracata mahaus elmalar cins
lerine gore damgalanacakhr. Odamn 
damgas1 olmad1kc;a bunlar ilfTa~ edilemi
yecektir. Vuruk ve ~iiriik elmalar, ihra~ 
edilecek mallara kar11hnlm1yacakttr. Di
ger ihracat mallan ic;in de boyle hiikiim
ler konulman diifiiniiliiye>r_a 

lzvestiya gazetesi boyle diyor ve yeni 
bofadar mukavelesini selamliyor 

Moskova 22 (A.A.) - Bii.til.n gaz&

teler b8f makalelerini bogazlar mu
kavelesinln imz&.!llna tahsis eylemek
tedirler. 

izvestiya cliyor ki: cBotazla,r muka
ftTetdntn ....,,..., 8nJ8& lllJMetbdn 
Montreazde ya1ms Bmyetler bfrUl1 
mena.flt ~ deill sulhiln mena!ll ui· 
runda da lsrarh mucadele 11e m.iida· 
faa ettiif fildrlerin bir zaferidlr. 

Sovyet siyasetinin takip etttgi ilk 
hedef Karadenizde sulhu teminat al
tma almaktl. Karadenizde sahilleri o
lan devletler arasmda son zamanlar
da teessiis eden mil.nasebat kar~
da, sahildar olmiyan devletlere aid 
barb gemllerinin Karadenize girmesl· 
tlin tahdldl su1h menafilne uygundur. 
Cfulldl, kendllerlne dilnyanm. yenl 
bir f;akslmtnf hedef edlnen devletle
rin Karadenlze girmelerinl tahdld ey
lemektlr. 

Sovyetler birlliinin ikincl hedeft 
Karadenizdeld Sovyet gemilerini dl
ger Sovyet llmanlanna g0tiirebilm.ek 
ve bu llmanlardan Karadenize getl· 
rebilmek hakkllll kendisine temin ey· 
lemekti. Bu, Alman ve Japon emper
yalizminin ve bidayette ingiliz he
yeti murahhasas1mn da muhalefetine 
ugradl. Sovyet filosunun blr yerden 
diger bir yere gitmesini ta.hdid slya
setinin imkAnsJzhgltU anlam1_, olma· 
sindan dolayi ingiliz hiikumetini teb
rik ederiz. BOyle siyaset ~llt~ Sov
yetler birligi menafii aleyhine olurdu. 

Eger ingiliz hilloimeti Balbk den!· 
zinde blr fllo y~ neticelerinl 
onlemek istiyorsa deniz sillhlaruu 
tahdid ~ beynelmllel bir anla¥Da 
elde etmeyi aramalldlr. Bittabi bOy
le bir anla.,ma biltiln devleUerin 
menafiini gt>zetmelldir. Sovyet Rus
ya her hangi bir beynelmilel tahdi· 
di tesllhat lehinde olduiuJiu i\ipbe 
gotiirmez bir tarzda isbat etm1'Ur. 
Ancak bunun kendi emniyetini koru
masi Fttir. 

Sovyetler blrllginin t;ok mOhim olan 
ilt;tincil hedeft de bogazlar mukave-
lesinin Mllletler Cemiyeti pakti ~er· 
~evesi i~de olmast ldi. 

inglliz htlklimetinin nlhayet buyilk 
Britanya efk.A.n umumiyesinin ekse
riyetine uymu~ ve bir t;ok heyeti mu
rahhasalann azimk!r miizaheretiyle 
bogazlar mukavelesinin Milletlej Ce
miyetinin paktma ve i·uhuna istinad 
cttirilmesi liizumuria biltiin heyetl 
murahhasalann ikna edilebilmi} ol· 
masiru selft.mlamak lAzlmdlr. 

Alman matbuab. Jmnferans netlce-

lerini ~ddetle tenkid etmekte ve 
~anakkalenin Sovyet - Fro.IlSlZ ittifa
kmm eltne ge~tigtni avaz avaz ba
g-Irmaktadlr. ~urasim ehemmiyetle 
kaydetmek icabeder ki, ortada bir 
asked 1"rans!Z - Sovyet ittifala yoktur. 
Mevcud ve olan ~ey kar¢1kh blr 
yardlm pakt1chr. Almanya fiau pakta 
milsavi ~eraitle lltihak edebllir. 

Sovyet efk:An umumiyesi muhte-
viyatl itibariyle Sovyetlerin Karade-
nlzdeki hayatt menfaatlerine uygun 
olan, bizim dostumuz bulunan Tttr
kiyentn ~azlardaki hAkimiyetlnl 
tesis etmek suretiyle me~ men!aatr 
lerini tatmin eden ve nfhayet bfttiin 
sulh taraftarlanmn tnttzanm yeri
ne getiren Montreux mukavelesinl ha
raretle selamlar. 

Beynelmllel kollektif em.niyet tet
kllAtuun dostlan, Montreuxde mil· 
him blr meydan muharebesi kazan
nn~lardlr. 

POPULAtaE GA.ZE'.i'ESINtN BIB 
MA.KAI.Est 

Paris 22 (A.A.) - Anadolu ajan· 
smm Paris muhabirinden: Populaire 
gazetesi, Moqtreux muahedestnln im· 
?.aslill memnuniyetle kar~hyor ve 
diyor ld: 

cTabil ve me~ru ~kllde yapilan 
Tiirk talebi esasmda hi<; bir itlraz 
uyandlrmam1F. Ml.i~at Rus - in· 
giliz miicadelesinde ve ingilterenin 
mU.,terek emniyetin uzakla~asi his
sini vermesinde idi. M. Paul Bon
courun mesaisi, muva!faklyeti temin 
ettl. Mtlhim olan fleY itlllfm isttsna· 
siz imzasmdadlr. 

Le Journal ~yle yaziyor: Mukave
lenin hususiyeti TUrldyenin tekrar 
tam hA.kimiyetine ka~dadlr. 
Kap1yi yalmz kendisine yanhm pak
tiyle bagll olanlara a~tlr. Bu kom
binezon yaJ.ruz Cenevre maklnesinin 
aczine inhisar etmiyor, blzi d<>l'ruca 
eski tedaflll itti!aklar sf8temine don-.. 
dilrilyor. _______ _ 

M1s1rh gen~ler cuma gQnQ 
gidiyorlar 

$ehrimizde hulunan Mmrh iiniveraite 
genc;leri diin milzeleri gezmivlerdir. 

Bu gen~ler ic;in de t1b tahsili yapanlardua 
bi.r bnu, profeaor Nissenin Ccrrahp, ta 
hastanesinde yaptiii bir amer .atta hazir 
bulunmu1lar, baza ·notlar al 1.$1. ·chr. 

M1mla gen~ler, belediyenin kendilerine 
verdigi ziyafete mukabele etmek iizero 
bu ak§am saat sekiz bu~uk.ta belediye 
verefine bir ziyafet vereceklerdir. Maau:. 
h geni;ler, cuma giinU ..-i id• M
man 
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: I Sofra ba$1nda ... I 

Bava s1cak. Arkada~ buzlu caclk 
kisesine ka!?•ii daldmh: 

- llavalann boyle gitmesi, tabii 
tabahhurat neticesidir, dedi. 

~ 

~ - Ga)rrltabii tabahhurat var mi-

dll'? 
Gozlerini a~ yiiziime bakt1: 
- Elbette, kan koca kavgalan .. 

Hizmct eden giizel garson lazdan 
a~lld1 galiba: 

- Hamid devri pa~alanndan biri
n e yakla~amn bir tek ~aresi vardl: 
«;apkml1giru kolayla~tll'mak, kendisi
n e gi.izel kadm tamtmak ... Bir tiirlii 
l~lerini yoluna koyam1yan birine boy
le soylemi~ler, adam dii!?iinmii~: l<Aca
ba tammad1g. kadm kaldl :nu ki. .. » 
demi~. Obiiril giilmii~: «Bir tane kald11 
k endi kansin1 takdim et, tannnaz ... » 

¥¥If. 

; Yem~ yerken arkada~ co~tu: 
1 

- Yeryfu:iinde giizel kadm kald1ysa 
yiiziime- tiikiiriiniiz. M~ur sozdiir: 
Jta~Ja goz, kalaru soz! de~ler. Hal
buki nerede ~imdiki bayanlarda k~?. 
Ustura ile tra~ ediyorlar da kalem ~e-
kiyorlar ... 

1 Ev kadm1 var ml sanki? .. Ne ge
z~r! .. Ev kadml1gi uzun sa~la olurdu: 
Sa~m1 evine siipiirge eder! demi~Ier. 

Nerecle ~imdi sa~? .. 
Ho~, kansma insan gibi bakan er

kek te yok. l\Ialumya, inkar edilmez 
bir hakikattir: iyi kocamn kans1 kur
na ba¥llda belli olur ... Kurna ba~m
da gonniiyorsak ta deniz kenarlann
da gorilyoruz, bepsi de bir deri bir 
kemik! .. 

Hesaplar geldi. Arkada~ kendi pus
lasma §Oyle bir bakt1 ve giizel garson 
loza: 

- ~unu doksan dokuz yap1m z, de
di. 

Kiz anlamadl, gilliimsedi. Arkada~ 
devam etti: 

- Veremem lnzun, ben ~oluk ~ocuk 
sahlbi ada1mm, sana yiiz veremem! .. 

OGUNEN 
Bir I merikah bir ingilize memle

ketinin bliyiik olmasile oguniiyordu: 
- Teksasm cenubundan kalkan 

bir tren, bilti.in gti.n biitiin gece yol 
ahr da, gene Teksas hududunu a~a
maz. 

ingiliz omuz silk.ti: 
- Biz oyle agir giden trenleri kirk 

sene evvel hiirdac1ya sattJ.k! 

SEBEBi 
Daima yalmz, tek b~a ya~1yan 

birine sormu~lar: 
- Neden kimse ile gor~miiyorsun? 
Demi~ ki: 
- Aklll.Ilarla oturan aklll1 olmuyor 

amma, delilerle oturan <;1ldmyor da 
onun i<;in ... 

OLONCEYE 

A A" -~ -

llus1z, cinai romanlar muharriri
ne - Eller yukan! bana derhal bii
yiik bir apartiman soymanm usulle
rini ogret ! .. 

BO ZUK 
Kadm ~arkl soylerken agZI koku

yordu. Biri usulca yamndakine f1sladI: 
- Sesi giizel, giifte de giizel, yalmz 

hava bozuk! .. 
--~--

SONU 
Eski hafiyelerden biri bir giin: 
- Bana fena adam derler, halbu

ki ben omriimde bir tek fenahk yap
tim, dedi. 

Biri sordu: 
- Bu fenahgm sonu ne zaman ge

lecek? .. 

TRA~ 
Orta oyununa ilk defa gidiyordu. 

Oyun geg ba~laymca sab1rs1zland1. 
Arkada~1 oyun~ularm odasma gitti, 
geldi: 

- ~imdi ba~llyacaklar, dedi, ka
vuklunun kans1 tra~ oluyor! .. 

ESNEK 
Bir bayan kocasma: 
- Esniyorsun! .. 
- Ne yapayun kanc1g1m, kan koca 

bir kisidir ben yalmz olunca s1klh-. ' 
rim!.. 

DERSTE 
- Yaz bakalrm Ahmed: cMehmed 

isterse ata binebilir» tamam. f?imdi 
bu ctimleyi degi~tir, ba~ka turlii yaz. 

c;ocuk yazch: 
- At isterse, Mehmed binebilir! .. · 

- Kocamm bogazi agnyor da .. 

FELSEFE 
Kocasmm ~ikayet etmedigi kachn, 

kim ne derse desin, tam kadm degil
dir! .. 

- Diinya degi~ti, eskiden kocam babasmm sigaralanm a~1~ bugiin 
hen oglumunkilerini ~ahp i~iyorum ... 

KADARI •• 
ruyor. Yok bilmem seven kadm mag
rur rmym1~, yok istemiyerek severse 
ne yapsmrmey! .. Bir taklm hezcyan
lar! .. 

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD - Hay Allah miistahaklm versin! .. 
Neden hezeyan oluyor bunlar? .. Yok, 
ne konu~saych seninle? .. Adada eglen
mege gelmi~ bir kadm, ho9una gittigi
ni arkada~ma soyliyecek kadar tutul
dugu bir adama, Ayni,)tayn nazariye
sinden bahsedecek degil Y,a ! .. Elbet
te, ~ktan, sevgiden konu~ur. Yoksa 
sana, Ahmedin cebinden ciizdamm 
a1i'lran Mehmedin, ka~ aya mahkum 
olacagm1 rm sormas1m bekliyordun!. 
Burasm1 hukuk fakilltesinin ceza se
rnineri zannediyorsun galiba! .. Yahu, 
ne garip adamsm be! .. Hayret ediyo
rum, Vatikanda ya~1yan Napoli pes
koposu senden daha heyecanhdn val
lahi!.. Peki, sen ne cevab verdin? .. 

- Amma zannederim, ~ok zor bir 
tedbir bu? .. 

- Zor olrmyan ~yin klymeti yok
tur hammefendi! .. 

Kachn, i~i puslu gozlerini, denizin 
oyna~an, klvnlan dalgaclklarmm i.ize
rine dogru i;eviriyor ... Umidsiz bir ba
kl~! .. 

- Demek indinizde a~ ta seven 
J:>ir kachru kurtararmyor oyle mi? 

- Asla! .. 
/ - Hele seven kachn evli ise? .. 

I 

Bedri ac1 ac1 onun yiiziine baklyor ... 
· - O zaman nefret ederim oyle ka

dmdan ben! .. 
Susuyorlar... Ani ve soguk bir su

su~! .. Ne o bir ~ey soruyor, ne obtirii 
cevab veriyor ~imdi! .. Kayik ag1r ag1r 
ilerliyor ... Gtine~le ruzgar, kii~iik dal
gac1klarm tizerinde ~akala~1yor, oyna
~yorlar! .. Boylece bir gok dakikalar 
ge~ip gidiyor! .. 

Bir ak~am sonra.. . Sessiz ve 1~1k11 

bir deniz I .. Ziya ile Beclri otelin denize 
bakan ta.raaaa ilzerinde yemek yiyor· 
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lar... Tarasm bir ko~esinde, i~inde 

yanan i~1gile kli~iik bir sihirbaz san
d1gi gibi, sinsi sinsi duran radyo rna
kinesi, · biiti.in Avrupa havasmda do
la~an, en klvrak milzik par~alanru 

toplay1p, Adamn bu sessiz ko9esine 
yig1yor! .. Ne giizel bir gece! .. 

- Bedri; diin ne halt ettin kayik
ta Al1ah a~kma! .. Cemile harum; bir 
defa ~evirip ba~m1 bize bakrmyor! .. 
Muhakkak bir pot klrm1{>smd1rl .. 

- Hi<; bir ~ey yapmadJ.rn, hem onun· 
Ia ne alakam var ki pot klrayun!.. 

- Bu sabah arkada~ma senden 
bahsederken «ne garip adam o; o ka
dar tok ve sert konu\)lllasina ah~rm~ 
ki» diyordu. Kimbilir, kadma neler 
soyledin! .. 

- Hi~ bir ~cy soylemedim. 
- Hi~ bir ~ey soylemedim olur mu?. 

Herhalde uzun uzun konu~uyordu

nuz, kadmm sinirine dokunacak, ne 
cevherler yumurtlarm~smdir kimbi
lir? 

- Ne cevheri yumurtl1yacagim ca
rum! .. Bana sevginin mam:r.etinl .so-

- Hi~! .. 
F - Nas1l hi<;? 

- Evli bir kadmm sevmege hakk1 
01machg1m ispa ta ~ah~trm. 

- Hay, agzm tutulsaydI da ispat 
edemez olsaychn ! .. Ba~ka is pat ede
cek ~cy bulamadJ.n rm behey, Allahm 
kulu! .. Bana bak; deli rnisin sen, ak
lmdan zorun mu var yoksa, soylese
ne bana?l.. 

- Allah goriiyor, hangimizin aklm· 
dan zoru var!.. 
_ - Peki, sen bu m\inasebetsiz ispa-

Gazete kagttlar1 
Giimriik resminin 

arbrtlmad1g1 bildirildi 
Kag1tlann giimriik resminin arttml

mas1 hakkmda iktisad vekaleti tara
fmdan giimriiklere verilen emir yan
h1i>1Ikla gazete kagi tlarma de te~mil 
edilmi~ti. 

Alflkalllarm miiracaatlan iizerine 
vekalet meseleyi tetkik etmi~ ve izmit
teki kag1t fabrikaSim himaye maksa
dile al.man bu tedbirin, evvelce he
yeti vekile kararile giimriik resmi 3 
kuru~ 30 paraya indirilm~ olan 'A 
328 tarife pozisyonuna dahil adi mat
baa kag1tlarile alakas1 olmadigm1 diin 
gtimriiklere bildirmi~tir. Piyasada, 
teia~ uyanchran vaziyet bu suretle di.i
zelmis ve resmin tezyidinden sonra 
kag1 tianm g1karanlardan giirnriik i
daresince depozito ~eklinde alman re· 
sim farJ;:mm sahiplerine iade&ine ba~-

1 
lanm1~tir. 

Maamafih iktisad vekaleti ileride ka
gi t fabrikasm1 daha ziyade himay~ 
i~in alacag1 tedbirler etrafmdan tet· 
kikat yapmakla me~guldiir. Gazete 

· kag1tlann1 temin hususunda yerli fab
rika ile anl~ma yap1lmcaya kadaJ; 
giirnriik resminin arttmlrmyacagi an· 
la~1llyor. · 

: . . lzrriir serg~si ". 
I 

Yarrn ticaret odas1nda 
bir toplant1 yap1.lacak 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odasmda 

lzmir beynelmilel panaym hazirhklan 
ic;in kurulan servis, biitiin sanayi §Ubele
rinin panayuda yer almalanm temin et
mek iizere yarm alakahlann i§tirakile u
mumi bir toplantl yapacaktir. 

Bir pavyon tutam1yacak derecede kii
c;iik mi.iesseselerin de bu memleket i§ine 
kar§l gosterdikleri alaka ve istek ehem
miyetle kar§tlanarak bunlann panayua 
girebilmeleri ic;in mii§terek pavyon aynl
mas1 kararla§tinlma§tlr. istanbul sanayi
cilerinin panayua en az on pavyonla i§· 
tirak edecekleri anla§1hyor. Panay1rda 
lstanbul pavyonlannm toplu bir halde bu
lunmas1 ic;in tertibat almacaktir. Bir ta
kim ecnebi miiesseseleri panay1ra i§tirak 
ic;in odaya miiracaat etmi§lerdir. Bu me
yanda bi.iyiik bir Macar. firmast da var
dir. Oda bunlara kolayhk gosterilmesi · 
maksadi!e panay1r komiserligile temasla
ra giri§mi§tir. 

Panayua, istanbulun manzaralanna aid 
resimler ve p'l'opaganda bro. iir!eri de. 
gonderilecek ve §ehrimizin biitiin husu
siyetleri tebariiz ettirilecektir. Bundan 
ba§ka Tiirkofis tarafmdan muhtelif dil
lerde afi§ler de haz1rlanm1§hr. 

Maden komOrO yakan vesait 
sergisi haz1rhg1 

;lark demiryollan kumpanyas1, maden 
komi.irii yakan vesaite mahsus beynel
milel sergi ic;in Avrupadan gelecek nii
munelere ve te§hircilere nakil iicretlerin
de yiizde 75 tenzilat yapmag1 kabul et
mi§tir. Ziyaretc;ilere yiizde elli tenzilat 
yap1lacaktir. Ooyc;e Levant vapur kum-
panyas1 da, Almanyadan gelecekler ic;in 
iicretlerini yan yanya ucuzlatml§br. 

tI yaptlktan soma kadin ne dedi? 
- Ne diyecek, btisbiittin kiistah

la~ti. «Ya bu seven kadm evli olur
sayrn1~» 

- Eee? ... 
- Ben de boyle kadmlardan nefret 

edecegimi soyledim! .. 
- Tuuuuu! .. Hay dilini e~ek ans1 

soksun! .. 
- E, Ziya fazla oluyorsun! .. 
- Ben degil sen fazla oluyorsun! .. 

Yarmdan tezi yok seni bir aktl dokto
runa gotiirecegim! .. Namusum iize
rine yemin ederim ki sen hastasm ! .. 
Vah vah! .. Nereden geldi sana bu 
dert! .. Muhakkak bu ~ok okumadan 
olacak! .. Vah, vah, vah, vah! .. Zaval
h karde~iml .. 

- Sen kendini gO.ster astl alnl dok
toruna! .. Senin buna ihtiyacm var ... 

- Tevekkeli degil, kadm yiiziimiize 
baknnyor!.. Hakkl var, kimbilir za
valll boyle bir miinasebetsizlikle kar
~tla~mca ne olmu~tur? .. 

- Demek, kocas1 olan bir kadma, 
kocas1m aldatmanm fena oldugunu 
ve boyle kadmlardan nefret edilecegi
ni soylemek buyuk bir giinah oluyor 
ha? .. 

- Beclri, sus kn.rum beynimc ~1k1-
yor! .. Beni kotii kotii soyleteceksin! .. 
Sen alemin ahlfilom dilzeltmege hii
kC1met tarafmdan mernur mu tayin 
eciildin burada? .. Sana ne be?J,, Her-
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S©l<dl~ (b)u tr 
~O (b)o~~ 

Siyah, beyaz, damall ipckliden sa
de bir eibise. Onden beyaz dtigmeler
le iliklemni~tir. 'Kemeri siyahtir. 

M1UUIUU H tit llUUUUIHUlllU I IUH Ill llUU •11ttl II II I l 

l stanbulun 
ihracatz 

Mayis ay1nda ihracat 
c;ok arth 

Ticaret odasmm raporlarma gore, ge
c;en may1s aymda lstanbulun ihracat fa
aliyetinde biiyiik bir inki~f goriilmii~tiir. 
1istanbul yolile 2 milyon 386,000 lira de
gerinde 6 m~lyon kiloya yakm e,ya ihra.; 
edilmi§tir. En fazla mal alan memleket 
gene Almanyadar. 1hracat emtiasmm 
ba§mda tiitiin bulunuyor. Odanm tedkik.. 
leri pac;avra ihracatlm1zm da ehemmiyet
li bir miktara balig oldugunu gosteriyor. 
Zeytinyag ihracah tamamile durmu§tur. 
<;iinkii fiatler yiiksektir. 

Manifatura ithalah eski ehemmiyetini 
kaybetmektedir. Buna mukabil yerli fab
rikalar faalryetlerini arttmyorlar. Bil
hassa Kayseri fabrikas1 bi..iti..ik alac1lara is· 
ko.nto yapmag1 kabul etmesi tesirile sto· 
kunun c;ogunu eldcn c;1karm1§lu. Yi.in ku
ma§larda fazla sah!f olmam1§tlr. Bu men
sucat fiatlerinde, yapag1 fiatlerinin hr· 
lamas1 tesirile yi.izde 4 kadar yiikselme 
kaydedilmi§tir. 

<;ay ithalatt kolayla§ml§ ve piyasada 
mal bollanm1§hr. Gelen c;aylar arasmda 
Japon men§eli bir parti de vardar. Fiat
lerde kilo ba§ma I 0 kuru§ di..i§iikli.ik ol· 
mu§tur. 

kes istedigini yapmakta se1·b8sttir. 
Sen mi kaldm yalruz diinyayi diizel· 
tecek! .. Sonra; ~u kadmm yanmda 
oturan herifin surats1zllgma bak! .. 
Kaea olacak adam rn1 o?.. Mahalle 
sakasma benziyor herif! .. Zengindir 
diye kadrm kapatrm~, inim inim inle
tiyor .' .. 

- Bu hayata katlanarmyacaksa 
evlenmeseydi! .. 

- Sana sormall idi bir defa degil 
.? rm. 
- Bana sordugu zaman ben Iazun 

gelen cevab1 verdim. 
- Vermez olaydJ.n! .. Verdin de iyi 

halt ettin! .. otelin degil bi.itti.n Ada· 
nm en giizel kadm1m kaybettik ... 
YaZiklar olsun! .. Arna sana degil ona. 
k1z1yorum. Kendi dii~en aglamaz. Se-
nin gibi adam1 begenirse insan i~te 
boyle olur!.:.. 

- Seni begenseydi daha iyi olurd\l · 
degil mi? 

- Tabii; bahann, gen~ligin, a;;km, 
hayatm zevkini tattmrd1m ona! .. 

- Utanmazdm, i~in bir pan;ac11' 
olsun s1zlarnazdI degil mi? .. ~u zaval· 
II adarrun halinc bak! .. Nas1l titriye"' 
rek kansmm ytiztine bak1yor .. onu btl 

bii;arenin elinden ahrken hi~ 1ztll'al1 
duyrmyacaktm degil mi? .. 

.(Arkas1 var) 
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Katolik propagandas1ndan sonra protestan 
prppagandas1 ve a~1lan mektebler 

Adana vilayetinde Cebelibereket 
ncagmda (islahiye) ciheti.hde bir 

Frans1z kesi~i kii~ilk bir manastmn 
melini kurmu~tu. Otuz sen~ sonra 

uiasi gorillecek bir yer olmustu! 
Manastmn hududu geni~letildik-;e 

creni~etilmi~i. Allahln bu bo~, goz 
ermez, kervan ge<;mez topraklan i~in 
kim hesab, kitab anyacakt1? 

Cebellbereket mutasarrlfllgmda bu
lundugum sirada bu manastmia bu 
ke$i~n mcnsub oldugu tttrikatin gon
derdigi bir papaz marangozluk daire-
sm. i di<Ter biri ziraat islerini idare 

' b • 

ediyordu. 
Cebelibereket sancagmm be~ kaza

Sl ii;in yalruz merkezinde bir belediye 
tabibi vardll Eczane ise yoktu! Bu 
manastmn papazlan islahiye ve Bah
c;e kazalan ic;in bu noksam telAfiye 
cahs1rken, hastalara slhhi tavsiyeler
de bUlunurlar, mi.islilman clihi olsa 
miiracaat edene tedarik edebildikleri 
ilA.c;lardan verirlerdi. 

Hayvanlara merakh bir papaz ke
lebek kolleksiyonlan yapar, bunlar 
miiessese hesabma Avrupada satlhr
dl. Bu., sat~lar manastrrca muhabere 
edilerek kararl~, kolleksiyonlar sa
hile - iskenderuna - indirilerek gtim
rilkten g~meden yerlerine gonderil
mek ~resi bulunurdu. Bu kolleksi
yonlar dolayisile yaptigi tetkikat ne
ticesinde (Suriye kelebegi) ismi veri
len bir cins kelebek buldugunu bu 
papaz bana s0yle~i. Ecnebilerin 
memleket dahilinde arazi tasarrufu
na hak kazanmalan bu yolda mi.ies
seselerin her tarafa serpilmesine, ta
pu senetlerinde c;ok defa bililtizam 
hudutlann etrafile tasrih olunm1ya
rak miiphem birakJ.lnu.!; olmasl mali
k~nenin bu yolda tevsi edilebilmesine 
imkln ~~tl. 

Buna mahalll memurlann hiisnii 
niyete miistenid veya gayrimi.istenid 
habmiivazhklan, gaflet veya irtikab
lan ilave edilince bu gibi miiesseselerin 
nas1l ooyle yerle¢p biiyGdi.ikleri hay
reti celbetmez. 

Bazan ac;llan mekteb, hastane, ma
nastir hie; bir miisaadeye miistenid 
olmazdl. Fakat ooyleleri bir defa a¢
ch Illl; kapatilmasma da imka.n bulu
namazdl. 

Miiessesenin rnensub oldugu konso
lato ve nihayet sefaret ~ mildahale 
ederek ne yapar, yapar mevcudiyetinl 
hiikftmete tasdik: ettirirdi. 

Memleketi dahilinde kongregas
yonlann faaliyetine miisaade etmi
yen Fransa haric;te bunlan himaye ve 
te~ ederdi. Bunlar sa.niti Fransiz 
propagandasma hizmet eden ihracat 
mallan idil 

Cebeliberekette bulundugundan 
bahsettigim rnanastirm ihtiyar ba..i; 
papazi otuz senelik mesaisine mebni 
Lejyon donor n~nile taltif edilmi1'ti. 

Suriyede Fransiz dili tiirk~eden zi
y 1da taammilm etmi~ti. Ara~adan 

sc'lra hayatta ve ticarette en c;ok 
kullan1lan fransizca idi. 

Fransa el~isi Konstamn Fransa 
maarif bakanllgma 30 haziran 1906 
da gonderdigi bir rapora gore: Osman-
11 iilkesinde Fransa hiikfunetinden 
himaye ve nakden yardlm goren mek-

teplerde okuyan talebenin yekllnu 
doksan bini bulmu~tu. (1) Bu rak
kall! kendi kendine bir belagati haiz
dir! 

Memleketimizde katolik propagan
dasmm safhalarmdan bahsetm~tik. 
~imdi de protestanhk cereyamnm na
Sll uyandmldlgiru biraz gozden ge-;i
relim: Avrupada protest211hk ortaya 
~1kt1gi zaman Osman11 hiikfunetince 
bu yeni mezhebin salikleri katoliklik 
hamisi dii~mam hilkilmdarlara kar~1 
t~vik ve te~ci cdilmege IayJ.k gorillii
yorlard1. 

Degil o senelerde, daha iki asir son
ra bile bu mezhebin Osm!lnll tilkesin
deki h1ristiyanlara da sirayetle ecne
bi hilkfunetler i~in dini himayeye ye
ni bir serrnaye olabilecegi d~unfile
mem.i.titi. OsmanlI illkesinde protes
tanhk propagandasi. ancak on doku
zuncu asnn ilk senelerinde ba~~ 
tu ve en ziyade Ermeniler arasmda 
faaliyetinl idame eylemi~tir. 

Protestanllgm Ermeniler arasmda 
ne~ri ic;in sarfedilen gayretleri, yap1-
lan fedakarllklan buna kar~ gorfilen 
mukavemetleri, tecavtizleri Amerika 
protestan misyonerlerinden Dvvigh
tin elimize gec;en (Le christianisme 
en Turqiue au XIX siecle) isimll bir 
eserinden takib etmek bu yoldaki te
~bbi.isler hakkmda fikir vermek iti
barile bize faideli goriindii. (2) 

Bu eserde bu misyoner ~ nasil gt
r~digini, ne safhalar g~rilerek na
sll muvaff akiyete eri{;ildigini teferru
atile anlabyor ve bize pek ihtisar etti
gimiz ~u malumab veriyor: 

(Ingiliz, Rus incil cemiyetleri Er
menilerin mezheb i~lerine 1813 tari
hinde ilk defa ilgi g0stermege ba_,la
chlar. 1815 de Rus incil cemiyeti dor
diincii asirda ermeniceye terciime 
edilmi~ blr incllden Petersburgda on 
be~ bin niisha bastl; K::>:lktita incil 
cemiyeti iki sene sonra bundan iki 
bin, gene Rus incil cemiyeti yalmz 
(ahdi atikten) iki bin, 818 de ingiliz 
incil cemiyeti Venedikte Ermeni kol
lejind~ buldugu eski Ermeni dilinde 
yazil~ ahdi ceditten bin be~ yUz 
ni.i.shayi ucuz fiatle, bazan meccanen 
Ermenilere tevzi etti. 

Osmanll Ermenilerin ~ogu tiirki;e 
konu~tuklan i~in Rus incil cemiyeti 
1822 de bunlar i~in ahdi cedidi Erme
ni harfleri ve ti.irk~e dilile bastm:h. 
Bunu 1823 de ingiliz incil cemiyeti
nin ahdi cedidden bes bin, incilden . ' 
ii~ bin ni.ishasi. takib etti 

Ermenl ruhanJ reisleri 1823 senesi
ne kadar bu 1ncil dagitrnalanna ses 
~yorlardl. Bu tarihte Amerikah 
protestan misyonerler de faallyete 
b~ladllar. Eski ermeniceyi anhyan
br az oldugu ic;in misyonerler incili 
modem Ermeni diline terctimeye Er
meni patrikhanesinden miisaade iste
diler. Patrikrume reddetti. 

Amerika.n misyonerlerinin Ermeni
lerle ilk temaslan 1821 de Kudiiste 
Ermeni hacilerile olmu~u. 

[I] Paul Fesch: Coatantinopl: aux 
dernicrs jours d.Abdi.ilbamit. 

[2J Bu eser l 855 de franJ.;:caya 
teriime edilmi~tir. 

Ermcnistana Amerikan protestan 
misyonerleri gonderilmek bu tarihte 
misyoner cemiyetinin merkezi (Bos
tonda) kararl~tl. 

Amerik!l.lt misyonerler ilk defa Be
rutta iig Ermeni papaZllli protestan
llga meylettirdiler. Bu papazlar Er
meni merkezlerine mektuplar gonde
rerek protestanllk akidelcrine Erme
nilerin dikkat nazarlanru celbe ugr~
blar. 

Esas~n istanbulcb. Ermeniler nra
smda dini islahat fikirleri uyamyor
du. Ermcni mutefckkirlerinden Pe~
temalc1yanm mektebi bu fikirleri 

. tenmiye ediyordu. 

Pc~te~lc1yan Ermeni edcbiyatma 
vaklf, miidekkik bir zath. Kendisi 
protestan olmad.! ama sonradan pro
testanbg-J kabul edenlerin <;ogu onun 
mektebinden yeti~iler. 

1829 da Arnerika ecnebi misyon ko
mitesi Ermeniler arasmda «Allah ke
lamm1 ve dini hakikati» ne~e misyo
nerlerden Dvvight - eserin miiellifi -
ile bir arkada~m1 memur etti. Bunla
rm 1830 da memleket dahilinde b~ 
lad1klan tetkik seyahati bir sene siir
dii. 

Evvelce Berutta bulunarak tiirki;e
yi ogrenmi~. tlirk~eye dini kitaplar 
tercilme etmi~ olan papaz Goodell 
dahi istanbulda bir f:istasyon~ te~
ne memur ecllldi. 

:Misyonerler i~in muvaffakiyet an
cak ermeniceyi ogrenmege, Ermeni 
aileler arasma girerek A.detlerile ill.fet 
etmege, emniyet kazanmaga milte
vakk1f idi. Birdenblre protestan aki
delerini telkine kalk1~mak ~ilpheyi 

davet edecekti. En iyisi ilk himm~tleri 
terbiye ve tedris sahasmcia sarfeyle
mek ve Ermeni papazlarile dost ola
rak mekteb i:;;Ierinde onlarla birlikte 
gall~mak oldugunu bu misyonerler 
takdir ettiler. 

Goodell Ermeni patrigine miiracaat 

edcrek yeni sistem halk mektepleri 

a~mak hususunda yardmuru istedi, 
Patrigin vaclinden bir '¥Y ~1krnach. 
Misyonerler Pe~temalc1yan mektebin

de yeti.pnt~ miinevver Ermenilerle 

m ilnasebeti s1klS-?tmhlar. 

1833 de bu mektepten yet~ Sa

hakyan bir arkad~e birlikte Ame

rikalI misyonerlerin hizmetine g~. 

Bu misyonerlerin Bogazi~inde ~tk

lari bir mektebe ogretmen oldu. Fakat 
Ermeni Gregoryen ve Ermenl kato

lik papazlan birle~rek bu miiesseseyt 
kapattilar. 

(ArkasJ. var) 

Kirahk mobilyah 
konforlu apart1man 

Be1' oda, s1cak su, asansor; fev

kalade havadar ve manzarall. u~ 

ay i-;in biltiin mobilyasile kirallk

tir. Taksim top~u caddesi 2 nu

marah (UYGUN) aparbmam ka

p1c1Sllla mU.racaat. 

Montreoxde lmzadan evvel yap1tan son toplant1ya ait bir resim 
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lspanyada ihtilil biiyiidii, 
kan gOvdeyi gOtiiriiyor 
lhtillilciler Madrid iizerine yiirii

gorlar bazz ~ehirler ale§ ifindedir 
lngiliz ve Amerikan tebaas1 ve bir k1s1m sefaretler 

mensuplar1 lspanyadan c;1k1yorlar 

Cebeliittar1k 22 (A.A.) - Shamrock I 
barb gemisinden karaya ~lkan ingiliz
lerle, Amerikaltlar ve Frans:Izlar, gor
diiklerini ~u suretle hilillye ediyorlar: 

Malagadan aynld1gtm1z zaman J?e
hir, ate~ i~inde idi. Sokaklarda kan
lar ak1yor ve yerlerde bir taklm cesed
ler yat1yordu. 

Bu faciaya 9ahid olanlar, yilzlerce 
ki~inin Olmil~ ve binlerce adamm ya-
1 alanrru~ oldugunu ve bunlann ara
smd::i. bir i;ok da kadm bulundugunu 
ilave ediyorlar. 

Selille 22 (A.A.) - Endfiltis firka
SI kumandaru general de Llano, bu 
gece radyo ile bir teblig ne~retm~tir. 

Bu tebligde isyan hareketinin iler
lemckte ve yaytlmakta oldugunu bil
dirmektedir. Ayni teblig, Madrid hii
kumetinin ortaya yanll~ haberler at
makta oldugunu ve klyarncilann 
muhakkak surette muzaffer olacak
lanm ilAve etmektedir. Yine bu teb
ligde hillclmetin elinde bulunan harb 
gemilerinin Tancada hi~ bir ~y ya
pamam1~ oldugunu ~Unkii komiirle
rinin tiikenmi~ bulundugu beyan 
olunmaktadlr. 

CEUTA ~EHRi BOMBARDIMAN 

EDiLDi 
Oran 22 (A.A.) - Hiik11mete sachk 

dOrt ispanyol barb gemisl, diin Ceu
tayi bombard1man etmi~r. ~ehrfn 
bataryalan, bu bombardlmana muka
belede bulunmu~tur. Kesif bir top~u 
dilellosundan sonra gemiler ~ekilm~ 
tir. 

Saat 14 de bir tayyare Ceuta fuleri
ne gelerek ~hre bombalar atnnF. 

Asiler, ispanyol Fasmm her tara· 
fmda vaziyete hakim bulunmaktadlr
lar. 

. Fransa hilkfuneti, hudud boyunda
ki kuvvetlerini arttinm~tir. 

Tanca 22 (A.A.) - Tanca liman 
reisi, Ceutadaki A.slier karargarundan 
bir telgraf almi~tlr. Bu telgrafta bt
taraf gemilerin limaru terketmeleri 
istenmekte ve k1yamcllann halen 11-
manda demirlemi.!JI bulunan hiikfune.. 
te bagh kalm1~ ispany•l barb gemi
lerini havadan bom.barchman etmek 
niyetinde olduklan ilave olunmakta
dlr. Komilr yoksuzlugu, bu gemilerin 
Cad.ix ve Algesirasa giderek buralan 
bornbardlman etmelerine mAni ol
maktadlr. 

Beynelmilel mmtakadaki konsolos
lar heyeti, vaziyet hakkmda miizake
relerde bulurunak iizere bir toplantl 
yapmaga davet edilmi.,tir. 

HOKil'METiN ~1DDETLt 
TEDBiRLERi 

Madrid 22 (A.A.) - Hilkumet, bu 
gece bir kararname ne~retmi1?tir. Bu 
kararnameye nazaran halkc;Ilar cep
hesi azasmm hepsine silah. ~ 
hakkl verilmekte ve rejime d~man 
olan biitiin memurlar memuriyetle
rinden azledilmektedir. 

Madrid 22 (A.A.) - Havas ajansm
dan: Asuerin uzun zamandanberi ha
:mlanu., olduklan plAnm ne oldugu 
yavq yav~ meydana ~lkmaktacl.lr. 

Bu plAn, etraftan paytahta dogru 
bir yilriiyiif yapmaktan ibaretti. An
cak bu plAn klsmen suya d~~tir, 
~ft Asiler, hiikfunete sadlk kalnuf 
olan hava kuvvetlerile sivil muha.fu
lann milza.heretinden mahruhl bulu
nuyorlardl. 

Dtger taraftan, A.sllere iltihak etmif 
olan bir taknn efradm zabitleri tara
fmdan aldatl~ olduklan ve .zabit-
1erlnin kendilerine cumhuriyetin teh
likede oldugunu soylemi~ bulupduk
lan anl~aktadlr. Filvakl bir ~ok 
ahvalde halkgllar Milisi muzafferiyet 
kazanll' kazanmaz gamizonlar bu Mi
llslere iltihak etm~Ierdir. Bugtin de 
mttcadele, gorillmem~ bir ~iddetle de
vam etmektedir. 

Bu isyarun verecegi neticelerin ~lm-

diki rejimi ellerinde tutanlann tah
ntinle1inin !;Ok fevkinde olacagi zan
nedilmektedir. 

PORTEKizDE DE VAKA QIKMASIN
DAN KORKULUYOR 

Londra 22 (A.A.) - Diplomasi ma
hafiU, ispanya vekayiini biiyiik bir 
dikkatle takib etmekte ve bu vaka
yiin Portekizde akisler has1l etmesin
den endi~ eylemektedir. 

Filhakika bu mahafil, ispanyol halk
~1lar cephesinln asilere kar~l kazan
nacaklan bir rnuvaffak.iyetin Porte
kiz sol cenah mensuplanm Carmona -
Salazar hillillmeti aleyhine f aaliyete 
giri~ge te~vik etmesi muhtemel ol
dugu miitaleasmda bulunmaktadlr
lar. 

Aym mahafil, halihazirda Portekiz 
sulannda :inglliz harb gemilerinin 
malik olduklan imtiyazll rejimin, 
Portekiz hiikt1metinin sol cenahm 
tazyiki ile ylkllmasi takdirinde, tehli
keye dii~mesinden korkmaktachrlar. 

BARSELONDA iSYAN 

Hendaye 22 (A.A.) - Dola~an bir 
~yiaya gore Barselon garnizonu, 
isyan et~ ve hiik:frmet yeniden 
Madridden takviye kltaati istero1'tir. 

AsiLER MADRiDE 1LERL1YORLAK 
LoJUtra 2% (A.A.) -Beater ajaDSl

nm ognncligine gore, ti~ bi ordu, 
bugiin Madrid iizerine ytiriimektedir. 
Bunlardan birisi Pampelumeden di
ger ikisi de Algesiras ve Cadixden 
gelmektedh. 

Asiler, yalmz ~imalde taraftar ka
zanmaktadJrJar. Cenupta vaziyette 
kararsizhk vardlr. 

Kirk be~ eyaletten ondan fazlast 
asilerin eline g~~tir. Bu eyaletler, 
Valladolid, Saragosse, Tolede, Hues
ca, Vittoria, Burgos, Sego~·ia, Cordo, 
Cordou ve Sevilledir. 

AStLER SEFERBERLiK iLAN 
ETTiLER 

Madrid 22 (A.A.) - Dahiliye na
zmnm bildirdigine gore Saragosse 
be~inci firka kumandaru A.si general 
Cabanellas, 1935 - 1936 sllllflanna 
menaup biitiin efrad hakkmda umu
mt seferberlik ilin et~ ve kendile
rine hemen buglin ~ra gitmek 
emrini ve~tir. Hillclmet, bu emri 
asilerin muvaffakiyetsizliklerinin bir 
delili suretinde tefsir etmektedir. 

HiikUmet, bu sabah A.silerin biittin 
ispanyada hezimete ugratJlm1' ol
duklanm yalmz Sarosse ile Seville 
ve Valladolid mmtakalanrun istis
na te~ etmekte ve buralarda hil
kt'.lmet kuvvetlerillin miicadeleye de
vam eylemekte olduklanm bildir
ll14itir. 

Bugiln Madridde sillcln hiikfun 
silrmektedir. Sokaklarda milislerden 
pek az e!rada tesadiif edllmektedir. 
c;iinkii bunlann ekserisi, lsilere kar-
1'1 harp etmek uzere Saragosse, Bur
gos ve Tolede'e sevke~lerdir. 

Barselonda da siiklln hiikfun siir
mektedir. Orada hiikfunet vaziyete 
hAkimdir. 

TANCA MINTAKASINDA 

Tanca 22 (A.A.) - ispanyol hil
kftmet fil08Uilun bilyfilt b1r klsnu, diln 
alqam saat 19 da Tancadan hare
ket etmi~r. 

Asi lruvvetler kumandam general 
Franco, hti.kftmet gemilerl Umam 
terkedemedigi takdirde Tancaya ta
arrnz edeceiini tehdid makammda 
bildirml.,tir. 

Bunun tizerine ispanya konsolosu. 
gemi kumandanlanndan Tancanm 
bitaraf vaziyetine hale! gelmemesl 
ir;in liman1 teketmelerlni rica etmit
tir. Kontrol komitesi, !ngillz, Fran
s1z ve italyan bahrlyelilerinin konso
loshaneleri muhaf aza etmelerine ka
rar verrni~tir. 

Ast kuvvetler, Tanca mmtakaSI hu· 
dudunda kamp kurmm;lard1r. 
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Her aqam 
bir hikiye Bagan due/lo edigor 

. 

istanbulda erkekler arasmda bir
birlerini dilelloya davet etmek moda
llDln allp yilriidugu fU maiarda 
Mac;ka, Taksim, Ayaapqa salonlann
da mutb.if bir haber aiJroan ai1D 
doIAf'D8ia baf1ach: 

- Ferhunde, Macldeyi diielloya da-
Yet e~ ... 

- Aman demeyinlz .. sebep? .. Fer-
hunde De Macide pek can ctger dost-
tular ... 

_ Sebep mi? Gayet miihim·.:· -~i
nema arttsti Giistav Frohlih yuzun
den aralannda bir miin~ c;1k
nu~... Ferhunde cGiistav Frohlihin 
burnu c;irkin .. > de~, halbukl Macl
de hayalen GUstav FrOhlihe mettun
dur. Sevgilisinin bOyle cc;irldn> diye 
tahkir edilmesine Iaznn~. tlpkl roman
larda sevgillsinin tahkir edilmesine 
m\isaade etmiyen kahram8.1l ftivalye 
ler gibi eldivenlerini yiiz\ine vurarak 
Ferhundeyi kahramanca diielloya da
vet et~ ... ~lmdi dogu~ekler ... 

Hakikaten Ferhunde ile Macide gi
bi iki can ciger arkada~n birbirlerini 
duelloya davet etmelerl bir mesele ol
mu~tu. Bir kere nerede dilello ed~k
lerdi? .. Memleketin kanunlan duel
loyu yasak ediyordu ... 

Macide: 
- Avrupaya gider dogiifiiriiZ.. di-

yordu. Ferhunde israr ediyor: v 

_ Muhakkak romanlarda oldugu 
gibl Bulonya ormanmda dog~meli-
yiz ... Oldu olacak dilellomuz tam ol-
IUn .. . 

Bu ~ten asll zararll c;1kan Macide
nin kOC8.Sl Sermeddi. ~imdi bOyle 
hic;ten bir kachn inad1 fc;in ~ gilc; b11'8.
k1hp Parise gitmenin 8lJ'BSl nuydl? 
Bilhassa ooyle buhranh gilnlerde. Ser
med kansm1 bu ~ ne kadar vu 
~irmek tstedi lse olmadL Maclde: 

- Benim ,,erefim var ... Dilellodan 
Taz gec;emem ... diyordu. 

Macide ~diden silAh tallmlerine 
~amak fstiyordu. Bir tlhc; buldurt
tu. Koca.si Sermede· 
_Ko~ .. dedi, kuyumcuya git .. . Bu 

lnhcm sapma bir kac; pirlanta i~let .. 
bJr de yakut koydurt. 

Sermed telAfla: 
- Aman k8.i1ctlml·· dedl, senfn dft

ello edecegm klhcm sapma ldm baka-

eak? . 
_ Olmaz, olmaz ... Dost var, du~ 

man var. Ben Adi bir klhc;la dtiello 
edemem ... Sen git i~et ... 

Sermed kuyumcuyu boylamaga 
mecbur oldu. Bir yandan da bu dtiel
lo Adetini ~lkaranlara i~inden kiifilr 
edip duruyordu. 

Llkin dilello hazir1Ig1 bu kadarla 
da bitmedi. Mademki diiello i~in Av
rupaya gidilecekti. O halde tuvalet 
llzimch. Dd kadm dtiello hazlrhltn
da blrbirinden qati kalmamak fc;in 
terziden terziye, fapkacldan ppbcl
)'a k~yorlarch. iki tarafm koca
lan da bu dtiello yilziinden harab ol
DlU'1arch. Kadmlar: 

- A diiello hambii .. dosta d~ 
na karfl Jru~ diifemeyiz ya.. .. 

Diye elbise iistiine elbise, f&pka us
tilne ppka, iskarpin iistilne iskarpin.. 

Nlbayet btit iln bu hazlrhtlan bfr 
de Avrupa seyahati takib ettl. OOello 
ytiztlnden bayanlar kekl .. 
~imdi dilello yasak olmlyan bir 

memlekette idiler ... ~dler filan ka
rarlqtmlnu~. Fakat Macidenin la
hca ~~ ratmen Ferhunde de 
tabanca ile !:&hf1D1ft1. 

- ine dilello tabanca Ue olacak ... 
diye mar ediyordu ... Cfulkil Ferhun
denin enf es bir tabancasl varch. ~pt 
pirlanta 1'}emell blr tabanca ... Sill
hmm pirlantalanm gastermek i~ln 
ara 11ra tabancasuu namlusundan, 
yanl ters taraflndan tutup rakibeslne 
oyle gasteriyordu. 

Nihayet diiellonun tabanca lle mi 
yoksa klb~la nu olmasllll kararl~tir
malt i~in havaya para attllar... Pa
ranm Tura taraf1 geldl. Yani dilello 
tabanca ile olacak ... 

Macidenln cam fena halde s1k1ld1. 
Plrlanta i~emell klbc1m kullanarm
yacaktI. Sonra klh~la dilelloya ~
~ken ka~ kere kar~1smdaki koc~~~l 
kaba etlerinden yaralam1~. Butun 
bunlar ~di havaya gitmif$tl. Dilel
lo tabanca lle olacaktl. 
~idler mesafeyi tayin ettiler. iid 

kadm kar~ kar~ya durdu. Ferhunde 
soguk kanll oldugunu gostermek i~in 
'8hitlerinden birine: . 

_ Buraya gelmi~en eks1klerimi 
tamamhyayim.. diyordu, burada bir 
1Avantac1 varchr. i;wmretl d\inyaya ya
yilmlfbr. Bunun kolrularmm iist\ine 
yoktur... DftellOdan aonra gidip ala
caq1m .. 

Mecldeye bir korku geldl. 
Eger duelloda yaralamrsa demek bu 
me¥ior 1Avantac1dan yalmz Ferhun
de IAvanta alacak, kendisi alamiya
caktl. 

Tam o esnada: 
_Ate, .. emri verildi .. 
Fakat ayni saniyede de ild kadmm 

arasmda zip zip s1c;nyan kocaman bir 
kurbaga .•. Kahraman kadmlar: 

- Aman ADall.. dl,e ~ 
Bir yandan ~larten blr yandan 
da farkmda olmlyarak sap sola atef 
ediyorlarch. Onlar atef ettik~e etraf
tan feryadlar kopuyordu. 

Nihayet kurbaga kayboldu. A~ 
kesip birbirlerine bakblar. Kim klmf 
yaralami¢1. LAkln ikis1 de sapasat
Iamch. YalmZ atbklan kfillunlarla 
btitiln ~idlerl yaralayip yerlere ser
mif1erdi. Ayakta bir tek adam kalma
mi~i. Agllyarak birbirlerine sanlch· 
lar: 

- Ah Macldecilfm .. 
_ Ah Perhundedllm ... Bllsen sent 

vuna~ ne kadar vicdan azabl ~ 
kecektfm.. 

Macide: 
liv1'"' beni teselll et - Pek slnfr J»AA•• 
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- Evet. Ma.dona killsesinin Rmin 
btmda gomiiUl olan bef BSll"hk mO.
eevherler ve ldlpler dolusu altmlar 
burada sakhdir. 

Yunua rets Valonah rakkaSenln mii
balagah sOzlerine jnmmak istemedi
li ic;in sadece gilliip g~lyordu. 

Ragoza gOzlerlni T(lrk kaptanma 
dlkeret lllve etti: 

- Benim sOzlerlme tnanmamakt& 
"•••-•---- I 'l:t..1.ftt m1nu muhakkak ~z . .:_,or- :• 
bilin ki, Madona kiltsesinde gomiill.A 
Olan defineler arasanda beDim ecda
dundan alman altmlar da yarcbr. 
-er bunlardan allemize alt olan 
kurm1ru ban& tesUm etmeyi 'f&deder· 
len, sana bu detinelerin giz1i yolunu 
l&terebilirim! 

Yunua reis tahkaha Ue gilldil: 

- Senin gibf orta mah bir kadmm 
ecdac:hndan miras olarak ahlA.ks1zllk-
tan ~ ne kalabillr? Haydt b1rak 
fU gevezellkleri de bana ~dan blr 
tas meat silt buldur bakayim ... 

Ragoza :asrarla anlatmaga bqla
lru~1: 

- Ben bir Amavut beyinfn t.onmu 

ldtm. F.cdad1m Venediklilerle yillarca 
barb etmff. G\intln birinde Arnavut
lan mallQb eden Venedikliler Avlon
ya sahillerinde klymetli ne varsa hep
sinl abp Lezinaya geJmifler.. ve ~a
dona ldllsesin1n bodrumlanna gtim-

mttfler. . 
_ Neden venedige gotiirme~ 

Jer? 
_ Mevsim kif llnif. Flrtma ve kor-

1&11 endifesi mAni olmUf. 
_ Peki, daha sonra gotilrmege de 

m&n1 mi vardl? 
KWse heyetl bu servetin iizertne 

oturmak ic;in f(>yle blr masal ~ydur
mUf: Gtlya blr gece Bazreti Isarun 
ruhu killsede goriinmiif.. papazlara 
bu servetin g0milli1 olarak ldlisede 
kalmMJDJ tavsiye etmi(I. Papazlar me
seleyi papaya bUdirmif1er. Papa da 
papazlann f1krin1 kabul ettigt i~ln. 
bu servet BSlrlarca kilisede gomillil 
kalmlf. 

Yunus reis mesahn hakikat oldu
iuna inanmaia baf1amlftl. 

- Peki, dedi, oradaki defineyi bu
lursam, onda birini sana verecegun.. 

AK,AM 

S1hhl BALSAMIN Kremi 

G0lEUi61N 
SIRRI 

&mer, IUlflD, lnunral her tene 
teYafuk eden gilselllk kremleridir. 
Slhhl usullerle lumrlancbgmdan 
cildi besler ve bounaz. ~ii, leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kimilen 
giderir. 

4 ,,ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece 

l~in pembe ren1di 
2 - Krem Balsamin yapu giln

dilz i~in beyaz renkll 
3 - Krem Balsamin acabadem 

gece i~in 
4 - Krem Balumi11 acabadem 

gilndtiz ·~ 
Kibar mahfillcrin takdir De kul-

lancbklan yegine SJhbi kremlerdir. 
:INGtJJz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 
llamit: Meeeani niimunelikler 

tti.kendifinden 20 temmm 936 ta
rihlnden soma plecek talepna· 
melerin .ls'afl bbO olanuyaeaiuu 

aneylerls. 

AK~AM 
.._ Ucnllerl -ftr~ •cuM 

sENEUK 1400 1mnt 2100 lmrup 
6 AYUK 750 • 1450 • 
3 AYUK 400 • 800 • 
I AYUK 150 • -

·~-,--- ~ ~ m.a.Jel41Wen l9ii.elllf 
'600· elb qlJia 1900. lo 

•'rbit 1000 kunaftur. 

A dret tebclili i~in yimli b., 
kunatluk pul s6ndermek llztmdir. 

Cemaziyelevvel 3 - RuzuhJZJr 78 
S. 1-k Ctlnet Otte lkindi Akpm Yalsl 
F. 7,3 8,12 •US 8,43 12.00 2,SI 
v. 2,39 4,47 12,20 16,18 19,36 21,30 

Ferhunde .. dlye aghyor, arkada.pru 
kucakhyordu. Mini mini mendlllerlle 
g0zlerlni sildikten sonra Maclde: 

- Haydt, dedi, o senin dedilin IA· 
vantac1ya gidelim.. (Bir yiltbs) 

razi mwn? 
- SOziinilzde durursaruz, elbette 

razi olurum. Fakat, blr ~la o gizll 
yolu gtisteririm size! 

- Nedir Ff;m? 
- Killsede deflneyl meydana ~1-

kanhktan sonra beni de buredan ka
~1racakslruz! ~kil bu hAdiseden 
sonra papazlar bent Lezinada bir giin 
bile y&.fatmazlar .. 

- Hakkm var, Ragozat Seni istan
bula got\lriirilin.. benimle beraber 
gellrsin, degll mi? 

Ragoza sevindi.. 
i~ini c;ekerek onilne bakt1: 
- Gellrim .. 

••• 
GtzlJ YOLDAN GiDERKEN •• 

Yunus reis o giin gemisine don
m~u. 

Ertesi sabah erkenden Ragoza ne 
bul°'8Caklar ve kWsentn gizli yolun
dan glderek defineyi meydana ~ 
caklarch. 

Gemiye Lezinamn mis kokulu fa
raplan yilkleniyordu. Yunus rets bu
radan epeyce erzak ta almlftl. Kara 
yelkenlt enginlere ~llu'sa hf~ Slku1b. 
c;ekmiyecekti. Hele ldlisedeld define 
ele g~. Yunus reisin arb.k mrti 
kolay kolay yere gelmm:U. 

Yunus: 
- Akhmi 'ba.pma topladlm.. bun

dan sonra elime gec;irecelim servett 

Yirmi sene ~1nde 
neler olmuf? 

Alb gen~ ve istikballeri parlak k1zdan 
be1i feci 1erait alt1nda olmii§ 

Nevyorkta cereyan etmit olan garip 
bir aergiizC§t, Amerika gazetelerine mev
zu tctkil ediyor. Bu hadiaenin kahrama
ru Amerikanm en maruf tiyatro mubar
rirlerinden biri olan ve ayn1 zamanda 
biiyiik bir tiyatronun bqanda bulunan 
madam Ekatrin Umberttir. 

Nevyork T aymia gazeteainin zab1ta 
muhaniri, bu hususta tu tafailib veri
yor: 

Broadvray caddeaindeki en biiyijk 
lokantalarmdan birinde, alb kitilik bir 
masada yalnlZ batana yemek yemekte 
olan bir kadm gordiim. Bu kad1n bun
dan yirmi acne evvel 2 haziran 1916 da 
vermif olduiu .Oze aadak kalmalc iati
yordu. Madam Limbert, aiyah ipekli 
bir tuvalet giymif olduiu halde lokan· 
taya l(irdi, Metrodteli 7anma ~rarak: 

- Alta aervis hazirlay1n1Z emrini 
verdi. 

Metrdotel derhal bu emri infaz etti. 
Madam Limbert alt1 kitilik masa11 .ha. 
zirlayan garaonu ~i1rarak: 

- Bir tite pmpanya ve alb bardak 
da getir. 

Garson pmpanya ve alt1 bar-
daia da getirdikten sonra madamm em
rile pmpanya titeSini ~rak aha bar
daii doldurdu. 

Aradan bir aaat g~ olduiu ltalde 
diier bet davetlinin gelmemesi Metrdo
telin hayret ve merakuu mucip olmuttu. 
Bu bdm deli miydi) Eier MetrdoteL 
bu maruf tiyatro mubarririni tan11M11111 
olaaych ~ldll'llUf olduiuna laUlunede
cekti. 

Madam Limbert, ~ iatifini bozma
dan muan1n bir kenannda davetldedai 
belder sibl bir vazi,.ette oturuyor ve 
g0zlerini bp1dan uzaklqbnn1yordu. 

Bir aralilt Metrdoteli yan1na ~iara
rak aordu: 

- Eskiden Sesil lokantas1 burada 
deiil miydi) 

- Evet madam!. 
Madam Limbert, bu auali Metrdo.. 

tele 80farkea ~~ pied 7•••k 
r.tiJ'o~ Mad.ma UlnbertiD aec
mife aid l>ir habnaal bundan yinni 
une evvel bet giizel artiste ver
mit olduiu .Oze aitti. 0 sece bu bet ae
vimli artist, fakir bir aabc1 kadm1n ctra
fm1 sarRll§lar, kcndisine yard1m ctmek 
maksadile otcberi aatm ahyorlard1. 

Bir arahk ihtiyar sahc1 kadm gogiis 
g~irerek: 

- Ben de yirmi y1l evvel sizin gibi 
gen~ idim, giizeldim. Tiyatro sahneain
de mutena roller oynard1m. F akat 1sb-

ve eaatte bulupnak i~ l>1rbmnc. rande
vu vermelerini teklif etti. 

- 2 Haziran 1936 geceainde Ina 
aaatte hepimiz burada bulUfllCaim te 
hayatun1n birbirimize anlatac:ailz. c;o
cuklar. buna .Oz veriyor muaunuz) 

0 aarada madam Lambert de ~iye 
ainnit bet artistin bu muhavereaini din
lemit. o da bu and1 ~itti. Fakat b
der bu alb een~ ka~m1n bu anch yirmi 
.ene aonra yerine setirmelerine mani 
oldu. <;unkii bu and1 eden alb ~ b
dmdan ancak biri hayattachr. Diierleri 
olmiittiir. 

Bunlann olumii, mubtelif feci fUl)ar 
albnda vuku bulmuttur. Bir defa ha 
and1 ilk olaralr. ortaya atan Marta Mans
feld ainema 11ldm olmut ve b1r filim 
~virirken feci bir tekilde yanarak oI
muttiir. Bu kaza ,Oyle vuku bulmuttur: 
Re1iaor, filmi ~virirken Martayi, bir ka
pman yamna yerlettirmifti. Marta ealci 
zaman fakirlerinden birinin roliinii oy• 
narken dantelih elbiaeleri bir kO..de 
aigara ~mekte olan bir figiiranm •ttaii 
kibritten birdenbire tutu1tu. Valua 
diger arkadaolan, Martanm tutut n 
elb"selerini .Ondurdiiler. F-1tat viicud • 
bir ~ok yerlerinden yand1ia cihetle, r 
ka~ gun sonra hastanede feci 18braplar 
i~inde can verdi. 

Gene bu andt ~mit olan alb arkad• • 
tan Lilian Tahaman 21 mart 1934 
aenesinde ~hlttan olmdftiir. Bu oliim. 
artiatin paruaz kalmumdan ve .efalr.e 
diipneaiaden ileri eelmemifm. Billb 
I Jliamn ba•bluda muaznm hir ..,. 
veti varcb. .fakat harp zamanlanrada 
sayri tabil fitmanlamaia batlachii ci
hetle. endunuun tenuiibiinii mubafua 
etmek i~in a~lik pehrizine ba1l•Dllf v• 
fazla zayaf dii§tiigunden olmiittiir. 

Oliv T omaa nammdaki ii~iincii ar
tist, Pariate, yanl11hkla veronal ic;mit ve 
zehirlenerek hayata goziini.i yummuttur. 

Fifi Alaolba gelince, iimitaiz bir qk
tan ugrad1ia inkisar ncticesinde kendu::i 
~kiye vermit ve delirerek olmiiftiir. 

B J Mi .e111tw 11-.r •fabate d ..... 
ve bir sece Nevyorkua biiyilk barlann
dan birinden ~karken eski lplun1n bir 
kOteden viicudunun mubtelif yerlenne 
mktiit rovelver kurtunlan altinda cma 
vermiftir. 

lite bulutma andaru ~n bu alb sen~ ve 

aiizel kadmdan betinin feci ikibeti bu
dur. Bundan dolay1d1r ki bir inaanm 
yirmi acne aonra i~in deiil, yirmi sitn 
sonran i~in bile randevu vermai 
gii~tiir. 

raplar ve mihnetler beni ~oketti ve bu- A K B A 
ailnkii iakelet haline koydu diyordu. Ankarada her dild

6 
gazete 

l.btiyar kad1n1n bu .Ozleri, bu bet ar-
tist iizerincle derin bir intiba b11akm1tb mecmua ve kitaplan blltlla 
ve yinni sene aonra kendilerinin de bOyle mektep kitaplan Ye lartasiyeJi 
bir vaziye)e dilfecekleri ihtimalini alul- acm olualc A K B A m:teae-
Ianna getirdi. Bu bq artietin en gen~ aeleriade tedarlk edebiliniail. 
ve aevimlisi olan Mart Mamfeld, arka· T elefon : 3377 
dqlanna yinni sene aonra ayru gilnde ...... ••• 

ne P•lara kaptirae&gun, ne de pa
di~a. ci1konce kendi kilpiinii dol
durmaga ~~. ogwl> Diyen babamm 
ruhu fad olsun. Bundan sonra onun 
dedlgt gibi davranacag1m. 

Dlyordu . 
Ertesi sabah .. 
Ragoza g(inef dotmacfan yola ~lk

Dnft1. Yunua reis giilel rakkUeyl kill
senln arka yolunda bekllyecekti. Tam 
vaktb]de bul~~-

Yunus reis Valona dilberini gijrttn
ce sevindi: 

- Beni aldatnuyor. SOziinde dur
m~, gel.mif. Zaten bu 1fe ben de inan
dlm. Bayle eaki ve bilytik kiliselerin 
bodrumlannda ild ,,,ey eksik olmaz: 

SilAh ve define. 
Tilrk kaptaru kendi kendine aoyle

nerek gen~ kadmm yamna sokuldu: 
- Papazlar bu saatte uyamk deill 

midlrler? 
- Uyamt olsunlar .. bizim onlarla 

al1f 'Yerfflmiz yok. Bu saatte papaz
Iann hepsl ldUsenin mihrab1 &liinde 
ibadetle mef8U!dtir. Bodruril katma 
inmek i~in bundan daha milnasip blr 
r.aman olamaz. 

- Dotru d~ilyorsun, Ragozal 
Haydl yilrii bakahm ..• 

Kirk eW ac:hm kadar 9altllk blr yol
dan ytiriiyerek dar blr ~idin onilnde 
durdular. 

- t11te buradan q&.giya fnecegtz .. 

- Pet Ali .. inellm. 
Ragoza atlacb .. Yunus rels onu • 

kib etti. ~imdi merdivenli bir patika· 
mn il.zerinden yliriiyorlardl. 

Yol uzachk~a derlnle,iyor ve 1dllse 
biraz daha yakmdan g0riiniiyordu. 

Belliydl k1 kilisenin gizU yolunda..11 
gidiyorlarch. 

Nihayet karanhk bir debllztn Oniln• 
de durdular. 

- Buradaki basamaktan athyaca
flz. Ote tarafta definelerin bulundu· 
«u mahr.enler varchr. 

- c;abuk geldlk, Ragoza! 
Atlac:hlar .. mahzene dalchlar. 
Papazlann sesleri ifitlldi. 
Yunus reis sordu: 
- Duaya baflam1f1ar .. 
- Ded1m ya size. Defineleri arqti.. 

rahm hemen. Bana vaktile kiJlaeden. 
~bbesthlatipkac;anbirrahfbaHyl• 
miftl: cild taf arasmda bir demir 
kapak vardlr, ifte b{ltQn mHJradda 
mttcevherler orada medtundur.• 

- Ben bu 8d ta.fl giSrdilm, Rago
zal Definel~ ~buk kavu,acaiJs 
tiyleyse .. 

- Bah, ifte ben de demir kapatl 
kqfettim. 

Yunus reis kapagi zorladl. ~ 
di. 

Ragom, reisin kulaima flSlldada! 
- Klrahm kapall. 
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UM BARA 
0 
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1000 
VEREN 

TAR LAD IR 

Ankara Valiliginden: 
Stadyum ve Hipodrom alanmda kullamlmak iizere bir traktor ile al· 

ti adet ~im makinesi 30/7 /936 tarihine rasthyan pertembe giinii saat 
16 da Vilayet binasmda toplanan Daimi enciimende ihalesi yap1lmak 
ilzere kapah zarf usulile eksiltmeye konmuttur. Ke~if bedeli 5 bin li· 
radan ibarettir. Muvakkat teminat 375 lirad1r. 

lstcklilerin teklif mektupl.irmt, teminat mektuh veya makbuzlar1 ve 
Ticaret odas1 vesikalarile birlikte ihale giinii saat 15 'e kadar Vilaye 
Dnimi enciimeni reisligine vermeleri laz1md1r. Eksiltme evrak1 viii.yet 
naf 1a miidiirliigiinde goriilebilir. (1723) (3961) 

ekaletinden : 
1 - Ankarada Askeri Baytar mektebine bu sene sivil lise mezunu 

olmak ~artile 14 talebe kabul edilecektir. Taliplerden n'ag1daki vas1f-
lar aramr. · 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
B - Ya~lan 18, 21 olmak. 

C - Tiirkiye Maarif liselerini bitirmi' ve olgunluk imtihamm ver
mit olmak. 

D - Biinyelerinin tam s1hhatli vc askerlige elveritli oldugu askeri 
11hhiye heyetlerince tesbit edilmek <cTam te~ekkiillii Askeri hastane· 
lerce». 

E - Kendilerinin ve ailelerinin hiisnii halleri zab1taca tevsik edil
mek. 

2 - Bu vas1flan haiz talipler miiracaat istidalarma 'u kag1d ve ve-
aikalar1 baglarlar. 

A - Niifus ciizdam veya resmen musaddak sureti. 
B - Musaddak sihhat ve afl vesikalar1. 
C - Mezun oldugu lisenin tahadetnamesi veya musaddak sureti. 
D - Kendisinin ve ailesinin hiianiihali hakkmda fotografh zab1ta 

ve1ikas1. 

E - Mektebe kabul edildikten sonra Askeri kanun, nizamlan ka· 
bul ettigini nahk velisinin ve kendisinin birer teahhiit senedi. 

F - Selisiilbevil, gati nevbati ihtiliciye, sar'a ve sairiilmenam has
tahklarile malul olmad1klarma dair velilerinin noterlikten tasdikli te
ahhiitnameleri. 

Bu gibi hastahklardan birile mektebe girmezden evvel malul oldugu 
sonradan anla{.1lan talebe mektepten ~1karhhr ve o zamana kadar 
mektep masraf1 velisine odettirilir. 

3 - Kay1t i<;in miiracaat yerleri Ankarada Yiiksck Ziraat Enstitii
siinde «Askeri Baytar Talebe amirligi» istanbulda Haydarpa~ada» 

«Askeri Baytar tatbikat mektebi miidiirliigii»diir. Ta~ralardan talip 
olacaklar 1, 2 inci maddelerde bildirilen '"evrak ve vesiknlan tamam 
olmak ~artile bulunduklan yerlerdeki Askerlik ~ubcleri vas1tasiyle di
leklerini M. M. V. Baytar i~leri daire5i reisligine bildirebilirler. 

4 - Aramlan vas1f ve ~artlari haiz talipler imtihnna tabi degildir. 
Kabul miiracaat tarihi ve sirasma gore ynp1lacakttr. Miiracaat miid
deti eyliil 936 iptida ma kadard1r. F"-kat 14 tamam olunca kay1t mu
~melesi daha evvel kapanacakhr. Taliplerden lise ~ehadetnamesi iyi 

der _cede olanlar tdcih olunur. 

5 - Kay1t muamelesinin kapanm smdan sonra kabul edilenlerin 
isimlr;;ri yine gazetelerle ilan olunacaktu. (77} (3916) 

• 

-
' .. -.--. 

Sac;lann koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmcsine mani olur. Kepckleri 
izale eder. Ne~viiniimas1m kolay
la,llrarak hayat kabiliyietini artt1· 

nr. Latif rayihali bir sa<; eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANE.SI 

BEYOCLU - lSTANBUL .. 

istanbul i.ic;iincii icra memurluiundan: 
Ferikoyiindc valide <;e~mesi 74 No. da 

mukim iken halen ikametgah1 mec;hul o
lan Dimitri Bayramogluna: 936/165 5 

Istanbul ii<;iincii icra memurlugundan: 
Zabel ve Avraman Istanbul asliye dor

diincii hukuk mahkemesinde alcyhinize 
ikame ve istihsal eyledigi 24/ Ni.san/936 
tarihli ve I 5 7 No. lu ilam ile Pangaltida 
eski ~ayar yeni nalbant sokagmda eski 
9 yeni 14-1 5 numarala evvelce ah1r ha
len arsaya konan haczin fekkinc ve on 
lira kiisur kuru~ mahkeme masrafmm tah· 
siline karar verilmi~ ve mezkur ilamm 
infaz1 ic;in icraya konarak tcbligi laz1m 
gelen icra emri mahalli ikametinizin me<;· 
hul olmasmdan dolay1 yirmi gun miid
detle ilanen tebligat ifasma karar veril
mi§ oldugundan bu miiddel ic;in de bir 
itira;i:maz varsa 936 1655 dosya numa
rasile daireye gelerek bildirmeniz lnz1m· 
chr, aksi surettc ilam hiikmiiniin infaz o
lunacng1 il5nen teblig olunur. 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba~ka her giin ii~ten sonra 
Crgaloglu, Halk f1rkas1 kar~1s1, 

Zorlu aparhman No. 2 

i..--......:J 0ROLOG - OPERA TOR 'l!!mll:~ 

Or. FUAD HA iD BAYER 
Haydarpa~a Niirnune Hastancsi idrar 

yollan hastahklan miitehass1s1 
Tiirbe Mahmudiye caddcsi No. 10 

23 Temmuz 1936 

Miisabaka imtihan1 
.. 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan : 
Bankam1z muhtelif servialerinde ~ahtd1r1lmak iizere miisabaka 

ile yiizer liraya kadar ayhkla liizumu kadar memur almacaktir. 
Miisabakaya girmek i~in liseleri veya Ticaret liselerini veyahut 
Galatasaray liseai Ticaret k1amm1 bitirmit olmak ve 18 den &f&g1, 
yinni betden yukar1 yatda bulunmamak laz1md1r. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arand1g1, ve neler
den imtihan yap1lacag1, Ankara, Istanbul ve Izmir Ziraat Bankala
nm1zdan elde edilebilecek fartnamelerde yaz1hd1r. Miisabaka 
6/8/936, 7 /8/936 per,embe ve cuma giinleri sahah1 saat 9 da An
kara ve Istanbul Ziraat bankalar1nda yap1lacakhr. 

istekliler aramlan belgeleri bir mektupla birlikte en son 28/7 / 
936 sah giinii akJ.amlna kadar Ankarada Ziraat Bankasi Memu
rin Miidiirliigiine gondermek veya vermek suretile miiracaat etmit 
bulunmahdirlar. (4145) 

Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

1 - Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin bir senelik henzin ihtiyac1 olar. 
150-200 teneke a~1k eksiltme ile aatm almacakhr. 

2 - lhale Yiiksek Enstitii Rektorliik binasmda toplanan idare ve 
ihale komiayonu tarafmdan yap1lacakbr. 

3 - lhale giinii olan 25/7 /936 tarihine rastlayan cumartesi giinii aa· 
at ( 11) de icra edilecektir. 

4 - Muhammen bedel beher teneke i~in «46!h> kuru~tur. 
5 - Muvakkat teminat «69» liradir. 
6 - Paras1z f&rtnamesini almak isteyenler Enstitii Daire miidiirlii· 

giine miiracaatlar1. (1658) (3892) 

Tiirkiye Ziraat Bankasi 
Miifettif namzetli!ii 
ve $ef namzetli9i 

miisabaka imtihan1 
TUrkiye Ziraat Bankas1ndan: 

1 - Bankam1za miisabaka ile ve miisabakada gosterilecek mu
vaff ak1yet derecesine gore liizumu kadar miifetti~ namzedi ve ,ef 
namzedi ahnacaktir. 

2 - Bu miisabakaya girebilmek i~in Siyasal bilgiler «Miilkiye» 
veya Yiiksek Ticaret \.·e lktisad okulasmdan veyahut Hukuk fakiil
tesinden veya hunlarm yabnnc1 memleketlerdeki benzerlerinden d·p
lomah olmak gerektir. 

3 - Miisabaka 3, 4 ve 5 Agustosta Ankara ve Istanbul Zirnat b.in
kalarmda yaz1 ile yap1lacak ve kaza.nanlar yol paralar1 verilerek An
karaya getirilip sozlii bir imtihana tabi tutulacakhr. 

4 - Miifetti~ namzedlerine «140» ve ~ef namzedlerine «130» lira 
ayhk verilir. 

Miifetlif namzetleri iki senelik bir stajdan sonra miifetti~lik imti
hanma girecek ve kazamrlarsa 175 lira ayhkla mi.if etti~lige ge~irile
ceklerdir. Ankaradan Umum Miidiirliik servialerinde ~ah,ttrilacak 
olan ~ef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet imtihnnma 
girecek ve kazamrlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - lmtihan programile sair f&rtlan gosteren matbualar Ankara, 
Istanbul ve Izmir Ziraat Bankalartndan elde edilebilir. 

6 - lstekliler, aran1Ian belgeleri bir mektubla en son 27 /7 /936 pa
zartesi giinii ak,amma kadar «Ankara Ziraat Banka11 teftit heyeti 
miidiirliigii»ne gondermek veya vermek auretile miiracast etmif bu-
lunmahdirlar. (3967) 

Kiiltiir Bakanl1gindan: 
915 numarah kanun hiikiimlerine gore orta okul ve liselere almacak 

para11z yati talebeainin miisabaka tmavlar1 1/Eyliil/936 aali giinii bat· 
hyacakhr. 

Miiaabaka 11navlar1 hakkmda fazla malumat almak isteyenlerin Kiil
tiir, Lise, Ugretmen okulu veya orta okul direktorliiklerine miiracaat 
etmeleri. ( 1 758) ( 4045) 

Tiirk Hava Kurumu 

BUyUk Piyangosu 
$1mdlye kadar blnlerce kh~lyl 

zengln etmlf;tlr 
4. cii Ke§ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ik amiye: 35.000 Liradir 
-·----

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 
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~ ar1n1z1 SALiH ECATi den ahmz. Re<;eleleriniz bii
yuk bir dikkat, ciddi bir 

istikametle haz1rlamr. 
ASRi SAC BOYASI Leke btrak'maz, tabiisabit. 

bir renk temin eder. 

Scandinavian lear East Agecny 
Galata Tahir ban 3 iincil kat 

Tel: 44991-2-3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantrig, 
Gdynita Copenhag Abo Reval ve bi.itl.in 
Balt1k limanlar $ark ve Karadeniz bafh· 
ca lima.nlan arasmda 15 giinde bir azi· 
met ve avdet ir;in muntazam postalar. 

Gdynia - Dantz1g - Gothenburg ve 
Oslodan beklenen vapurlar. 

GOTLAND vapuru 20 Temmuza 
dogru, 

VASALAND vapuru 23 Temmuza 
dogru. 

ViKlNGLAND vapuru 6 agustosa 
dogru. 

Yak1nda lstanbuldan Hamburg Roter· 
dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dan trig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
i1rin hareket edecek vapurlar. 

GOTLAND vapuru 22 Temmuza 
dogru, t 

VASA LAND vapuru 2 3 T emmuza 
dogru. 

VJKiNGLAND vapuru 7 agustosa 
dogru. 

Fazla tafsilat ir;in Galata'da Tahir han 
3 iincii katta kain acentahgma miiracaat. 

Tel: 44991-2-3 

Emniyet sand1gi miidiirli.igiinden: 
Ki.i.:,;iikpazar saat91 Sadi sokak 3 No. 

da Ali km Fatma 24 I 2/ 935 tarihinde 
Sand1gur..:za birakt1g1 para i<,;in v~rilen 
4566 numarah bonoyu kaybettigini soy
lemi§tir. Yenisi verileceginden eskisinin 
hiikmii olm1yacag1 ilan olunur 

Ill•• Operatlir- Urolog --• 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklart m1Hehass1si. R'OprUb~t 
Eminl'.>nO ban Tel: 21915 

Kapal1 Z:irf . 
Eksiltme ilan1 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

t - Zafranbolu civannda Karabiikte kurulacak uemir fabri
kalanna aid ikametgahlarm temelleri vahidi fiyat esasile ve te
melden yukar1 k1s1mlar1 toptan ~otiirii suretile eksiltmeye ~ika
r1lm1~t1r. Tahmin edilen hedeli 164.840.59 lirad1r. 

2 - Bu ise aid eksiltme evrak1 sunlard1r: . . 
A) Eksiltrne ~artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni ~artname 
D) Fiyat cetveli, ke~if hiilasalar1 
E) Hususi ~artname 
F) Projeler 

lsteyenler bu evrak1 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankasi binasmdaki Sumer Bank Muamelat Miidiirliigunden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30/7 /1936 giinii saat 16 da Ankara Ziraat Ban
kasi binasmda Sumer Bank merkezinde komisyonda yap1lacak-

tlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - isteklilerin 9.493.00 lira muvakkat teminat vermesi la

zimdir. Bundan ba~ka eksiltmeye girecekler ihale giiniinden ii~ 
giin evveline kadar Bankaya bu hi ha,arabileceklerini isbat ede
rek evrak gostererek bir ehliyet vesikas1 alacak ve bu veaikayt 
teklif mektuplarma 25 kuru~luk pul ile beraber leffeceklerdir. 
Posta ile gonderilecek teklif mektuplarmm nihayet ihale saatin
den bir saat evveline kadar gelmi~ ve zarf1n kanuni tekilde ka
pablm1~ bulunmas1 ~artbr. 

Satihk vekiralik I istanbul Tapu ba~ memurlugundan: 
I 

Samatyada Hac1 Hamza mahallesinde merdivenli ~e,me sokag.nda 
Modern ya I eski 11 yeni 25 say1h arsamn Maliye hazinesi namma tescili istiyen· 

lerden bu yerin tapuda kayd1 olmarl1gmdan senetsiz tasarrufattan tes
cili i~in tapu mcdturu tarahndan mahallen tahkikat yap1lacagmdan 
tasarruf iddia eden varsa onbet giine kadar yeni vesaik ile birlikte 
Sultanahmed de istanbul tapu ha, memurluguna veyahut 4/8/936 sah 
giinii mahallinde tahkikat yapacak tapu memuruna miiracaatlar1 ilan 

Miicedded ve modern on iki 
odah ild kath birinci katta be~ 
ikinci katta yedi odah ic;i ve 
d1~1 boya.h telefon, elektrik, 
havagaz1, terkos, alaturka ha· 
mam1, hah~esi, nbhm1 mevcut 
Bogazm en nezih bir sahili 
olan Vanikoyde iskele yak1-
n1nda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem sabhktir. 
Mezkur yahya miiracaat. 

Dr. MEHMED iZZET 
Emrazi dahiJiye ve sariye mutehasaas1 

Muayenebane: Cag.aloglu Nuruoama• 
lliye caddesi No. I 7 Baba Bey Apartt· 
tnani pazardan maada hergiln 1 3- I 7 hae-
lalann1 kabul eder. Telefon: 23925 

olunur. (4150) 

.. '\ .. · ... ... l . .. ENDER 
KONSERYA FABRiKASI 

ENDER Bahk konserva fabrikasmm icad1 olan tiibler i<;indeki 
an<;uez balik ezmelerini ve bu fadrikanm sardalya, ani;uez. istakoz, 
her <;e~it konservalarm1 aray1mz. Pek biiyiik itina ile haz1rlanan bu 

mallarm taklidine dikkat ediniz. 

Istanbul Gayrimiibadiller Ko~isyonundan: 
D . s kagi Emlak No. Cms1 ve His. Hisseye gore 

· N"o. Semti ve mahalles1 ° muhammen K. 

· 1067 Kadlkoy Osmanaga 

1357 Tarabya 

~ 

1604/1 Bostanc1 c;atalr;e~me 

1604 2 ~ 

1655 Heybeliada 

2671 Arnavutkoy 

3316 Sanyer Yeni n1ahalle 

3657 Pa~abahgo 

4733 Kocamustafapa~a. 

6510 Kasunpa~a Hac1 .Ahmed 

7908 Sanyer Yenimahalle 

7977 Edirnekap1 Kasimaga 

8176 Kasimpa~a biiytik Piyale 

E. Misk E. 2 Mil. Bah<;eli a~ap hanenin 220 a~lk 
Y. Misk Anber Y. 47 mahallen 48 3/24 his. arttuma 

. Dereigi 

Derc yolu 

Orta yol 

Arka 

E. kilise 
Y. kazmac1 

E. <;ic;ck 

Ayazma 

E. 99 Y. 91 Tapu 93 Evvelce bahi;eli hane siin- 200 > 
di 264 metre arsa ' 

11-15 Mil. harita 4 115 metre arsa 

11-15 Mi.i. harita 19 115 metre arsa 

60 > 

60 > 

E. 14 Y. 16 202 metre arsamn 1/2 his. 20 > 

E. 19-21 37 metre arsa 
Y. 7 

60 > 

E. ve Y. 6-8-10 Evvelce hane l?imdi 3 ars.:'1. 100 , 

E. 32-34 Y. 18-20 Ah~ap hane ve diikkarun 20 
4/80 his. 

) 

samatya cad. · E. 273-275 ve 6-8-10 264 metre arsa 1600 kapall 
zarf 

E.. Ebiirnza dergaru ve E. 72-74-20 Ah~ap samanhk ve ah1r 700 ac;lk 
Uzun yol ve dere boyu ve Y. 52-52-18- ve kAgir haneyi havi bos- arttirm 
yeni pir Husameddin ve 20-50-52/1 tamn vaklf mahallinin 
Ebtirnza dergahl Mahallen pir 465/4800 ve millk mahal-

Hilsameddin 10 linin 808/7128 hisseleri 

<;ayir E. 15 Y. 23 59,75 metre arsa 50 :I> 

E. Camii ~erif ve Sena 
yoku~ 

E. 3 ke- Kagir ii<; hancnin 1/4 1070 kapah 

Y. Kasnn odalan ve Sena 

Dere boyu 

re 21 Mi.i. his. zarf 
Y.21-23-34 

E. 4 Y. 10 189 metre mti.frez arsa 40 a~1k 

arttirma 

E. 4 Y. 7-9-10-11 189 metre millrez arsa 40 , 
8219 Kasimpa~a Bilyiik Piyale "' > . 

1 k
"'ller on giln milddetle sat1sa g1kanlm1~tlr. lhaleleri 3/8/936 tarihine tesadtif ed 

Ukanda evsaf1 ynz1I1 gayi inen u . .. · . . 
a art 

. d"rttedir Sabi? miinhas1ran gayr1mubadil bonos1ladJ.r. 
z esi gOnil saat on o · 

KUMBARA DESTEKTiR 
/f Bankas1n1n kumbaralar1n1 a/malt/a, 

ya/n1z para blriktlrmi$ o/maz, 
ayn1 zamanda :· 

Taliinizi de denemi$ 
olursunuzl 

/f Bankasi asgari 25 lira mevduat1 
bulunan bUtlin kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a ~ekerek 

20,000 Lira miikif at 
veriyor. MUkafatlarm 10,000 Llras1 her sene 1 Nisan 
ve 1 Te1rinievvel tarihlerinde kur'a Gekilerek verilmektedir • 

Bu iki ke1idenin her birinde 5000 lira, 10 1ekilde 
tevzi edilmektedir: 

1000 
ikincige 250 
10 ki~ige 100 giizer Llradan 1000 
20 ,, 50 elli§er ,, 1000 
17 S ,, 10 onar ,, 17 50 

Cemen 207 ki§ige 5000 

'' 
'' 
'' 
'' 

iki$er bin lirahklar: 
Diger bet ketidenin her birinde yal
n1z 1 kitiye iki bin lira veriliyor. 
Bu keflideler her sene 'uba.t, Baziran, 
'l'emmuz, Eyltll ve Birinci Kanun a,y. 
lar1nm Uk gi\nleri yap1lma.ktad1r. 

lktisat Vekaleti I~ Ticaret Umum 
Mudurlugunden: 

30 lkinci Tc§rin 1930 tarihli kanun hiikiimlcri dairesindc i§ yapmaga izinli 

l:)u]unan Ecnebi $irketlerden (So~ieta Anonima Aero Espero ltalyana) nin 

Tiirkiye umumi vekili 30 / 5 /9 3 6 tarihli istida ile bu kerc miiracaatla 1irketin 

'.fiirkiyedeki faaliyetine nihayet verildigini bildirmi§tir. 

Bu §irketlc alakas1 olanlarm lstanbulda Calatada Nazh Hanmda Hilmi Sarva

na ve icabmda iktisat Vekaletinc miiracaat etmeleri ilan olunur. 

~---• Biiyilk bir Miiessese kimyabanesinde ~ah~mak tizere ~ 

KiMYA&ER, ve LABORANT ve Stajyerter 
ahnacaktrr. Ecnebi ytiksek mektep mezunlan, tl'niversite kimya ~besi, 
Eczac1 Mektebi mezunlan arasmdan talip olanlar ktsa terciimei halleri
ne bagb bir fotograflanm ve ?rtlanm Istanbul posta kutusu (84 adresi

ne bildi.rsinler. 
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SOMED BAN 
Sabun kal1b1 gibi ... 

Yazm bu s1cak giinlerinde, sabun kah· 
ba gibi knskata kcsilcn kaymetsiz krem• 
ierden sakmmaz. Bunlar, itinala surctte 
hazirlanmam1§lardar. Krcm kullanmaktan 
beklenen neticenin dnima aksini verir· 
ler. Cild i.izerinde yap1§ap kald1klan ic;;in, 
dcrinin ince mcsamelcrini hkiyarak Ta· 
hatc;;a beslenmesine mani olmak gibi 
rnahzurlan da vardir. Ynlmz tanmm1~ 
VENOS markala YAGLI VE YAGSIZ 
KREMLERldir ki, hnrarct derecesi, nc 
kadnr yi.iksclirse yiikselsin, hususi cvsa· 
fma knybetmezler. VENOS fabriknsma 
hcrgiin bu yiizden bir ~ok tebrik ve tak· 
d ir mektuplan geliyor. Ald1g1mz krcmin 
d1~a sizi aldatmasm. Onun bir de ic; yiizii 
oldugunu unutmnym1z. VENOS KREMi, 

AY 
RAHATL IGIN I 
BEYK·oz 
KUNDU~Al~INDh 
ADAY\NIZ 

YUU nALlAD PAZADLAD I 

ilin 

<laima nemli vc yumu~ak kalir. Hususi tertipde yap1lm1~ zarif vazolan, ic;;indeki 
kremin, bol kopiiklii ve terii taze oldugunun en kati teminahd1r. Bayanlar: Yalmz 

Istanbul Ulelide Laleli caddesinde 261 

numarada kain Uileli cczanesi namile 

maruf cczanenin snhipleri merhum Salb 

Hakka veresesi mezkur di.ikkan 26/ 6/ 936 
tarihinde beyi kat'i ile vaziiilimzalardan 

Haydarn sathklan ve i§lerini lerkeyledik· 
Jeri cihctle bu kere vaziiilimzalardan I lay
dar ( Yeni Lftleli Eczanesi) Haydar Bek

dogan i.invam, ticarisile mezkur eczane· 

yi ki.i~at eylediginden eski ecznnenin 26/. 

6/ 936 larihine kadar hukuk vccaibinin 

eski mal sahipleri olan vereseye aid bu· 
lundugu ve Haydar Bekdogamn sata~ ta· 
rihine kadar zamana miiteallik cczanenin 
hukuk vecanibile alakadar bulunmad1ga 
i.ic;;iincii §ah1slann malfunu olmak i.izere VENOS KREMt KULLANINIZ. 

iDeposu: NUREDD1N EVUYA ZADE T icarethanesi lstanbul, Bah~ekap1 

I 
• • • • 

ilan olunur. Haydar Cabide 

SUAD1YEDE SATILIK KO~K 

Havagazi, clektrik, telefon, kumpan· 
ya suyu , hamam, banyo ve be§ kuyu. Ku
yulardan biri hava tulumbah bostan ku. 
yusudur. 

13 Temmuz 1936 

Yeni 
~ PASLANMAZ 

I<!' 

BICAGI 
Biiti.in diinyada emsaline hirrbir zaman tesadiif edilemiyecek de

recede biiyiik muvaffaktyet kazanan Hasan Tira~ bu;.aklan yeni 
ve kal'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni 
Hasan ttra~ makinelerile bidikte Hasan ltra~ b19aklan tira~ ol
duktan sonra kat'iyyen silme~ ve kurulamaga hacet yoktur. Ve 
bu hra~ b1ca~1 hie bozulmamak §artile gayet kolayhkla ve huzuru 
ne!le ii;:inde yiiz dcfa hra~ cdcr. Diinyanm hii;:bir ttra~ bti;:a~mda 
bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan hra~ b1ca~1 muvaffak 
olmu~tur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adcdi 6, 10 adedi 50 
kuru~tur. Hasan bra1J sabunu - Hasan bra1J kremi - Hasan lira§ 
pudras1 - Hasan tira1J ko!onyas1 da cok zevk ve ne~e veren yar
d1mc1 ve miikcmmel vas1talard1r. 

Hasan deposu : . Istanbul, Beyoglu, Ankara 

~u~~ :erg~~~~a~~~n~ji Va~e~1:::~::.n~d~ 
KUCUK CiFTLiK PARKINDA 
•• • Bu ak~am • 

MUNIR NURETT 
... ·~ ~ . . .. VE A R KAD A $LAR I '. . 

-Fabriknnm yeni 'binasmda hususi surette ac;:h~t me~hcrin bir kere goriilmesini 
rica cderiz. Karyolalar ucuz ve saglamd1r. Somyclerimiz diinyanm en rahat som
yeleri derccesinde olup en hassas kimseleri memnun edecek miikcmmeliyettedir. 

H A L i L S E Z E R Karyola ve madeni e~ya fabrikas1 
Sirkeci, Salk1msogiid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garajt binas1) 

Telefon : 21632 Salt~ yerleri: istanbul, Beyoglu ve biitiin Ta~rn Yerli Mallar 
Pazarlarmda fstanbul'da: Ata Alabek, Eminoniinde Jak Kohen, Eski Selanik 

bonmar~esi, izmirdc: Y eni Kavaflarda Liiks mobilya salonu. 

NEDEN BAZi SiNEMA ARTiSTLERi 
HAFTADA 

100.000 FRANK KAZAllYOR 

Me,hur blr slnemac1: 
B u g U n Hollvud'd 
yaln1z klaslk gUzellik 

klfayet etmlyor 
diyor ve ilave ediyor: «Zamamm1zda 
sinema sti.idyolarmda klasik gi.izellik 
gi.inde 8 dolar ve zeka I 00 dolar kay· 
mcttedir. Ciizel yi.izler ise, zckadan ve 
genc;;le§mi~ bir tenden daha fazla, 1000 
dolar k1ymetindcdir. 

Sinema artistlcrinin yak1ca ve kuv· 
vetli projektorleri altmda c;;ala§1rken, 
onlann yi.izlerini c;;abuk soldurarak 
sertle§liren ve buru§turan bu projek· 
torlerdir. Birc;;ok y1ld1zlar, yi.izlerini 
di.izeltmek ve gi.izelle§tirmck ic;in gii· 
zellik miicsseselerinde biiti.in servetle-
rini feda ediyorlarda. Faknt, bugiin .. 
Her y1ld1z, kendi kendinc tevessiil ede
cegi basit bir tedbir say~sinde ciltleri-

nin taravetini vikaye edebilirler. V i· 
yana i.iniversitesi profcsorii dokto1 
Stcsj tarafmdan ke;if ve gen~ bay
vanlardan istihsal cdilen cildi besleyici 
ve genc;IC§tirici Biocel cevheri §im-
di pembe rengindeki T okalon kremin· 
de mevcuddur. Cece yatmazdan evvcl 
kulland1kta, siz uyurken cildinizi besler 
ve genc;le§tirir. Buru§ukluklar ve c;izgi· 
ler silinir. Bu sayede her kadm birka~ 

haf ta zarfmda I 0 - 1 5 ya§ genc;IC§mege 
muvaffak olabilir. Ciindiizleri ise (yags1z) 
beyaz rengindeki Toknlon kremi kullaml· 
d1kta bi.itiin siyah benleri giderir, ve ac;;1lt 
mesamata kapahr ve cildi beyazlaup 
genc;;lc~tirir • 

Biiyiik bir fabrik2-la ~ah~mak iizere 

e T • 
I 

• 
I e • r1 e 

ve Tiirk ve ecnebi miitchass1sler yammla ~nh~cak stajyerlere ihtiya~ var· 
dir. l.'ilksck miihcndis mcktebi, Tclmikum, istanbul Sanayi ~cktebi me· 
zunlnn arasmdan talip olnnlar Jasa tci·ciimeihallerine bagll bh· fot-Og~ 
r aflan ile ~artlarm1 i:stanbul posta kutusu (84) adrcsine bildirsinler. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neFiyat mildilril: Enis Til 


