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Diin Bafvekil tsmet Inonu ve Dahlliye Veldli B. ~iibii Kaya Floryada denls banyosu yapm.I.'1a.r, ~eldUmid 
aralaruida goren balk pddetle ~lam~, yukanda ~ekll.imlde Dahlliye Vekilimiz denizde, ve sahilde 

giinq banyosu yaparken gijriilmektedJr 

aponlar harp tebligi 
ne§rine ba§lad1lar 

Cin diyor ki : 
Japonya $ahar ve Hopelyl 

lfgal etmek lstiyor. Cln buna 
man/ olmak /~In blr harbl gaze 
alm1ft1r. 

Japonya diyor ki : 
Clnlllerin yolu ihtll~f1 vahlm 

bir fekle sokacakt1r. Harb/ye 
Nezaretl en vahim hadlselere 
karfl haz1rd1r. 

ordu ~inliler 130 bin ki§ilik. bir 
haz1rladdar. Kumandan·bg. Sang 

Kay Sek deruhde etti 
Londra I - Jnponya ile Qin ara

Stnda harbin onilue ge~Uemiyecegt 
auJa~dmaktadir. Qinliler 130 hin ki· 
1'ilik bir kunet haz1rlanu~l~rdir. Bu 
kuvvetin kumandanhgm1 ~ang Kay 
~ek deruhde etmi~tir. Qin askerlerile 
iapon kuvvetleri nrasmda Tiyen~i
llin cenubunda milhim bir muhare
he olmas1 bekleniyor. 
~inin Va~ington sefiri gazet~cilere 'u beyanatta bulunmu~tur: «Japon- .._.__. ___ ,,,~• 

)a ~ahar ve Hopei'yi i~al ctmek is· ·~;tMI 
tiyor. ~in, buna mani olmak i~in bir 
ha.rbi goze alnn~. 

Japon Harbiye Naz1ri 
d. k"f 1yor 1 •• 

Tokyo 1 - Harbiye Nazm, <;indeki 
~keri vaziyct hakkmda .Ayan mecll
Stnde izahat vermlstir. Nazir, demi~-
tlr ki: · • 

«Cin tayyare kuvvetleri fimdiye ka
~r muhasamata i#irak etmemi$ler- L 

~r. Maamafih gin hiikumeti Hopei
nin cenubunda 130 bin kifilik bir kuv. 
;:t toplamz$tir.9inliler bilhassa Hung 

Bir ~in askerl Jatan 

ay demiryolu boyuncq ve bu hattzn I 
cetiubunda hazirlzk yapzyorlar. 

Vakayiin alacagi $ekli tayin etmek I sokacaktzr. Harbiye nezaretf en va.-
milmkiin degildir. Fakat Cinlilerin him hadiselere karqi hazir bulunuyor.• 
tuttuklan yol ihtildfi vahim bir $ekle (Devanu 4 iincii sahifede) 

TUrk-Yugoslav milll maGmda 3-1 yenildik 1 

Admira Galat asaraya 4 -1 galib 

Galatasarayhlar &bide ye ~elenk koyarlarken 

(Maclann tafsilati spor sahifemizde) 

.. :l.kka~Iera 

Beterin beterl 
Bir gazete yanlt$ haber vermemeli

dir. Fakat hadiseler, ekseriya, zuhur
lanndan itibaren bukalemun gibi 
renk de§~tirirler. cSon ve kati netics 
nedir, bekliyeyim de onu yazanm!• 
Derseniz, gazeteci degil, tari~i olur
sunuz. Onun ~n, bir gazete, yanlJ.1 
rizfkosunu da goze almak mecburiye
tfndedir. Nitekim, di.i.nyanm en me1-
hur ajanslan bile, resmi membalara. 
istinad ettikleri halde, arasrra yanzl
maktan geri durmazlar. 

Fakat $ekilde olsun kusursuzlu§u te
min etmek, Anadolu ajansi gibi yan 
resmi bir miiessese i~in kabildir. Kos
koca bir dil inkzldbz ifinde ya,adzk. 
Ajans haUi cita etmi$tir,. diyor, cver
m4tir» demiyor; cTii.rkiyede qocuk 
yurdu a9udz• diyecek yerde cKinder
hein a~i· diyor. 

Bunlar, haberlerin mahiyetinde ya
mlmaktan bile agzrdir. Beterin bete
ridir. 

Doktor §EVKET HVsNO TARAY 
Haydarp~a hastanesi (Kulak, bunm 
ve bogaz miitehass1S1) Cagaloglu Nuru
osma.ntye caddesl 32, her giln saat 3 den 
6,5 e kadar hastalanru kabul eder. Sall 
g{i.n(l 5 - 6 ya kadar f lkaraya meccnnen 

. !l'defon: !WO .(!dare) - UM9 ,(Tahrlr) - UMI (M040r) - 20113 (Klfle): 

Atatii.rk Floryada undalla gezinti esnasm.da 

Kazan~ vergisine sebepsiz 
yere itiraz · edenler 

Tedkiki itiraz komisyonlannca haks1zllk sabit 
olursa vergiye ytizde 10 zam yap1lacak 

Ankara 1 (~am) - Bazi milkel
Ieflerin mahza tahsilat1 gecikUrmek 
maksacllle ve ortada hakll bir sebep 
mevcud olmad1g1 halde tarholunan 
kazanc vergilerine itiraz cyledikleri 
goriilmekteclir. Vazu kanun bu yolda 
hareket eden miikelleflere, komlsyon
lan lilzumsuz yere i~gal ve tahsilA.ti 
tehir etmelerine kar~ bir tazmlnat 
mahlyetinde olmak iizere vergilerine 
yilzde 10 a kadar zam yap1lmas1 esa
Sllll kabul etmi~tlr. 

Yeni ka'zanc vergisl kanununa bu 
maksatla ~u f1kra ekletilmi~ bulun
maktad1r: 

«Tedkild itiraz komisyonlarmca mil
kellefin haks1zhgma karar verllen hal-

lerde, iUrazm milnha:s1ran vergi.nin 
tahsilini tehir maksadile yap1ldlg-t 
delillerle sabit oldugu takdirde komis
yonca verginin aslma yiizde 10 kadar 
zam yap1lmas1 karar altma alm1r.> 

Maddede zlkrolunan delillerin ta
yini miimkiln deglldir. Qiinkil bu de
liller itiraz hadisesinin hususiyetine 
gore degi~ir. Ancak goz onilnde tutu
lacak nokta, itirazm muhik ve hicblr 
sebebe milstenid olmaks1zm yapllma
s1d1r. 

itiraz komisyonlannca verilecek bu 
kabll zam kararlanna mukellefler ta· 
rafmdan temyiz komisyonlar1 nezclin

de itiraz olunabllecektir. 

Japonlar Tiyen~inde bir Frans1z 
mlifrezesine taarruz ettiler 

Frans1zlardan 2 yarah var 
Tiyen~in 1 (A.A.) - ~inlilere taar- Japonlar, bu miifrczenin silihlan-

ru.z etmek iizere beynebnilel kopril- 111 a~lar ve sonra efradm gozlerinl 
den g~meleri menedilmi~ olan Ja- baglamak istemi~lerdir. Frans1z ne-
ponlar, 1901 mukavelenamesl muci· f erleri, ka~maga mu\'afCak olarak is· 
bince ~ark istasyonuuda hulunm.akta tasyon salonunda barikadlar \iicude 
olan Franstz miifrczesine taarruz et- getinni~lerdir. Japoulnr, Fransiz as-
ntl~lerdir. (Devam1 4 iincil sahifede) 
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ve Bu 

lspanyol nasyonalistleri 
yeniden ilerlemi§ler 

Bir tebliglerine gore 
miihim mevzileri 

Salamanca 1 (A.A.) - Resmi tebllg: 
ihtilalciler Alban·acip nuntakasmda 
iJerlemege devam etmektedirler. K.t
talaruruz bu nuntakada Toril, Mase
gose, Arroyofrino ve Valdecundayi ~
gal ederek milhim mikdarda harb 
malzemesi igtinam etm~crdir. 

cDemir kob un Valence istikame
Unde ricat ettigi zannedilmektedir. 

Teruel oephesi 1 (A.A.) - Havas 
ajansmm muhabiri bildiriyor: Diln 
~cl kolordu kltalan i~in parlak 
bir gilndii. Baz1 yerlerde lhtilfilciler 
bir giinde yirmi kilometre kadar iler
lemi~ler ve yirmi dort kasa ba ile bir 
~k milhim mevziler elde et~erdir. 
Esirlerin adedi bine yakla~1~tlr. 

Albnrra~itl 1 (A.A.) - ihtilalciler 

24 kasaba ve bir~ok 
ele ge~irmi~ler 

diln Terul vc Cuenca eyaletlerinin 
hududunu bir ka~ nohi:adan ge~erek 
sabahm ilk saatlerinde hiikumet~le
rin umumi karargf!.h1 olan Valdecu
encay1 ~gal etmi~erdir. i.htilalciler 
ileri hareketlerine deyam ederek ce
nuba dogru hareket etmi~lerdir. Ce
nub istikametinde harekct eden kol 
biraz sonra pck milhim bir sevktil
ceyi~ noktasI olan To1il kasabasm1 
!{;gal etmi\ltir. 

Ademi miidahale meselesi 
Londra 1 - Sunday Times gazete

slnin yazchgma gore ingiliz kontrol 
planmm kabul edilrnesi pek az muh
temeldir. Maamaflh adcmi miidaha
le itilaf1 devam edecektir. <;unku bii
tiln milletler buna tarafdarlar. 

Fransa, ltalyan l Japonyada pahahllkla 
oazetelerinden sik&yetei mucadele 

Frans1z Hariciye Naz1nn1n 
bir te§ebbiisii 

Paris 1 - Frans1z Hariciye Nazm 
B. Delbos dun ttalya se!iri B. Cerut
ti'yi Hariclye Nezaretine davet et
mi~tir. Nazir, italyan gazetelerinin 
Fransa aleyhindeki ~ddetli ne~1iya
tmdan ve ithamlanndan dolayi ~
kliyette bulunmu~ ve bunlara niha
yet verilmesi arzusunu izhar etm~tir. 

B. Stoyadinovi~ Adiryatik 
sahiline gidiyor 

Belgrad 1 - Ba§vekil B. Stoyadino
vir; Adriyatik klyilannda bir gezin
tiye ~krm~tir. B~vekilln bu seyahati 
Papallkla yap1lan anla~ma iizerine 
~gasteren heyecamn ger;tigine de
lil sayihyor. -----
lngiliz Ba:tvekili tatil yap1yor 

Lomlra 1 - Ba~vekil B. ~ber
lain ve zevcesi tatil yapmaga ba§la
nn~tir. B~vekll tatli zamamru en 
~ok sevdigi eglence, yani bahk avla
makla ge~ireccktir. 

lngiliz plan1 
Frans1z gazeteleri italya

n1n yanild1&'Jn1 soyliiyorlar 
Paris 1 - Gazcterer ingiliz plaru 

meselesile m~gul oluyorlar. Echo de 
Parls gazetesi diyor ki: 

citalya hilkumct reisi, ingiltere He 
goru~tilkten sonra ~imali Frans1z Af
rikasmda daha s1k1 bas1labilecegini 
iimid ediyorsa btiyilk bir hayal lnki
sanna du~cektir. italyan hilkiimct 
reisi gallba B. Eden ile Lord Plymouth'
un Frans1z ve ingiliz noktai nazarlan 
arasmdaki tesa:niidti te;id ettiklcrine 
pek dikkat etmemi~lerdir. Bu tesa
nild pek kuvvetlidir.» 

Petit Parisien diyor ki: cFransa ve 
ingiltere, ispanynda iki tarafm mu
harlp tanmmas1 ir;in gonilllillerin ge
ri cagmlmasl lazungeldiginde mutte
hJddlr. italya bunun akslni zannedi
yorsa yamhyor.> 

Bir komiir ameleai denize 
diittii, kurtarild1 

Kurur;e~ede komilr amelesi Omer 
1ld komUr kiifesinl SJrtlayip vapurdan 
karaya uzat1lan kalastan ge~erken 

aya~ kay1m§, denize dil§mil§tiir. Omer 
hafif surette yaralanarak tedavi alti
na almnu§t1r. -----

F eci bir kaza 
!izmir 31 (Ak~am) - Tire kazasm

da Pa~a mahallesinde Giridli Abdul
lahm bah~e ~agmda av tilfeginl 
kurcallyan Hasan oglu sekiz ya~mda 
Mustafa, silAlu ate~ alchrmi~ ve ~1-
kan sa(;malar, Abdullahm oglu 2 ya
~nda Mehmedin kalbine dolmu~tur. 
Mehmed derhal Olmil~ ve yarunda du
ran annesi bayan Kibar da b~dan 
a~1r surette yaralannu~. 

Hiikiimet ~iddetli bir 
kontrole ba~hyor 

Tokyo 1 (A.A.) - Assahi gazetesine 
gore bl.r ka~ giine kadar spekillasyo
nu ~iddetli bir kontrol altma almak 
ve hayat pahahl1gile milcadele etmek 
:Uzere bir kararname ne~redecektir. 

K.ararname ile yirmi kadar madde 
bilhassa madenler, yiyecek i~ecek, 

yiin, hububat ve odun lstihdaf edil
mektedir. 

Assahi gazetesi ~imall <;indeki va
ziyet dolay1sile bu tedbirin elzem ol
dugu kanaatindedir. 

Diln borsada fiatler mahsils dere
cede dli~il~ti.ir. 

<;inin boykotaj1 dolay1sile yalmz 
ihracat mallan degil biltiln esham ve 
tahvila.t da klymetten dii~il~lerdir. 
Bu hal ~iddetli bir kontrol tesis edile
cegi hakkmda dola~an haberlere at
fedilmektedir. 

<;in i~erinin. silratle halledilecegi 
hakkmda borsada ba~langi~ta izhar 
edilen nikbinane ilmidler kaybolmu~
tur. 

Fransada bir hadise 
Bir niimayi~te komiinist 

bir mebusun nutku 
dedikodu uyand1rd1 

Pari 1 (A.A.) - Harlciye Nazm 
Delbos ak§3m BS§vekil Chautemps'1 
ziyaret ederek Jaures'in hat1rasm1 
tebcilen tertip edilcn niimayi§ hak
kmda kendisine izahat vermi§tir. Bu 
ni.imayi§te Hariciye Naz1n hukumeti 
temsil etmekte idi. 

Millflkat esnasmda bilhassa komil
nist partisini temsil eden mebus Coz
niotut tarafmdan soylenen nutuk 
mevzuu bahsolmu§tur. Bu nutkun ba
Zl klsimlan dahili ve ha1ic1 siyaset 
sahasmda bir polemik mahiyetinde te
lflkki edilmektedir. 

Bu nilmayi§in halk cephesini tc§
kil eden partllerin saJahiyettar te
§ekkillleri tarafmdan mevzuu bahse
dllmesi ihtimalden uzak degildir. 

Sovyet Rusyada muhake meler 
Mosko,·a 1 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: Jaraslaidaki Danilov nun
takasmm yedi Dirijam, Danilof mah
kemesi tarafmdan kollcktif toprak 
millkiyetini lagvederek f erdi rejimi 
tekrar tesis etmek su!tundan iki sene
den 10 seneye kadar hapis cezalarma 
~arptmlnu~larchr. Bunlar, il~ kolhozu 
da~tarak bu Kolhoz mensuplarmdan 
da daimt millkiyet senedini geri al
nu~ ve bunlarm toprak, hayvan ve 
makinalanm mintaka sakinleri ara
SJnda taksim etmi~lerdi. 

Y eni lran har iciye miiste§ari 
Tahran 1 (A.A.) - Pars ajans1 bil

diriyor: Hariciye bakanhgi siyasi ~u
be eski direktoril B. Adle Hariciye 
milste~anbgma tayin edilmi~tir. 

Son daklka 

J apon ordusu 
Tigen ~ini de a/di 
Bugiinkii harekat yannki 

biiyiik muharebelerin 
ba§langic1d1r 

Paris 2 (Al~m) - Uzak ~arktan 
gelen son haberlere gore ~iddetli bom
bardunruia dnyanam1yan ~inlilerin 

ricat etmeleri iizerine JaponJar, Ti· 
yen ~in §ehrini de i§gal etm~lerdir. 
Hiikumetin Japon Diyet mccll~inden 
lstedigi 300 milyon yenlik yeni tahsi
sattan bai;;ka Bahriye ve Harbiye ne
zaretleri yeni munzam tahsisat isti
yeceklerdir. 

Bugiin Qinde cercyan eden askeri 
harckiit yakmda vukubulacak biiyiik 
muharebelerin bir mukaddemcsi ad
dedilebilir. iki taraf ta hummah bir 
surette hazirlamyor1ar. 

Qemberlayn1n Musoliniye 
oonderdiQi me kt up 
lngiliz gazeteleri bu 

miinasebetle ne diyorlar? 
Londra 2 (Ak~am) - ingiliz gaze

teleri ~ekili B. Nevil <;embrlaynin 
B. Musoliniye gonderdigi mektupla 

uzun uzad1ya me~gul oluyorlar. 
Suday Taymis gazetesi diyor ki: 

cNevil 9emberlaymn mektubu, B. 
Musolininin kendisine daha evvel 
gondermi~ oldugu mektubun ceva
b1d1r.11 

Sundan Ekspres ~u miitalaada bu
lunuyor: 11Musolini <;emberlaynm 
mektubuna ayni ~kilde cevap vere
cektir.-. 

Sunday Dlspa~ gazetesi de: uital
yan imparatorlugunun !ngiltere ta
rafmdan tasdikine muhakkak naza
rile bak1yor.» 

Ba§vekilin spor 
hakkindaki tebligi 
T ekirdagda General Kaz1m 
Dirik sporcularla gorii§tii 

Tekirdag 1 (A.A.) - Bugun Tekir
dag Halkevinde Trakya umumi mil
f etti~i Kazim Dirik, Saylavlardan Sil
reyya Genca, Ekrem Pekel, Ziihti.i 
Akin, Tekirdag, Kirklareli, Edime, <;a
nakkalc valilerile spora mensup ilr;er 
murnbhas uzun bir toplanti yapm1~ 
Iardir. 

Kaznn Dirik, Trakya ge<;lerinin 
B~vekilimiz ismet inoniinun ihtar ve 
ikazlanm ~ilkranla kar~llachklanru 
.sOyliyerek toplant1yi a<;m1~ ve bOige
mizin spor vaziyetinl anlatrn~tir. Mti
teakiben her vilayetin murahhas1 bOl
gelerindeki spor i~Ierini anlatrm~. di
leklerini ve ~ikayetlerini bildinni~tir. 
Murahhaslann sozlerine Sureyya 
Genca cevab vermi~tir. 

Misafirler ogleden sonra tiimcn ko
m utanhgmm tertip ettigi deniz mil
saba'kalannda haz1r bulunmuslarchr . . 

Bursa miidd eiumumisi 
miif ettit oldu 

Bursa (A~am) - Vilftyetimiz mild
deiwnumisi B. Cemil Ayata'mn mil.· 
f etti~lige ta yin e<lilerek ~ehrimizden 
ayrilmas1 mi.inasebeti.le arkad~lan 

tarafmdan ~erefine (~ar Kliip) tara
~asmda bir ziyaf et verlldi. 

Biltiln adllyecilerle birlikte vali B. 
~fik Soyerin, vilfiyet erkflnile gaze
tecilerin de hazir bulunduklan bu 
toplant1da, B. Cemil Ayatanm yilksek 
f&hsiyeti belirtilerek, bu aynhktan 
duyulan iiziintiiler ifade edilm~tir. 

B. Cemil Ayata, kendisini ~ok sev
diren, degerli bir adliyecidir. Bilhassa 
imrah adasmdaki hapishane i~lerinde 
gorii~. bilgi ve faaliyetinden ~ok istifa
de eclilmi~tir. B. Cemll, resmi i~leri 
arasmda sosyal hizmeUere de vakit ve 
yer ayirroag1 bilml~. ~ehrimizdeki 

(~ar Klilp) Un 1..-u.rulup y~asmda 
amll olmu~ ve Kliibiln b~kanhgllll 
bi.iyilk bir liyakatle ifa ctmi~tir. 

llaberler I 
I §lerini b1rakanlar1n I' 

• • verg1s1 kazanr; 
Yeni kanun mevciid projeleri 

ortadan kald1rd1 
Ankara 1 (Hususi muhabirimiz

dcn) - Yeni kazan~ vergisi kanunu
nun hallettigi ihtilafh meselelerden 
birini de; gi.indelik gayri safi kazan~ 
1izerinden vergiyc tabi rniikellefler
den i~lelini b1rakanlarm vergilerinin 
ne suretle tahsil edilecegi meselesi 
~kil etmektedir. 

As1l kanun bu hususta birbirine 
girift sayilabilecek ~ ild hiikrnii 
mulltevi bulunmakta idi: 

1 - Bu gibi miikellefler io?Ierini b1-
rakWtlan tarihten itibaren 15 giin 
ic;inde vergilerini birden odemege 
rnecburdurlar. 

2 - Miikellcfler, i~ b1rakma hadi
sesini blr ay ir;inde varidat idareleri
nc bildircceklerdir. 

Bu suretle milkellefler bir taraftan 
vergilerini on be~ giln ii;inde odeme
ge mcbur tutulmu~ ve diger taraftan 
da i~ b1rakma badisesini bir ay i~n
de varldat idarelerine bildirmekte 
muhtar b1rak1lm1~ oluyorlard1 ki, bu
nun da tatbikatta baz1 tereddiltleri 
mucip olmas1 pek tabli idi. 

Sonra kanunun koydugu muacce
len tahsil usultiniln hedefi, milkel
lefin i~i b1rakma dolay1silc kendisini 
bir daha bulmakta ve vergisinl tahsil 
etmekteki mil~kiilat1 bertaraf et
mekte oldugu halde. bu usuliln be
yannameli mukelleflerden 1~erini 
terk edenlere tel?mil edllmemi~ olma
SI da aynca bir bo~luk te~l edi
yordu. 

Yeni kanun, hem bu gayri tablili
gi ve hem de bu bol}lugu giderecek 
hiikiimler kabul etmi~tir. Bu hukilm
ler ~oyledir: 

cGerek beyanname usulilnde, ge
rek gayri safi iradlan ilzerinden ver
giye tabi tutulan miikelleflerden f~ 
lerlni terk edenlerin terk tarihine ka
dar . ge~en milddete ait vergile1i, 
itiraz edilmi~ olsun olmasm, ilk ih
barnamenin tebliginden itibaren 15 
giin zarfmda defaten tahsil olunur.» 

Kanunun kabul ettigi bu muacce
len tahsil usulil vergiye kar~1 miikel
leflerin itiraz hakkm1 selbedemez. 
Temyiz komisyonunun nihai karan 

Frans1z halk 
cephesi programzl 

Sosyalistler degi1iklik 
yapilmas1n1 istiyorlar 

Paris 1 - Nazirlardan sosyalist par
tisi umumi katibi Paul Faure milhim 
bir nutuk soylemi~tir. Nazir, Blum ka
binesinin ayanm verdigi rey ilzerine 
ne suretle istifa ettigini anlatbktan 
sonra demi~tir ki: cHalk!(llar toplant:
smm ~imdiki program1 ayan meclisl 
ile halkm reyi ama milracaat netice
sinde beliren arzusu arasmda bu kabil 
ihtilaflar c;1kmasma mani olabilir 
mi? Bunu d~ilnmek 19.z1mdir. Bunu 
di.i~ilndilkten sonra da icab eden neti
celeri ~1karmak lcab eder. Kuvvetle 
zannediyoruz ki sosyalistlerin bulduk
lari hal ~areleri demokrasinin pen~e
l~tigi rnti~killati ortadan kalchracak
br.-. 

Floryada bir bogulma 
Beyoglunda Tarlab~da oturan 

20 y~larmda kO.seleci Dikran , diin 
Floryada denize gi~ fazla ~1lm1~. 
yiizmek bilmedigi i~n bogulmu~ur. 

Dikranm cesedi denizden ~1kanla
rak ailesine teslim edilmi§tir. 

Bu sabaliki tramvay kazaai 
Bu sabah saat sekizde; Qemberlita§ 

civanndan ge(;mekte olan Hiiseyin 
ismindc biri, bir arallk tramvay yo
lunun bir tarafmdan obilr tarafma 
ger;mek lstedigi · bir sirada Harbiyc 
hattmda i§lemekte olan bir tramvay 
arabasmm sademcsine maruz kalml§ 
''e ba§mdan yaralannu§t1r. YaralI 
hastaneye kaldmlnu§tir. 

i.izerine verginin f azla almd1gi anla
~hrsa farkI red ve noksam ilaveten 
tahsil olunmak Jazirngelir. Ancak ver· 
giye itiraz edilmesi, verginin muacce
len tahsiline mdnl te~l edemez. 
Mururu zaman hakk1ndaki 

hiiki.im ler 
ASII kazanc; vergisi kanunununt . 

vergide tahsil ve tahakkuk miirtir za
mamm gosteren maddesinde: 

c:Verginin tahakkuk ettirildigi malt 
y1lm sonundan itibaren Uc yil Jr;in
dc tarh edilmiyen• ibaresi vard1r. Bl~ . 
lindigi gibi tahakkuk muamelesi tal'h 
muamelesinden sonra gelen ve tarh . . ' edilcn verginin itiraz edilmeksizin 
veya itiraz halinde, itiraz komisyomt 
karari ile tasdik edilmesinden ibaret 
bir safha olmas1 dolayisile bir vergi
nin tahakkuk ettirildigi mali ylldan 
sonra tarh edilmesi mevzuu bahso1a
maz. Bu tabir bir tertip hatas1 ola
rak kanuna ginni~ti. Tabirin asl1 
c.taalluk ettigi y1Im sonundan itiba., 
ren~ ~eklindc olacakti. Yeni kanunda 
bu yanlI~hk dilzeltilmi~tir. Milruru 
zan1an hilkilmlerinde bundan ba~lm 
b1r dcgi~iklik yap1lmam1~tJr. 
Kii~iik kasabalardaki noter 

muavinleri 
As1l kanunda sarahat bulunma

mas1 yilzunden, bazi kil~ilk kasaba 
ve ~hirlerde noterlik vazi!eslni ya
pan adliye memurlan, beyanname 
usulilnil tercih eden mukellefier gi
bi 25 lira ruhsat tezkeresi harcma ta
bi tutulmakta idller. 

Yeni kanun, mustakil noter bu
lundurulmas1 milmkiln olmiyan yer
lerde, adliye memurlarmm noter mu
avini i.invam ile tavzif edilmele1i ha
linde, bunlardan bir lira tezkere har
c1 almacagm1 tasrih etmt~tir. 

Ycni kazam; vergisi kanunu 24 
haziran 937 tarihinde meiiyete gir
ml~ oldugundan, bu tarihe kadar e.CJ
ki hilklimler dahilinde almm1~ olan 
ruhsat tezkereleri meri ve muteber 
olacaktlr. 

Bu tarihten sonra tezkere alacak
lara bittabi yenf har~lar mukabilinde 
te1.kere verilecektir. 

4 aQustos 
Yunanistanda biiyiik 

1enliklerle tesid edilecek 
Atina 1 (A.A.) - 4 agustosun y1I

donilmunli tesit program1m hazirl1-
yacak olan biiyilk Atina halk komis
yonu bugiin toplanm19br. 

Pirede gece ~nligi muazzam bir 
<;cr<;ive i<;inde cereyan edecektir. Li
manda bulunan biltiln vapurlar do
nanm1~ olarak ge~ecekler ve Sunion 
burnuna kadar gideccklerdir. Bu ~en· 
ligi deniz ilzerinde aWacak hava fi
~enkleri tamamhyacaktlr. 

Stadyomda yap1lacak: ve biletled 
parasiz dagitJiacak olan bi.iyi.ik ~n
likten sonra, Atinanm biltiln muzik 
miiessesati saat 22 den gece yansma 
kaclar rneyQanlarda orkestra ve kolo 
konseri vereceklerdir. 

$arap t,ilccarlan ve lokantalar 4 
agustos gecesi mil~terilerine bedava 
~arap ve yiyecek vereceklerdir. 

Konaervatuar miinakasasi 
geri b1rakild1 

Konservatuar binasmm yapllmasJ 
i~in evelcc istimlflk edllen arsanm ar
kasmdaki binalann da istimiakine 
karar verilmi~tir. Bunlar, Ferah si
nemasmm arkasma tesa.di.if eden ve 
su kemerlnin online kadar uzanan 
binalardir. Bunlann istimlak mua
meleri bittiginden binalann yiklI:na
sma ba~lannu~tir. 

Ancak projede ycni baz1 tadilat ya
pilmas1 milnasib gorilldiigtinden kon
servatuar binasmm mtinakasas1 ge
ri birakllm1~tir. in~aata gelecek sene 
ba~lanmas1 ihtimali kuvvetlidir. 
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I AKSAMDAN AKSAMA 

Haydi hayirhs1 l 

G~en gi.in, l.stanbulun biiyiik blr 
eflence yerindeydim. Acaip acaip gl
JinmiJ, san§In, uzun boylu bir taJnm 
Ctn~lerin bir masa etrafmda otura· 
l'ak, ingllfz~ konu11tuklarw.1 farket
thn. On yedisinden yirmisine kadar 
clelikanhlar ve tazeler, durrnadan si
tara tellendiriyorlar, liski i~iyorlar. 

- Kimdir bunlar? - diye usulle bir 
ahbnba sordum. 

- Amerikanm en ileri gelen aile
lerinin ~ocuklara ... Yan yanya eglen
ce, Yan yanya da tarihi hataralan 
uyandirma maksadile yalnn §arka 
telm~ter... Ge~ip gidecekler ..• 

I - Sara geldiler oyleyse ... 
* •• 

. llir ingiliz miine\'Veri bana dem.if
t, ki: 

- ingilterenin harpten sonraki sl
Y~tini §oyle hiila'm etmek miimkiin· 
clur: ((Amerika efkftn umumiyesini 
t~kib etmek, ondan aynlmamak! » 
Ztfa ingiltere, bu birlejme basil olun· 
Cl, diinyamn mukadderatt ilzerine 
h&I.! I ~ ka'ld' ""'ht o unacagina 1 ir. 

lluhran ve bolluk Amerikanm hu
d~dlan i~inden zuhur edip biltiin 
d~yaya yayilmada rruyd1! tngilizler, 
dunyanm mihverini yeni diinyadacbr, 
diye tayin ederek yamlmam1~larchr 
her halde ... 

i~te burada on iki gen~: l\lilstakbel 
efkari umumiye! ... Hem de Frans1z
la.r <1sosyetenin kaymagi,> deyip en 
Yiiksek tabakayi kasdederler; bunlar 
da oyte; yeni dUuya cemiyetinin tap
taie kaymaklan: Zengin s1mfa men· 
sup iiniversite talebeleri... Yann, pek 
Yalun bir istikbalde, ~ ~ma g~e
Cekter ... 

l'iizJerine ayn ayn haktyorum. Bir 
fevkalftdelik ar1yorum ... 

l' llayir! 1Imi sima miitehassis1 degi-
•nt. Zaten ooyle bir ilim de me\'CUd 
~lntasa gerek ... Lakin, bir yiiz bir ka
tlda ben'l;etUcmez mi? Bilhassa ,u 
;asaba~t on iki hifelik bir ~il!riiciik 
· •tab, bir bro~iir say1lmaz m1? ... 

~itgilere, kan~tklar balayorumz 
Runtar demek? ... 

A•~akala~yorlar, tedkik ediyorum. 
eihntn b' • tr ~cy gehyor: 

\'e n~r nrkad~am sinema, moda, caz 
d spor (lkiiltiirUnel1 kendini hasre-
1=;lere <1hello ueslin diye isim tak
lat · Ontara dair §U mil~hedesini an-

1YOrd u: 

ke;- ~i~ gen~ kadm \'e bir gen~ er
suy Pln.~dan denize girdil~r. Kadm, 
nm u~ ustunde s1rtiistii yahp ayagi-

y a~ Pannagim makas gibi kap1-or 
gAI:.' R!;tyor, erkek de Sirtiistii yilzerek 

vnt> bu i!;ht rnunu bu maknsn k-.""t!rmak 
ak§a ~l~1yor. Bu eglence sabahtan 
kntii~~ ~adar devan! etti ve ikisini de 

gUintektcn! I§te «hello neslfo! 
Bu A 

\i ki . . lllerikablann da egltnceleri, 
lari ~~~~l~ri, giilmeleri, §nkeJ~ma
tutt" Inbtrlerine sokulmalan, sigara 
1n· ~~nteleri. bnhusus ve en miihim-

1 yuzlcrin'1n ifad I • I .. 1 • ii c en tep aym us up 
zere: IIeUo ncsli' 
Ve d" .... 

unya efka · • • lnerkcz' .1 1 • rt umum1yes1nm 
1 s1 t ettni bu 1 . ed k 

Zira A 'k n nr te~kil r.ce . 
mer1 ayn bun1 h~k· 1 cakJ V nr a m1 o a-

ar... zun uzun bak d '" .. ... . . 1p ~unuum: 

lfeygidi diinyn hey ... 
llaydi hayal'.lisa! 

lfaydi Allah eliimet l'ersin! 

Sergiye r-aUbet 
Ak~amlari bir 
saat daha gef 

kapanacak 
Yerli mallar sergisi c;ok ragbet gO

riiyor. ~iddetu Sicaga ragmen ziyaret
~iler pek c;oktur. Sergiyi hergi.in as
gart 15,000 kilsilr ki§l gezmektedir. 
Diln apazar oldugu ic;in bu miktar 
30,000 1 bulmll§tur. 

Televizyon haz1rlandlktan sonra 
ak§amlan sergiyi ziyaret edenlerin c;o
galacag1 anla§1lmaktad1r. 

Sergi saat dokuzda kapanmaktadlr. 
Vaktin erken oldugu dil~i.i.niilerek bah
~edeki eglence yerleri hazrrllklan ta
mamen bitirildikten sonra serginin bir 
saat daha gee; kapat1lmas1 kararla§tl
nlzm~tlr. 

llk mekteblerde teftif 
MBarif mildiirii B. Tevfik, ~hir 

meclisi daiml enclimen A.zalan ve ilk 
tedrisat mufettt.,leri diln Bak1rkoy ve 
Floryaya giderek ilk mekteplere mah
sus c;ocuk kamplanm tefti~ etmi~ler
dir. 

Sandal kontroJu 
Ehliyetnamesiz olanlar, 

sandal kullanam1yacaklar 

Hakli ~ikayetler 
Berberler ve bah§il 
Bir ka!t berber kalfas1, mil~terek 

imzal1 ~oyle bir mektup ya~
lar: 

Bah$if, bir i~~i i¢n hog birgey 
degildtr. Ke$ke kaide olsa, mii.$teri 
i$¢nin eline ba~ vermese de, 
«yii.zde ~ kadar ~al~anlann hak
kzdtr ! » diye hesap olunsa ... Fakat 
btr tiirlii. bu adet teessiis edemiyor. 
Oyle ise ona gore hareket etmek 
mecburiyeti vardir . 

Bazi milgteriler, kalfalara bah
$~ verecekleri yerde, meseld, btr 
say kesmesine mukabil, gi$eye ya
nm lira bzrakzyorlar; bunlardan 
~alz~anlara da hisse 91kacagzni sa
nzyorlar. Halbuki g~eye bzrakzlan 
paralardan ~alz~anlara. verilme
mektedir. Sa~ kesen kalf aya bah
N hissesi dll$mesini ~tiyenlerin 
bu hisseyi bizzat kalfalara ver
mesi ~in lzerkesin dikkatzni celb 
etmenizi rica ederiz. 

Et pahal1 
Bir k1s1m halk1n etini ctvar 
koylerden tedarik etmesi 

belediyenin dikkatini ~ekti 
son zamanlarda !?ehir hududu ha

ricinde kesilen etler, daha ucuz satJ.1-
f?ehir meclisinde verilen bir kara'ra digl ic;in ~ehir halkmdan bir klstru, 

gore ic;lnde ehllyetnameli sandalcIS1 belediye hududu haricine giderek et 
olnuyan sandallann faaliyette bulun· almaktadir. Bu yil.zden Rumeli tara-
mas1 memnu oldugu hal.de bir c;ok fmda 9ekmece, Rami ve Anadolu ya-
kimselerin bu gibl ehliyet kayd1 ara- kasmda da Maltepe, Kartal, Kilc;iik 
maks1zm sandallanm ~una, buna yallda yeniden bin;ok kasap dil.kkAn-
klraladlklan gorillm~ttir. Bundm Ian ~llmi~t1r. ~ehir i<;inde etin kllo--
ba~ka baz1 sandalc1larm da 4 ki~iden su 50-55 kuru~ arasmda sat1ld1g1 hal-
fazla mii~terl ald1klan anl~Il~- de ~ehir hududu civarmda etin kilo-
t1r. Di.in Belediye reisligi tarafmdan su 30 kuru~tur. 
verilen emre gore bugiin biltiin sey· ~ehir hududu haricinden etinl te-
rilsef er memurlan mesire yerlerinda darik etmek istiyenlerin gosterdigi 
ve sahillerde sandallan slkl bir kon- bu ragbet, ~hir ii;indekl et istihlA.ki-
trole tabi tutacaklar, bu emirlere mu- ni azaltnn~tir. Bu vaziyet belediyece 

T amizlik i'leri 
Sokaklari 

kirletenler ceza 
goriigorlar 

Tramvaydan atlamak, sokaklan kir· 
letrnek gibi hareketlerde bulunnnlarm 
takibine devam ediliyor. Son 24 saat 
icinde bu ctirilmlerden dolayi bircok 
klmseler yakalanmi§tlr. 

Bunlardan ba§ka a~1kta sat1lan 110 
simit miisadere edilmi~tir. Sokaklara 
tukiiren 13 k~i para cezasma mahktlm 
edllmi§, f azla siiratle giden 3 §OfOr hak
kmda takibata ba§lannu§ttr. 

~ehrin temizligi i~ine de fazla ehem
miyet verilmektedir. Her mmtakada 
s1kl kontrol yap1lmas1 kararla§tmlm~
tir. Bundan ba§ka muhtelif nuntaka
larda, nezafet amelesinden ba§ka onar 
ki§Uik gruplar te§kil edilmi§tir. Bu 
gruplar muayyen gilnlerde o mmtaka
nm nahiyelerinin temizligine yardim 
edeceklerdir. Son giinlerde sarfedilen 
gayret sayesinde Hali!t mmtakas1 iyi
ce temizlenmi§tir. 

Kedi ve kopekler 
T oplathnlma i~ine 

f aaliyetle devam ediliyor 

Belediyenin kedilerden b~ka kopek
leri de toplatt1rmaga karar verdiginl 
yaznu§tik. Bu karann tatbikine g~U
mi§ ve belediye bilti.in §ubelerine ver
digi emirde gcrek kopek ve gerek kedi 
toplanmasmda katiyen merhamet his· 
lerine magltlp olunmamas1ru blldir
ml§tir. 

Son 48 saattenberi hararetle devam 
eden kopek toplamasi sonunda elde 
edilen rakkamlara gore Eminonu ka· 
zas1 dahilinde 5, Be§ikta§ta 3. Fatih
te 2 kopek yakalanm~tir. ~chir icinden 
zlyade serseri kopeklere §ehir kenar· 
lannda tesadiif edilmektedir. . gay1r surette hareket edenler hak· ehemmiyeUe nazan dikkate almIIlli}-

kmda; ceza zaptl tutacaklard1r. tir. ~ehir dahillndeki et fiatlerinln Epey zamandanberi devam eden ke-
di milcadelesine ragmen imha edilen 
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lST ANBUL HAY A Tl 

Giiriiltii yasak ! 
Ge~enlerde Beyazidm bimz otesinde 

biiyiik bir cadde ilzerinde yeni ev yap
tiran bir ahbaba misafirlige gittim, 
gece yatisma kaldim. A~am yemegm
den sonra ~oyle bir balkon sohbeti ya
pahm dedik. Kar~1 evin tara~esinde de 
elektrikler yand1, bUtiln aile minder
lere s1raland1lar ve gramofon kuruldu. 
E\in bay1 eli kulaga atarak gazele ~ti
rak etti. Arkadan bir §nrk1 b~Iad1. Bu 
sefer de U~ ~ocuk ag.z ag.za \'erdiler,, 
ii~ afacanm ~tglildan arasmdn gramo
fonun sesi duyulmaz oldu. Bu sirad 
sagdan soldan kopek ulumalan b~1a
d1. Gramofonlu evin bah~inden Cll'· 

Jak bir kopek sesi ~in ~in ~mhyor, cad
dcnin ortasma birer ik~r toplanaD 
kocaman kopekler de girtlaklan y1rt1-
Ia yirbla hayk.lnyorlar. Sohbet degil, 
biribirimize baguarak soylediklerimid 
bile i~ittiremiyoruz. 

Saat yirmi dortte yatmak iizere oda
lanmaza ~ekildigimiz zaman grame
fon, ·arkl se:>leri ve kopek gilriiltiilerl 
hili. devam ediyordu. ~arla ses1erinin 
ne zaman durdugunun pek farkmda 
degilim, fakat kopek uluma1an hi~ ke
silmedi. Uykusuzluktan gOzlerim yana 
yana sabaha ka~ ~oyle birnz da~
tam. Ac1 bir kadm ~1ghgile farladun. Sa
at henUz altaya gelmemi¥-i. Caddede 
arka arkaya dizilmi~ alabildigine kOja· 
rak giden bo~ yiik arabalannm ~an

girhlan arasmdan kadmm keskin se-
si ~mbyor: 

- I.evanta ~i~giiiii... Papatya ~ite
giilii... 

Ta uzaklardan akseden kaba bir ses 
de biraz sonra pencerenin altma geldi: 

- Kaaaymak yoguuuurt. Silt gfbl 
kokuyor yoguuuurt ... 

Perde perde sesler gittik~e arttyor: 
- Haniya ~~ler ahyoruuum. ... 
- Dumam ~tlayor, taze simiilt ... 
- <;ay §Ckeri karpuzlar, ~y. Kes-

mece babam, kesmeceeee .. 
Patlicancmm, domatescinin ne ka· 

bahatlan var? Onlar da sokaga sira· 
Jandtlar. Kai'§• ko~eden dondumtac1-
run feryad1 da bunlara kart§t1: 

- Saklz gibi kaymaklam ... 
Saate bakbm. Yediyi ~eyrek g~l

yor. Dii~iindilm. Gece saat ondan son
ra ve sabah sekizden e\1Yel mahalleler
de gilrUltii yasak edilmi~ti. Acnbn ya
sngm bu mahallelere ~iimulil yok mu?. 

c. R. 
•nanau111111111n11h111unn11111111n111t111111111111111n11111111nn11111u.-Yangin ba§lang1c1 ucuzla.masi hususunda beledlye bazi serserl kediler mevcudun onda blri ka-

Ye§ilkoyde kasap Dimitriye aid aht- tedbirler almak iizere tetkikata ba~- dardtr. Son 48 saat zarfmda Eminonu Bir ~ocuk denize diittii, 
nn tinilndeki giibrelik evvelki giin ani la~tir. kazasmda 247, Beyoglunda 15, Be§ik- gii~liikle kurtarddi 
olarak yanmaga ba§lallll§tlr. itfaiye Sicaklik 34 derece +<>eta 86, Fatihte 7 olmak iiezre ~ehir · t """'V y Galatada kalafat yerinde manevra 
derhal Y.eti§erek ate§ atura siraye et- S1caklar gittik~e §iddetini arttm- i~lnde 355 dane kedi imha edilmi§tir. yapan Niyazi Hilda motOrtine bagll 
med.en sandunnii§tilr. yor. Dlin termometre 34 dereceye ka· kayikta Kas1mp~ah Aslan admdakl 

Rumelihisarmda da Kanllkavak de- dar r1km1>:t1. istanbul l1alk1 sabahle- Trabzon liman1 1 tetrinievvel-
t · " ~ i;ocuk muvazenesini kaybederek deni-

resi ontindeki otlar tutll§mll§ ur. Is- de Istanbul liman i!lletme11"ne yin erkenden sayfiye yerlerine gitmek :i:' ze yuvarlanmi§tlr. 
tinye itfaiycsi gelene kadar a~ jan- uzere vapurlara trenlere ko>:uyor. Pa- geriyor r- k ·· bil d .•. · · d · d 
darmalar tarafmdan sondilrlilmii§ttir. " T yOCU yuzme me igi i~m emz e 

zar giinleri banyo yerlerl dolup t~- Hiiktlmetce satm ahmp Liman 1~ ~abalamaga ba§larru§, motOrdekiler 
Her iki yangmm da sondiirulmeden maktadir. 1 letme ida.resine devredilen Trabzon kendisini kurtal'Illl§Iardrr. Fakat ~ocuk 
atilffil§ sigaradan !tlktigi zannedllmek- i.stanbul diin de bombo§tu. Bilyilk llmant hissedarlar heyeti umumiye ~ok su yuttug.u i~in baygm blr halde 
tedir. ~ caddelerde bile birer ~er insana te- ic;tima1 14 a&ustosta yap1lacaktir. Bu Beyoglu Ziikiir hastanesine kaldml-
Bir adam yatag1nda yanar- sadiif ediliyordu. Buna mukabll Bo- ic;timada bulunmak iizere Trabzona nu§trr. 

ken kurtarildi gaz, Adalar ve Floryaya vapurlar, gtdecek olan heyet liman i~letme ida-
t l d l h lk 'tti Plft. ·1 rd b ··d'~r mua · · B · Egw lentide k1skanrhk yu""ziinden Evvelki gece bir adam yatag1 l~inde ren er 0 usu a gi · 1:1] a a 0§ resl mu u vm1 . Hamid Sara~- 3' 

yanarken kurtanlm1~t1r. Unkapanm- kabine bulmak iimidile nobet bekli- oglunun riyasetinde 8 agustosta ha- kavga ~1kb 
da a§ylhk yapan inebolulu ismaU ev- yenlerc bile raslaruyordu. Diln Florya- reket edecektir. Kas1mpa93-da Piyale mahallesinde 
velki gece saat 21 de yemegi mil.teak.Ip ya gidenler 40 bine yakmdi. Bogaz ve tctimada. tedkik heyeti se~llecek, oturan Yakupla kans1 Fatma, cvleri-
bir sigara yakarak yatagma uzanm~· Adalara gidenler de bundan R§agt de- tasfiye i~leri l telllrinievvele kadar ik- ne Kerlm ve LU.tft isimlerlnde iki ~-
tar. gildi. mal edilecektir. 1 te~rinievvelde Trab- yi davet etml~ler, hepsi beraber otu-

Gilniln yorgunluguna inzimam eden Kocas1 dogmii§ ! zon lima.nmm istanbul liman i~letme rup i!tmege koyulm~lard1r. t!tkinln 
§iddetli s1caklar ineboluluyu elinde sl- Uskildarda oturan Nebahat admda sl tarafmdan idaresine ba~lanacaktir. en klzgm zamanmda aral.annda bir 
gara Ile uyumaga sevketntl§tir Pamuk bir kadm polise miiracaat ederek ko-- i.stanbul mtidlirlilgilne bagll olan, klskan~llk meselesi c1kan ev sahiple-
yorgan blraz sonra yanmaga b8.§la- caSI Nazun ve arkada§l Yakup tarafm- Trabzon liman i~letme idaresi mildur- rile misafirler biribirlerine gi~ler, 
m~. hararet artmca ismail bunalarak dan dogiildugiinil, hakaret edildiglni liiA'fine Trabzon liman l?irketl relsi B. ve biitiin bir mahallenin istira'hat~ 
yatagmdan f1rlam1§tir. Adamcagwn iddla et:rnl§tir. Sfileyman tayin edilmi~tir. Memur- selbe~lerdir. Polls, hepsinl yakah-
feryad1 iizerine etraftan yeti§enler ya- Kan koca ve arkada§ cilnniim~hud • Iann bugilnkii vaziyetlerine dokunul- yarak haklannda tahkikata b~la-

-=--==-~==================~Ak~s~a~m~c~1==~ta~g~1 ~so;·n~d;u;· nn;,:;u~··~~·1;er~d;l~r.============~;m;;;;;a;h;k;em;;;;e;si;n;e~v~e;r1;·11lll§;;;;·~1;er~di;·~r·~======~~Inl~y=ac=ak==t=1r3.-==============::o======~m;;;~~t;rr;·=======================--

la - Son senelerin iktisadi inki~af
ta.~1 ara.smda uilhassa bardak, c;anak 

anlar gozilme ~rp1yor bay Amca .. . 

j 

... inanmazsan ~ bir gilnunde 
l?Oyle bir Beyoglu caddesine ~tk, bak ... 

Bay Amoa.ya gore ... , 

... M!lf?allah adun bl.?Ulda bir bil
h1riye mag!l.Za&J. ... 

. . . Adlm baJ?mda bir kAse, tabak 
ticarethanesil .. Dogrusu insan mem
nun olllyorl ..• 

B. A. - Ben hie; memnun olmuyQ
ruml .. 

- Neden? .. 
B. A. - Aile kavgalan artlY'O' 

demekl .•• 
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Iktisadi ve mali hafta 
. 

Uzak Sarktaki vaziyet - Bel~lka kralln1n mektubu 
Istanbul borsas1nda son muameleler 

Avrupa, 1spanya yanguunm etra:fa 
yayi.lmasma mani olacak tedbirleri 
&ramakla m~gul oldugu bir srrada 
dunyarun obilr ucunda: Japonya, :flr
sattan billstifade Qin stadmda iste
digi gibi cirid oynuyor. Bu seferki he
def ~imaU Qin kltasuilr. Doymak bil
miyen Japonya tabiatUe bu kltayi da 
yutacak; sonra bir milddet kendini to
parlay1p tekrar lleriliyecek. Nereye 
kadar? .. Bunu, kimse kestiremez. Ja
ponya, bu ilerileyl~i 30, 40 sene evvel 
~inin zaafmdan bilistifade elde ett1gi 
ve ~cliki modem hukuk ve haldmi
yet prensiplerile kabili telif olm1yan 
bazi kohne imtiyazlara istinaden ya
p1yor. Hakild maksad1 ise, fazla nilfu
suna, bir de sma.l mamulatma mah
re~ bulmaktlr. Fakat Japonyarun nti
fusu ~ogal1yorsa Qinin kabahati ne? 

Ntifus meselesi iktisad ilminin ehem
miyetle kurcalachgi ve fakat hal ~re
lerini ~i;a soylemekten ka~mdlgi 
bir bahistir. Bu meseleyi yUz elll sene 
evvel ilk defa bir ingiliz protestan 
yfilzi - ayni zamanda m~ur bir muk
tesid olan - Malthus meydana koym~ 
ve niifusun ltizumsuz tezaytidiine kar
~1 bazi tedbirler teklif eylemi~ir. Fa
kat bu tedbirler o vakit dini akidelere 
mugayir goriildiigu i~in, kenclisini 
aforuz etmi~er. Bu tedbirler, ~mcli 

dini a:kidelere degil, fakat milli zaru
retlere muhallf gortiniiyor. Onun i~ 
kimse bu meseleyi kar1~1rmaga cesa
ret edemlyor. 

aahib ve mOstahdemleri ilh ... arasmda 
lhtilAflar had bir halde devam etmek
te ve memleketin ekonomisine f ena te
atr etmektedir. 
Ger~ Fransiz rantlan saglaml~mt~ 

lse de bunun sebebi, ge~en haftaki ic
mallmlzde soyledlgimiz gibi, amortis
man sandlguun piyasa'ya yaptigi mii
dahaledlr. Paris borsasmda ecnebl en
dfistriyel k$tlarda gorillen tereffiie 
gellnce bu da Londradan verilen si
pari~lerden ileri gelmekt.eclir. 

Frangm fia"ti, bir inglliz lirasma 
mukabil 133 frank iken hafta zarfm
da (132,71) e kndar cuzi bir yiikseklik 
kaydetti. Fakat bu fark frangm haddi 
zatinde tereffiiiinden degil, sterlinin 
dola'ra kar~1 o nisbette sukutundan 
lleri gellyor. 

latanbu1 borsas1nda vaziyet 
Parisle arbitraj muamelesi menmu

iyetinin devamma ve binaenaleyh 
oradan Tilrk borcu tahvili getirtmek 
1mkamrun munselib olmas1s a ragmen 
borsam1z - Frans1z mall vaziyetinin 
tevlid ettigi endi~e sebebile olacak -
haHi muteredclid bulunmakta ve yi.iz
de yedi bu~uk faizli Tilrk borcu kag1t
larma Ia.yik olduklar1 ehemmiyeti ver
memektedir. Hafta zarfmda iyi mua
mele oldu ise de temayill gev~ektir. 

Cumartesi ak~am1 kapan1~ fiatleri 
~larchr: 

Birinci seri: 15,17 lira 
ikinci seri: 14,40 lira 
U~i.incii seri: 14,40 lira. 

Dahili istikraz kag1tlarimtzdan 
Ergani 95 te ve S1vas _ Erzumrn 97 ,25 
te ge~en haftaki !iatlerlni muha!arn 
etmektedirler. 

Merkez bankas1 eksiyonlannda 4 
puan k9dar bir tereffil vardtr. Son mu
amele 92 lira ilzerinde vuku buldu. 

Anadolu tahvlllerinde de cilzi bir 
ilerileme vardJr. Sebebi, taksit zan.a
nma ild ay kalm1~ olmasidlr. Bu iU
barla daha tereffiiler beklenebilir. Bu 
grupa dahil kagitlann son fiatleri 
funlardir: • 

Hisse senedleri: 24,25 lira 

llman1m1za blr Japon 
mekfeb f ilosu gelecek 

Mi safirlerimizl kar§ilamak 
iizere bir program 

haz1rland1 
~ar~ba 

R\illii llmam
DllZl Iwate ve 
:Yakomo lSllll

ll iki mekteb 
gernisinden mii
rekkeb bir J a.
pon filosu zi- -. 
yaret edecek· 
ttr. Bu ziyaret 
l~ hazirla
nan programa 
gore sabah saa\ 
dokuzda lima· 
mm1za gire
cek olan Ja
pon melm!b 
tllosu Sellmiye Vice - Amirnl Mr. 
kl~asmdan ati- M. Koga 

lacak 21 pare topla selfunlanacak, bunU 
milteakib tilo da 21 pare topla Reisi
cumhuru selB.mhyacakt1r. 

Bu mrada tstanbul Deniz kuman
drun Japon mekteb gemisi kuman
dam Visamiral Kogay1 ziyaret ede
cek, amiral Koga saat onda Dolma
bahce nhtimma ~1karak deft\:!ri mah
susu imzalad1ktan sonra istanbul 
valisini, istanbul kumandarum, harb 
akademisl kumandanm1 ziyaret ede
cek, bundan sonra kumandan Tak
slm fibidesine bir ~elenk koyacaktir. 
Qelenk koyma tarenine askeri ve 
miilki bir ~ok yliksek §ahsiyetler, Ja-
pon mektep gemisi talebelerl, Tiirk 
Deniz llsesi talebeleri ve kumandan
lar1 J~tlrak edeceklerclir. 

Ogleden sonra ziyaretler iade edi
lecek, Amira! Koga saat 17 ,30 da: 
iwate gemisinde gazetecileri kabul 
edecektir. Bunu miiteakib Bogazi~in
de bir gezinti yaphktan sonra misa
firlerlmiz Heybeli Deniz lisesine gide
cekler, Istanbul valisi amiral Koga 
vere!ine Parkotelde bir ~am yemegi 
verecek ve bunu bir suvare taldb ede
cektir. 
Per~embe gilnil amiral Koga Mii

zeyi, Topkap1 saraym1 ve tem~aya ' 
4ayan yerleri gezecektir. 13,30 da. 
1stanbul kumandan1 ainiral Koga ~e
refine Tarabyadaki Tokatllyan ote

Allmler tarafmdan yapllan tedkik
lere gore, hali hazirda Avrupada da: 
ytiz milyona ya.km fazla nilfus var. 
Buna ragmen vasati A vrupanm baz1 
devletleri, topraklanrun ntifus besle
mege k!fi olup olmachgma bakma
dan, miitemadiyen evlenme1eri te~ 
ve ~ok ~ocuklu ailelere vergi muafiyeti 
bah~ veya prim itas1 suretile muayyen 
btr plan dahflinde nufusu ~ogaltma- . 
ga gayret etmektedirler. Bir memle
ket nii!usunun hesaps1z surette ~o

galmas1, kom~u memleketler Icin da
lmt bir gaile te~kil eder. Qiinkii nufu
su ~ogalan memleket gilniin birinde 
mutlaka kom~ulanm istilaya kallo~a
cakt1r. Ekonomi dirijee'nin hi.ikfun 
si.irdi.igil fa asirda, <her memleket, 
ara.zLsinin besliyebilecegi kadru· niifus 
sahibi olmal1dJr» prensibi kabul olun
sa, kannatimizce harbin en miihim se
bebi ortadan kallmns bulunur 

Tahviller: 40,70 lira 
Miimessil senedler: 38,55 lira .J linde bir ziyafet, saat 16 da Parkotel-

• . ., . . 
Hafta zarfmda Avrupa rnali gazete

leri Bel~ka krall Leopoldun, bru;vekili 
Van Zeelanda gonderdig! 21 temmuz 
937 tarllili mektubu n ettiler. Bu 
mektubunda kral, samimi ve yUksek 
bir ideal takib ettigine ~liphe b1rakm1-
yan guzel sozleri ile, diinyamn ge~ir
mekte oldugu s1kmtllarm sebebinl 
izah ettikten sonra art1k milletler ara
smda tesanildii bilfiil temin etmek za
mamnm geldigini beyan ederek, bii
tiin memleketlerin ihtiy~larm1 goz 
onilnde bulundurmak ve ona gore 
tedbirler ittihaz etmek iizere alem~il
mul, daimi ve mustakil bir ekonomi 
organizminin te~kilini tavsiye ve bu 
organlzmin mil.."llktin oldugu kadar 
milli tesirattan azade ve tamamile 
mUstakil olmas1 luzumunda israr ey
lemektedir. 

Mektup milnderecantm1 tahlil eden 
Times gazetesi, kral1 boyle bir te~eb
biise sevkeden yuksek ideali takdir 
etmekle beraber, elde ed.llecek netice
den pek iimidvar gorilnmemektedir. 

Acaba bu organizmde nilfus mesele
si de gorti~illecek midir? Diye kendi 
hesabumza merak ediyoruz. 

• •• 
Frnnsada rnali 'aziyet iyi olmamak-

ta berdevamcbr. Hiikfunet gayri m~ 
ru fiat yukseli~lerine mani olmak ilze
re son ne~rettigi karamamelerde ta
dila t icra etrnek niyetindedir. <;(ilnku 
eski !iatlerle stoklan yenil~tirmek 
imkans1zhg1 kar~1smda bir~k miies
seselcr kap1lanm kapanu~, umumi 
rnfibadelat felce ugraim;;tir. Dlger ta
raftan Blum Jmblnesi zamamnda ka
bul olunan bir tal<Jm f~tlmai kanun
lann hakkile tatbik eclilememesi yii
zilnden, in~aat amelesi, otelciler ile 
earsonlan, nehir "fesaiti nakliyeleri 

Haydarpa~a: thvili: 44 lira 
Haydarp~ .mfunessil: 42,25 lira. 

Endilstriyel kflg1dlarda milhim mu
ameleler cereyan etmecli. Bazt no
minal fiatler: Aslan <;imenlo 13 lirn; 
Tramvay 13 lira; Umum Sigorta 11 
lira; ittihad1 Milli 22 lira; Terkos '7 ,25 
lira; Uskiidar 7 Kad1koy su ~irketi 3 
lira; Bomonti 9,30 lira; ittihad De
girmencilik 10,50 lira; 9ark Degir
mencilik 0,75 lira; Telefon 7,25 lira; 
~irkeU Haydye 15 lira; Ominium 0,70 
lira; ~k Ecza ~rketi 2,50 lira. 

Borsa barici muamelit 
Tiirk alllru iki kuru~ kadar yilkse

lerek 10,49 lirada kaldt. M1S1r Kredi 
Fonsiyelerinin fiatinde de cilzt tebed
dill vard1r: 

1903 tertibi 90 lira 
1911 tertibi 83 lira etmektedir. 

Tiirkiye Ecnebl 

SENELiK 1400 turuv 2700 kurllf 
I AYLIK 750 • 1450 • 
S AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • • 

Post& lttthadma da.hll ohmyan 
ecnebl m~leke\ltt: Senelltl 

3600, altl ayh~ 1900, tlc; 
ayht1 1000 kuru~tur. 

Adre3 tebdlll lc;ln ylrml bq 
kurwJlull: pul cnndermek JAzimdir • 

CemaziyelnYCl %4 - Raz1hmr 89 
& .... Cbef Olk bJadl AktMB Y-. 

E. 7,25 9,28 4,53 8,49 12,00 1,49 
2,52 4,55 12,20 16,16 19.27 21 ,17 

~ehremlnl Halkevlnden: 
Ikmale kalan genc;lere parasiz ingllizce 

derslcri. 
5ah, pel'§embe. cumartes! gunlerl snat 

20 den 21 e kadar Eivimlz salonunda In
glllzce derslerl verilecektir. Bir hafta l1;ln
de yaz1lmak lstiyenlcrln Ev Jcatlpl!f:ine 
muracaat etmelerl. 

de bir ~ay, gece 19 da Deniz mekte
binde bir gai·denparti verilecektir. 

Misa1irlerimiz cuma gi.inii (lehri ge· 
zecekler ve cumaretsi giinti amiral 
Koga tarafmdan twate gemisinde v~ 
rilece.k bir veda ziyafetini miiteakib · 
filo limanuruzdan aynlacakt1r. 

Japonlarla Frans1z 
mufrezesi aras1nda 

(Ba~ taraf1 1 incl sahifede) 
kerlerinin iizerine at~ a~rak bir ~
vu~ ile bir neferi ag.r surette yarala
m1 lnr ve yarahlan teda\i etmek!izin 
bi.raknu~Iardir. 

Frans1z kitaatt, bunlann yard.mu· ' 
n~ a~1cak 30 tenunuz sabaht yeti~ebil
m1!?t11·. l"ransiz rnemurlan, hadiseden 
Fransiz sdaretine mnluma.t Venn.if· 
lerdir. 

F rans1z kuvvetlerinin vaziyeti 
Tiyen~in 1 (A.A.) - Japonlar, bey

nelmilel kopriiden ge~melerine mani 
olundugu i~in FranS1Z imtiyaz mm
takasilc Fran51z tersanesi ru:asmdaki 
muvasalayi kesdiklerini bildirmekte
dirler . 

Konsoloslara Tiencindeki ecnebt 
Jotalar1 kumandanlarmm FranSJZ 
makamlarmdan beynelmilel kopru
niln muhafaza.suu ve ecnebt imtiyaz 
mmtakalanrun himayesini istemi~ 
oldu.klan tasrih edilmektedir. 

Japan kitalannm kumandan1 gene
ral Katsuki FranSlz konsolosuna mu
hasemata ba~landlg1 takdirde beynel
milel kopriiye dokunulnuyacag1m ev
velce vadetmi~ idi. 

Eski$ehlrde 
AK$AM ne$riyatl 

cSes - I~b milessesesinde sat1-
llr. cAli::~am> gazetesine abone 
olanlara husus! tenzilat yap1hr. 
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Japonlar harp tebligi 
ba§lad1la 

:<Ba~ taraf1 l incl ahifede) 
Bir Japon tebligi 

Tokyo l (A.A.) - Hopel'de askeri 
liarekat sahnesinde 81 temmuz gu
nft sillrCinetle ge~tlr. Japan or
dusunun ilk hatlannm kltalan 
~ung - Ting -Ho nehri boyunda dur
makta ve lleri hareketlerlne devam 
etmemektedirler. 

31 temmuz gi.inii sabahtan ak~a 
kadar Japo!] ordusu Pekin, Tung~u 
:ve Tinyen~lni 29 uncu Qin ordusu
nun bakayasmdan temizlemege ~a
h~aktad.Ir. 

29 uncu Qin ordusunun kuvvei 
kiilllyesi Paotingfu'ya dogru ricate 
devam etmektedir. 

,{:inliler miitemadiyen takvi
ye kitaab gonderiyorlar 

Resmen verllen malfunata gore 
italyan konsolosu <;in millslerine ta
aruz etmek :Uzere :;;ark i.stasyonuna 
hareket eden Japan kltalanmn i tal
yan imtiyaz mmtakasmdan ge~m€1 -
rini protesto etmi~tir. 

Ecnebl imtiyaz mtntakalannda y1-
yecek azalmaktadlr. Hububat fiatleri 
iki misline ~lknu~1r. 

Japan top~u kuvvetleri Qin kesif 
kollarm1 bombardlman etmi~lerdir. 
Japonlar, Frans1z imtiyaz mmtakasi
le yedi kilometre ilerisinde bulunan 
Fran51z tersanesl arasmdaki telefon 
tellerini ve yollar1 kesmi~lerdir. 

Tiyen~in bombard1man 
edildi 

Londra 1 - Tiyen~nden Royter 
ajansma bildirildigine gore ~mali 
Qinde vaziyet vahlmdir. Japonlar 
Tiycrn;ini bombardunan e~erdir. 
Bir ((Ok mahalleler ate~ i~ndedir. Ho 
Tung ~ehrinin kalabahk maha1leleri
nin bombard.Imam neticesinde bin
den fazla olil ve ynrall vard.Ir. 

.. 

Tokyo 1 ,(A.A.) - Tientsin'den 
bJldirlldlgine gore Japon k~if tayya
releri yirmi askeri trenin Pekin -
Hankeu hattmm cenubunda kfiln blr 
noktaya dogru gitmekte oldugunu 
ve be~ trenin de Tientsin - Puken hat
tmdan yukan dogru gitmekte oldu
tunu gorm~erclir. 

Japon tayyareleri, Qinlllerin ate~i
ne maruz kalarak trenlerden dordii
nii bombardiman etmi~ler ve Pao
tingfou istasyonunu yakmt~lard1r. 

Bu tayyareler iki hat boyunca blr ~ok 
yardlmc1 tayyare meydanlan ve 
Lunghay demir yolu boyunda da. mii
hirn harekat iisleri mevcut oldugunu 
gormu~erdir. 

~nghayda soylendiginc gore Ja
ponlar mi.ihim askerl noktalan ele 
ge~rinceye kada1· ileri hareketine de
vam edeceklerdir. Japan kuvvetleri 
Pekinin 30 kilometre cenubunda ~ang 
suyunu ele get;irmi~tir. Japonlann 
Qin ordusunu imha etmek istedikleri 
soyleniyor. 

<;in1iler bir treni yo1dan 
~1kardilar 

Tiyen~in 1 (A.A.) - Qin lotalan
mn Tangku ile Tiyen~n arasmda 
Mukden ekspresini yoldan ~1kard1k-

· Jan Japan erkruu harbiyesi tarafm
dan bildirilmektedir. 6 ld~i olm~ ve 
60 ki~i yaralanmI~tir. Bunlar meya
runda ecnebiler de varchr. 

Tokyo 1 -; f?imali Qin harekati yil
zi.inden hiikumet meclistcn yeniden 
300 milyon yenlik tahsisat istemi~tir. 

Bir Amerika iyan1n1n 
sozleri 

Va~ington 1 - Demokrat ayandan 
Luis, Ame1ikanm, Japonya ve <;ine 
kar~1 bitarafllk kanununu tatbik et
megi tehir ettigini soylemi~tir. <;un
kil bu karann tatbiki Amerikamn 
harbe girmesine sebep olabilecektir. 

Mi.ihim bir eser : Yalova oteli 

Yalovada yenf otelden iki 1orilnii' ve mimar Yahya Ahmed 

Yalova kaphcalarmda yap1lmakta olan bilyilk otelin in§aat.I bitmi§, bina 
A.kay idaresi tarafmdan tesellOm edilmi§tir. Bu muhte¥m binanm mimar ve 
muteahhidi degerli iki Tilrk mimand.Ir. Projeyi mirnar Sedad Hakkl haz1rla
m1§, in§as1m da mirnar Yahya Ahmed taahhild etmi§ti. Otel, gerek projc 'e 
gerek in§as1 bak1mmdan ~ok gtizeldir. Otelin 150 odasi vardir. Bu odalardan 
90 tanesi mil§terilere tahsis edilmi§tir, geri kalan otel idaresi i~n aynlm1§tlr. 

Her odada telefon, &Icak ve soguk su tertibatl, du§ ·ve kalorifer vardlr. Her 
katta banyo dairele1'i yap1lml§t1r. Otelin alt kati s1hhi banyolara aynlmt§tJT. 

Otelin dO§enrnesinc bR§lanm1§tll". Bir ka~ gtine kadar a~lma Wreni yapila
cak ve olel kl§m da a~ik bulunacaktir. 

Be~ikta~ Halkevlndcn: 

O~i-etmen Hamdl Daner, Evlmlz koro 
heyetlnde ~n derslerlne tekrar ~la~: 
t.lr. MUstalt ve lstekll cen~lerfmlzln ka
yitlnri yap1Imak iizere her i;im snat 16 dan 
ltibaren E\imiz !dare memurlut;una mu: 
racnntlari lfizundir. 

H A I. K 0 P E R E T i 
Bu ak§am 

B ,iktni, Sund Pnrkta 
E~AiLER 

3 M;ustos sail giinu a~m1 
Bcylerbeyi i kele Tlyatrosunda 

•r A R I. A K U § ·U 
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SlY ASI ICMAL: 

Ademi miidahale binas1 yar1da kalCl1 

ispanya i~lerinin Avrupa devletle~ 
Tini birbirine katmamasi iqin on ay
danberi kurulmasma ~ali~lan ademi 
mudahale binasi bilsbiltiln yanda 
kaldz. Denizden ve karadan harp ge
mileri t''! ecnebi mil~ahitlerl vasztasile 
konrtoz sistemi kurulamiyaca§i anla
fildzktan sonra alcjkadar biiyiik dev
letlerden ciimlesini tatmin edecek ve 
ayni zamanda dcvletlerin ispanyadaki 
taraflara yardzmlanm hakiki surette 
menedecek bir tesviye suretinin bu
lunmasz i# tngutereye tevdi edilm4ti. 

ingilterenfrt hazirladzgz plan bir ta
Taf tan Alman ya ile italyanzn iltizam 
eyledigi ispanyadaki her iJ...-i tarafin 
tn.uharip birer miistakil devlet tanm-
7nasi davaszm ve di§ er taraf tan Sovyet 
ausyasz ile Fransanm ~Ok ehemmiyet 
'Verdikleri ispanyadaki mevcut ecnebi 
111uharip ve miitehasszslann geri alm-
7nasi dilegini ihtiva ediyordu. Bunun 
~n bu plan iki ha/ta mukaddem 
Cdemt miidahale komitesinde azti 
~irmi ye di dez;let taraf mdan es as itf.. 
bartze tasvib edilmi#i. 

italya ile Almanya, tngiliz pliinznzn 

bii.tiin tef erruatzni da kabul ettikle
~nden Avrupa devletlerinin i spanya 
~lerinde artik tamamile ve hakiki bir 
surette anla~acaklan ii.mid olunuyor. 
Bidayette Fransa hilkflmeti dahildeki 
~ ba~znda bttlunan sol partilerin zoru 

"'t ·-•'•RI 
ITrif 
D-• ~~ --...,_ 

ii.zerine fogiliz planmm muhariplik 
hakkma aid cihetini kabulde tered
di.lt etmi~ti. Fakat sosyalistlerin lideri 
Blum dahil oldugu halde sag i 1e sol 
biltiin devlet adamlan Fransa i~n se
ltimet yolu ingilterenin politikaszn· 
dan aynlmamak oldugunda miltteftk 
olduklarmdan Fransa ingiliz pl4ni
na dair sorulqn sttallere verdigi tah
riri cevapta ingilterenin pldnmi bil
tiin tef erruati ile kabul eyledigini bil
dirmi~ti. 

Lakin Sovyetler birligi gerek sual
lerin hazirlanmasma aid tali komfte
nin milzakeresinde, gerek tahriri ce
vaplann iizerinde yapilan milnak~a
da general Frankonun filen muharip 
bulunmaszna ragmen hukukan bu 
sif ati tanzmiyacagmi bildirmi~tir. 
Bu milnaka~a esnasznda tali komite

nin reisi Sovyet gemilerinin §imdlye 
kadar kontrol ahkcimma bir def a oi
sun riayet etmediklerini de soylemi~
tir. Bu. suretle vaziyet bilsbiltiln veha.
met peyda etmi§ bulunuyor. ingilte
re 4in flkmaza girmesi kar~smda h~ 
olmazsa miizakere kapzsmm bilsbil
tun kapanzp her devletin kendisini 
biisbiitiin serbes saymamasma ~al~
yor. Fakat Almanya ile italya. artik 
kendilerini hakli saymaktadzrlar. Bir 
Alman donamnasz tekrar Akdenize 
girmek ifin Kielden hareket etmi§tir. 

Feyzullah Kazan 

? 
Sag1m1zla solumuz musavi de~lldlr 

Yuziin sag adalesi soldan kuvvetlidir 
sol ka~, saf ka1 kadar kalkmaz 
Siz~ deseler ki: Sag yanaguuz sol 

Yana!,'lniza miisavi degildir! ... 
. Siz ne dersiniz? .. Giilersiniz, omus 

.&ilkersiniz. Ve yahut ktzarsnuz: 
- Sa~malnma, dersiuiz, ben ~ar· 

l>lk dcgilim! 
IIalbuki fen, insan yilzilniin, sagh 

Bollu miisavi olmadJ~rm1 isbat ediyor. 
i~Icri gii~lcr.i portre yapan bilgill 

r.:~sarnJar, kadm portresi yaparken, 
liiii.in sol losnuru, erkek portresl ya
Parken de sag tarafuu ,izerler. BU• 
ltUt\ Sebebi? •• 
~rkegin enerjl vaslflan yiizliniln 

~~nda, kadmm ruh faziletl de IO

--ua temerkiil eder. 
ka ~Yle bir tecriibe yap1n11: Aynanm 

~SIJ\a g~inis, dudagmmn bir u
eunu kaldulD.lZ, ill. Dudafuuzm ban· 
ti ucunu kaldm11ru1! Sal ucunu 
:~Intl? .• Tamam, ~iinldi sag tanf 
dalentz claha kuvveUldir. 
Bir kere de ka~lannm tecriibe edl-

K11kan~lik 
B' tr adanun kansrm b~ka blr er-

kektcn kiskan-... t bll s.: "lebillr B' d .. ~s1 a guru • 
ir a . am kanslIU klz karde¢nden, 

~nnesmden, COCUkiarmda.n loskanma.
ga b~larsa onda bir klskancllk has
tal1g1 b~lad1g1 iddia edllebilir. F~ 
kat ~a bir adam kansim bir kopek
ten klskan1rsa ne dersiniz? 

f?iiphesiz normalin fevkinde oldu
iunu derhal kabul edersiniz. Amert
ltada bir adam kansim kopeginden 
luskand1gi i!(ill kopegt oldiirm~t\ir. 
K1skan~llgm sebebi de cok baait

ttr. Kopege caport> . demifJ.er, kopek 
te ka11smm terliklerml adanun ter
liklerinden evvel getlnni~. 

Mahkemeye b~ran kad1n1 hl
~er klskanchk clnneti lle maIOl 
01an kocadan ay1rm1~tir. 

Erkek leyleiin intikami 
lludape~te koylerinden birlnde yu

:ta yapan bir leylek ailesi var. Bir 

tlin erkek Ieylek buraya geliyor ve 
~lraz evvel yumurtadan ~lka.n yavru-
an arasmda uc tane de kaz goril

l'or ... Oyle bir hiddete kap11Jyor kl 

:l'lnaym ... Kaz yavrulanru yuvada.n 
lat1p atiyor. Sonra - ihanetle itham 

'tttg1 kansuu - gagallyarak Old6-
'fl~or. 

niz. Gene sag ka~m1ZI kalcbracakst· 
ruz. Sol k~, sag ka~ kadar yukan kal
kamnz. 

Bacaklar da birbirlcrine denk de
gildir. Sol bacagm adalesl daha 
kuvvctlidir . Venedikte bunun tec
rubesini yapblar. Sen - Mark 
meydnnmda bir ~dk ~ gozleri
nl baglam1~lar ve dogrudan dogruya 
ka~1ya ge~iniz, demi~Ier. Hi~ blrl 
dosdogru yilriiyememi~. Sol bacak da· 
ha kuvvetll bashgmdan bepsi sola 
dogru meylederek ilerlem¥er. Bunun 
i~in karanhkta veya slste yolcular 
donlip dolapp Ilk harebt ettUderl 
noktaya gellrler. 

Sandalcllann be sat kolu soldan 
· daha kuvvetlldtr. 

Ku~ann bnatlan da blrblrlne 
denk aegucUr. Bir kanatlan obilril.n
den daha kunetll oldufundan ha· 
vada dalre ~izerler ve doniip dolqlp 
u~maga ba~lacbklan noktaya gelirler, 

Hindiatanda dullar yalohr 
inglltere M1kftmetinin mO.cade

lesine ve yasa~na ragmen Hlndistan
da ~ok esld blr anane devam edlp 
gidiyor. 

Ger;en ay Allahabadda Olen blr 
avukatm kansl, kocaSllllil cesedl ya
klllrken kendini o ate~e attt. 

Ger;en hafta da, Agrada bir kadm, 
gelinlik esvaplanru giydi ve o da ken
dinl kocasmm cesedlnl yakan alevl&
Te atti. 

Nagpur mahkemesi de, Orta Hin
distanda iki Hindliyi kurban eden 1ld 
J.t4iyi idama mahktlm ettl. 

son zamanlarda kurakhk devam 
ettlginden bu 1ld ~if~, 1ki ren~pe
rt - yagmur yagsm diye - yatmur 
illluna kurban vermi~erd.ir. 

Papagan mektebi 
Havanadan blr haber geldi: Duyul

mami{I bir mektep a~1~. bu mek
tebin talebeleri papaganlatnuf ... 

Bu mektepte miikMatlann yem, 
cezalann da maydonoz olup olmach· 
gtnt bllmlyoruz. Ancak ogretmenler 
gramofon plAklandtr. 

Gramo!onlan kuruyorlar, pl~ktan 
mesela: ¢HO' geldin, ho~ geldin, hol} 
geldin> stszlerl duyuluyor. Papagan
lar bu sozU. ezberleyiQ tekrar ediyor
lar. 

Papagan mernkhlan mektepten 
~k memnun. Talebelerin intibai an
lai,ilamaml{ltlr. 

Zirai tedkikler 
Yiiksek ziraat enstitiisii 
talebesi U~akta tedkikat 

yaptdar 
U~ak 31 {A.A.) - Ankara Yiiksek 

Ziraat cnstitiisil ve Yilksek Ziraat 
fakiiltesi son sm1f talebesinden 22 ki
~ilik bir grup do~ent B. Esat Yilzdagm 
b~anl1g1 altmda diin ~ehrimize gel
~ ~eker fabrikasmda ve Kalfa kO
yilnde tetkiklerde bulunmu~. Y1lan
c1oglu mensucat fabrikalariru, bele
dlyenln yaptirdlg1 mezbahayi, stad· 
yomu, hall ve el dokuma tezgA.hlanm 
g~ ve gormii~lerdir. 

Misafirlerimiz ~refine ~am Hal
kevi salonunda 100 ki~ilik blr cay ve
rllmii; ve gee vakte kadar f aydah g6-
~eler yapllm1~, mint havalar ~a
lln~ ve oyunlar oynamm~tlr. 

Misafirlerimiz bugi.in Ankara tre
nile Manisaya hareket et~, btiyUk 
blr gen~ ki.itlesi tarafmdan ugurlan
mi~lardtr. 

Paras1z yat1ll talebe 
Lise ve orta okullarla 

ogrelmen okullar1na 
nasil ahnacak? 

Lise ve orta okullarda parasiz y~ 
t1ll olarak okumak istiyenlerin sec
me smavlan ~ eyhil per~cmbe giln\1 
b~llyacakbr. lmtihana girmek i~in 
28 agustos saat 13 e kadar miiracaat 
edilecektir. 

secme smavlari her vilayet mer
kezinde bulunan lisede, lise olmlyan 
yerlerde orta okulda, orta okul ol
nuyan yerlerde kiiltiir direkWrHl· 
giinde yap1lacaktir. imtihanlar tiirk
ce - edcbiyat, riyaziye, tarlh - cograf
ye derslerinden yap1lacakt1r. 

Tilrk~e - edebiyat smaVI 2 eylOl 
riyaziye, 3 eylftl, tarih cografya 4 ey
rntde yap1lacaktir. 

Ogretmen okullarma da kadro boir 
Iugu nJsbetinde parasiz talebe alma
caktir. Birinci srmflara orta okulla
nn pek iyi ve lyi, ikinci ve il~lincii Sl-

mtlara Use ildncl ve il~ilncft sllllfla.ra. 
pek iyi ve iyi derecede ge~mi~ ola.nlar 
almacaktlr. Ancak Ilse iklncl ve 
'U~ililcfi s1mflanndan ogretmen okul
lanmn rnuadll Simflanna ge~ek is
tiyenler meslek derslerinden imtihan 
edlieceklerdir. 

Ogretmen okullanna paramz ya
tili olarak girmek istiyenler mezun 
olduklan veya kayith bulunduklan 
okullara miiracaat edeceklerdir. Ba
kanlJ.ga rnilracaat edenlere cevap ve
rilmlyecektir. 

DUnkU tenis ma~lan 
TEKERKEK 
Jaffe - A. Paton 
Nl.p.n - Ciraa 
VasU-Somam 
Suat - Necmi 6/0 
Muhiddin • Arevyan 
Necml - CclAI Ulug 
Mellh - Mir 
Vedad Abut - Vasil 
Baldini - Fahir 
TEK BAYAN 
Gindor! - Kurtelll 
~1FT ERKEK 

6/2 6/1 
7/G 8/4 
6/0 61' 

abandon 
6/3 6/3 
6/8 6/3 
w. o. 

7/5 6/4 
6/1 6/1 

6/2 6/2 

Suad - Bambino - Telyan - Nazaret 
6/3 6/1 

Necmi - Muhiddln - Faruk • Necdet 
4/6 6/2 6/1 

Kris - Arevyan - Stepan - A. Paton 
6/8 6/2 6/0 

Nli;an - Fehml - Celli izzet 
4/6 6/2 6/3 

Jaffe - Baldini - Vedad Cemal - Neclp 
6/4 7/'J 

Suat - Bambino - Fahlr - l\mra.m 
6/2 6/3 

Kris - Arevyan - N~ - Fehml 
6/ 4 4/6 6/3 

Biltiln bu miisabakalar arasmda 
gen~ ten~i Giine~li Ni~n Erzurum 
istikbal i!;in bilyilk vaidlerde bulunan 
bir kabiliyet ve rnaharet gosterdi. 

"' Hasan Ali Yiicel 

Pazartesi Konusmalan 
Kitap halinde int~ ettl. Sa~ 

yt'rl RenW kitapbanesldlr. 

Sahi!e 5 

Liman1m1zdaki Yugoslav yelkenlisindc bir saat 

12000 metrelik ipimiz, 420 metre 
murabballk yelkenlmiz var ! 

Denizlerde iki aydanberi Yu1roslavya etini yiyoruz. - Na
poliden lskenderiyeye on iki giinde yelkenle gittik. - Es-

ki Tiirk gemilerinin par~lar1 miizelerimizdedir. 
liinii kabul etn~lerdlr. Fakat ucuz
luktan ziyade ~evikllk temini fikri bu 
tarz1 secmemize Amil olmu,tur. 

cingilizler ise: 
cMademki yeti~en zabltler yelken 

degil de islim gemilerinde ca~cak. 
oyleyse yetl~melerl de o suretle ol
sun I demi~lerdir; Tiirk bahriyesl bu 
usulii kabul etmi~tir. 

cGemimizln yelken t~kilAti mii
kemmeldir. 920 metre murabba1 yel
ken acablliriz. 12,000 metre uzunlu
gunda da ipimfz vard1r. Yani Dolma.
bahceden Kavaklara kadar uzatil~ 
bilir! 

Dost Yugos
lavyamn llma
mnuza gelen ta
lebe yelken gc
misi Jadran'a 
di.in meslekda
~nuz bay Bu
kUitza vasitasi
le davet edll
ml~tim, gittim. 
Kumandan bay 
Mato B. Baru
sig ve ik:inci 
kaptanla diger 
zabitler ve mih._ 
mandarlan be- c37 milimetrelik ikl topumuz va.r-

nl ve diger blr ga- ladran'm kum1ln· chr. Uzerinde tatbikat yap1hr. Faka• 
zetecl arkad~- dam Mato. B. selAmllk icin alb top Itlzim oldugun· 
nu bilytik bir . Barus!~ dan bunlar o maksatla kullarulmaz. 
nezaketla kar~adllar; Yugoslavlarm cYelken silrati hakkmda bir fikir 
ananevi erik ralasmdan ikram ettl- vermek icin de ~nu soyllyellm: N~ 
ler. Teker fincanhlf baklr cezvelerle poliden iskenderiyeye on iki giinde 
tam alaturka usulde pl~rilmi..7 gittik. Tabiatile, musait riizgAr vardu 
kahveler getlrip kilcilk fincan- - Oyleyse erzak ihtlyatuuz pek 
Iara misafirin kar~da dok- ~k? 1 

mek onlann da Adeti f.m.41. Bu zevk - Evet. MeselA Yugoslavyadan ~-
ve adet benzerligl mti~erek ta.rib) karken ild. ton et ~tik. Hareketi-
hatiralantnlZl akla getiriyordu. miz1n ildncl ayidlr, hA.lA o eti buz do-

Yugoslav dostlanmizdan, bahrlye- ' laplarumzdan ~p ~J.kanp yiyo-
liler1 hakkmda a~a~ malftmat1 al• ruz. Ekmegimiz1 de kendimlz, kerull 
dim: tmnmuzda yap1yorua. 

••• 
- S1rplar, bin senedenberi denizcl. 

dlrler. Buna dair blr ~k tar1ht v&o 
sikalar mevcuttur. Tilrklerle, ~ 

mi~ asirlarda bir ~ok muharebe t. 
maslannda bulunduk. Esk1 Tiirk Po 
mllerinin bazl pa~alan muzelerimi&o . 
de mahfuzdur. 

cBilyi.ik Petro, Rusyada gemiciliil 
tesis icin, SllJ> ustalan a~ 

cFakat as1l modem esasla.ra. daya.o 
nan Yugoslav bahriyesl 1919 da tef" 
kil edllml~tlr. Maksadumz donanma
nuzla. kimseye tecavUz de~, Ad
riyatikteki loyilantnlZl korumakttr. 
Yani tamamile Tiirkiyenin gayest 
gibi: Kendi sahillerlnl muhaf azat 

cBu i~lnde bulundugumuz Jadran 
gemislle, ik1 aydanberl seyab.atte bu,. 
Iunuyoruz. Dubrovnik: limanumzdan 
CJkt1k; Malta, Napoli, iskenderiye, 
1smaillye, Sliveyi;, Trablu~am ve Sl
saina u~radlk. Nihayet i~te istanbul· 
dayiz. 

cBurada gordiigfuni.iz doatluklar
dan, naamlardan - hayir resml bir u
san kullammyoruz - fevkalAde mil· 
tehassisiz. istanbul cidden ptrane, 
emsalsfz blr yer. GOsterdiginlz misa.
firperverlik te o derece emsalSlzdir.> 

-\ Buradan nereye gidecekslniz? 
Seyehatinizin maksaduu ve ~eklinl 

•lfttfen anlat1r m1s11uz? 

- Sullna'ya, Burgaz'a, Kavala'ya, 
:Aynaroz'a Patras'a gidecegfz. Us
siimiiz ola.n Diibrovnik'ten clktigum
zm tam uciincii ayi sonunda oraya 
va.rac$z. 

cBu geml, bizim Dtibrovnlk'teki as
kerl bahriye mekteblmJz.in talim ge
mis1dir. Mektebimize ancak Use me
·zun1an aluur. Mtiessese tt~ senelik
tir. Talebesi haziran, temmuz, agus
tos aylannda talimde bulunur. Blrln
cl sllllhn tallm gemisl budur. Gen~-
1er bununla seyahat eder, seyrllsef er 
6~nirler. ikincl senenin aonunda 
tatblkat yaparlar. tic;tlncn senenln so
nunda filolara da~hrlar. Bu geml, 
mrf mektep talebesinln tatblkati i~ln
dlr. 

cM)!vcudumuz 130 ld~ldir. Bunlar 
17 sl deniz talebesi, 40 1 kQ~tlk za•t 
namzedidir, 

cJadran '.Alma.nyaya s1rf mektep 
gemlsl olmak gayeslle 1smarlanllllf, 
dort seneik yen! ve mUkemmel blr ge
inldlr. saatte 9,5 mil yolu olan mo
WrU varsa da, asil yelken esas1 i.izeri
neclir. Mottsr, zaruretler hariclnde 
kullarulmaz. Bahnye talebesi yet~
tlrmck i~m muhtellf kanaatler var
d1r. Almanlar, yelken gemllerincle ta
lebeyl yet1~tlrmenin daha zlyade ~e
viklik haml edeceti flkrindedlrler. Bu. 
aynl zama.nda ucuz seyahatt de te
Jllin edfyor. Yugoslavlar, Alman U8U-

Jadran !upslav mektep pmld 

cistanbulun her yerlnl dolaflJO!'t 
ruz. Bugiln de Floryaya daveWyts.-

• •• 
Yugoslav mektep gemi81nl gezdlli. 

Burada cldden her genci: 
- Ah ben de ~un talebesi ol

sam ... declirtecek bir manzara va.r. 
Yugoslavyamn ~ocuk kral1 !kin.cl 

Petro'nun duva.rlarda as1ll duran re
simleri de, bu gene bahriyelllere an• 
anevi ve hisst bir arkad~llk etmek
te ve kuvvet, cesaret vermektedlr. 

Vell Nurl 

lki sUpheli olUm 
Izmir miiddeiumumiHA'f 

tahkikata ba1lad1 

inn.Ir 31 (Akfam) - Tepecik m&
hallesinde Osman ad.mda blr adam, 
fazla mikdarda domatea ve aalatalllc 
yedikten sonra fenalaflU"&k 61milft1)r. 

Milddeiumumllik, 6Ulm VllUIN 

filphell gormiif ve cesede otopsl ya,. 
pllmasin1 ka.rarla~tunufbr. 
~hldler mahallesinde Demlrha.ne 

aokaginda oturan Ahmed kanst 6S 
~a Saide adlndaki kad.mm c .. 
sedi, evine yakm blr yerdek:t su kuyu-
sunda bulunmu~tur. fhtlyar kadm 
blr senedenberi hasta yatiyordu. Blr 
cinayete kurban gitmest ihtimall na
zan dikkate almarak tahldkata bllf" 
lamm~tir. .. 

Ba,duraktadi caml avlusunda c .. 
sedi bulunan Hftseyin otlu Kanber1n. 
kalb durmasmdan Oldillil aniui.. 
llllfbr. 

- - - -- - - -- -- - - - - --~- ---
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Beynelmilel Izmir sergisi 
2Q,.agustosta a~1liyor 

Bu sene ~ok mutekamil olacak sergiden lzmirin 
ve lzmlrlllerln kazanc1 ~ok olacak 

eneki sergiden giizel bir goriinil~ 

izmir (A~am) 
- Ege mmtaka
Slllm iktisadi ha-
yatmda ~ok ge
n!~ blr hareket 
ve canllllk yara
tan izmir beynel
milel sergisi 20 

agustosta a~1-

lacak ve bir ay 
devam edecek
tir. 

Batlbakan1m1z 
ismet inoniiniln 
sergiyi bizzat ~- Izmir belediye ve 
mak i~ln izmire sergi komitesi reisl 
gelecekleri vadi , B. Behret Uz 
bu sergiye bi.iyilklerimizln ne derece 
ehemmiyet ve klymet vercllklerini te-
barilz ettirmektecllr. B~bakan1m1zla 
birlikte bir ~k Vekillerimiz, Mils
~l'lar, Saylavlar ve Umum mildur
ler de izmire gelecektir. 

lzmirde canhhk 
Sergi hazirllklar1 ~imdiden tzmlrde 

bir canhhk yaratm1~tir. Muhtelif mti
essese ve te~ekkilllerin, sergi hazir
hklan i~ln izmire gonderdigt milmes
sllleri, izmirln normal hayatma na
zaran ~rde bir kalaballk yarat
m1~t1r. Bilhassa sergi giinlerinde iz
mir, Tiirkiyenln en yiiksek all~ v~ 
~ehrl halini alacakt1r. Ge~en sene 
sergi zamanmda hari~ten ve dahil 
memleketten izmire gelenlerin yap
tiklar1 al1~ veri~ iki milyon liradan 
fazla tutmu~tu. izmirin, sergiden bu 
seneki kazancmm be~ milyon llrayi 
bulacag1 tahmin eclillyor. 

Elektrik tenvirab ve parke 
yollar 

Sergi sahasmm en miihim bir kls
mmda elektrik tesisab tlihtelarz ya:
ptlm1~tir. Yeraltl kablolannm ta
mamJanma.s1 sebebile tecrilbeler ya
pil.llll~ ve sergi sahasma, ge~en yilla
ra nazaran daha kuvvetll ve fazla 
elektrik cereyan1 verilm~tir. Tenvi-

(AK$AM) 1n edebi romani 

rat, daha bol ve daha kuvvetli bir ~ 
kilde, temin edilecek, sergi sahasl, 
geceleri de gilndilz manzaras1 g0ste
recektir. 

Sergi saha.sJJU ~eviren yollardan 
mil.him blr klsm1 parke dil~enmedigi 
l~ln bir toz derya.51 halinde idi. Hafif 
bir rilzgflr, sahayi ve Killtiirparlo, 
toz l~lnde b1rakmil. G~en seneki ser
gi esnasmda bol su slkllmak suretile 
dalmi bir ~amur derya.s1 halinde tu
tulan bu yollann parke dti~enmesi 
1~ faaliyete ge~ilini~tir. Biltiln yol
lann pa'rke dti~enmesi 53,000 Uraya 
milteahhide ihale edilmi~tir. Milte
ahhid, milhim miktara balig olan bu 
yollan klsa bir zamanda bitirmek ve 
Fuara kadar tamamlamak i~ln gece
leri de i~i,;i ~al1~bracaktir. Sipari~ edi
len parke t~lar, bu gUnlerde gelecek
tir. Kiiltilrpark saha.smdaki beton 
yollann in~aat1 b111mi~tir. G~ ve 
biiyi.ik mikyasta ln~a edilen beton 
yollar, sergi sahasma ayr1 bir g\lzel
lik ve temizlik kazand1rmi~tir. 

Sergi gazinosu genitletiliyor 
Gazinonun geni~etilmesi l~ ya

pllmakta olan ln~aat ta bu gilnlerde 
bitecektir. Bir ~ok milessese ve tica
rethaneler, sergi sahasmdald pavyon
lann1, ge~en seneye nazaran bilyi.it
m~lerdir lklncl biiyilk havuzun ln
~aati devam ediyor. Bu havuz, sergl 
gazinosu onilndeki haVuzdan daha 
bilyi.ik ve ftsklyeli olacaktir. Havu
zun yakmda in~a ed.ilen patinaj sa
ha.sas1, izmir i~in bir yenllik te~k:il 
etmektedir. Geni~ patinaj sahasmda 
eglenecek halkln ne~es1nden seyirci
lerde miistefit olacaklardlr. 

Belediye ve sergi komitesi reisi B. 
Dr. Beh~et Uz sergi i~lerile gecell 
giindtizlii al~kadar olmaktadlr. Otel 
ve ~~i dilkkftnlarile lokantalarda ih
tikara mani olacak her tiirlil tedbir
ler alllll'lll~tlr. Belediye ve sergi ko
mitesi relsi blzzat otel, lokantaJ ve 
gazinolan tefti~ etmekte, gordilgil 

Tefrika No. 3 

Mektep arkadaflar1 
Blrincl ve 1klnc1 tefrlkalann hulasaSI: 

izmtrde gilzel blr kO:jk ... Asude muvnffa
k.lyetle lmtihnn verip mektebi bitirmesl 
r,ierefine nrknda§lanna blr ziynfet veriyor. 
Bu gene lnzlann hepst bir ev kacbm olma.
e;a hamlnmyor. Yalmz Cevvale kadmla
nn dn blr meslek sahlbi olmasma taraf
tnrdl.I'. istanbula gfderek tib tahsll ede
cektlr. Astldenln nl§anhsi lle bu mevzu 
etrnfmda milnaka§a ecllyorlar. 

Hareketli ve heyecanh oldugu mu
hakkakt1. 

Faruk daha cilmlesini bltirmeden 
ignesi yivini bulmU§ bir yllan gibi der
hal ses vermege ba§lad1: 

- Kadmlan erkeklerden ayirip ko
DU§uyorsunuz. Bir kere kabul edlniz 
ki art1k meslek hayatinda kadln ve 
erkek farkl kalmrum§tlr. Bu noktada 
kadlm erkfkten ayirmak ona hakaret 
olur. Erkegln muvaffak oldugu l§te 
kadmm geri kalmasma imkan yoktur. 
Biz ne tahsil ettlniz? 

-Hukukl 
- Meslegtniz? 
- ~imdi Aza mtilaztmiylm. 

._ - Mtikemmel. Sizln bu l§lnizi 'blr 
kadmm da yapabilecegine nasll ihti
mal vermezstniz? 

Biirhan Cahid 
m1~ gibi dogruldu. Bacaklar1ru ~apraz· 
lad!. Anla~11Iyordu ki bu ~enebaz mah
l(lkla b~a ~Ikmak pek kQlay olmlya
caktI. Hafif blr tebessilmle: 

- Anl~amadlk han1mefendi, dedi. 
Ben erkeklerln yaptlklar1 her 1~ ka
dmlar yapamaz, diye iddla etmedim. 
~ilphe yok ki hukuk tahsilini tercih 
retseniz siz de milkemmel bir avukat, 
c.iddi bir h§.kim, pl~kin blr adliyeci 
olabillrsiniz. Fakat acaba bu va.zif elerl 
gene erkeklere b1raksan1z da tabiatln 
slzden bekledigi vazif eleri yapsan1z, iyl 
blr yuva kursan1z, miikemmel blr ana 
olsaruz ne kaybedersinlz? 

ilm atilmak i~in i~a.'ret tabanca.s1-
run atllma.sJJU bekler gibi kulaklan 
kiri~te, gozleri gen~ adamm dudakla
nnda sab1rs1z11kla bekliyen ve slnir· 
den, heyecandan uzun bacaklanm 
miitemadiyen oynatan gen~ klz bir 
kahkaha attI: 

- Hep bu 1Ak1rdllar, dedi, meslek 
hayaUannda kendil'erine rakib olma
nuzdan korkan erkeklerln endi~esi.. 

ve biitiin bu encll~eleri belll etmemek 
icin kurnazca lleri siirillen iddlalar ... 

Zonguldak halkevinin 
kOylerde yapbg1 geziler 

KtiylUlerin dilekleri dinlendi, lhtlya9lan tedkik 
edildi, hastalar muayene edilerek llA~lan verildl 

Zonguldak valisl ve Halkevl beyeti koyliller arasmda 

ZonguJdak (Aqam) - Vali ve Par- lem dag1ttl1Ill§tir. 
ti b~kamnm ba_,mda bulundugu, he- KoyHiler, bu candan alakadan ~ok 
kim, ziraa~i, ormanc1, baytar ve mu- sevinmi§ler, heyetle beraber gelen §e-
harrlrlerden miirekkep Halkevl heye- hir bandosu ve davullar milll havalar 
ti, koy ziyaretlerinin iklnci devresine ~alarak ve mahalll oyunlar oyruyarak 
ba§lamt§hr. Heyet, yolda kendilerini ge~ vakte kadar, Cumhuriyet valisi-
tekrar koylerine ~agiran Gaea koyi.i- nin ve Halkevi heyetinin etraf mda ~ok 
ne ugnyarak koyHilerle ~ok candan §en, ne§eli, eglenceli saatler ge~inni§-
konu§mu§lar ve ihtiya~lanm, dilekle- lerdir. Bir geng ve bir ihtiyar koylti, 
rinl not etml§lerdir. Koyi.in yeni yap1- koylillerln duygulanm ~ok temiz ve 
Ian okul kuragiru gezmi§ler, koyli.ilere ozlii blr dille ifade etmi§ler ve Cumhu-
orman ve ziraat l§lerl, toprak bak1rm riyet ve inkIIRba baghhklarJJU ve §ilk· 
ve sosyal durumlan iizerinde 1;ok fay- ranlanru canlJ. s0zlerle belirtml§lerdir. 
dall bilgiler verml§lerdir. Buradan Bugiin, koyliller l~in bir bayram gi-
Hacali koyilne g1dllmi§tir. bi ne§e ve seving giiniiydii. Her taraf 

Bacall koyiinde, yaklnmda bulunan bayraklarla bir cennet gibi stislilydil. 
9 koyden gelen kalabaltlt bir koylii Qam agaglannm ye§il golgeleri altm-
kutlesi toplanm1§ bulunuyordu. Vall da temiz ve renkli giyini§lerile kadln, 
ve heyet, koylillerin arasma katilarak erkek, ~ocuk koylil saflan ~ok cazip 
onlarla samlmi temaslarda bulunmu§- ve cumhuriyetin fa.zilet ve asaletine 
lar, konU§mU§lar, ihtiya~lanm ve is- yara§ir bir manzara te§kil edlyordu. 
teklerini sormu§lar, not etml§lerdir. Koyliller, heyeti: (Gene geliniz, her 

Halkevi hckimi, koylillerden hasta zaman bekleriz) diyerek ugurlarken 
olanlan bir bir muayene etmi§, ila~- biltiln ufuklan sonsuz bir heyecan 
larJJU Halkevi parasiz olarak vermi§- dalgas1 halinde, koylillerln yiiregin-
tir. den fl{iklran ~ sesler <lolduruyordu: 

Okulda okuyan koy ~ocuklanna - Ya§asm Cumhuriyet, varol Ata-
Halkevi tarafmdan kAg1t, defter, ka- turk .. . 
----·-.. -• ... llllUUl8Ulltl•D•IUlllUl..UIUllJlltU•_.__. ........... , ... _ _.,.,., ••••••• n,_11r111111a11111u1•.-

noksanlar1 tamamlamaktadlr. 

Belediye reiainin beyanati 
Sergi sahasmda gecelerl de ~al1~ll

dlg1 i~in B. Beh~et Uzu geceleyin 
sergi sahasmda bulmak ekseriya: 
milmkiindUr. Kendisi, bu seneki ser
gi hakkmda gazetemize ~u beyanatta 
bulunmu~tur: 

- izmir beynelmilel sergisi her se
ne biraz daha tekamill ve Tiirkiye 
iktisadi varhgma faydalar temin eden 
bir eserdir. Bu seneki sergi g~en yll
lardan ~ok iistiln olacak ve alakayi 
~ekecektir. Serginln gerek ziyaretci
ler, gerek 1zmir halkl i~in muhtelif 
eglencelerle dolu olarak ge~mesi i~in 

n tutamazs1Dlz, tutamazsm1z ve alda
tamazsiruz. Bir kere ~unu anlamak 
ldz1md1r kl kadm art1k ~ocuk makine
si degildir. Erkegin zevk ve eglence 
oyuncag1 degtldir. Bir ko~ede Sadece 
yeyip i~en, giyinip ku~anan bir sine
kur (cinecure) degildir. Kadm dilerse 
ha'yatm1 kendi kendine tanzim eder. 
isterse bir erkegin hayatma baglarup 
gider. Fakat bu baglan1~ta da hilrriye
tini elinde bulundurmas1, erkegln var
hg1 i~nde kaybolinadan y~amas1 dog
ru olur. Bunun l~in de kadln hayatma 
her zaman ha.kim olabil~cek va.ziyette 
bul unmaI1d1r. 

Birdenbire ag~Iar arasmdan ~1kan 
Asudenin kahkahas1, gene klZln heye
ca:nl1 nutkuna nihayet vercll. Asude: 

-Gene milnak~a b~ladl degtl mi? 
Fakat ~ok rica ederim, bugiln ciddi 
~ylerden kon~yallm. iki ki~i cene 
~alarken otekilerin seylrci kalmas1 ka
dar gilliin~ ~ey olmaz. Haydi baka11m. 
Biraz bah~eyi dol~alun. Buraya sof
ra kursunlar ... 

Asudenin bu miidahalesi Cevvale ile 
Faruk arasmda gittlk~e alevlenmek is
tidadlm gasteren milnak~ay1 en he
yecanh yerlnde sondilrdil. 

~imdl gene klzlann ne~esi yeniden 
canlanm1~1. Yuvalanndan firkutill
m~ bir ser~e kilmesi gibi c1vild~arak 
ve tipkl mektepte oldugu gibi birlbir~ 

ol-

zengin bir program hazirhyoruz. Bu 
seneki sergiden izmirin ve lzmirlile
rin kazan~lar1 ~ok ytiksek olacakb.r. 
Gc~en bir sene i~inde izmirde yenl 
oteller in~as1 l~ln halka kolayllklar 
gosterilmi~ ve bir ~ok oteller in~ et
tirildigi gibi bir ~ok evler de, pansi
yon haline kalbedilini~tir. Ge~en se
nelerin tecrilbeleri, bize enternasyo
nal sergi i~ln ne ~ekilde ~al1~ak la
zimgeldigini ogretmi~tir. Dekoras
yon i~lne ayn bir ehemmiyet atf edi
yoruz. Onun i~ln bu seneki sergiyi, 
muhtellf bakrmdan daha mutekflmill 
bir ~ekilde acrmaga muvaffak olaca
~. 

lu yukan sedlerine dogru yaylldllar. 
Asude bugiin pek keyifli idi. 
Daha mektepte iken ni~anlancllgt 

Farukla bir ay sonra dilgiinleri ola· 
cakti. istanbul adllyesinde ~al1~al1 de
likanh, iyi bir tesadiifle izmire tayin 
edildigi i~in artik her giin beraberdi
ler. ikisi de izmilin eski ve tanmm~ 
blr aileslnin ~ocuklan idiler. Kil~ilk
lilkleri beraber ge~mi~ti. Sonra Faruk 
hukuk tahsilini yapmak i~in istaiibu
la gitmi~, fakillteyi bltirince de istan-

bulda yerl~mi~ti. Dilgiin i~in Asudenin 
llseyi bltirmesini bekliyordu. Onun 
mektebi bitirmesi lie ni~anhsmm fa .. 
mire tayini biribirini taklb ettigt i~in 
bu tesadiifil yarmki saadetleri i~in bir 
miljde gibi telflkki ettiler. Her imti
han sonu arkad~la'nna boyle bir zi
yaf et eek en Asudenin bu seneki top
lan t1da her zamankinden ~ok giilme
~e ve eglenmege hakk1 vardl. Gen~ 
klz kabma s1grumyordu. 

Cevvaleden batlka oteki arkadatllan 
da evlenmek tizere idiler. Feriha Esad 
da nl~anll ldi. tki haf ta sonra Bursa 
ipek fabrikasmda miihmdis olan ni· 
~anl1Smm yaiima gidecekti. Hatt.A 
~diden arkad~lanm Uludag otelin
de yapacaklar1 merasime davet edi
yordu. 
Leyl~ ~aklrin nikfilu bile olmu~tu. 

Onun hayatim birle~tirdigi. gene te 
Nazllli dokwna tabrikasmdn ~ 

KADIN KOSESI 

Siyah has1r sapka I 

- , 

Siyah hasirdan kil~Uk ~pka: On 
losrru tamamile ma'vi, pembe ve be
ya.z siinbiillerle siislenmi~tir. Kurdele
si siyahtir. 

Diyar1bekir aygir deposu 
Diyanbekir (Ak§am) - Hayvan 

neslinin ISlalu maksadile Diyanbekir
de a~Ilan aygir deposu, iyi neticeler 
vermege ba§lamI§tlr. Depoya her giin 
50 - 80 milracaat vaki olmakta ve ge
tirilen klsrakJar s1k1 bir muayene:den 
sonra tabii ve yahut suni a§Iya tabi tu
tulmaktadlrlar. Depoda §imdi 13 ay
girla 2 merkep vardlr. Aygirlar halis 
kan Arap cinsine mensup ~ecereli hay
vanlardlr. Yalmz yap1lan istatistiklere 
gore Diyanbekir vilayetl dahilinde se
kiz bini miltecaviz klsrak mevcut ol
dugundan depodaki 13 aygir ihtiyaca 
kafi gclmemektedir. Bu itibarla, ~ok 
f aydall olan bu i§e daha fazla h1z ve
rebilmck igin, aygir adedinin hicr ol
mazsa elliye g1kanlmaSI laz1mdrr. BU 
hususta yap1lacak masraflann tam 
yerine masruf 've ~ok fa yd ah olacagx
na gore arnkadar makamlann nazari 
dikkatlerini ~ekeriz. 

Sivasta t~rlalar aras1nda bir 
cesed bulundu 

S1vas (Ak~m) - ~arkl~laya bagll 
Ktipellkoy civannda 50 y~annda 
bir ihtiyann ekin tarlalan arasmda 
cesedi bulunm~tur. Bu hususta yaP" 
tag1m tahkikat neticesini bildiriyo
rum: Cesed GOriin kazasmm Akpmar 
koyi.inden Hasan adlndaki 50 ~la
nnda tahmin edilen bir adama aiddir· 
Hasan S1vasa. ~all~maya gltmi~, orada 
bir milddet ~al1~t1ktan sonra koyfule 
donmek uzere yola ~1kml~. Kupell
koy civa'nlla geldigi zaman hastalana
rak tarlalar arasma dii~mii~ ve orada 
olmil~iir. 

Cesed yirmi giin tarlalar arasmda 
kalarak ~iirilmege ba~la.llll~, oradan 
tesadilfen ge~en koyliller, olilyi.i gO-
rerek jandarmaya haber vermi~lerdir. 
Cesed kaldlnlarak gomiilmii~tiir. Ali1-
kada.r makamlar, tahkikata devam 
ediyorlar, 

Karde1ini oldiirdii! 
Boyabad (Ak~m) - Cumaka

yal1 koyiinde Ali, aralamda ihtilafl1 
bir avlu yi.izunden karde~i Hi.isntiyi.l 
be~ yerlnden b1~akl1yarak oldiirm~ 
ttir. Katil yakalamru~tlr. 

Fabrikaya aid siparl~le1i kontrol et
mek i~ ~imdi istanbulda bulunuyor
du. Donii~te diigiinlerl olacakti. 

Canan ~efik geng bir tayyarecl Ue 
~anlanm1~tl. Agustos terfiinde yiiz
b~ilg1 beklenen gen~ tayyareci ¢mdi 
Seydikoy hava karargahmda bulunu
yordu. Oteki arkad~larmm da bugiin 
yann hayatlanm birle~tirecekleri er
keklerle aile tema.slan b~lam1~tI. 

GOnilJierinde sevginin leziz hayall 
y~1yan bu bir avu~ gen~ klz mektebl 
bitirmenin, riiyal1 gecelerln vadettigl 
saadete yakl~marun verdigi o co~kun 
sevinci gozleri ve dudaklarile ifade et
mekle kananuyor. Ne yapacaklannl 
~$rmi~, saadete bu kadar yakl~ma
nm verdigi b~ dondilriicii bir lezzetl' 
~1ldmm~ gibi ko~uyor, oynuyor, atll
yor, haykln~1yorlardl. 

Aralannda onlari hayret ve hattA 
azapla seyreden Cevvale vardl. O, bU 
~1lgm harcketleri mfinasiz ve gilliin9 
buldugunu anlatmak 1ster gibi dudal' 
bilkiiyor, ara.sira biraz geride duraJJ . 
Faruga i~ittirmek ister gibl: 

- ~1manklar, delilerl 
Diye mmldaruyordu. 
Gen~ hukuk~udan biraz te~vik got

mii~ olsa biraz ievvel Asudenin mudat 
halesile yanm b1ra'.kt1klar1 munakW" 
~aya tekrar b~llyacaktl. 

(Arkasi var>. 
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"lttihad ve T erakki ,, nin son devirlerinde J 
Suikasdlar ve entrikalar 

~-- Tcfrlka No. 166 Yazan: Mustafa Rag1h Es-ath 

50 sinema y1ld1z1n1 aldatmaga 
muvaffak olan kad1n 

"lttlhad ve Terakki,, nin s on kongresi 
ne g lbl $artlar alt1nda t o pland1? 

.. Fak~t .Almanlarla ittifak ederek har-J 
bm muhim blr zamanmda «ittihad ve 
Terakkii> sadrazanu s1fatile bulunan 
Said Halim pa§arun aittihad ve Terak
kin hiikOmetinin sukutundan sonra 
~6yle siyasi bir tecrilbeye kalkmasm
dan pek ziyade hiddetleniyordu. Pren
sln boyle blr te§ebbilsil, bir~ok ittihat
~1lar i.izerinde suimisal te§kil edecekti. 

~ulan hiicumlan mazur gosterlr, nc dr 
Ittlhad ve Terakklyl biitiin heyctilc mem
lekete muzll' blr miiesscse addettlrcblllr. 
Memleketln mcnfaatlerl blzlm de srunl
mi kannatle.rlml.ze gore bu haklkaUerln 
blr an e..-vel tezahiiriinii ve Ittlhnd vc 
Tcrakkl.nln istlfa etm~ miitecanls blr he
yet hallnde mevcudlyetlnl gostermesinl 
1stilzam eder. Kongrenln birdenblre lc;tl
maa daveti bu lhtlyacm blr c;oklannca 
§lddetlc hlssedilme~e ba§laml.§ olmas1 ne
tJcesi olsa gerektir.» .. r Maamafih, vaziyet ~ok naziktl: Ta

IAt p~a. boyle i~erle ugrru;;acak vak
te malik degildi. ~u blr iki giin i~ln
de kongreyi topllyarak cittihad ve Te
rakkbye ka.11i1 son vazifesini yaptlk
tan ve ellndeki tarihi emaneti cemi
yetin ~ahsiyeti ma:neviyesinc terket
tikten sonra memleketlen ~ckilip gide
cekti. Ancak, Talat paf?a, Said Halim 
p~a gibi butiln mevkilerini ve siya
st hiiviyetlerini cittihad ve Terakki>
ye bor~lu olarak bugiinlerdc rnenft 
vazlyet alanla:r1 bizzat kongreye davet 
etmegi lilzumlu gormilyordu. Bu son 
sadakat ve ideal irntiharunda bu gi
blleri serbes b1rakmak daha milnasip
U. 

Nihayet kongre i~timaa 
~agr1hyor 

Kongre hazirllklari bir gilnde yap1l
dl ve hemen gazetelcrc §Oyle bir ilan 
verlldi: 

cittlhad ve Tcrakkl cemlyetlndcn: 
Flrkamn te§kllat1 umumlyesl hakkmda 

esasll miikarrerat lttihaz etmck uzcre kon
grenln te§rlnlsanlnln blrlncl (bugiinkii) 
cuma giinii zevalden evvel sant on birde 
!evkaUide olarak toplanmnSl tekarriir ct
ml§tlr. i!(timn mahalll Diiyunuumumlye 
knrglSinda Merkezl umumt dalresldir. Flr
kanuza mensup ayan ve mebusam klra
mm te§rlfierl ehemmlyetle rica olunur . .,, 

Gorilliiyor ki, bu ilanda yalmz ayan 

Aldanan )'lldtzlardan Marlen Dietrich'. Loretta JUDI, Claudette Colbert, Baroid Loid, Mae West, ~arlo 

azasile mebuslar ~agnhyorlardi. T~
radaki rnurahhaslarm davetine imkan 
ve zaman goriilemediginden -esasen 
bundan evvelki kongrede verilen ka
rara gore- f1rka nlzamnamesini tadile 
ctttihad ve Terakkbye mcnsup flyan 
azasile mebuslar salaruyettar olduk
lanndan Talat p~a ile (Merkezi umu
m!) -bu miistacel vaziyet k~1smda
bu suretle hareket etmekte zaruret 
goriiyorlardl. 

Hollivuttaki kadm, erkek sinem& 
Yllchzlanndan relll kadan g~enlerde 
eue yaztlnn~ ve Betty Manfield imzall 
hirer mektup nl~archr. Mektupta 
~ satirlar vardl: · 

«Beni bllmem hatirlar .IXllSllllZ? Sl
.zin ~evlrdiginiz filmleden baztlarmdal 
~ol almak ~crefine natl olmu~ ku~iik 
k Ir figuranttirn. Holllvutta be~ sene 

aldun, fakat blitttn ~all{imama rag
rnen maatteessfif bir adun Hert gide
rncdim, daima figtirant kaldml. Niha
Yet iirntdlerim kmldl, bir giin Holli
VUtu, bu hillya beldesini terkettim ve 
~ocukluk arkad~ olan bir gencin ~ 
eklffinl kabul ettim. Bu a.rkada.pm 

Klevland ~ehrinde bir kundura maga
zasnun Sa.hibidir. HayatmnZI birle~tir
n;teklfgirnizi, evlenmekliiTimizi ileri 
SurmU t•· c· 

~ u. Bunu muvaf1k buldum. 
<Bugi.in 

w size ~u mektubu yazmakll-
guna sebep si d . • z en altmda brrk~ sa-
tir yazi~~.bir fotografmIZI bana lftt-
fetmeruzi nca etmekti B . H 

11
. r. u res1m, 

o ivutta yalmz lft.ka'"d hiss" ki 
l d 

w • •J , lZ rnse. 
er eg1l vicdanh ins,, ... , d b 1 d w -uar a u un-
ugunu bana daima hatirlatacaktir. 
cAyni zamanda Hollivutu blr gi.in 

me~hur blr Yildlz olmak hill' ' b yasm1 1-
rakarak Klevlancin gelmekle iyi mi 
yoksa f ena m1 yaptia. ..... 1 '"""' ' 

• b~.. ~ca, sa-
~m1 blr surette bildirmeniz.i rica ede
nm.> 

Hiirmetkannrz: Betty Manfield 

Mektuba bir kartpostal leffedUmi~ti. 
Kartposta1da uzun boylu, sporcu Vii
cuctiu bir delikanh ile sevirnli bir gene 
kizm, evlenen ~lftin resmi vard1. 

Y1Id1zlann hepsi bu mektuptan ~k 
llliltehassis olmu~la.rdtr. Mektubun 
Yazih~mdak1 sadelik ve samimiyet, 
hepsini derhal, pek hatirhyamad1klan 
bu eski figilrnnta cevap vemege sev
ketml~tir. 

Y1ldizla.rdan bir klsm1, ezcilmle 
Claudette Colbert, Madeleine Carrol 
~retta Young ve Mae West giizel dll
g(ln hediyeleri de gondermi~lerdir. 

Fikri sorulan yild1zlardan hepsi, 
t enc klza tuttugu yolun en milnasip 
Yol old~u blldirmi~erdlr. Harold 

Betty Manfield 

lerdir. Arada:n ayla.r ge~~ ylldlZlar 
bu hadiseyt unutm~lard.tr. 

Yatb matmazel 
Fakat ~ tuhaf taraf1 birk~ giln 

evvel meydana ~kml~ttr. Meger mis 
Betty Manfield admda bir gen~ klz 
yokmu~. Klevland ~ehrinde kundura 
magazas1 sahibi ni~an11 ve resim de 
uydurma bir ~eyrni~. Mektuplan ya
r.an 25 senedenberi elektrik ¢rketin
de daktilo 54 y~da bir matmazel-

~· 
~lmdiye kadar evlenmemi~ olan bu 

kimsesiz y~ klz, yilb~1 ta.tilled es
nasmda; vakit g~irmek icin boyle blr 
fey yazmagi d~iinmil~ ve d~iincesini 
tatbik -etml~. Aradan ~ok zaman ge~
meden en m~hur yild1zlardan resirn
ler, cevaplar gelmege b~aymca bun
dan Jstifade etmegi dil~iinmil~. Bu ce
vapla.rdan mtirekkep olarak: 

Gazetelerde ~bu ilan, ittiha~
lar nazannda ba§ka, «1ttihad ve Te
rakki» ye muhalif ve dil§man olan 
mahafilde de busbiltiin ba§ka tarzda 
miitalea edildi. Cemiyete mensup olan
lar zaten blr aydanberi her giin kon
grenin toplanacag1 haberlerile kar§l
l8§1yorlardl. Bu itibarla bu daveti ta
bil gorilyorlar, cemiyetc ve f1rkaya ye
ni blr §ekll vermek i~ln boyle bir i~ti
mai zaru:d buluyorlardt. Muhaliflere 
gellnce R§ag1 yukan §oyle bir propa
ganda yap1yorlard1: 

- Hfl.18. m1 kongre yapmak istiyor
lar? Bu kadar hfl.talardan, memleke
tin ba§ma bu kadar bilyiik f elaketler 
getirdikten sonra memleket i§lerine 
kan§mak i~in hala kendilerindc nas1l 
blr saiahiyet gorilyorlar? Hem bu 
kongreyl neden bu kadar acele toplu
yorlar? Ylrmi dort saat evvcl boyle 
bir i~~imadan bahseden yoktu. Mi.ita-

cBir figilrant evlenmek i~in sinema- reke imza edilir edilmez hemen kon-
yi birak"'71Ulli multr? Hollivutun en bii.- greleri1:i toplamaga ~ah§iyorlar. o ka-
yllk yildizlan bu hususta ne dil§'flnil- ~r istical cdiyorlar ki ilan edildigi 
yorlar?» b~hgi altmda bir kitap vii- gun toplantiyi yapmak istiyorlar. Mut-
cude getirmi~. Kitaba a.rtistlerin im- laka .bunda gizli bir maksat, ~evril-
zah resimlerini de ilave etmi~. mek istenen bir entrika vardir.> 

Kitap o kada'r J:agbet gormil~ ki y~- Diger taraftan kongrenin toplana-
Lold cevabmda demi~tir ki: cSiz en 11 matmazel bundan yiiz bin dolara cagi gtin ~ikan ve ittihat<;ilera meyyal 
iyi meslegi tuttunuz. Ben sinema al"- yakm para kazannu~.. Bu para iize- bulunan gazcteler, bir taraftan bu 
tistllglni diinyarun en utandlric1 sana- rine kendisine izdiva~ tekliflerl yag- kongreyi i~tirnaa ~ag1ran ilfl.m derc 
ti saya.run. Buna yakln blr cellAdhk, maga ba§llUIU§. YR§ll daktllonun ken- ederken dlger taraftan boyle bir ha-
bir de tahsilda.rllk vardlr. Koc8lUZJ.n disine mtinaslb bir koca bularak ya- ber ne§rediyorlardl: 
kundura magazasmda ~a!l1~m, daha kmda evlenecegi tahmin ediliyor. . Gazeteler ne diyorlar? 
~erem bir i~le ugra~rm~ olursunuz.> «Istihbarabm1za nnzaran Talat pa11a 

Y 
• • • • k c attik hayati siyaslyeden !fCkilece~inl be-

Ma.rlene Dietrich, blr kadm i¢n en u ru e I e b •. yan etml§tlr.11 
iyi roliin zevce ve annellk oldugunu Diger bir gazete de kongre rni.inase-
yazrm~tir. ~arlo, Hollivutta 150 bin kl- Seyahatnamesine yar1nki betlle ~u mfulidar sat1rlan yaz1yordu: 
~i arasmdn figfirant olmaktansa:, Jrun- n iishamizda devam cBugiin kimse ortnya !f1k1p tn ittlhnd 
dura m~azasmda satici olmak !;Ok edecektir. ve Terakkl fll'ka ve hiikumetl hilt bir hatn 
daha y(iksck olduX·.,nu blldinnii::tir. 1rtlkft.p etmeml§tir; ittlhad ve Ternkkl f1r-

6u y ka Ve hftkfimetlnln bfitun IDCSUplnrl her 
Joan Craw!ord ve Lubl~, dogacak ~1!111•••••••••••• .. 4 1tha~d~n arl ve miinezzehtlr; diyemez. 

~ocukla.r1 icin vaftiz annesi ve bab8Sl w Sela"' mi· lzzet • Qlinku rttihad ve Ternkkt f1rkD.Slmn da 
olm$ teklif etml~lerdir. Tuhaf rol- hiikflmctinln de haklkatcn blr ~ok kusur~ 
l d k - Inn, kabahatlnr1 vardll'. Ve ltlrnf etmek 
er e ~ me~hur olan YW?h artist Ma- TIY ATRQ 1cap eder kl en bliyilk kusuru miitecanis 

ry Maughton cevap makkammda: bir olmamaSidlr. Bu ademi tecaniisiln Ittlhad 
be~ik ve bir ~ocuk elbisesi gonderm~, K 0 NU$ MA L A RI ve Terakkiyi bugiinlin ihtiyac;larile teva-
bu surelle cevabm1 bildirmfi::tir. - fuk edcmiyecek blr hcyet vaziyetinde 

T H b1rakm1§ oldu~u §iiphcslzdlr. Fakat bu 
Haslh biltiin yildtzlar iyi bir t~ er kitap~1da bulunur. Fiati: hakikati kabul etmek. ittihad ve Terakkl 

yaptiklanna kani olarak milsterlh vie- 50 kuru~tur. :hrka. ''e hiikuemetlerlnin hatalar irtikflp 
danla biribirlerine bundan bahsetmii::.. etml§ olduklarm1 1tlrat eylemek ne itU-., had ve Terakkiye bugiinki.i §cklile rnku-

Talat pa§anm hayatl siyasiycden 
~ckHecegini bildircn bu habcrler c;ok 
§ayam dikkatti. Bir c;ok mildekkik 
kimseler, kongrenin ic;timrundan 
sonra Talat p~anm kendi ~ahsi 

vaziyetine yeni bir §Ckil verecegini tah
min ediyorlar ve kongrenin toplana
cag1 giin bu haberin gazetelerde <;1k
mas1m rn~idar buluyorlardl. Diger 
taraftan (llttihad ve Terakh-i» nin ((1s
tifa etmi§ miltecanis bir heyet halin
dC>J devam edeceginden bahsedilmesl 
de ittihatc;Ilann faaliyet sahnesinden 
~ekilmiyeceklerine delildi. Talat p~
nm hayati siyasiyeden <;ekileceginden 
bahsedilmesile cemiyetin istikbaldeki 
vaziyeti hakkmda ileri si.irillen bu 
miitalea arasmda s1k1 bir milnasebet 
gorenler vardl. Demekki sab1k sadra
zhm, elindcki saJUhiyetlni kongrcye 
verip tarnamile ~ckilecck ve belki de . ' 
Ismail Hakk1 paf?anm yaptigi gibi, 
mcmleketten ka~1p gidccekti. Filhaki
ka gazetelerde c;ikan bu yazi ar, gcli
§i giizel degildi. Bir iki gun i<;mde te
zah ur ve inki~af edecek had1sclere 
cefkan umumiye> yi hazirlarnak 1c;ln 
bizzat Talat pa§a tarafmdan gazctc
lcre telkin edilmi§ti. Kongrenin i~ti

ma1 bu suretle blr (emri vakl) haline 
gelmesinc ragmen <1ittihad ve Terak
kb nin bir istihaleye ugramasma ~d
detle muanz olan doktor Naz1m, Ba
haeddin ~akir ve Kara Kemal beyJerle 
bunlara mensup olan murahhas1 me
suller, kongrenin bu tarzda toplanma
sma son dakikaya kadar itiraz ediyor
lard1. Fakat Talat p~a kati karanru 
vermi~ti: Kongre toplanacak ve citti
had ve Terakki», zarnanm ald1g1 son 
vaziyetlere gore, behemehal ~eklini de
gi~tirecekti. 

•• •• 
1 te§rinlsani, 334 (1918): Cuma 
«ittihad ve Terakki,, nin Nuruosma

niyedeki me§hur (k1rm1zi konak) bi
nasmda o giin sabahtanberi harnretli 
bir faaliyet goze c;arp1yordu .. (Merkezi 
umumi) nin ic;tima salonunda biltiin 
tcrtibat ahnm1§t:I. Kongrenin topla
nncagm1 o giinkil gazetelerde okuyan
lardan kendilerini tabii davctli telakkt 
eden mebuslar, ayan Azas1 ve istan
buldaki ileri gelen, soz sahibi ittihat
~1lar kongTeye i§tirak ctmek uzere 
birer birer (Merkezi umumi) ye gel
mege b8.§larm~lard1. Salon yav~ ya
v~ dolmaga ba§lad1: Her ~ehrede de
rln bir tefekkilr, yarmm neler dogu
racag1 me<;hul olan bir histen dogan 
bir endi~e okunuyordu ..• 

Kongrenin naSil tarihi bir karar ve
rcccgini ve sruonu doldw·a11lardan c;o
gu; tahmin edemiyorlard1. Ancak 9U 
muhakkakt1 ki on senelik mazisi
ne ragmen artlk 11ittihad ve Terakki» 
harbin verdigi bu feci ve makus neti
ceden sonra en rnilhim ve hayati ka
ranm verecek, rnernlekct sahnesinden 
busbiitiin ~ekilecek, yahut yeni bir 
§ekilde vazifesine devam edecekti. He
nilz daha i~tima b~lamadan evvel sa
londa ayn ayn gruplar halinde topla
nanlar arasmda blrlbirine zid, biribi
rini nak1z rniltalealar i~itiliyordu. cit
tihad ve Terakki> nin ilerl hatlarm
da bulunanlarm dil~iincclerinin mu
hassalas1 olan bu miltalealar, kon
grenin son zamanlardaki tesanild 
ve !iklr birligine aykm, rniina
nak~alara sahne te~kil edccegin
de §liphe b1rakrruyordu. Zayif bir ek
seriyete istinad etmckle bcraber muf
rit ittiha~llann ortaya siirdllkleri 
bir fikir vard1: <1Madem ki ba§ta padi
~ah oldugu halde ittihad ve Terakki 
kuvvetli bir husumet cereyam kar§1-
smdad1r. Yann itilaf hilkumctleri kuv
vctleri :istanbula girdikten sonra bu 
dahili dil§manlarla te~riki mesai ede
ceklcr ve her i~ten cvvel ittihad ve 
Terakklyi imha edecek, ittihadc;1lar 
aleyhinde §iddetli takibata giri§CCek· 
lerdir. (Arka ,·ar) 
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Admira Galatasaray takJmlan bir arada Galatasarayblann ~it resm1 Galatasaray kil~iikleri ve gazeteciler bir arada 

Dlin Admirahlar Galatasaray1 
4 -1 matlub etti 

Atletizmde Turk tak1m1 Balkan bayrak 
TUrkiye rekorunu k1rd1 

Galatasaraym y11 donfunii bayra- • 
mmm ikinci gii.nu diin Taksim sta-
dlnda dort bin seyirci ontinde mera
siln ve zengin bir programla kutlandl. 

Meraslme i~tirak edecek Galatase!
rayhlar kltiplerinde soyunarak onle
rinde bando oldugu halde muntazam 
yilrily~le Cumhuriyet a.bidesine gel
diler ve ~elenk koyduktan sonra saat 
14,30 da stadal girdiler. 

Kafilenin fuliinde <;oban Mehm.ed 
Tilrk bayragm1 ta.,1yor, iki tarafmda 
Hai;;imle Necdet yfuiiyor, arkalann· 
dan da y~l1 Galatasaraylllar grup h&- · 
linde ilerliyorlardl. 

Klilp bayragm tai;;1yan Demir Hay· 
rinin arkasmdan da sirasile Halkevi
nin sporocu klzlar1, Gala:tasaray de
nj.zcileri, ISkrimcileri, atletleri, bas-
ket ve voleybolculan, giire~llerl, en 
nihayette de uc talmn halinde futbol
culru."l geliyordu. 

Merasim ha§hyor 
SaylSl iki yiizil bulan bu sporcu kar

filesi tribi.inlerin ka.191smda yer al.di: 
ve caiman istiklfil mar~1 hiirmetle din· 
lendi. Bundan sonra Galatasaray klU.· 
bii reisi Saim Pamir klsa blr s0ylevlei 
Galatasaraym ilk spor klilbil oldugu
nu tebartiz ettirerek bayramlarma lf
tirak liltfunda bulunan halka t•k· 
kilrde bulundu ve muhtellf harplerde 
~ehit dli~en GalatasaraylIJ:a.rm habra· 
sma hiirmeten bir daldka sii.k.Q.t rica-

T ekaiidler - Gazeteciler ma~i 
Atletizm miisabakalanndan sonra 

Galatasaraym mtitekaiclleri ile spor
yaz1cIS1 ve fotograf cllan arasmdald. 
futbol mas;ma bai;;Iand1. 

Galatasaray miitekaidleri arasmda 
heniiz gen~ sayilacak kimseler de var
d1. Bunula beraber iki talwn da, en 
~l~manlan oldugu halde hfila en iyi oy
ruyan eski futbolcu Refik Osmandl. 

ilk devre 0-0 berabere bi tti. 
ikinci devre b~ladl.ktan biraz son· 

ra gazeteciler talrunmm Fenerbah
~eli merkez muhacimi Sedad oyunun 
yegane golilnil yaptI. Mar;m sonlarma. 
dogru hakem, evvelce hoparlOrde ha
ber verildigi ti.zere gazeteciler aleyhine 
bir penalti icad ettiyse de Galatasaray. 
lllar bundan istifade edemediler. M~ 
l-0 Galatasa'ray aleylline neticelendl. 

Halat ~ekme miisabakasi 
Yukar1daki futbol ma(;mm iki dev

resi arasmda Galatasaraym kara ve 
su sporlan takmu arasmda halat r;ek
rne miisabakas1 yaplldI. Kara sporlan 
taklmmda me~hur sima ola'rak mi111 
giire~cimiz <;oban Mehmed ile son 
hadiselerde bir sene boykot cezas1 ala'n 
futbolcu Ekrem vard1. 

ilk r;eki~l kara, ikinclyi denlz ka.
zandl. U<;ilncii ve son r;eki~ kara spor· 
lan ta.kmu lehine neticelendi. 

smda bulundu. , Admira - Galatasaray ma~i 
Muntazam gecid resmile merasime 

nihayet verilerek saat 15 de miisaba-
kalara b~landl. 

Atletizm miisabakalari 
Cumartesi gilnii se~meleri yapilan. 

k1zlar arasmdaki 100 metre ko~unun 
• finaJ1 ~u neticeyi verdi: 

1 Nezlhe 15,l (bu derece Tiirkiye 
rekoru olarak kabul edildi - 2 Tayya:r 
- 3 Mukaddesi. 

YUksek atlama: 
Bu miisabakaya dart atlet gidi: l 

Pula.t (G. S.) 1,80 - 2 - Necdet (F. B.): 
1,75 1/ 2 - 3 - Faik (G. S.). 

1500 metre: 

' 

Bu miisabakya be1} atlet gidi: 1 
Yorgakopulos (Yunan) 4 dakika 17 sa
niye - 2 Kusudis (Yunan). - 3 ArtiD, 

.(Be~i.kt~) 
800 metre klzlar: 

Sira giiniin en milhim m~ma gel· 
mi~tl. Saat 17 ,30 da: ild taklm sa.ba.ya 
~lktllar ve mutad merasimden sonra 
Ahmed Ademin hakemligi altmda 
m~a b~andl.. 

Admira: Platzer - ~a1., Mari~ka
Urbanek, Gizer, Klak - Katlets, Hay
neman, fi)toyber, ~ilig, Vogl I. 

Galatasaray: Avni (Sacit) - Salim, 
Mithat (Suavi) - E~fak, Caponi, 
Suavi (Bed.ii) - Selahaddin, Silley
man, Billend I, H~, Billend II. 

Oyuna Admiranm hlicwn ve hW
miyetile ba~IandI. Fakat yav~ yavaf. 
Galatasaraylllarm enerjik bir oyunla 
bu hftkimiyeti eksilttiklerl ve mukabll 
hticumlarda bulunduklan gorilldil. 
Bu arada kaleci Platzerin mUkem~ 
mel bir kurt~ma ~t olduk. 

bir ~ki~Ie Vogl topu d.ogrudan dog
ruya Galatasaray kalesine soktu. Bu 
golde komerin gekili~indeki gilzellllk 
kadar Avninin gline~ten topu goreme
y~l de amil oldu. 

Bundan sonra Galatasaraym bils
blitiln hiz1andlg1 ve mlsafirlerin ken· 
dilei;ini pek slkmadlklan goriiniiyor
du. Iki taraf da kar~lllkll hiicumla.r 
yapttlar, Vogl'm ~ktiii ii~ gilzel kor
nerde tehlike g~iren Oalatasaray ild 
~titiin de dlrege ~rpmasile biisbutiln 
cesaretlendi ve devrenin son.Ia:nna 
dogru Biilendin yapt1g1 golle dereyi 
1-1 berabere bi tirdi. 

Balkan bayrak yar111 
iki devre arasmda Tilrk taklmlle 

Yunan ko~culan arasmda Balkan 
bayrak y~ yap1ldI. <;ok glizel bir 
ko~u yapan ko~ucu Galibin temln et
tigi 40 metre kadar fark sonuna kadar 
devam etti ve T\irk tak1m1 3,34,9 lle 
Tilrkiye rekorunu krrdI. 

ikinci devre 
ikici devreye Galatasaray takmu, 

daha yukanda i!jaret ettigimiz degl
~iklikle g1kt1. On altmc1 dakikaya ka
dar ~nerji.k oyunile Admiraya frrsat 
vemuyen Galatasaray bu dalcikad~ 
friklkten :;;aim ~ekti~ silo blr ,uue 
ikinci golii yed.L 

Be~ dakika sonra Viyanall mlida.ft
lerin favulla meydana getirdiklerl pe
nalb.yi Caponi silo bir ~i.itle kaleye 
gonderdi, fakat A vusturya mmt tak:l
muun ka.leclsi f1rllyarak topu zaviyede 
yakaladI. 

Bundan sonra Galatasaray daha 
fazla hakim oynadI ve hasun kalesini 
daha f~la ziyaret etti. Fakat gol c1-
karmaga muvaffak olamadI. Buna 
mukabil m~hur Vogl 35 ve 43 uncu 
dakikalarda .S1kl §iitlerle Admirayi 
4 - 1 galib vaziyete clkarch ve ~ bu 
netice ile bitti. 

Admirada Platzer, :Vogl ve ~al en 
iyi oyruyanlardl. 

Milkaf atlarin tevzii 
~tan sonra Milli Miidafaa Yetl

U KAzim Oza.Ip muhtellf mtiMhlJm,. 
tarm galiplerine madalya Te kupala
l1Dl vereret kendlleriDl tebrik 8't1. 

Tiirkiye - Yugoslavya 
yenildik ma~1nda 3-1 

Oyun ~ok sert oldu, yegane 
golumuzu Rasih yapt1 

Belgrad (Ak§am) - Tilrkiye - Yu
goslavya futbol m~1 bugtin burada 
on binden fazla bir seyircl ontinde ve 
Taksim sahasmdan daha fena ve or
atsi yi.iksek bir sa.hada. oynanch. 

Bulgarlara maglubiyetlerinden son
ra bu ma~a cok ehemmiyet veren Yu
goslavlar milll talwnlanru en kuv
vetli §ekilde c1karnll§lardl: 

Blazer - Fogl, Matovi~ - Arsenyevic, 
Gayer, Kokotevic - Tunesi~, Voyadi
novfc, Ushk, Tom•vic, Glezer. 

Ttirk takum, Fikretln sollcte oym
ya:cagi zannedildigt halde son dakikar
da §U §ekilde sahaya i;;lkti: 

Cihad - Faruk, Hi.isnii - Mehmed 
Re§ad, Hasan, Fikret - Niyazi, Said, 
Rasih, Niyazi, Rebil. 

Oyun ba§lad1g1 andan itibaren sta
dl dolduran halk bilyiik bir giirilltil 
ile takmuru te§yi ediyor ve her f1rsat
ta aleyhirnize bag1rarak futbolcilleri
mizin heyecana kapllmasma sebeb 
oluyordu. 

Oytm son derece sert oldu. Be§inci 
dakikada bir Yugoslav hucumunda 
diregin pek yakmmdan ote gidiyor 
zannile kalecimizin biraktigi top ka
leye girince halkm mil~ tezahiirat.l 
stadl fimlatti. Buna ragmen IIUM; hA.
kimiyetimiz altmda cereyan edJyor. 
Fakat hasnun ~ok sert oyunu kar· 
~ISmda netice almanuyordu. 

Yirminci dakikada saga~lk Niyazl 
sakatlanarak yerine Sellin ~tt. iJd. 
taraf arasmda, sakathk vukuunda 
ii~ oyuncuya kadar degi§tirilebilecegt 
kararla§tmlml§t1. 

Kirk:lnc1 dakikada Hasan ~lkarak 
yerine Rlza ~ti. 

ilk devre 1 - O aleyhim.ize bltti 
ikinci devre ba§ladlgi zaman hil

cum hattmda hemen yeglne i;;all§an 
Ra.sihin tek ba§ma ugr&.§arak yapti(l 
gtizel bir gol ile beraberllk temln edil
di. Fakat u~ dakika sonra bir muka
bll akmda kaleden ~ mecburiye
tinde kalan Cihad kaleyi bo§ brrakt1. 
Bundan istifade eden Yugoslavlar 
ikinci gollerini yaptll.ar. Bu gol hal
km birinci golden fazla tezahiiratma 
vesile oldu. Hilcum hattmuzda Rasih
Clen ba§ka hie birinin iyi bir oyun ~1-
karamamasma, Fikretln Yugoslav ta
Iommm en iyi oyuncusu olan aagaclk 
k&I1tSmd& bocalaJDB1Dna ve R1Zarun 
pek lyi oymyamamAJPna ratmen bu 
nettce y1rm1 daJdlraya alr:dar devam 

tiln hilcumlan klrmaga muvaffak ol
du. Fakat yirminci dakikada Yugos
lav merkez muhaciminin ofsaydd.an 
yapt1ti tir;iincil golden sonra artlk 
vaziyeti kurtarmak cok ~l~mi.ftt. 
Netekim hucum hattmda yalruz Ra
sihin didinmesi bir i§e yaramadl ve 
ma<; 3 - 1 magl11biyetim.izle netice
lend.l. 

Yugoslavlar giizel, enerjik, fakat 
~ok sert oynad!lar. Hallan bagirl§lan 
arasmda hakemin bu sertlige rnanl 
olamaYIJl magltlbiyetlmizi kolaylq
tmil. Bununla beraber Cihad iyi blr 
gilnilnde degidi, muavin hatt1 vasat
t1, hlicum hattJ. - Rasih miistesna -
can51z ve becerJksizdi. Bilhassa sat
ac1k Niyazinin r;Ikmas1 bu hatt1 biis
biltiln sarsti. Faruk ile HUsn.il ve Ra
sih taklmda en iyi oyruyanlardl. 

Hakem Barlasina ma<;1 bitaraf Ida.
re etmekle beraber sertlige mani ola
mad1. 

Ma<;ta bulunam1yan ba.§Vekil bay 
Stoyadinovifi kalemi mahsus mudti
rilnii maga gondererek Tiirk futbol
cillere selA.m ve iyi temennllerini bil
dirrni§tir. 

Yann (bugiin) temsill ~ yapll.a.
caktrr. Takmun nastl oiacagi henil.a 
mal(Un degildir. ismet 

YUzmede Galatasaray, 
kllrekte Beykoz galib 
DUn Galatasaraym deniz bayra

mma devam edild.1. 
:Anadoluhisar - Bebek arasuu yiim

rek g~mek yan~a on altlSl Oalata
saraydan olrnak: iizere 23 yiiziicii gil'
di: 

1 Halll (G. S.) 23 dakika - 2 Or
han - 3 Mahmud. 

Birlnciye kupa, digerlerine birer 
madalye verildi. 

Beykozla Bebek arasmda yap1lan 
dortHik klasik tekneler mukavemeti 
yan~1m sila. bir mticadeleden sonra 
Beykozun Hilmi Ural admdaki skf.tl 
birinci oldu. Galatasaray 1.ki.ncl oldu. 

DUnkU at yanslar1 
Altt gen~ klzm girdigl bu ko~u~ 

1 Kadriye 3,11 (bu netice Tilrkiye re
koru saylldI) • 2 ifakat - 3 Nuran. 1 

400 metre: 

On ikinci daldkada. Ga.latasaraY. 
aleyhine sold.an bit komerde fa1sohl . 8. a.Ba . . ~ttt. Bu arada mMatu hattmm bu· 

DU.n Vellefendlde at ~an yapll
m. Birlnci Y&nf& bet bayvan i§tirat 
etti. Talit Ceviiin Sankufu birlncl. 
Emin Ortenin Unliiatt Udnd, Settai 
:Uzgenin L8.lesi uciineil oldular. ~ atletin girdigi bu yar1~a~ ! 

Skiadis (Yunan) 53,8 - 2 F'ruzan 
,(F. B.) - 3 Fahri (izmir)~ 

K1zlar ba'yrak yan~i: 
Kirnuzi, san, mavi taklmlann gir~ 

Qlgi bu yar~ta: 1 KmnlZl talrun 1.6.3 
• 2 Mavl tak1m. 

200 metre: 
Bu ko~uya Yunanll. Lambru gir

medi: 1 Raif (Ballkesir) 23,1 - 2 Nazml 
l(Bursa) - 3 Naz1m. 

Cirit atma: 
~ DOrt atletin girdigi bu milsabakada~ 
II Rasun (G. S.) 52,30 • 2 Necdet .(F. J 

tkinci Yarlf& yalmz A. Atma.nm 
Dafyw girdi. 

Uciincu ko§uya dHrt at i§tirak ettt 
~iikril Koeagm Yurall birinct, Ahmecl 
Bozun Benli Bozu ikinci, yUzb8§1 aa,. 
<hk Oktenin Cam Ufiilncti geldi. Dtir-
0.iincii ko§uya giren be§ hayvan ara
smdan prens Halimin Novisi birincl, 
Temelln Oirgini ikinc1, Nihal Atlnun 
Ba§kam uciinc\1 oldu. 

Son y~a dOrt hayvan girdi. Rifa. 
tm tnkeri blrlncl, Mehm.ed KununUll 

· Seviml tkinct, Arif Atlmlll Buca GG
' zeH tt~cii oldu. 
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istanbul - O~le ne9riyat1: 12,30: Plak
la Tiirk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 

'1'an1d.Igun u~an ~apkmlann en az1-

. hsJ. Feriddir. Yaman Donjuanlardan
Cllr. Dort giizel, son derece ~k, gen~ 
leVgilisi vardlr. Dordile birden gonill 
!lilendirir ve hi~ birisine de renk ver
mez. 
Ge~en gtin Ada vapurunda Feridle 

konu~uyorduk. 
- Yahu ... Decli, sana bir sevgili k5.

fi gelmiyor mu? ... Ne oluyorsun boyle? 
Dort sevgiliye ne liizum ·var ki? ... Bir 
1evglli insana: yeti~r .... 

Ferid kahkaha ile gilldii: 
- Azizim, dedi, sen c:Pol do Kok» un 

cStit~ii k1z1» romamm okudun mu? ... 
0 roma'nda da boyle birkai; kaduu bir

C!en seven bir ~apkm vard1r. Arkad~
larmdan biri bu ~apkm adama: senin 
gibi sora1·: 

- Yahu, boyle birka<; sevgiliye bir-
41.en ne li.izum var? ... Bir sevgili sana 
Jeti"111€Z mi? 

_Qaph"lll adam ~oyle mukabele eder: 
- Sen Bardo l?arab1m sever misin? 
-Bayilmm. 
- Malaga l?arabfill nas1l bulursun? 
- Can1m1 veririm ... 
- 4Samberten» sarab1m sever mi-. . 

11n? 
- Biterim ... 
- Medak ~rab1m nas1l bulursun? 

_ - Pek giizeldir. 
- ~imdi rica ederim.. bu dort ~a

raptan birer ~~e on\ine koysalar ve 
hepsini sana verseler, bunlardan biri-
111 se<;ip otekileri birakrr m1sm? 

- Yooo, hepsinin lezzeti aynd1r. 
- Ya gord\in mu? Kadm da bt:iyle-

dir i~te ... Hepsinin lezzeti aymhr .. sa
~1m vardlr, esmeri vardir, kumrall 
_vard.Ir, beyaz1 vard1r ... 

i~te Pol do Kok'un romamndaki <;ap
km kahraman boyle .sOyliyerek arka
d~m1 mateder ... 

Bence Pol do Kok'un fikri <;ok dog
nidur. Kadmlar saraba benzer. csek» i 
Vard.lr, cdomisek~ i vardir. TatllSl var
cbr, biraz buruk lezzetlisi vardir ... Bu
nun i<;in benim dort sevgiliye birden 
~k olmama hi<; ~a;mm ... 

Zaten Feride laklrdl anlatmak 
mtimktin degildi. Sesimi <;1karmad1m. 

Aradan ti<;, deort gun ge<;ti. Bir de 
baktim bir ogle ustil Ferid Beyoglun
_da bir gen<; Arap klzile kol kola ... 

La.kin Arap k1zi deyip g·ec;meyiniz ... 
Bu muhakkak Avrupadan istanbula 
&elmi~ bir artist olacakb. Bir kere 
son derece s1k bir kadmdl. Viicudil 
~ ve ~ok @,zeldi. Yi.izil gayet ~irin

Qi. Yani Arabm giizeli... 
Ferid yanmdaki Arap kadmmm eli

lli optiikten sonra onu bir otomobile 
b1ndirdi. Hemen yamna yakla~trm ... 

- Ferid .. dedim, ya bu nesi? Hangi 
Cins ~raptan bu? 

Fe1id gill Umsedi: 
- Birader .. dedi, insanm cam her za
lnan ~arap ii;mek istemez ya ... Bazan 
'1a boyle kahve igecegi, kakao ii;ecegt 
tu.tar .... Bu sefer de camm kahve ig
_lllek istedi. 

.. AYtild1k. Bu vakadan tam on be~ 
ftin sonra idi. Bizim oturdugumuz 
1.Partin1anm arka tarafmda bir takun 
bostanlar vardir. «Acaba bu bostanla
ra 1· ~ 

agun aklyor mu? Bunlar da tifolu 
IUJ.aria tn1 s I ? n· ak tr u amyor .... » iye mer 
e n1:· Bostanlara dogru kti~iik bir 
~k gezintisi yapay1m dedim ... Yti
ru um. Bostan1ar arasmda epey do
l~tlktan sonra eve donti.yordum. Ra-
va karanms m h . . • e taph b1r ak~am b~-
Janu~ti. Bostanlar arasmdaki tenha 
yo~da~ apartiman bulundugu so
~~ dog~ ~1karken bir de ne gore
yun. ... BlZlm Feiid yanmda komsu
nun hizmet~isi... Gen!; klZla al t kk, 

.. Ah a e, 'Yer kula ... 

Kizm yamndan ge~erken burnuma 
_1ert bir sarilllSak kokusu garpti. 

Dogrusu Feride klzcbm ... Artlk boy
le sarrmsak kokulu klzlarla bostanlar 
arasmda ~kd~llk etrnek ona yakJ.
Jll' m1 idi? ... 

Gece bri~ oynamak i~in gittigim 
t~unun evinde Feride rast geldim. 
l3ir arallk bas basa kalmca: . . . 

- A~kolsun sana yahu ... dedim. ar-
lik samnsak kokulu klzlara nn kal
dm? 

0 gi.ildil: 
- insamn cam her zaman giizel 

Jiokulu ~araplar i<;mek istemez ya ... 
Bazan caclk istiyecegi de tutar ... Sar

,Jrusakh cac1k fen a m1? ... 
. Bir ay sonra Feride gayet gi.izel bir 1 

lngiliz kadmire rasladnn. Hani ingiliz 

kadmlannm gilzeli giizel olur ya ... Bu 
da bir halika idi. Ferid, gene; ingiliz 
kadm1m bana takdim etti. Kad.In bir 
kelime turk.;;e bilmecligi igin Feride 
tilrkc;e sordum: 

--- Bu hangi cins l?a'raptan? .. 
- Birader .. sade ~arap igecek degi-

lim ya... fnsanm cam arasira da vis
ki istiyor ... 

Aradan epey mi.iddet ge<;ti. Feridl 
uzun zaman gormedim. Bir gi.in ona 
koprtide raslad.Im. Vapuru kac;irm1~, 
bir bw;;uk saat vakti varm1~. 

Bir gazinoya girdik. Ben hemen 
sordum: 

- Eeeee Ferid .. bu yakmlarda ne 
i~iyorsun bakal1m? Ne cins ~rap yu
va.rllyorsun? Yoksa viski mi i~iyorsun? 
Bira nu? ... 

Bi.itiin bu ic;kileri saymaktan mak
.sadrm «Qanpkmhk yap1yor musun? 
Yaprmyor musun ?» Diyie sormaktI. 
Qi.inkii onun nazarmda her ic;ki bir 
kad.Iru temsil ediyordu. 

Ferid maksadlrru anladJ, gilldii: 
- Azizim, dedi, artlk ~arap, viski ve

saire igmiyorum. Bu ic;kiler hem mide
mi bozuyor, barsaklarmu bozuyor, 
hem de ucu keseye dokunuyor. 9imdi 
evimde nefis maden suyum var .. ma
den suyu ic;iyorum. O hem eskiden 
bozdugum midemi, hem de kesemi dii
zeltiyor .. yani senin ahlryacagm arhk 
evlendim. Btiti.in alkollti. zevk verici 
i~kilere veda ettim. ihtiyarlad1m ar
tlk, maden suyumu rahat rahat igi
yorum. 

Ferid cebinden bir fotograf ~1-
kard1: 

- i?te, dedi, maden suyum... Ka
nm ... 

Bir muddet sonra Feridi bir ihtiyar 
kadm1a gordum. ihtiyar kadm Feride 
sert sert bir ~eyler soyliiyordu. Feridi 
iyice ha~lad1ktan soma bir tramvaya 
bindi, gitti. Ben de Feride yakla9trm. 
Sordum: 

-Ferid .. bu bayan hangi cins igki
lerden? .. 

Ferid, hiddet i<;inde: 
- Bu hangi i~kilerden mi? .. Zehir 

azizim zehir .. yahut Hintyagi ... Senin 
an11yacagm kaynanam bu .. (Bir yildiz) 

Bu aqam 

Nobet~i eczane1er 
~i~li: Osmanbeyde ~ark Merkei:, 

Taksim: istiklal caddesinde Kem.al 
Rebul. Beyoglu: Tiinelde Matkovi~, 
Yiiksekkaldlr1mda Venikopulo, Gala
ta: Top~ular caddesinde Merkez, Ka
Sllllpa§a: Vaslf, Eminonil: Salih Ne
cati, Heybeliada: Halk, Biiyi.ikada: 
Halk, Fatih: Hamdl, Karagii.m
riik : Ahmed suad • Bak1rkoy : 
Merkcz, Sanyer: Nuri, Tarabya, Yeni
koy, Emirgan vc Rumelihisanndaki 
eczaneler, Aksaray: E. Pertev, Be
§ikta§: Nail, Kad1koy: Pazaryoluncta 
R1fat Muhtar. Modada Alaaddin, tr6 -
kiidar: Ittihad, Fener: Emilyadi, Be
yaz1d: Kumkap1da Belkis, Kii~ukpa
zar: Hasan Hulusi, Samatya: Qula, 
AJemdar: Divanyolunda Esad, l?ehre
mj.ni: Topkapida Narun, Haskoy: H:l.
llc10glunda Barbut. 

Muhtelif plak ne§riyati, 14: SON. 
Ak;iam ne;iriyat1: 18,30: Plii.kla dans 

musikis1, 19,30: Afrika av hatiralan: S. 
Salahaddin Cihanoglu tarafmdan, 20: R1-
fat ve arkada§lari tarafmdan Turk mu
sikisi ve balk §ark1lari, 20,30: Omer R1za 
tarafmdan arabca soylev, 20,45: Safiyc ve 
arkada;ilan tarafmdan Turk musikisi ve 
balk §ark1lan, (Saat ayan), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi gii.ntin program1, 22,30: Plakla 
sololar, opera ve operet parc;alan, 23: SON. 

Ecncbi Jstasyonlarm en 
miintchap programi 

Briiksel (saat 21,00) - 484 - Salzburg 
festival musikisi, Paris - Radio (saat 
14,00) - 1448 - Vagnerin eserlerinden, 
Strasburg (saat 11,45) - 349 - Limojdan 
konser, Roma (saat 14,20) - 421 - Piyano 
konseri, Liiksemburg (saat 22,20) - 1293 -
Frans1z musikisl, Hilverrun (saat 21,45) 
- 301 - Mozarim eserlerinden, Zagreb 
(saat 21,10) - 0,7 - Wagnerin Fannhatieri, 

Dans musikisi 
Poste - Parisien (saat 22,05) - 313 -

Toulouse (saat 22,15) - 329 -, Londra. 
{saat 23,30) - 1500 -, l\lidle - England 
(saat 22,55) - 296 -, irlanda (saat 22,55) 
- 307 -, Milano Csaat 22,40) - 369 - (saat 
23,15) - 369 -, Liiksemburg (saat 23,00) 
- 1293 -. 

Bu adam1 canmdan 

hezdiren ~ey: 

GBIPilf 
i tecriibc edinciye 

kadar ~ekmcge mah

ku~ oldugu agn ve 
smlardir. 

6RiPiN 
En ~iddetli ba~ ve di§i 

agnlar1n1 keser. 

6RiPiN 
Romalizma, sinir, adale, bel a~nlarma 

kar~1 bilhassa miiessirdir. 

6RiPiN 
Kmkh~1, nezleyi, so~ukalgmhklarmdan 

mutevellid biitiin a~n, SlZJ VC 

~ sanc1lan gei;irir. 

Optamin Sa~ Eksiri 
ile terbiye edilen sac;lar 

H 
A 
y 
A 

K 
u 
v 
v 
E 

T T 
Kazanm1$ olurlar 

~iinkii Optamin sa~ eksiri «Vitamin• 
eevherinden istilade edilerek ihzar 
edilir. Guddelere kudret vermek sure-

tile sai; dokiilmesinin iiniine ge~er. 
Sa~lan temizler, btiyiitiir, s1kla§tmr. Ke

pek1eri dii!1iiriir ve ka~mtiyi i2ale eder. 

Bir tecrUbe bin nasihatten yektir 
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EVBiLAY DAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 129 

Tahran dilberi, Terlan1n boynuna sanldt: 
"lmparatoric;em seni tarac;ada bekliyor, 

haydi, tereddUd etrne ... YUrU ! ,, 
Tahran dilberinin iri siyah goz

leri ve gozlerinin i.istiinii ku9atan 
han~er gibi keskin ka~lan Terlamn 
her zaman dikkatini gekerdi. 

Sim igeriye girer girmez Terlanm 
boynuna sanld1: 

- Bu gece seninle vedalaE?maga 
geldim, Terlan! Hahiya bir gun se
ninle c;.i<;ek bah<;esinde bulunmu9-
tuk... Ben sana sevgimden bahset
mii;;tim .. sen de beni ok~am1~ ve be
ni begendigini soylemi~tin. i~te bun
dan cesaret alarak seni ilk ve son de
fa gormek istedim. Hakan ve impa
ratori~e me9gulken, firsat bulup gel
dim. 

Terlan <;ar<;abuk kap1yi kapadL 
Bir an igin ~iiphe ve tereddi.id i<;in

de bucaladiyse de, gen(( kizm: «Se
ninle vedala~maga geldim! ~ demesi 
Terlanm muhakemesini alti.ist etmi!?
ti. Terlan <;ok meyustu. Uzun boy
lu d~iinemiyordu. 

- Nereye gidiyorsun? 
Diye sordu. Tahran dilberi gozle

rini siizerek: 
- Obiir dilnyaya gidiyorum. dedi, 

Kubilay han her nedense benden 
9iiphelenmi~. Bana: (Yann senin ba
~rm vurduracagun!) dedi. 

- Su<;un ne imi?? Anl1yamadm 
nu? 

- Hakana sorulur mu bu? 
- Ben olsam senin yerinde, sorar-

d.Im. Seni idam ettirecek kadar orta
da rnilhim bir sebep yoksa, bu c;ok 
bi.iyti.k bir haksizllktir dogrusu. Ha
kan ooyle 9eylere c;ok dikkat eder. 

- Hakan, Giil<;in kagtiktan sonra 
c;.ok degil?mi~ cliyorlar. Benim gibi 
bir cariyenin ba~1 tizerinde fazla du
!fi.inecek halde degildir. 

- Tiyen-Fo affetirmedi mi bu ce
zay1? 

- Affettirecek. Vadetti. Ve o, par
rnagma sard.lg1 bir i?i mutlaka be
cerir ... Bunu sen de bilirsin! 

- O halde ne dUl'uyor? 
- Bir ~artla yapanm bu i{)i, dedi. 
- Ne imi~ ~art1? ... 
- Seninle gorii~mek!.. Bunu te-

min edersem, ba~1rn1 celladm elin
den kurtaracag1m soyledi. 

Ter1an birdenbire i;;ai;;ll'dl. Kaslan
m ka1_d1rarak gen~ k1zm yiizUne baktl: 

- Demek ~imdi beni kand1rmaga 
geldin buraya ... 

Sana / hakikati soyliiyorum, 
TerJ.an ! Yann, imparatoric;em yard1m 
ve tavassut etme2lese, cellad ba~1m1 
yere dil~tirecek. Bana acunaz m1sm? 

- Sana ac1r1m amma ... Kendime 
de acmm, Sim! Ben Tiyen • Fo ile 
yiizytize gelemem arhk. O beni cel
ladla tehdit etti, bana ~ok ag1r soz
ler soyledi_ ve nihayet Gillc;ini elim
den almak i~in, idama mahkfnn et
tirdi. 

- imparatoriGem mademki senin
le gorii~ek istiyor, bunu derhal ka
bul ~~~elisin.' ~erlan! Bu, senin i~in 
ne buytik b1r iltifattir. Yann belki 
bi.it~~ i?ler yoluna girecek, sen de 
sevgilme kavui;;acaksm! 

- Gi.ill(ine mi?· .. Bu imkans1z is
te... O idama mahkumdur. on~1 
bundan sonra Tiyen-Fo da kurtara
maz. Qtinkti, idam htikmil yurdun 
dart ko~esine ilan edildi. . 

- Sen Tiyen - Fonun ne biiytik bir 
kuvvete mali.k oldugunu anllyama
~I~sm, Terlan! Eger imparatori<;em 
1sterse bi.ittin idam mahkUmlerini af
fettir~bilir. Haydi gel, gotiireyim se
ni ... Imparatori~emle gorii.c;... Onu 
lo.rma! ~imdi Tiyen - Fo sana ne ka
dar ac1yor bilsen ... 

- Bana yardrm etmek fikrinde mi
dir? 

---, Evet, seni Gill~inle birle~tirmek 
istiyor. Senin iyiligin i<;in neler dii
~iindiigiinil gorsen ~a~arsm! 

- Beni aldatnuyorsun, degil mi 
Sim? Bana yalan soylemiyorsun, de
gil mi? 

Sim tekrar il'i siyah gozlerini siiz
dil: 

- Seni aldatusam, eUme ne ger;e
cek? Sana hakikati .sOyliiyorum ... 
Bu gece imparatori~ernle be~ dakjka 

gorti~i.irsen, hem sen Gillgine ka\·u
~caksm, hem de ben celladm elin
den kurtulacag1m! Haydi Terlan ... 
Tereddiid etme! imparatori~em seni 
taraf;ada bekliyor! 

Ter1an kendi kendine mmldand1: 
- Hakan kendi dairesinde misafn-

lerile egleniyor. Hele bir gideyim ... 
Bakallm imparatori<;e neler soyliye
cek?! Belki de Giil<;ine ac1m1~ ve onu 
affettirmege karar vernu~tir. 

Sonra birden yerinden kalkarak 
Tiyen-Fonun cariyesine dondi.i: 

- Geliyorum, dedi, haydi sen on
den yilrii.. . ikimizi birlikte ytirilr
ken goriirlerse ~i.iphelenirler. 

Sim onden 1;1kh. 
Terlan cariyeyi takip etti. 
Lo~ dehlizler arasmdan gccerck 

harem dail'esine vard1lar. 
Koridorlarda dola~an haremagala

n Terlam gol'Unce sevinmege ba~la
dllar. 

Terlam hakanm yanma gidiyor 
sand1lar. 

Bi.ittin saray mtistahdemini Terla
run degi~eceginden korkuyordu. Ter
lam sarayda sevmiyen kimse yoktu. 

Sim, Tiyen - Fonun clairesi oni.in
de durunca arkasma bakh. 

Kenclisine dog-ru uzayan bir gol
ge gordi.i. 

Terlan geliyordu. 
Sim ctrafma bakmdr. Oteki impa

ratori~elerin adamlarma goriinm~
den Terlam ic;eri aldi. 

Terlan heyecan i~inde titriyordu. 
Gtilr;inin ka~tig1 gundenberi Ter

Iamn asab1 bozulmu91u. Sim: 
- Ust kattaki tarac;aya ~1kaca

giz ... 
Diye mmldand1. 
Tahran dilberi bu kelime1eri o ka

dar yava$ si:iyltiyordu ki... Terlan 
bunlan gi.i~liikle anlayabilmi~ti. 

Tiyen - Fonun dairesinde hi<; bir 
tehlike yoktu. Bunu Sim de tekrarla
m1~h. Meydanda dola~an cariyelerin 
ve haremagalanmn hepsi de impa
ratori<;enin sad1k adamlanydi. 

Terlan koridorlardan bir g61ge gi
bi stiziilerek yiiriidil. Ust kata ~1ktik
lan zaman gok ytizil gt:iriinuyordu. 

Sim kendi kendine: 
- Bu gece gokteki y1ld1zlar ne ka-

dar parlak ... 
Diye s0yleniyordu. 
Terlan yava~c;a sordu: 
- Nerede bul~acag1z? ... 
- Biraz sabret .. . imparatorige bu-

raya gelecek. 
Tarac;arun ontinde ayakta durdu

lar. 
Terlan bu:rnda almndan soO-uk t> 

terler doktiyordu... Dizlerinin bagi 
c;oziilmti$tii. 
Tara~da 1~1k yoktu. Fakat, orta

hk zifiri karanhk degildi. insan bir
birini se<;ebHiyordu. 

Sim birdenbire kenara c;ekildi: 
---. i.~te imparatori<;em geliyor .. 
Terlan etrafma bakmd1. 
- Haniya, ben goremiyorum. 
Tahran dilberi ilave etti: 
- Arkan a baksana ... 
Terlan ba~1ru arkasma c;evirince, 

Tiyen-Fo ile goz gaze g·elmi~ti. 
Tarac;ada imparatoriGenin sad1k 

cariyesi Simden ba~ka kimseler yoktu. 
Terlan: 
- Affedersiniz, imparatorh;em ..• 

Karanhkta sizi goremedim! 
Ve yere diz c;okerek Tiyen - Foyn 

selamladI. 
Ter1an imparatori<;eye kar91 ~ok 

h'i.irmetkar davramyordu. 
Tiyen-Fo c;ok ne~eUydi. 
09z1erinin i~i karanl1kta 1$11d.Iyan 

bir ~ift yild1z gibi panld1yordu. 
Elini omuzuna gotiirdu: 
- Kalk, Terlan! Ayakta konu~a

llm ... 

Terlan ayaga kalkti. 
Sim tara~amn kap1smda gozcillLik 

ediyordu. 
Tiyen - Fo gokteki yild.Izlan goste

rerek soze ba9lad1: 
- Seni ni~in <;aguthm, biliyor 

musun? 
- Hayu· imparatoric;em! 

(Arkas1 vr.r). 
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Istanbul Levaz1m 
imirligi ilanlan. 

istanbul Yollama Mi.ldiirltigil ic;in 15 
ton motorin12 8 937 per~embe giinii 
ll)B.t 14,30 da Tophanede Satmalma ko
misyonunda ac1k eksiltme ile ahna
cakt1r. Tahmin bedeli 1050 liradir. ilk 
tcminat1 78 lira 75 kuru~tur. ~artna
mesi komisyonda goriilebilir. isteklile
rln belli saatte komisyona gelmeleri. 

(4659) (56) 

* istanbul YoUama Mudilrliigil ic;in 
1500 kilo makine yag1 12 8 937 per
~embe glinil saat 14 de Topllanede Sa
tmalma komisyonunda aclk eksiltme 
ile ahnacakt1r. Tahmin bedeli 375 li
radlr. ilk teminatl 28 lira 13 ku111§tur. 
isteklilerln belli giin ve saatte komsi-
Je>na gelmeleri. (57) (4660) 

* Tophane fmnmm ke§fi mucibince 
tamirat1 5/ Agustos 1937 per§embe gil
nii saat 15 de Tophanede satmalma 
kOmisyonunda pazarltkla eksiltmesi 
yap1lacaktir. Ke§if bedeli 999 Ura 56 
ku~tur. ilk teminat1 75 Ur d1r. $art
name ve ke§fi komisyonda goriilebilir. 
Isteklilerin bu gibi in§aat yaphklarma 
da1r vesaik ibraz1 mecburu oldugundan 
~bu vesikalariyle belli saatte komisyo
na gelmeleri. (60) (4734) 

* Piyade atl§ okulu ile Maltepe ve Bur-
sa askeri liseleri ic;in almacak olan ~a
m~1r kurutma makinesine talip ~1k
mad1gmdan 2 Agustos 1937 sall glinil 
saat 15,30 da Tophanede satmalma ko· 
misyonunda pazarl1kla almacakt1r. 
Tahmin bedeli 6910 lirad1r. ilk temina
t1 518 lira 25 kur~tur. ~artnarnesi ko
misyonda gorlileb1lir. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri(59(4735) 

* Ordu ir;in sekiz adet alay sancag1 
4/8/937 caI'§amba giinil saat 15,30 da 
Tophanede satmalma komisyonunda 
pazarllkla ahnacaktir. Tahmln bedeli 
760 lirad1r. ilk teminat1 57 liradlr. 
~artnamesi komisyonda gorillebilir. 

isteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (63) (4773} 

* P1yade at!§, Maltepe Lisesi, Top!fu 
nakliye okulu ve Bursa Askeri lisesl 
ic;in dort adet buhar kazam ile sekiz 
adet s1cak su deposu 12 8 937 per§em
be glinil saat 15 de Tophanede satmal
ma komisyonunda kapah zarfla eksilt
mesi yap1lacaktir. Beher buhar kaza
runm tahmin bedeli i:stanbul icin 1395 
lira Bursa ic;in 1480 lira beher su de
posunun tahmin bedeli Istanbul icin 

Uyu~turucu Maddeler lnhisar1ndan: 
1.) 1934 ve daha evvelki seneler mahsulilnden olup idaremiz satI§lanna 

~tirak ettirilmek ilzere depolarmuza tevzi olunan afyonlarm sahiplerine 1936-
1937 senesi sat1§larumz ilzerinden ted.iyesi laz1m gelen yilzde otuzlarm tevm 
mukarrerclir. 

Tevziat morfin makbuz s1ra numarala.n ile a§ag1da gosterilen gilnlerde 
yapllacaktir. 

2.) istanbuldan gayri mmtakalarda bulunan afyon sahipleri ellerindeki 
morfin makbuz numaralan ile ac1k adreslerini birer mektupla idaremize bil
dirmeliclirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine gon
derilecektir. 

3.) Ellerindeki makbuz numaralarmn nazaran giinunde milracaat etml-
yenlere hisseleri tevziatm sonunda verilecektir. (4781) 
Makbuz No. Mliracaat tarihl Giin 
1001 - 1025 28 Temrnuz 937 ~ar§amba gilnil 
1026 - 1050 29 » ,, Per§embe gimu 
1051 - 1075 30 ,, ,, Cuma giinii 
1076 - 1100 2 Agustos • Pazartesi giinii 
1101 - 1125 3 ,, » Sall giinii 
1126 - 1150 4 ,, ,. Qar§amba giinii 
1151 - 1175 5 ,. • Per§embe gtinii 
1176 - 1200 6 ,. • Cuma giinii 
1201 - 1225 9 ,. • Pazartesi gilnii 
1226 - 1250 10 • • Sall gilnil 
1251 - 1275 11 • • c;ar§Rmba giinil 
1276 - 1306 12 » 11 Per§embe giinu 
501 - 538 13 • • Cuma gilnii 
539 - 588 16 • ., Pazartesi gilnil 
589 - 620 17 » 11 Sall giimi 

Bayrami~ Jandarma 2 nci Alay Sab nalma 
Komisyonundan : 

Erzakm Kilo Tahmin Muvakkat ihale giin- GQnil Saati Nas1l olacag1 
cinsl bedeli teminat1 lemeci 

Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmeklik un 439000 52680 oo 3884 00 19/8 937 pef§embe 15 KapalJ. zar! 
S1g1r eti 102300 25575 oo 1918 13 20/8 937 Cuma 15 Kapall zarf 

1 - Bayrarru~ta 1, 2, 3 ni.i.ci.i. Jandarma taburlaruun 1/9/937 giinlemecin
den 938 Nisan sonuna kadar ihtiya~lart olan yukarida yaz1h 2 kalem erzaklll 
hizalannda gosterilen giinlemec; ve saatlerinde 2 inci Jandarma Alay ordu evinde 
salfthiyettar komisyonca eksiltmesi yapllacaktrr. 

2 - Teminat mektuplan ihale giinil saat 14 d~ kadar komisyona tesllm 
edilmi§ olacaktir. 

3 - ~artnameler Bayranu~ta Jandarma Satmalma Komisyonunda para-
s1z verilebillr. (4640) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktorliigiinden: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mezunlan arasmda yapllacak se!(me smavm

da kazananlardan 65 i meccant leyll ve 35 i nlharl olmak iizere bu yil 100 tale
be almacakt1r. 

ttcretli leyll talebe almm1yacaktU". Namzet kayd1 15/ Agustos/937 den 18 
Eylfile kadar muayyen giinlerde Ankarada Siyasal Bilgtler okulunda, istan
bulda Yilksek bgretmen okulunda yap1lacakt1r. Fazla izahat ir;in bu okullara 
miiracaat olunmas1. «2240» «4642» 
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425 lira Bursa icin 475 liradrr. Hepsi
nin ilk teminatl 687 lira 37 bu~uk ku
l'U§tur. ~artnamesi komisyonda gori.i
lebilir. 1steklllerin kanuni vesikalariyle 
birllkte belli giin ve saatten bir saat ev
vel tekliflerini komisyoria vermeleri. 

(54) (4657) 

EN GOZEL 

2 Agustos 1937 

I Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlar1 
l\f. M. Vekaleti Deniz Merkez Satm alma komisyonundan: 
1 -:- Tahmin. olunan k~it bedeli 268761 lira 45 kuru§ ve ilk teminatl 

146~9 h~ ola!l Istanbul Kasimpa§ada kain Deniz hastanesinin yeniden 
tanur ve m§asmm 9/8/937 Pazartesi gtinil saat 14 de M. M. Vekaletl binasm.· 
da miite§ekkil komisyonumuzda kapah zarfla eksiltmesi yapllacaktir. 

2 - Bu eksiltmeye ait vesaik ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamcsi 
B - Resimler 
C - Umumi ve fenni ~artname 
3 - Eksiltmeye gircceklerin: 
A - ~imdiye kadar asgari (150} bin liral1k in§aat i~ini muvaffak1yetle 

yapt1gma dair Nafia Vekaletinden musaddak bir vesika ibraz etmesi veya 
bu vesikayt hamil olanm biri ile mesai birligi yapmas1. 

B - Bizzat diplomah mimar olmas1 veya diplomall bir mimarla mesal 
birligi yapmas1. 

C - Eksiltmeye girecek olanlann bir §irkct veya ecnebi bir !irma mil
messili olduklan takdirde, 2490 sayilI kanunun 2. ci ve 3. cii rnaddesi hiikiim
leri dahilinde gcreken vesaiki teklif mektubu ile birlikte vermesi. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlarm 9/ Agustos/937 Pazartesi gilnii saat 
13 e kadar teklif mektuplanru havi zarf1 yukanda yaz1lI vesaik ve teminat 
mektuplan icinde oldugu halde komisyona vermi~ bulunmalan, bu saatten 
sonra verilecek teklif mektuplanmn kabul olunmiyacagi ve postadan milte
vellit gecikmeden dolayt yaptlacak milracaatlann da nazan dikkate ahnnu
yacagi. 

5 - isteyenler, §artname ve pilanlar1 13 lira 44 k~ mukabilinde Anka· 
rada komisyonumuzdan ve istanbulda Kas1rnpa.§ada Deniz levazrm satmal
ma komisyonunda alabilirler. (4452) 

iktisat vekaleti, i~ ticaret umum mudUrlUgUnden: 
30 iltlnci TelJrln 1330 tarlhll kanun hiikiimleri dalresinde Tiirkiyede q yapmajta 

izinll bulunan ecnebi §irketlerinden Lloyd Trlestino (Flotte Reunite Lloyd Trlestlno _ 
Marlttima italyana e Sltmar) ~irketl unvani tebdil lie «Hall tasfiyede (Oriente> sey
riisefaln §lrketi• nam1 altmda tasfiyeye giri§tiglni bildlnni§ ve Iazun gelen vesalkt 
vermi§tir. 

Bu ~lrketle aldkasat olanlann lstanbulda ~irketin umumi vekill Arturo Bonettaya 
ve icabmda iktisa.d VeA.letine miiracaat etmeleri llim olunur. 

Memur aran1yor 
T. C. Ziraat Bankas1ndan: 
Ordu, Mersin ve istanbul §Ubelerimiz Kambiyo i§lerinde c;all§ttnlmak 

Used.en 8.§ag1 olmamas1 ve fransizcaya iyi derecede vaklf olmalan ldzlmchr. 
ilzere yiiz lira ayhkla ve imtihanla dort memur almacakt1r. Tahsillerinin 
Taliplerin istanbt.µ _§ubemizde Kambiyo klsmma miiracaatlan. ( 4649) 

Istanbul Ziraat Mektebi Miidiirliigiinden: 

Sat1l1k i.izilm 
Halkahdaki ziraat mektebi 9iflik baglarmm 8000 kilo tahmin ve 500 lira 

k1ymet takdir edilen (~avu~. pembe 9avu§ ve kokulu misket ve saire muhtellf 
nevi) i.izilmle1i Agustosun be§inci Pef§embe gilnu saat on be~te Halkahda 
mektepte ac;1k arttnma ile satllacaktlr. Almak isteyenler mezktir gilnde 37,3 
lira teminat1 muvakkate lie birlikte Ziraat mektebinde milte§ekkll komisyona 
ve §artnameyi gormek i9in de i:stanbul vilayetinde Ziraat mildiriyetine mura
caatlan ilan olunur. (4530} 

Nafia Bakanhg1ndan: 
26 Temmuz 1937 tarlhinde kapah zarf usulile ihalesi yap1lacagi evvelce il~ 

olunan 10778 lira 99 kuru~ bedel ke§ifli Hariciye K~kil Mildilr cvi garaj ve ser
Ierin kalorifer tesisatl ile sair in§aata aid milnakasas1 talip zuhur etmediginden 
9 Agustos 1937 pazartesi giinu saat 16 ya talik edilmi§tir. (2340) (4712) 

Askeri T1bblye Okulu Miidiirlyetlnnden: 
1 - Bu sene okulumuza tabib, cczac1, kimyager, askeri hakim ve muallim 

talebe almmak iizere kay1t muamelesine ba.§lanmt§tir. 
2 - Lise rnezunlarmm derecesi 9ok iyi veya iyi olacak olgunluk diploma ve

ya tasdiknamesi ve askeri tam ehliyetnamesi bulunacakhr. 
3 - Okula girl§ §artlan lstanbulda bulunanlar ic;in mektebimizde ta§rada-

kiler i~in liselcrle askerlik §Ubelerinde mevcuttur. (207) (4739) 
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TURK HAYA KU RU MU 
BUYUK PIYANGOSU 

4 ca Ke~ida 11 Agustos 937 dedlr 

Buyuk ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba~ka : 15,000, 12, 000, 10 ,000 llrahk 

ikramlyelerle ( 20.000 ve 10.000) lirahk 
ikl adet mOkAfat vard1r. 

Di KKAT: Bilet alan herkes 7/Agustos/937 giinii akl?amma kadar bile-
t tini degi~tlr~ bulunmalldll'. 

I 

I 

, 1 ~u tarihten !io11r~ bllet i.izerindeki hakk1 sak1t olur ... 

BANKA KOMERCiVALE 
iTALYANA 

Scrmayc ve ihtiyat akc;e1i 
647.596. I 98 .95 ltalyan liretidir. 

Merkezi ldare: MILANO 
ltalyantn .. aohca oehirlerinde 

~UBELERl 
lngiltere, lsvic;re, Avu1turya, Maca· 
riatan, Yugo1lavya, Romanya, Bui· 
gariatan, M11tr, Amerika Cemahiri 
Muttehide1i, Brezilya, ~iii. Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvntcr • e 
Koht.nb iyada 
A filya9}'onlar 

ISTANBUL ~UBE MERKEZI 
Calata Voyvoda cadde.i Karakoy 

Palu (Telef. 44841 /2/3/4/ S) 
~ehir dahilindeki acenteler : 

l.tanbulda: Alalemciyan hamnda 
TeleF. 22900 /3/11/12/lS Beyog· 
lunda : l1tikl&.I caddeai Telef. 41 046 

1.Z:MIRDF. SUBE 

Dr. FETH i 
LABORATUVARI 
Cerrahpa~ bastaned 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevada gaf.. 

ta t ahlilleri ve (IDRAR VASITA· 
SILE CEBELl<'ilN ILK GONf..ER.tN. 
DE KA Tl TE$Hls1) yapilir. 
Beyoilu : Takaime iriderken Metelik 
eokai1 Ferab e.part1man1 Tel. 40j34 

Kulak, bogaz, burun miitehassm 
DOK TOR 

iHYA SALiH 
Cagaloglu: Hamam sirasmda 

24 numarada - Pazardan b~ka 
her giin - ogledcn sonra saat 
15 ten itibaren hastalanru ka
bul eder. 
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Istanbul GayrlmUbadlller komlsyonundan: 
D, No: Semti ve mahallesi 

1886 Tarabya 

2183 Ayvansaray atilt Mustafapa§a 

2443 Haskoy Kiremi~i Ahmed Qelebi 

2466 }Jaskay haCJ §aban 

2898 Buyiikdere 

3538 fstanbul ~elebi oglu A1ieddin 

3654 Fener t.evkii Caf er 

5107 Biiyiikdere .-

6947 Tarabya dereigf 

E. Zisooglu Y. Mestan 

Emlak No. Cinsi ve Hisscsi 

E. ve Y. 4 ~inde bahc,;esi olan 
harap ah§ap hanenin 
2/ 10 his, 

Hisseye gore 
muhammenK. 

120 A~lk 
arttmna 

E. Papas E. 18 Y. 24 120 metre arsanm 2/3 his. 160 )) 

Y. ~arl1 ~e§me 

:Ayazma E. 16 Y. 20 270 metre arsa 

Efremoglu E. ve Y. 10 83,20 metre arsa 

~--
Mandra baglAn mevkii E.15Y. l3 1124 metre tarlarun 

'1/16 his. 

'Sabuncu ham alt katmda E.,·eY. Kagir Tonos diikkarun 

Mektep 

Fruyara 

l>ere 

13-14-15 2224J 23040 his. 

E. 8 Mii. Y. 4 Bah!;eli kagir hanenin 
7/ 2880 his. 

E. 6-6 Mil. 8 ve 81\Ifi. 973,61 metre arsa 
Y. 6-8-10-12-14 ve El-
madap sokaf,'lndan 

E. ve Y. 2 

E. 19 Y. 21-23 667,30 metre arsamn 
J/4 his. 

270 I) 

100 ~ 

110 )! 

700 » 

320 )) 

340 Acik 
artbrma 

8631 BaklrkoY. SaJnzajact s. Leon E. ve Y. ·16 253 metre arsa 250 lt 
IY. Yurcllahibi 

%~da evsafl yazin gayrJ JneDiu]ler pn gi1n miiddetle satlp ~1kar1lmi§tlr. ihaleleli 11/8/937 tarihine dii§Cn ~ar
ba gilnti Rat 14 dedir. Satlf m~an gayri mfibadil bonosiledir. 

.. 

Istanbul Harici Askeri I 
lataah ilinlar1 

174688 lira 4 kuru§ ke§if bedelli U~U§ 
yolu in§Satma talip "lkmadlgmdan ka
pab zarfia yeniden eksiltmeye kon
mu§tur. Eksiltmesi 19/Agustos/ 937 
per§embe gilnu saat 15 dedir. ilk temi
nati 9984 lira 40 kUI'U§tur. ~artnamesi 
874 ku~ M. M. Vekfileti Satmalma 
Komisyonundan almabilir. Eksiltmeye 
girecekler kanunun teminat ve 2490 
sayill kanunun 2 ve 3 i.incii maddele
rinde yaz11J. belgelerile idari §artname
de yaz1l1 vcsikalarla birlikte teklif mek
tuplanm ihale saatinden behernehal 
bir saat evvel Ankarada M. M. Vekfile
ti satmalma komisyonuna vermeleri. 

(211) .(4774) 

ON 
$1k Bayanlar llatazas1 

MEVSIM SONU SATl$1 
Baz1 fiatlerimiz: 
LEN KUMA~LAR: 

Mevsimin en son modasi 
YENt YONLULER: 

150, 175 ve 200 kmu~ 

Mantoluk ve ropluk yiinlii lruma~ar 
PAMUKLU rtiSOR: 

400 > 

Ylkanabillr ¢zgili tiisor 
El\IPRilUELEB: 

95 , 

FevkalA.de bir ~e~it emprirne :200, 275 ve 300 > 
BLUZLAR: 

G\izel ve yikanabilir ipekliden yapllm1~ 
BAN¥0 KOSTih\ILER1: 

250 > 

Safi yiin mayolai· 
BANYO ~APKALARI: 

.300 !l.}.uru~tan itibaren 

Miitenevvi banyo fap.kalan ...50 kuru~ 

ISTIKLAL CADDESI 

B.J:Zl:LAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 

Okulu Dlrektlrlttanden = 
Y eni dera yihna haz1rlanmaktad1r. Okul geceli ve 

paras1zdir. Okul, gen~ bayanlar1n ba1tabalac1 ve ziya
ret~i hemtire yetiterek, haatanelerde ve umumi s1hhat
le alikadar olan miieueselerde ~btmalarma maluus
tur. 

T ahsil miiddeti ii~ ytJdir. T eorik ve pratiktir. Ders
ler bususi doktor profesorler ve muallimler taranndan 
verilir. 

1steklilerin iyi ahlakh ve adihatli ve en az orta tah
aili bitirmif olmalar1 1artbr. Diier 1artlar1m1zla f azla 
izahat i~in yaz1 ile veya bizzat latanbulda Akaarayda 
Haaeki caddeainde Okul Direktorliigiine miiracaat edil
meai. 15 eylul 1937 den aonra miiracaatler kabul edil
miyecektir. 

MAZON MEYVA TUZU 
~''JUBAZI, HAZIMSIZLil;I MlDE EK~iLtx ve 

YANMALARINI 
giderir. Hi~ bir zararb ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastaht1 oJanlar bile alabilirler. 
MIDE ve BARSAKLARI ALl$TIRMAZ. 

k;nmesi latif, tesiri ko1ay ve miiliyimdir. Y erini hi~ bir 
miimasil mu..talnar tutamaz. 

M A Z 0 N bfm B 0 R 0 Z markasina dikkat. 

Memurluk Mlisabaka imtihan1 
T. C . Ziraat Bankas1ndan: 

Bankanuzm merkez, .§Ube ve ajanlan i~ LttZUMU KADAR ME:r.ruR 
ALJNMAK UZERE miisabaka imtiharu a~1lnu9tir. 

Miisabakaya girebilmek 1~ en :az orta mektep me'zwm olmak vc y~ 
18 den 8.§agi 30 dan yukan olma.mak prttir. 

(Bu Y84tan qagi olanlar :lmtihana girebilirlerse de 18 Ya§lndan evvel me
murluk siru1ma g~emezler). 

Orta mektep mezun.lan ic.in alb ay, llse ve yiiksek mektep mezunlan i~in 
bir sene devam edecek olan staj miiddeti zarfmda orta. mektep mezunlanna 
30, orta ticaret mektebi mezunlanna 40, lise ve ticaret lisesi mezunlanna 80, 
yiiksek mektep mezunlanna 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffak1yet 
derecesiyle miitenasip surette ucr:et verilir. 

Eyi derecede yabanci dili bilenlerin i.icretleri emsalinden on liradan az ol
mamak iizere yilksek tutulur. 

Staj devresini takiben yap1lacak rnesleki imtihanda muvaffak olanlar, yir
mi liradan a§agi ohnarnak kaydiyle ytizde yirmi nisbetinde zamla TEKAUDE 
TABi DA1Mi: KADROYA ahrurlar. 

Miisabaka imtihanlanna ANKARA, AD.ANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, 
BALIKESiR, BURSA, QANAKKALE, DiYARIBEKiR, DENiZLi, EDfRNE, ED
REM1T, ERZURUM, ERZ1NCAN, F.sKi~ G. AYINTAP, iSTANBUL, iZ
M:iR, KASTAMONU, KARS, KAYSERi, KONYA, K'OTAHYA, GiRESON,MA
LATYA,MARA~,SAMSUN,ORDU, U~AK,6DEMi~, SIVAS,TOKAT,TRAB
ZON, VAN, YOZGAT. ~ubelerlmizde orta mettep ve orta ticaret mezunlan i~in 
19 ve 20 Atustos ve lise ve yilksek mektep mezunlan ii~in 23 ve 24 Agustosta 
saat dok\17.da bqlanacaktir. 

(Ankara ve istanbuldaki imithanlara orta meh-tep mezunlan ahrumya
caktlr.) 

. Miisabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar ar-andlg1 ve nelerden imtihan 
yapllacag1 yukanda isimleri yaz1ll 1ubelerimizden ~ edilebilecek iza.hna
melerde garillebllir. 

isteklllerin musabakaya i§tirak edebilecekleri maha1deki banka §Ubcsi 
Miidtirliigune ve Ankarada Bankamn personel f§leri mudiirliigune 18/8/ 1937 
tarihine kadar miiracaat etmeleri lAZimchr. (4673) 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 2020/1000/510 milimetre eb'achnda vc rnuhammen bedeli (32640) lira 

olan (384) adet s~ dosya dolab1 kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 
2 - Eksiltme 17 / 8/ 937 sall giinli saat on be§te Yckalet levazim Mildbrhi

gunde toplanan komisyonda yap1lacakt1r. 
3 - ~artnamesi levaZlm Mildurliigunden vc istanbulda Dolmabahyede 

Maliye evrakl matbua Anban rnemurlugundan parasiz ahmr. 
4 - istekliler 2490 sayll1 kanunun 2 \C 3 iincti rnaddelerind<> yazJ.11 beJ0 '

ler ve 2448 Hrallk muvakkat teminat makbuz veya banka kefalct mektuplrui. le 
birlikte kanunun tairf ab ve §artnamedeki §eraite tam amen uygun ve noks: ~
SlZ olarak yazacaklan tekllf mcktuplanm havi kapal1 zarflari ihale saatinc. . i 

bir saat evvcl Kornisyon reisine vermeleri. .(237.S) ( 4765) 
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iLE 
ON ii NE 
CECiNiZ • 

Sinek, tahtakuruau. pire, giive ve biitiin hatarati derhal oldiiriir. Silailesini, aiilaleaini, 
tohumlar1n1 bir anda imha ve izale eder. Kokusu latif ve s1hhidir. Leke yapmaz. 

Adi gazr ,.e buna benzer boyah mayileri Avrupa ,.e Amerika markalt 
siislii kutular ve gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine 
satryorlar ve herkesi ataatryodar. Fayda ismine 90k dik-

kat rofniz. Taklidlerinden sakuunz. 

PATI 

Basur memelerini ANTIVIROS ile tedavisi 
i~ ve di§ basur memelerinde, baaur memelerinin her 

tiirlii iltihaplaranda, cerahatlenmit fiatiillerde, kana· 
yan baaur memelerinin tedavisinde daima muvaffak1· 
yetle fifay1 temin eder. 

Sati, mahalli: ~ARK ISPEN<;IY ARI LABORA TU· 
VARI, Istanbul. 

Ekzema ve en muannit cild yaralanndan kurtuhnak i~in 

EKZAMiN 
kullarumz. Binlerce hastayi kurtarml§t1r. Eczanelerden isteyiniz. 

Galatasaray Lisesi mezunlar1ndan ahnacak memurlar 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1zm merkez ve §Ubelerinde ~ah§tmlmak ilzere Galatasaray Lisesi 

'ricaret klsnn mezunlarmdan lilzumu kadar memur ahnmak iizere 11 ve 12 
Agustos 937 tatil>.inde sabah saat dokuzdan itibaren istanbul §Ubemizde 
musabaka imtiham yap1lacaktir. 

imtihanda kazananlar Bankam1zm rnuhtelif servislerinde bir sene mild
detle staj gordilkten ve mesleld bir imtihan ge~irdikten "sonra daimi ayWd1 
memur s1rufma ahmrlar. • 

Staj milddetinc aid 1.icrct, imtihandaki muvaffakiyet derecesile rniitena
sip olmak ilzere doksan lirad1r. Daiml kadroya nakilde aynca % 20 ye kadar 
zam verilir. 

isteklilerin T. C. Ziraat Bankasi istanbul §Ubesine hemen milracaat etme
leri ve bu husuataki izahnameyi gormeleri. cc4587 • 

L.--------------~--· ---

EN 110~ VE TAZE lUEYVALA
RIN USARELERiNDEN iSTtH-

SAL ED1LMt~ TABtl BIR MEYVA 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikasi oldugundan tamamen tak
lid edilebilmesi rnilmklin degildir. 
Haz1ms1zhg1, rnide yanmalanru, 
e~liklerlni ve rnuanntd inkibaz
lan giderir. Agra kokusunu izale 
eder. Umumi hayatm intizams12-
ll.klanm en emin surette islah ve 
insana hayat ve canllhk ba~eder. 

iNGiLfZ KANZUK ECZANESt 
BEl"oGLU - iSTANBUL 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve 

kekeleme tedavisi 
bcrgiin u~ten sonra 

CaA-aloA-lu, Halk Firkas1 kar~1s1, Zorla 
aparhman No. 2 Tel. 20785 

MIMUlllltlhlltlHH ..... MIHIHll ...... NttffllUIHlllHllHl ..... HH ... _11111"'-

Sahibl Necmeclclin Sadak 
Umumi nepiyat mtidiirii: Seliml Sedes 

• Aq&M Ma&bull 

2 Agm;tos 1937 

KELViHATDA 

Tecrubemin neticesini 

size anlatacat1m 

• 

KELVINATDR 

CiinkU, 
Makine caranti olduktan bA$ka 
satan SAHiBiNiN SESi Tica· 
retanesi de benim i~in iki~ci bir 
teminatt1. 

Ciinku, 
Bu Ticaretanede en son usul 
fenni teskilat ve kOlliyetli yedek, 
aksam vard1r. On sene sonra 
da ku~uk bir ar1za olsa hemen 
yap1lacat1na emiridim_ 

l 
• 

llATD 
CUnkU, 
benlm sibl alz de bDiDk latffade1 

soreceksiniz. 
Fazla olarak SAH i Bi NiN' 
'sEsi alz• 
5 SENE GARANTi II 
1937 model · 
1
dolap verecektir .' 

'au modeller iki defa dah~~ 
'itlediii. halde ayn1 aoi.:1 
0

lutu "veren ,ve. ayn1 'hizmet 
g&ren ems!ls1z cihaiiar:du~ 

KELViNATOA1 

sat•• yerleri 

SAHiBiNIN SESI 
Mo ....... 1 ve AcentalarL 


