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LoydCorcun 
korkusu 

'' Japonya Cengiz Han1n 
lmparatorlugunu 

kuruyor,, diyor 
Ve fU sozleri ilave ediyor: "lngiltere, Hindistan1 
istila eden bu imparatorluk oldugunu i1 i1ten 

ge~tikten sonra habrbyackbr.,, 
Eski ingiliz B~vekili Lbid Core 

~aris Soir gazetesinde ~Emri vaki po
litlkas1 ne vakit bitecek?> basllkl1 mil· 
hirn bir makale yaznu~tir. Wld Core 
Inakalesinde Uzak ~ark vekayiinden 
b~sederek Japonyanm biltiln ~imall 
Q1n1 kontrolu altma almak istedigini 
-SOyledikten sonra diyor ki: 

dapanyanm asked filtuhat1 lle 
kurdugu bu yeni ve muazzam ~ark 
1rnparatorlugw1un istikbal i~in ne ka· 
dar buyuk ehemmiyeti oldugunu bil
hassa lngilt.ere, Amerika ve Sovyet 
Rusya ric~hnm takdir etmediklerini 
Zllnnetmem. Bu m~·um plAm tatbik 
e~1nce futuha~1 taraf 200 milyonluk 
btr nufus ki.Itlesine malik olacakt1r. 
Buna Japonya ve Koranm da nilfusu 
ilave edilirs~ bu mucadeleci impara· 
-t4rtuk 3AQ mUyon ~Uk canl1 ve ze
ki insandan terekkUp edecektir. Bir
~ as1r evvel buti.In Asyayi istila eden 
\"e Avrupanm ovalarma kadar giren 
Ordular bu milletlere mensuptu. Bu 
bu ··k Yu imparatorlugun toprag1 bere-
ketlidir. Yeraltmda bir~ok madenler 
\"arwr. Japonya bu servetlerden azaml 
derecede istifade etmek istiyor. 

Amerika bu suretle kendi~ine niifus 

Loyd Corcun son resimlerinclen blrl 

ve askeri kuvvet itibarile bir mlsll faik 
bir devletin kar~ISmda bulunacaktir. 
Bu yeni imparatorluk d.iger milletle
rin hukuku gibi hi~ bir millahaza ile 
i~inden geri kalnuyacaktir. 

(Devamt 7 nci sahifede) 

Akdeniz devletleri 
gelecek hafta Cenevrede 
hir- toplanb yapacaklar 
Ita/ganzn toplant1ga i~tirak edip 

etmigecegi be/Ii degil 
Londra 2 (Hususi) - Kabiue bu- en vahim hadise gibi telakki edilebl-

tiin llariciye Nazin B. Edenin a·iv~ 
tinde miihim bir toplanb yap~L,t1r. 
Satahiyettar mahafilden ahnan ma· 
lfunata gore. Uzak ~ark ve Akdeniz 
lneseJeleri inceden inceye tedkik edil· 
~Ir. 
le ~llbine, Akdenizdeki tngiliz ~emi

tlne kafll yapdan hiicumlar iizerl
~~ar~i Akdenizdeki donanmarun 

1yes1ne karar verm.iftir. Bunu 
bliiteakip Akdeniz memleketlerinin 
!'~kite bir Akdeniz konf erans1 akdi 
·~•n Frans1Z hiikftmeti tarafmdan ya
Plla.n teklif tedkik edilerek kabul 
~~tir. Bu konferans iiniimiizde-
Cllkf. hafta 7.a.l'fmda C~nevrede yaplla
ed.i •r. ~onferansa Italyamn i'tirak 

: etnuyecegi belli degildir. 
,. aris 2 (A.A.) - Poque gazetesl, 
,,az1yor· H .. 
1 · f avoc gem1sme kar~1 yap1-

lir.n 
Echo de Paris, diyor ki: Havoc M.

disesinin ne gibi akisler tevlid edece
gini halihazirda tahmin etmek milm
kiln olmad1g1 gibi Fransa taraf mdan 
irad edilrni§ olan suallere tatmin et
rneylci bir cevab verilmesi halinde te
vellud edecek netayici kestirmek de 
zuhurundan beri vukua gelmi§ olan 

(Devam1 4 iincil sahifede) 

Kanun bilgileri 
Haklarinizin kaybolmamcui 
i~in neler oirenmelisiniz? 

Yarmkl nilsham1zda buna dair 
tafsllat bulacaksm1z! 

an tecavuz, bu felaketli dahili harbin .......... ._._ 
-llHlllM ...... t•lhlHll .... UHltllllfHlllflHllllUlllllllllllllUtHHllllMtllllHHllHllMttUl•H•HHIHNllUHIHIRl•lfttHltlltllllllltHI-

Cok yak1nda 

Kaptan Pa1a 6eliyor I 

CUMA 3 EyUU 193'1 

Doktor §EVKET llVSNtl TARAY 
Haydarpqa hastanesi (Kulak, burun 
n bofas miltehassm) Cagalo~lu Nuru
osmaniye caddesi 32, her giin saat S den 
6,5 e kadar hastalanm kabul eder. Sall 
gilnO. 5 - 6 ya kadar flkara.ya meccanen 

Telefon: 24240 (idare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Mildilr) - 20113 (KU~>: 

Yukanda ingilfz amirah Topbane nhtunma ~tkarken ve askerln oniinden ~erken, 8'8itcla lngil.is amlrala 
YaVUIUD gtlvertesine ~tkarkm ve am1ral ~Ukri) Okanla yanyana 

• • ser1s1 
Giizel bir yaz1 serisine 

ba1byoruz 

Yarmdan itibaren zevkle oku
yacag1mz merakll bir yaz1 serisine 
b&§hyoruz: 

M~shurlar serisi 
tsmlndeki bu yazllarda edebi

yat aleminde, tiyatroda, llim, fen 
ve sanat dilnyasmda tamdlgiruz, 
hayatlanm merak ettiginiz kimse
lerin Y&.§aY.I§larma ait gok merak
h malumat bulacaksm1z. ilk yaz1 
~udur: 

Ertugrul Muhsin 
1 Ertugrul Muhsin hig bir baloya 

neden gitmez? Sahneye ~lkacag1 
geceler neden yemek yemez ve sa
atlerce bir odada kapamr? icab 
ederse kendi kendine bile nas1l ce
za verir? Hayatmda en sinirlendi
gi ve en sevdigi §eyler nelerdir? 
cM~hurlar serisb ismindeki yazi
lanm1zda ilk olarak 

Sahne artistlerimiz 
in hayatm1, hususiyetlerini, ya§B.-1 
YI§larmm merakll safhalanm oku
yacaks1mz. 

.. :l.kka~I.er 

//dn1harpslz 
Umuml harp l~lndeylz 

ilanzharbsiz harb! ... Bu soz, Babe$, 
ispanyol ve uzak ~ark meselefen mev
zuubahis olurken mii.teaddid defalar 
ortaya atzldi. Fakat bu sefer ~ bir 
kademe daha ilerlem4 bulunuyor: 

iiUinharbsiz bir umumi harb ifin
de Y4$%YOT gibiyiz... Belki, cgibi» Si 

fazla! 
Her yerde tam techizatli ordulann 

'J!Ulnevralan, fiarkta ve garpte yiiz
binlik ordulann ~ar]n$m4lan, en ka
labalzk denizlerde - ve heyhat, bahu
sus bizim de en yakmda alakadar ol
dugum uz denizlerde - me~hul tah
telbahirlerin, tayyarelerin muhtelif 
bayrakli gemileri batzrmalari, bom
balamalan. 

Bclki hcniiz kuvayz kiilliyenjn ~ar
pi~madzgz, fakat sahasz itibarile 1914 
den geni~ bir cilz an sava$i i<;indeyiz. 
· Ne yazzk 1:i, bu sefer umumi harb 
iUinszz ba$ladzgz iqin, umumi sulhun 
de ne zaman ilan edilecegi me<;hul
diir. 

Tam bir hercii.merc! 

Amira) Wells diin resmi 
ziyaretlerde bulundu 

Ak~am vali ve belediye reisi taraf1ndan bir 
z~yafet verildi, ziyafeti bir suvare takib etti 

Dost ingiliz devletinin Akdeniz filo
suna mensup ve Dispatch Delhi, kru
vazarleri ile infield, ilsea, isis muhrip
lerinden miirekkep u~i.mcii tnglliz fl
losunun diln sabah istanbula geld.igt
ni yazmqbk. Gelen gemiler Dolma-

bah~e ~lklannda, Yavuz zirhlISt hi

zasmda demlrleml~lerd.ir. Ayn bir hat 
\izerinde ti~ torpldo muhriblmiz de
mirll bulunmaktadlr. 

(Devanu 4 iincii sahifecle) 

Karadenizde de bir 
ta~telbahir gOriildii 
Milligeti anla~1lam1gan tahtelbahir 
Vatan vapurunu goriince denize daldi 

lnebolu 2 ( Hnsusi muhabirimizden) - Diin saat 17 rad
ilelerinde E vre11.}'e sahiline bir mil mesalede giimriik me
murlart taralrndan, kaptan kii1kii lnsmen d11ar1da bir tah
telbahir goriilmiiftiir. Tahtelbahir~ limammrzdan hareket 
eden Vatan vapurunn giiriince derhal Jenise dalmrfhr. Tah
telbahirin hangi devlete aid olduiu anlQf1lamam11t1r. 

-ltlllllltlltllllllltlllHllllllllMHlllllHtlllllHllHtHHllllHHlllRllHHllllH•t111nMIHlltftllltffllUlffllHINll ... IHIHlllllHllHllllllHlltMlllRJ•11t 

C iiriik ,oraplar ! ..• 

~ 
Satic1 - Ni(:in ~oraplara bakr.myorsunuz? .. 
MU~teri - Yrrtihr diye korkuyoGIDl matmazell _ 
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Du. Sabahki Baberler .J 
Barselon a~1klar1nda bir ,..3_v-ap_u_r -d-ah-a ...... 

tahtelbahir babrilm1§ tor~di 
At1lan bombalardan sonra su 

yuzi.ine buyuk yag lekele~i ~1kt1 
Londra 2 - lngiliz bayraii 

tCl§lyan JVoodford vapuru 
Valence ile Ba~selon arasin
da me~hul bir tahtelbahir ta
ralrndan batirilrrken imdad 
i aretleri vermi§tir. Bunun 
iizerine H avock torpito muh
ribi hadise mahalline ko§mu 
ve derhal deniz.e biiyiik bom-

balar atmi1t1r. Bu bombalar 
su i~inde §0 metre derinli
iinde bile patlamaktadir. 

, Bombalar atrldr.ktan sonra 
suyun athinda biiyiik yag le
kele~i goriilmii§tiir. Buna ba
karak tahtelbahirin bathgr 
anlQ§dmaktadir. Petrol ge
misi 3 saatte batmr§hr. 

iithi§ bir tay un Hong 
Kongo altiist etti 

Yiizlerce insan oldii, hir~ok gemiler batt1. 
Bir taraftan da kolera tahribat yap1yor 

Hong-Kong 2 (A.A.) - Bu gece, 
§imdiye kadar rnisli gorUimemi§ §ld
dettc bir tayfun ~~tir. Ruzgarm 
siirnti, :saa.tte 130 mile vanyordu. ~ 
hir, bu sabah hazin bir manzara ar
zetmekte idi. Gftya §ehir bir hava bom
bard1mamna maruz k~b. 

~ehirdeki telefat miktanmn yiize 
balig oldugu soylenmektedir. Bu tele
fatm Urnandaki gemilerde daha f azla 
<>lmas1 muhakkakt1r. 

Qin mahallesinde bir yangm ~1krn1§
t1r. Enkaz altmdan on be§ cesed cika
nhm~. 

Sokaklar, y1lolilll§ duvarlann enka
ZI Ue kaparum§br. Gemilerin ugradlk
lan zayiat ve hasarlann §imdiden tah
rnin edilmesine imkan yoktur, zira bir 
~ok gemiler liman ha1ic1nde Puntbay
da bulunuyordu. 

16,975 ton hacmindeki Simar adl1 
Japon gemisi ile bir ~ok yiik gemileri 
limanda karaya oturmu§lard!r. Bir 
~ok ufak gemilerin sahile atilm1§ ol
masJ. ihtimali ,·ard1r. 

Hariclye Vekilimiz 
B. Rii~tii Aras bugiin 

Cenevreye gidecek 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik R~ 
tu Aras, Milletler Cemiyeti ikonseyl 
:toplantlSllla ~ra1c etmek ilzere bu
giin sa.at 10 da Loid Tricstinonun pos
ta vapurile Venedik yolile Cenevre
ye gidecektir. 

Hariciye Vekill di.in ogleden sonra 
Dolmabahce sarayma gitmi~ ve ge!t 
vakit Perapalas oteline donm~ti.ir. 

Hariciye Vekilimiz Pireye ugnyarak 
Venedige gtdecek ve oradan dogruca 
Cenevreye hareket edecektir. 

Balkan oyuJ}lar1 

Miisabakalan giinii gii
niine bildirmek i~n spor 
muharririmizi ~iikre1e 

gonderiyoruz 

Pazar giinu Biikre§te yap1lacak 
olan sekizincl Balkan §ampiyona
Sllll yalondan talo"betmek ve mti
sabakalann tafsilatim, en giizel 
resimlerinl gilnil giinfine gonder
mek \izere spor muhabirlerimiz
den Atlet bugiln sporcu kafilesi 
ile birlikte Rornanyaya hareket 
edecektir. 

Atletin yaz1lanm okurken mti
sabakalan !tOk yakmdan ve ta i
pnden takibetmi§ olacaksm1z. 

Gazetemiz Btikr~ oyunlanm en 
iyi bir §ekilde vennek uzere biitiin 
tertibatl alzru§t1r." 

~anghay ile milnakalat kesilmi§tir. 
Kablo ve telsiz servisleri de inkltaa 
ugrarru~r. 

Kolera salgm bir surette devam et
mektedir. Ge~en hafta 374 vaka ol
mu§tur. Musab olanlardan 219 ki§i 
telef olmu§tur. 

Bir ltalyan gemisi de karaya 
oturdu 

Hong-Kong 2 (A.A.) - 18,765 ton 
hacmindeki Conte Verde adh italyan 
gernisi de karaya oturmu§tur. Kasir
ga yiiziinden hasara ugramt§ olan ge
mUerin rniktan yirrniyi tecavilz et
mektedir. 

Hong-Kong 2 (A.A.) - Taipo'da bir 
taklm binalann yikllmas1 yiiziinden el
ll Qinli telef olmu~tur. Asama adln
daki Japon gemisi, tekl·ar yilzdihiil
mu~ti.ir. Ciddi hi~ bir hasa:ra ugrama
Illl~ olan bu gemide telefat da yoktur. 

18,160 ton hacminde bulunan Anei
semau admdaki Alman gemisl, 600 
metre iizerinde demirini taram1~ ise de 
her hangi bir hasara ugrarnam1~tir. 

. 

ParasUtle atlamalar 
lzmirdeki kulede diinden 

itibaren atlanmaga 
ba~land1 

izmir 2 (Telefon) - Killtiirparkta 
~a edilen par~Ut kulesinde bugiln
den ib."baren atlamalara b~anm1~tir. 
Tiirk.ku§U p~ilt miltehasslSl Roma
no! uc defa, muallim Abdurrahman 
lk1 defa pa~iitle aUaim§lardlr. Ya
nn (bugiln) bircok gencJer kuleden 
atl1yacaklardlr. 

Bugiinku atlamalar, Fuan gezen 
halk tarafmdan alaka ile seyredilmi~ 
ve alkl§lanm1~tir. 

Franszz Fasznda 
bir hadise 

Paris 3 - Frans1z Fasmda Mek
nes §ehrinde rnuhirn hadiseler olmu§
tur. Belediyenin kafi rniktarda su ver
rnemesi iizerine 500 yerli arap bcledi
ye dairesini istila etmi~tir. Bunlar da
fttilmJ§lar, bir ktsnu tevkif cdilmi§
lerdir. 

Ertesi gtini.i mevkuflar muhakeme 
edilerek yiiz kadan mahkUm edilmi§
tir. Bu Strada lO bin kadar arap mah
kemeye giderek mevkuflari kurtar
maga te§ebbtis etmi§, !akat askerlc 
kaf§IlR§mI§tlr. Asker bi/ bu~uk saat 
at1lan ta§lara mukabelc etmemi§, fa
kat 7 nefer ve 3 polis yaralanmca ih
tardan sonra ate§ etmi§tir. 6 olil var
chr. 

Berlin 3 - Meknesteki hadiselerde 
15 olii ve pek ~ok yarah vard1r. 

Orman miidiir muavinligi 
Ankara 2 - Orman umum mtidiir 

muavinligine orman miltehass1slann
dan B. Halil tayin edilmi§tir. 

fkisi Sovyet biri 
lngiliz banduabd1r 

Londra 2 (llususi) - Akdeniz
de bugiin bir Sovyet gemisi daha 
batmlnu~br. l\lalakia adlnt t.a~
ynn Sovyet gemisi Yunan sulann
da bir ispanyol denizalti gcmisi 
tarafmdan batlnlm~rr. Tayfa .. 
lardan biri bogubnu~ digerleri 
kurtanJ~tu. 

I\loskova 2 - Tas ajansi bildiri
yor: Kardiften Portsaidc komiir 
gotiinnekte olan Sovyct band1rall 
Timiriazev gemisi 30 ngusfosta Cc
zairin 120 kilometre :§arla.ficla bir 
denizalb gcmisinin att.Jfl iki tor
pille yaralallll1l§ ve batm1~·br. 
Hi.iktimet Jaz1m gelen tedbi.rlerl 
nlmak iizerc bu korsanbk fill hak
londa tahkikata devam ctmekte
dir. 

Londra 2 (A.A.) -Lloyds ajan
SJ, Woodford petrol gcmisi patro
nunqn banicarle - "Valencia eyale
tinden - gondcnni§ oJdugu a§a~ri
daki teJgraf1 alm1~hr: 

Woodford Tapuru. Co1umbertes 
ile ispanya sahili arasmda torpil
lenmi~ir. ikinci ~ark~t telcf ol· 
mu§tur. Yaralanan diger alh ki
~i, Benicar1oda karaya ~knr1lnu§
t1r. 

6987 ton hacmindt'ki Woodford 
petrol gemi i, Kostenceden Bar e
lona Ye Valenciaya gitmekte idi. 

Hatayda vaziyet 
Alevilerle Ermenileri 
Tiirklerden ayirmak 

istiyorlar 

Antakya 2 (Hususi) - 11.itaycla 
tedhi~ ve tazyik son haddini bulnm~ 
tur. Ger~i gozlc goriiniir hadisc yok
tur. Fakat maske nltmdan te~iklcr 
a)abilcligine devam etmektedir. 

Jiatnym yeni Framaz delcgesi B. 
Roge buglin Beyruta gitmi~ir. Son 
badi eler miinasebetiJe tevkif edilt>n 
Tiirkler tahliye cdihnek iizercdir . 
AJel·i, Tiirk \'e Ermeni diikkanlan 
elan kapahd1r, sahipleri bir tiirHi diik
kanlaruu a~nuyorlar. 

AJevilerle Ermeuilerin Tiirklerden 
a)Ttln1as1 i~in 1iara ku\'Veti ye cebir 
tatbik cdiliyor. 

Ceziredeki Turklerin malla
r1n1 yagma ediyorlar 

Adana 2 (Hususi) - Cezirede hndise
Ierin yat~tigi ~u s1rada bir ihtilaf daha 
~J.ktl. Bu da, Cirablus meselesidir. 
Cirablusdaki Tiirklerin mallan ii~ 
giindilr yagrna ediliyor. Vatani sey
yar eiamanlar burada da faaliyette
dirler 

Cirablus kaymakam1 Tilrklerin a
~iretlerini tehdid ediyor ve hilkumet 
kuvvetleiini bu ugurda kullamvor. 
Di.in <;obanbeyli bir Turk agasi v~ 26 
arkada~ Tl.irkiye lchinde propaganda 
yaptiklari tohmetile tevkif edilmi~ler
dir. Bin i.irHi tazyikten sonra bunlar 
tahliye edilmi~lerdir. 

Bab kazasmda Turk evlerinden· be
~i di.in gcce soyulmu~ur. --
Bir adam Izmir Fuar1nda bir 

adam1 yaralad1 
izmir 2 (Tclefon) - Gazoz fabrika:

s1 sahiplerlnden <;c~eli Hasan bu ge
ce Fuan gezerken Refik adlnda biri
nin hucumuna ugram1~tir. Refik, Fu
arda <;~eli Hasana tesadtif edince 
bir rniiddet p~ni takib etmi~ ve niha
yet tenhaca: bir yerde b1~agm1 !;eke
rek Hasan1 sag kas1gmdan yarala
m1~tir. 

Refik, ka~arken yakalanm1~t1r. ifa
desinde: 

- Bir sene cvvel benim kahvemi ka
patbrnu~ti. Onun l!;in vurdum, fakat 
Oldiirmek niyetinde degildlm, demi~ 
tir. 

Yaral1 tedavi altma ahnzrustU". Tah
kikafa devam ediliyor. 

Mt 

Japonlar.Vosung'dan sonra 
Paochan'1 da zaptettiler 

c;in hiikiimeti, Sovyetlerle oldugu gibi 
Japonya ile de bir pakt akdine haz1rm1$ 

Tokyo 2 (A.A.) - Tcblig: Vosungu 
i~gal etmi~ olan Japon kltaatI, 1 eylfil 
sabalu bu ~hrin 4 kilometre ¢malin
de kain Pao-Chan'a girmi~lerdir. Qin
liler, iica't ederken 1500 cesed b1rak
Illl~lardir. 

f;Janghay'm ~malinde karaya ~ka
nlm1~ olan Japon kltaatmdan bir mi.if
reze, eylOliln birinde beynelmilel im
tiyazh mmtakaya girm~ ve Japon 
bahliye efrad1 ile iltisalruu temin et
mi~tir. 

Bu ml.ifrezenin muvasalati, kenclisi
ni alk1~larla kar~1lam1~ olan Japo,n 
kolonosinin emniyetini zunan altma 
~tJ.r. 

Muhasematm bidayetindenberi, Ja
pon ordula'rl «;inliler tarafmdan kul
lamlmakta olan dumdum kur~unlar1-
na maruz kalm1~lard1r. Kuantoung'un 
Japon ordusu, Kalgan'a gt~ ve 31 
agustosta 20,000 dumdum kur~unu ele 
g~irm~tir. 

Y eni muharebeler 
~anghay 2 - Japonlar Vosung is

tihkfurundan sonra Lotien'i de zaptet
mi~lerdir. <;inliler burasm1 geri al
mak i!;in ~ddetli rnukabil taarruzda 
bulWlDlu~arsa da bu taarruz puski.ir
tiilmti~tiir. Salahiyetta:r bir Japon ma
karm Vosung ile Lotien arasmdaki 
~luklann dolduruldugunu, Japon
larm yeni cir cephe ~l ettiklerini 
st>ylemi~tir. 

Japonlar karanhktan istifade ede
rek yeniden karaya asker ~ikarm1~lar
drr. irntiyaz11 nuntakaya da miihim 
kuvveUer ~kanlnu~tir. 

<;inliier Cingtaoya girdiler 
Tokyo 2 (A.A.) - <;ingtao'dan D<>

mei ajansma gelen bir telgrafta <;in 

Yeni Uc fabrikam1z 
' · ac~lacak • 

Ac;1lma resmini 
Ba$bakan yapacak 

B~bakan B. ismet inonu bu aym 
14 i.inde Anadoluda bir tedkik seya
hatine i;1klyor. B. ismct !nonu seya
hati esnasmda yeni fabrikala11mtz1 da 
~acaktir. Kurdelfilan B~bakanm eli
le kesilecek olan bu fabrikaalmmz 
Bursada Merinos, Nazillide basma ve 
Gemlikte sun 'i ipek fabrikalandir. 

Ba~vekil ismet inonti Nazilliyc iz
mir yolile gidecek vc izmirde 9 eyelftl 
~enliklerinde bulunacakbr. 

Yaklnda istanbula gelecek olan ik
tisad Vekili B. Celal Bayar ~ehrimlz
de bir milddct m~gul olduktan sonra 
seyahatte B~bakana refakat cdecek 
vc yeni fabrikalanm1zm a~1lma res
minde bulunacakt1r. 

Iktisad Vekaleti Mi.iste~ vekili, 
Tefti~ Heyeti reisi B. Hiisnil Yaman da 
vekille birlikte Ankaradan ~e111imize 
gelerek burada baz1 meselelerin tedki
kile me~gul olacaktir. 

-. - ---
tzmirde bir tren kazas1nda 

bir 2ardifren oldii 
izmir 2 (Telefon) - Denizliden iz

mire gelen 1310 numaral1 katar Ke
rner istasyonunda manevra yaparken 
bir ytik'Vagonuna ~arpm1~t1r. Vagon 
par~alannu~tir. Vagonun iistiindeki 
gardifren Mustafa yere di.i~mil~ ve ag1r 
yaralanm1~tir. Mustafa bir milddet 
sonra Olmti~ttir. -----
1zmirde tenis miisabakalar1 

izmir 2 (Telefon) - !stanbul ve Ru
men tenis~ileri geldiler. Yann (bu
gi.in) ikinci Kordonda Tenis kliibi.i sa
hasmda izrnirli tenis!;ilerle miisaba
kalara ba~anacakt1r. --
Harbiyenin yeni mezunlar1 

Ankara 2 - Bu sene Harbiyeden 
diploma alan gen!;lerden alb yiizii 
hususi trenlc istanbula hareket et
rni§tir. Yarsubaylar istanbulda muh
telif mekteplerde tatbikat gorccekicr
dir. 

lo.taatmm ge~cnlerde Japon konsolos
hanesi memurlanmn ~ekilmesi iizeri· 
ne Japonya ile aktedilmi~ olan i tilaf· 
name ahkanum ihJal ederek Tsingtao'
ya girmiJ? olduklan haber verilmekte
dir. 

<;in-Japon pakbna dogru 
Londra 2 (Hususi) - Tokyoda'ki 

<;In el~si bugi.in Japon Hariciyc Na
zm B. Hirotayi ziyaretlc <;in • Sovyet 
pakti hakkmda: izahat vermilil, paktm 
gizli maddeleri havi olmadlgm1 bildi· 
rerek, <;in htikumetinin Japonya ile 
de ayn1 maaJde bir pakt akdine ha· 
zir oldugunu soylemi~tir. · 

Bir italyan vapuru taarruz& 
ugrad1 

9anghay 2 (A.A.) - Diin ak~am 

Wosung R!;Iklannda Shinking adm· 
daki ingiliz gemisine :isabet eden 
obtisler niifusga telefnta ve maddi 
hasarata sebebiyet vermemi~tir. 

Lungshan admdaki italyan vapuru· 
nun hentiz rnalOm olm1yan bir taklm 
ahval ve ~erait i~inde bir bombardl
mana maruz kalm1~ ve fakat bir gii
na hasra ugramam1~ oldugu habcr ve-
rilmektedir. 

Japonlar bir K1zilha~ 
miifrezesine bomba atblar 
Nankin 2 (A.A.) - Central News 

ajansmdan: Japonlar, l?anghaya alt1 
mil mesafede kain Tachang'da ktzil 
h~m bir mi.ifrezesini bombard1man et
mt~lerdir. iki kl~ telef olmu~tur. 

Japon tayyareleri tarafmda·n Wo
sung yakmmda bir otobiis istasyonu
na kar~1 yap:;lan bombard1man nett
cesinde 200 yarah rntilteci ve asker te
lef olmu~tur. 

Bugdag mahsulii. 
gefen seneki gibi 
Ziraat Vekili B. $akir 
Kesebirin mUhim 

bey an ab 
Ankara 3 (Telefonla) - Ziraat Ve-

kili B. f?akir Kesebir Vekaletc ait 
muhtelif rneseleler hakkmda ~ bc
yanatta bulunm~tur: 

Vekalette yap1lan teskilatm asas1 
yilksek tahsil gormii:;; veya yilksek 
rnekteplerden ~1km1~ meslek memur
lanmn birer derece terfileri idi. Bi.i
yilk Millet Meclisinin kabul ettigi Jm
dutlar dahilinde rnesleh memurla11-
nm kidem ve hizmet milddetlcri ve 
ehliyctleri tedkik edilerck terfih.Ieri
ne <;ah~nu~ ve hemcn umumiyetle 
meslek memurlan bir derece ile 3 
derece arasmda tel"fi ctmii;;lerdir. 

Bu meyanda, gene kadronun mii
saadcsi dahilinde Vekalet kadrosun
da bulunan meslek ha1ici rncmurlnr 
da normal haklarmdan istifade et
mi~lerdir. 

Zirai kombinalar i<;in, evvelcc soy
Iedigim glbi, bir i;ok zirai alat ve edc
vat almm1~t1r. Bu alat ve edevattan 
bu sene fatifadc imkam olmad1gi ii;in 
bunlar muhafaza edilccek, gelecck 
seneler nerelcrde, ne suretle ve en 
muvaf1k istifadeyi temin edebileccgi· 
miz ayr1ca tayin edilecektir. 

Devlcte ait <;iflikler ve mi1esse· 
selerden her birini tc~kil ettigimiZ 
bir komisyo11 marifetile tcdkik ctt!ri· 
yoruz. Bunlann bulunduklan mu
hitlerc ve biltlin memlekete en ray· 
dah birer omek ve i~letme tecrilbe 
sahas1 olabilmesi noktai nazanndan 
kabiliyet ve ihtiya<;larm1 tesbit ctn1e
ge r;alt~1yoruz. 

Bu y1l bugday mahsulii, mmtaka 
itiba1ile baz1 degi~klikler goste1me
sine ragmen takriben gegen senenin 
aynidir. Muhtelif satii;; mmtaka1ru1n
dan gelen hab~·lere gor.e bugdav ft· 
atleri norrnalclir. Milstahsilin razl1l 
arz yaptigi ve al1cmm milstagni bU· 
lundugu yerlerde Ziraat banknst 
kuvvctli al1~larla zi.in·ai korumaktad11'' 
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~K~AMDAN AK~AMA -
Sovyet tiyatrosu 

ne vaziyette? 
bUnyiiada kcndisinden en fazla bah

Bettiren tema~a sanati, Sovyet tiyart
!'osudur. Cidden ~imal ko~muzda 
Sahne hayat1 f evkalade inki~f etmi~ 
bulunuyor. Bunun bir sebebi ~ayed 
Rus tnilletinin tema~ya otedenberi 
lllerakt isc (l\1cselft en m~hur ba
le~iler Rus saraylannda yeti~irdl.) 
~~g~r se~ebi de bugiinkii Rusy:ida, 

utun dunyada seyredilen Am.ertkan 
vesa· ,. 1r llmlerinin klsmen zararh, kts-
lllen sa~rna sayilarnk gosterilmemesl 
\'e ekseriya sincma seyrinin mahdud 
Garp eserlcrile Bol~evik asanna inhl
sar etrnesidir. 
~au1 Gsell'in Sovyet tiyatrosuna 

~r yazd1ft bir «rnpor» da zikredilcn 

I 
ev.asa rakamlara gore, vazlyet ~Y· 
ed1r: 

{iz 1935 sencslnde Rusynda, 54 muhtellf dll 
lt:~nde Ve 50 milyon seyircl kar§15tnd3. 
le i;' ~msll verllml§. 1929 ytlma nlsbet-
193 z sanntk&rlnnn ndedl 29,000 azalnllf. 
~nunusanlde 65 muhtellf tiyatro mi.i-
kov Val'llll§ ki bunlnnn 64 il sade Mos-

ada lm~. 

b"·F~knt gene ayni a:rapona nazaran, 
utun Sovyet tiyntrolan, ttsanat sa· 

llat i~indir! » prensibinden tamamile 
~~ln~rak, «sanat propagandamn 
l'llrutdedir! » yolunu tutmu~lardtr. 

llunun . . a· k" A •~an 1r 1, mesela Shakespea· 
re•· 

ln «gayeye muhalib eserleri ovnahl· 
~aktad1r: Cariolan gibi. Ji.ii Sezar 
tse, hazi Anupa miinekkitlerini isyan 
etUren tadilata ugratihp sahnevc ko-
nutuyor. ~ 

Fakat bOyle degi:;;tirilen klasikler 
Yalniz Garbmkiler degildir, ayni 7a
ntauda eski Rus cserleridir. l.Uesela, 
«Basiibadelmcvb ~hescrinde, Kati· 
~~· Prens Nckliudov'un izdiva~ tek· 
'~.1ni s1rf fedakarhk ve tOvbelcirhk 

Yuz .. S Ullden reddctmektc iken, ~imdikl 
h~v~ct. vaz'1 sahnelerinde bu red erli~ 

1r 1stihfaf ~cklinde gosterilmektedir. 
d Eski miiclliCieri ycni sahnede seyre

enler: «Vay dcmek ki bunlar d~ Bol· 
scvik olm , h. . . 

, U~.>> 1ssme kap1hyor ... dive 
Gari, miinekkitleri itirazlar yiik<>elti-
~~ . 

. Bu degi~tirmeler, her tiirlii me~hur 
~'Yeslere, bu meyanda La Dame aux 
i ~tnelias'ya kndar miiessir oldugu 
~tn Frans 1 ·· ··it·· ·· k lardtr p· 1z. nr guru uyu oparm1~-

ota · 1yesm m~hur kahraman1 
Irn Annand Duval'in babas1m, mii· 

:laif .. kotii insan olarak degil, fakat 
la Y1~e mcrakh bir nbdal olarak can
n 11~1rtn1~ti. Ayni ~his, Sovyet snh
;1~de, ~oyle tebariiz ediyor: «Sami
t.a btr a~kla l<endini u~urumdan l.."Ur-

l"rnak istiyen za\•alh bir loz1, slrl 
~ensub bulundugu kotil ·s1mfa has 
ir Para lursile ve bo~ itikadlarla 
~~hveden bir yiiksek tabaka hodbin· 

g, tuiimessili! » 

It F'rnn 1z milnckkidJerinden. Robert 
enip, Le l'emps gazetesinde diyorki: 

Ola~ ~uvaI'in znvalh babns1, gcnbcbeAl 
~altist lZCaglZUla iyi blr izdivac; temini ic;in 
llaza 1~indnn, bu irtirnlar iizerlne, ~imdl 
SU b{trnizda scmpatlk bile oluyor. D:>~ru-
1\lf z Franstzlnr, Marguerite'in mazhim s1-
lnUrnrnumessllesl ve Duvnl'ln zallm sm1f 
ha1 essm olnrak Sovyet sa.hnesindP. ne 

ald1~1m gormei:tl pek merak ederc!lk. 

se:;;kat Sovyetter, bu itirazlan ylik· 
n Frans1zlara ccvaben diyorlar kl 

tat ~nten La Dame aux Camelins ortn kt
korS:1r escrdl. ReJlsorler, onu istedikleri 
dirie run ir,;inc sokmak salahlyetini Iial.z-

r. 

l\liinaka~ uznyor: 

:te h ~rta k1rnt blr eserin de kendine co
tllekf ki vardtr: Snr,;mayn istihnle etme-

ce Yepyeni Bol~evik escrlerine gelin· 
bU ~Unlarm i~deki - iyasi olmasa 

e •~tirnai vc terbiyecl • propaganda 

-. Meslek mekteplerine ragbet her 
111 bir olmuyor bay Amen ..• 

Elli 

Esnaf te~ekkiilleri Hakli ~ikfzyetler 
Bundan sonra 

beledigeye bagli 
olacaklar 

Hiilrumet, kilcilk sanat erbab1 ve es
naf hakkmda yen! bir kanun projesi 
hazirllyacag1 i~in bu kanun ia.yiham 
etrafmda istanbul belediyesinin de 
mtital!a.s1m sorm\1%i ve belediye dil· 
~tincelerini vekA.lete bildirmi~tir. 

Yeni kanuna gore biltiin kiii;tik sa
nat erbab1 ile esnaf te~ekkillleri bele
diyenin idaresl altma verilecektir. ~im
diye ka'dar bu te~ekkilllerle Ticaret ~ 
das1 me.?gul olmakta idi. Kanun tat· 
bik mevkiine konduktan sonra bu ~le 
belediye iktisad mildilrlilgu me~gul 
olaca.kt1r. Bunun ic;in kanunun n~· 
rinde hazirbkll bulunmak ilzere _,im
diden icap eden tedbirlerin almmas1· 
na b~lailacakt1r. 

Kanun ne~redildikten sonra kili;iik 
sanat erbab1 ilc i~~ileri arasmda ya
p1Iacak i_, mukaveleleri belediyelerin 
huzurunda yap1lacak, i~i;i gilndelikle
ri ve ca11~ma tarzlan belediyece tesbit 
edilecek, esnafm s1hhi muayeneleri, 
mesai tarzlan, mesleklerinin terakkl 
ve inki~af1 i~in lb1m gelen tedbirler 
hrp belediyeerce almacaktir. 

Ecnt-~bilerin 

Tecriibe kafi degil, 
sebat laz1m ! 

Tramvaylar yilriirken inip bin· 
mek yasak edildi,· arkasi birakil
mayip ~iddetle takip edildigi i~tn 
de, bu nizam adetlerlmiz arasmda 
yer tuttu. Kaza ~kmamasi ve in
tizam cihetinden, cidden pek mem
nun olunacak bir tedbir!. 

Bir de ba~ka $ey var: Tramvay
lara arkadan binip onden in
mek bii.tii.n medeni $ehirlerde ca
ri bfr usuldur. Nazarlye halinde 
bizim nizamlanmiz arasmda mev
cuttur. Herkesin -kadm erkek
bunu tatbik etmesi ltizimdzr. t;iin
kii., hele kalabalik tramvaylarda, 
ayni kaptdan yolculann hem bi
nip hem inmek istemesi fevkald
de usulsiiz bir$ey oluyor. Halk, 
~r~ kar~iya gelip it~yor, kakt~
yor. 
~imdi sira bu nizamdadrr· ona , 

ba~lamalz!. 

Diyeceksiniz ki: 
- Tecrilbe edildi, tutmadi. 
Fakat tramvaylara atlamak da 

tecriibe edilmi$ ve tutmam4ti. 
Tecrilbe kafi de§ildir; sebat ld-
zzmdir. 

~----------------' Ertugrul Muhsin 
ikamet vesikalar l y orgunluktan bahisle istifa 

Y eni kanun iizerine 
dordiincii §Ubeye 

miiracaatlar ~ogald1 
Ecnebilerin Tilrkiyede nas1l otura

caklan hakkmda yeni c;1kanlan kanu
nun tatbikine bu ay ba~mdan itibaren 

bS.§lannu§tlr. Yeni kabul edilen §ekle 
gore, Tilrkiyede oturan her ccnebi lld 

senede bir, oturdugu mmtaka zab1ta
smdan kcndisi ve ailesi ef rach i~in ala .. 

cag1 ayn ayn beyannameleri doldura
cak, mahalli zab1tas1, bu beyanname

ler ilzerinde icabeden tahkikat ve ted.. 
kikati yapt1ktan sonra dordiincu §Ube 
mildilrlilgG.ne gonderecek ve bura.da 
muntazam kuyudat tutularak miira-

caa~i ecnebiye ikamet vesikas1 veri
lecektir. Bu vesikalarm harc1 olarak 

800 kul"U§ almacaktir. Bu i§in tatbiki 
ba§lam1§ oldugu cihetle dordilncii §u-

benin rnuamelnti bugilnlerde ~galllll§
tir. §ubc koridorlar1 milracaa~1larla 
dolu bulunmaktad1r. 

llJIHllllllltUIHllHltltllllllltlHlllUIUllllUtlfHlllHlllmlUllllllHIH-Uttll ... 

unsuru ~k barizdir. Bunlardan bir
ka~m1 nakledclim: 

Slavln'ln aMiidahalea isimll eserinde, 
Polncnrre'nln Kmma gonderdigl FranStZ 
bahriyelllerinln nns1l bol§evlklere iltihak 
ettl~l tnsvir edlllyor. - Leontov'un «Sku
tnrcvski»slnde lhtiynr b1r miihendisin ken
di anesl alcyhlnde blr ke§lfte bulunnrak, 
hukumete haber verdl~ini gosteriyor: Ne
ticede milrtecilere lilet olan oglu Intihar 
cdiyor, fnkat mfthendis. beyhude yere ilzlil
miiyor. - Selvinskl'nln ,Beyaz ayhsmda, 
Ruslar Esklmolara, knnlarm1 misaflrlere 
lkrnm etmek il.dctinln fennl1~m bgreUyor
lar ... Uh ... 

Zannedcrim ki Sovyet tema~a ha· 
yatmm umumi hatlnn ve hususiyet
leri, boylelikle gosterilm~ oldu. 

~met 

-· Baz1 sene eczac1llga ... 

etti, istif as1 kabul edilmedi 

K1ymetli sanatkanm1z Ertugrul 
Muhsin bundan bir rnilddet evvel faz-

la yoruldugundan bahisle Istanbul bele
diyesine istifasm1 vermi~tir. Ertugrul 
Muhsin sadece rejisorlUkten ~ekilmek 
istemi~tir. Fakat belediye Ertugrul 
Muhslnin istif asnu kabul etmemi~, 
dinlenmesi icin kendisine iki ay rne
zuniyet vermi%itir. 

Bunun ilzerine Erugrul Muhsin is
tirahat i~in Parise gitmi~tir. Muhsin 
i.ki a'y sonra tekrar istanbula done
cek, vazifesine ba~l1yacaktir. $imdilik 
Ertugrul Muhsine ~ehir tiyatrosu sa
natkA.rlarmdan i. Galip vekAlet ede
cektlr. 

24 saatte bir tek 
tifo vakasr 

Uc aydanbe1i biltiln efkfln umuml
yeyi i~gal eden tif o vakalan art1k ta
mamile azalm1~t1r. Son yinni dort sa
at icinde ilk def a olarak yalmz bir tek 
vaka kaydedllmi~tir. Tifo vakalanmn 
tamamile arka.s1 ahmrsa tif o salgm1 
milnasebetile tesis edilen ~1 istasyon
Iari eylul nihateinde kaldmlacaktlr. 

Namaz k1larken ayakkab1la-
. r1n1 ~almuilar 
I{i aramak ilzere K1r~ehirden istnn· 

bula gelen Ekrem admda biri evvelki 
gtin Fatih camisine girmi~, herkes na
maz kllarken arkadan sokularak bak
kal ~evki admda birinin ya'mndan 
ayak:kablamu ~alm1~t1r. Ekrem cami
den ~1k1p ka~acag1 s1rada gorillerek 
Ya.kalanm1~ ve mahkemeye verll
m~tir. Dun Sultanahmed u~ilncii sulh 
ceza mal1kemesinde muhakemesi ya
p1lan Ekrem bir ay on giin hapse mah
kfun ed.ilmi%itir. 

Ba.y Amcaya gore ... 

... Baz1 sene edebiyata ... 

Ortamektepler 
Yeniden a~zlacak 
7 mektebin yeri 
kararla~t1r1ld1 

istanbulun orta mektep ihtiyacm1 
kar~Ilamak iizere bu sene yeniden 7 
mek~p ~1lacagm1 yazm1~ttk. Bu mek
teplerin yerleri kararla.~t1nl~ ,,.e kad
rolari hazirlanm1~tir: Yeni rnektep
ler ~unlard1r: 

Cagaloglu orta rnektebi, bu mek
tep Ameli Hayat mektebi binasmda 
a9J.la'Caktir. Mektep mildi.lr vekilligine 
istanbul k1z orta mektebi mildilr rnu
avini Tahir, <;apa klz orta mektebi bu 
rnektep de kiz muallim tatbikat mek
tebi binasmda ~1lacaktir. Bu mekte
bin mildlir vekilligine kiz muallim 
mektebi ikinci rnildilril Fuad Na.iii, 
Cibali muhtelit orta mektebi, Cibalide 
kiralanan bir binada a~1lacak ve mii
dilr vekilligine Cumhuriyet orta mek
tep mi.tdilr muavini $ukril, Taksim 
rnuhtelit orta mektebi i~in de Taksim
de bir bina bulunmu~tur. Bu mekte
bin mUdur vekilligine de Zonguldn.k 
orta mektebi muallimlerinden Halis 
tayin edilmi%ilerdir. 

Bundan ba~ka Be~ikta~ta ve Uskii
darda birer muhtelit otta mektep 
~tlacakt1r. B~ikt~ mektebl mildi.ir 
vekilligine Gazi Osman p~a mektebl 
mildilru Galip, Uskildar u~ilncil orta 
mektep mudilr vekilligine de Uskildar 
birinci orta mektep mildilni Mueyyed 
tayin edilmi~lerdir. 

Yeni mektepler, ders senesi b~m
da' derhal a~1lacaklarmdan ~imdiden 
talebee kay1d ve kabulilne b~llyacak· 
lard tr. 

ff 

Uveg k1z1n1 
oldiirdii 

Kendisine para 
vermemesine k1zm1~ 

Ferlkoyde oturan irfamn kans1 
Remziye, evinde oturmakta oldugu s1-
rada, uvey babas1 kundui·ac1 Omer gel· 
~ ve kendisinden para istemi§tir. 

Remziye, 0.vey babasma verecck pa
ram olmad1g1m s<>ylemi§, Omer de bu
na k.Izarak bu;agm1 c;ekmi~ ve gene; ka
dmt gobegi ile memesi uzerinden ya
ralami§tlr. Vakayi haber alan zab1ta, 
Burunsuz namile arulan Omerl yaka
laIIll§, yarah kad1m da Etfal .hastane
sine kald1rm1§tir. 

Remziye ald1g1 yaralarm tesirile has
tanede olmti~tur. Cesedi morga nak
ledilmi~tir. 

Istanbul erkek lisesinde 
i~gilizceden ikmale kalanlar 

Istanbul erkek lisesi ingilizce F. 3 
sm1f1 talebesi namma bir gurub mat
baaya gelerek ~unlan anlatm1§lard1r: 

- Bu sene butiln bir y1l ic;inde mu
allimsizlikten dolay1 yalmz ild ay in
gillzce ders okuduk. Bunun i~in Ingi
lizcemizi ilerletemedik. 19 k~i ikma
le kald1k. ic;imizden ancak iki ki~i ge
c;ebildi. 

2 ay ders okuyan bir talebenin &mf
da kalmasmm gunah1 acebn kendisi
ne mi aiddlr? 

\ I / 

• 
Sahlfe 3 

II ..... ~·--··•0 JI 
Midelerimize ne oldu? 

Doktor de,i:ilim. Fakat dikkat edi
yorum, bugiinkfi medcni in nnlann 
mideleri giinden gilne zayin1yor. l\1e
sela hir akraba davetine gidiyorsunuz. 
~oyle yagda k1zamu~ bir yemek, hiraz 
hamur i~i filan yenildi mi? Btitiin ev 
halk1 sofradan yorgun argm, bitkin, 
adcta ~ ta~tnu§, harap olmu~ bir 
hnltle kalk1yor. Kimi: 

- Aman bir soda i~e~im .. diyor 

Kimi hizmet~iye se leniyor: 

- Kmm biraz knrbonat getirsenc ..• 

En dayamklJSJ: 
- Aman bir sade kahve ... Jlazmet

tirir ... diyor. 
Ne o? .. Dort ~ ka§1k piliv yahut 

iki tane 1mf boregi yen~. 
l.'Hidelerimiz o derece zay1fladt kl 

bugiin ~oyle tepeleme bir puf boregt 
tabaftnm kaf'}-.sma oturup ~eki:r: on 
tane yiyene adeta bir kahraman tavri
le bak1yoruz. ~oyle pashrmah bir yu. 
murta yemek adamalnlh bir knhra· 
manbk otdu. 

Ve bu yilzden ortaya midesi az tok 
saglam, yeni fakat parmakla gosteri
lecek derecede az olan kahramanlar 
~1kb: Hi~ korkusuz pilava ka~1k salh
yan1ar, pasbm1ah yumurtayi govde
yc indirenler, puf borcgini hi~ bir en· 
di~e~iz yutaular ... 

Ya~1 daha otuzu yeni g~mi~ bazt 
arkada~lanma balayorum. ~allli'11a 

masalanmn yamndn gaz1 ka~masm 
diye tersine ~evrilmi§ mnden sulnn, 
~~it ~C§it mcyva tuzlan, karbonatlar 
duruyor. Zaman zarnan maden suyu 
§i.§e inden bir bardaga hlar hktr dokii· 
yor: 

- Aman birader, diyor, diin oyle 
bir ~dgmllk yaptim ki som1h ... 

- Xe yaptm? .. diye mcrakla soru· 
yor unuz. Oyle ya otuz ya§mdn bir 
adnmm yapacagi ~Jlgmhk hcrhalde 
miihimcedir. 0 yaptigi biiyi.ik ~1lgm· 
ll~'l §oyle anlabyor: 

- Camm birdenbire kuru f asulye 
istemez mi?.. DayanamndJm. Evde 
pi§irttim, yedim. Vay efendim sen 
misin yiyen ... Dilndcnberi mide ntrn· 
smdan bitiyorum. Aman bir maden 
suyu daha i~e)im ... Ve bir daha bOyle 
~dgmhk yapmamagn da knrar ,·crdim. 

Gordilniiz mil bugiinkii medeni in· 
sanlnnn biiyiik ~Jlgmllguu .. tuhaf de· 
gil mi? Puf bOregi yemek kahrnman· 
hk, kuru fasulye yemek bilyiik ~1lgm· 
hk! .. - H.F. 

•1tlllllllllllttlllltlllllllllltllllllllllUIHllllllllllllUIRlllllHll1llllllHtDI-

Sehir tiyatrosu balet heyetin
deki gen~lerden bir k1sm1 
Sovyet Ruayaya gidecekler 
§ehir tiyatrosu balet heyetindekl 

gen~ ktzlarla dans eden gen~ crkekler· 
den bir k1snu sanatlerini ilerletmek 
i~in Sovyet Rusyaya gideceklerdir. 

Rusyada gene klzlanmiz ve dansa 
merakll gen~lerimiz bilyiik ve me~hur 
Rus tiyatrosunda staj goreceklerdlr. 

Emirganda yap1lacak ~ocuk 
bahc;esi · 

Beledlye Emirganda bir ~ocuk bah
~esi yapmaga karar vermi~ti. Qocuk 
bah~esi ic;in Emirgan camisinin etra
f 1 meydan haline getirilecektir. Ca· 
minin iizerinde metriik karakol bina· 
s1 ile karakolun yanmdaki arsa istim
l~k edilecektir. Bu yerler kflfi gelmez· 
se bunlann civanndaki ba.'zl binalar 
dn istimlak edilecektir. istimlfik mu· 
amelesi kisa bir zamanda neticelen· 
dirilecek ve ~ocuk bahi;esinin in~
na b~lanacaktir. 

... Bazi sene milhendisllge ragbet I B. A. - yok iyil .. ~ehirlerimizin 
edillyor. Bu y11 da ragbet doktorlu~a lman baklmmdan hay1rll bir hnbcrl •. 
~!.. . 
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Macaristan ve 
Kii~iik itilaf 

Macarlar garanti vere
cekler, fakat mukabil 
. garanti istiyecekler 
Budapefte 2 (A.A.) - Macar ajan-

1Ull11 diplomatik muhabirl bilcliriyor: 
Budap~e siyasi mahfillerinin fik· 

rine gore, Ki.i~Uk antantm Sinaia kon
ferans1 sonunda n~rettigi resmi teb
lllfn Macar nokta'yl nazanndan ente
resan olan f1kras1, yalnlz Kuc;iik an
tant devletlerinin Tuna havzas1 mem
leketleri ile miinasebetieri mesclesin
de hilsnil niyetini tebariiz ettiren flk
rad1r. 

Macaristan, Kiic;iik antant devlet-
lerinin bu hiisni.l niyetinden ~i.iphe 
etmemektedir. Ya1mz ~ras1 tebariiz 
ettirilmektedir ki, bu mimasebetlerin 
normal bir hale sokulm8Sl, bu yaklS{)
maya daha hala set ~eken hakiki ma
nialann ve bilhassa halen mer'i mua
hedeler hukiimlerine tevflkan halle
dilmesi lazim gelen ekalliyetler mese
lesinin ortadan kaldmlmas1 ile mum
kiindur. 

lspanya harbi 
Ciimhuriyet~iler Belchite 

etraf1ndaki ~emberi 
s1kla~br1yor 

Valencia 2 (A.A.) - Resmi bir teb
llg, cumhuriyetc;llerin Belchite etra
bndaki ~emberi Siktl~tlrmakta o!duk
lar1m ve bu ~ehrin varo~larma varmi~ 
bulunduklariru bildirmektedir. 
Dii~manm Mediana ~imalindeki ileri 

hareketi, cumhuriye~lerln bir taklm 
mevzileri kaybetmelerine sebebiyet ver
~tir. Fakat cumhmiye~iler, Suera, 
Villamayorde ve Galego'ya kar~ ya
pllm~ olan taarruzlar1 tardetm~er
dir. 

Grenada mmtakasmda asiler, Corti
jo'yu i~gal etmi~lerdir. Ancak cum
huriyet~ler mukabil taaITuza ge~erek 
dii~ bu mevkic hfiltim olan mev
zilerinden c;ikarmi~lardlr. 

Nasyonalistlerin tebligi 
Salamanca 2 (A.A.) - Santander 

cephesinde, nasyonallst kltaat, arala
nnda Unquero, Villanueva ve San Vin
cente de la Barquera bulunan yirmi 
kasabayi i~gal etmi~erdir. 

Aragon cephesinde milislerin zue
ra, Villamayor ve Belchite mmtakala
nndaki taarruzlanmn ~ddeti eksil
mi~tir. Butiin taarruzlar, tardedilmi~
tir. 

Cordue cephesinde Pennaroya mm
takasmda milisler, a.gir zayiata ug
ram1~lardlr. 

Diger taraftan, Kiic;Uk antant dev
letleri, yeniden silahlanma i~mde hu
kuk m\lsavatl ile alakadar olarak ba
zi garantiler istiyorlar ise, Macaris
tan, bu garantileri vermege hazirdir. 
Fakat bu garanti veri~i, sirf bir forma
llteden ibaret bulunacakt1r. Zira si
l!hlanma meselesi bariz ve sarih bir 
bak meselesidir. 

Franko hiikiimetini tan1yanlar 

Macanstan, bu garantileri verirken, 
kar~llk olarak, Macar ekalliyetlerinin 
vaziyetlerinin halledilecegi hakkmda 
kendisi i~n mukabil garantiler iste
mektedir. Bu garanti, Macaristan ile 
Ki.i!;iik antant devletleri arasmdaki 
munasebetlerin nonnalle~mesine mu
him bir mikyasta yard1m edebilecektir. 

8. Mussolininin 
Berlin segahati 

$imdiden Berlinde 
haz1rhklara basland1 

Berlinden FranSiz gazetelerinc bU
Cilriliyor: B. Mussolininin Almanya 
aeyahatmin eylt'.ihin ti~iincli haftaSin
da olmasi muhtcmeldlr. iyi habcr alan 
Alman mahafiline gelen malUmata 
gore B. Mussolini iptida Berchtesga
dene gidecek ve B. Hitlere, Ubersalz
burgdaki villasmda misafir olacakt1r. 
Burada iki ve)a u~ gtln siirecek mii
bim konu~alardan sonra B. Mussoli
ni ve B. Hitler Berline gideceklerd1r. 

B. Mussoliniyi istikbal i~in pek bli
yiik hazirhklar yapilmaktad1r. Ber
Unde Via Triumphalise 1 O bin italyan 
bayrag1 konacaktir. 2000 askeri muzi
ka.Cl verilecek muazzam konser i~in 
her gun olimpiyad stadmda provalar 
yapiyor. 

B. Mussolini en son yapllacak bU.
yilk ge~ld resminde bulunacaktir. Bu 
resme bilhassa motorlii kltalar i~tirak 
edecektir. 

italyan polis mudurii B. Bochini 
cumartesl gl.im.i 1talyan polisine men
sup diger bir ~ok rnernurlarJa birlikte 
Berllne gelm~tir. Italyan polis miidii
ril, Alman polis mi.i.durile birlikte, B. 
Mussollninin ikameti esnaSinda em
niyetini teihin i~in tedbirler alacaktir. 

lngiliz ve Franszz 
manevralari 

Frans1z biiyiik Erkan1har
biye reisi lngiltereye 

gidiyor 
Londra 2 - Reuter aja:nsi bildiri

yor: Frans1z biiyuk erkam harbiye re
tst general Gamelin Ingil tereye ge
lecek ve 9, 10, 11 eylfilde yap1lacak 
tnglliz manevralarmda bulunacaktir. 

Bundan sonra Ingillz Harbiye Na
m.n Londraya: gidecek ve 13 eylfilde 
Frans1z ordusunun Nonnandie'de ya
pacagi manevralarda bulunacaktlr. 
Harpten sonra ilk defa olarak bir in
gillz Harbiye Nazm Frans1z manev
ralannda resmen hazir bulunacaktir. 

Ljubljana panay1r1 a~ild1 
Belgrad 2 (A.A.) - Beynelmllel 

Ljublijana panaym, di.in merasiµile 
a~llm1§tlr. 

_ ... -~---

Buenos-Aire$ 2 (A.A.) - Arjantinin 
Burgos hukumetinin tanmmasma 
miiteallik olan Uruguay te.klifini ~m
diden kabul etrni~ oldugu hakkmda
ki haber yailll~tlr. 

Salahiyettar mahafil, Arjantinin ve
recegi cevabm rnenfi olecagi mutalea
smda bulunmaktad1r. 

Bilakis Venezuella'mn verecegi ce
vabm rnlisaid olacagi tahmin edilmek
tedir. 

Madrid hiikumeti Meksika
dan silah ve cephane ald1 
l,ondra 2 (Hususi) - Meksikadan 

blldirildigine gore, Madrid hi.ikume-
ti Mekslkadan be~ mi!yon sterlin k1y
rnetinde silah ve cephane satm al
mi~tir. 

lspanyol murahhas1ar1 
Almanya ve ltalyaya hiicum 

ediyorlar 
Paris 2 (Husu.sl) - Beynelmilel 

Parlamentolar Birliginln 33 iincu 
umumi kongresi bugiin Palis sergi
sinde a~1lmI~tir. ispanyol murahhas
lan Almanya ve italyaya hucumlar
da buiumnll{llar, italyan murahbas
lan da ~ddetle mukabcle etm~lerdir. 

Kral Zogunun tahta ~1kmas1-
n1n yddoniimii 

Tirana 2 (A.A.) - Arnavutluk dun 
kral Zogu'nun tahta ~1k1~mm doku
zuncu yil doniimlinii kutlam1~br. Bu 
miinasebetle biitiln sokaklar bayrak
larla siislenmi~tir. 
Ak~am kral Zogu, Durres villa~mda; 

biiyiik bir kabul resrni vermi~ ve bu 
kabul resminde kral ailesi erkam, hii
kfunet ve parlamento azalari, kordip
lornatik ve Arnavutlugun sivil ve as
keri yUksek memurl~n haz1r bulun
mu~tur. 

Galatasarayhlar aile 
garden partisi 

Her sene yap1lan pllav toplantisma ln
zlmamen, bugun Oalatasarayhlann alle
lerllc blr araya toplamp gtizcl bir gcce 
gec;lrmeslnl tem1n maksadllP, bu kerre 
Bilyiikadadn Anadolu klubunde (Eskl Yat 
Klilp) tertip edllen gardenpart!yi tc~rl!
lerl rlca olunur. 

Davetiyeler: Cem1yct, Spor Klilp ve 
mektep ka.p1smdan tedarik cdlleb!llr. 

Resmi elblse mevzuubahs de~lld!r. 

Kirahk konf orlu 
kii~iik apart1manlar 

Taksim tramvay cadd~ i iizerin
de, giln~li ve havadar, kalorifer, 

s1cak su ve asansorlii bir binada 
ii~ ve dort odah apartrmanlar 1 
eyliilden itibaren kirallkhr. Tak· 
shn To~u cadde i 2 numarah 
UYGUN apart1mam kap1cisma 
miiracaat. 

BU GECE 

Heybcll 

:iskele tiyatrosunda 
l3liyuk mu amere 

Akdenizdeki 
korsanl1k 

"(B~ taraf1 1 inci sahifedc), 

Amiral Wells 
(Ba§ taraf1 1 inci sahifede) 

ingiliz filosu kumandam amiral 
Wells'in ilk giinii ziyareUerle get;mi~
tir. Bu ziyaretler resmi olmakla bera
bcr samimiyctle nazan dikkati celbet
mi~tir. Amiral saat on bu~ukta kur
may heyeU ve gemi komutanlarile 
blrlikte Yavuza: giderek Turk filosu 
kumandaru amiral $ii.ki;ii Okan1 ziya
ret etmi~tir. Muhterem misafirlerimiz 
toplar ablarak sel8.rnlanm1~tir. Ami
ra! $ilkril Okan amiral Wells'i merdi-

ME LEK 
Sinemas1 
8 Eylulde a~1hyor kabil degildir. ~ayed Romanm hatas1 

yiizunden, FranSiz hiikumeti, hattI ha
reketini yeniden gozden ge~irmek mec· 
buriyctinde kalacak olw·sa Avrupa, 
milletleri kendilerini ademi tecaviiz 
itllaflan akdi mecburiyetlnde b1rak
m1~ olan muhatarah ihtimallere ye· 
niden maruz kalacaklardu:. Du~enin • 
ihtiyatsizca nfunayi§inin neticesini 
§imdiden sarih surette tayin etmek 
mi.unkiindlir. 

. ven bS{)mda kar~llarn1~tir. Yavuz zirh
hsmdaki gorii~me ~ok samimi olmu9-
tur. 

Her sene §ehrhnlzln en klbar haltanl 
alnemasma topllyarak biltiin dilnya s1ne
mac1hk ii.lcmfnfn en giizel fillmlerini Et -
termekle silinmcz bl..J: §Oh.l'tlt ka an n 
MELEK slnemas:i bu sene de AmertJr.a. 
Fransa ve Almanyamn en sec;me mUnie
rinden te§kll ctti~l muazznm bir progr:i~ 
yeni sinema mevslmlne b~yor. 8 i:ylw 
CarJamba g\inii ak§anu kapllarun Ma
cak olan Melek sinemasi bu sene •e\•imU 
b1nas101 yen!den tezyln ederek salonun1l 
btisbutiin giizelllc§Urm~. Habe§istan meselesinin memnuni

yete §ayan bir surette halli i~in Cenev
rede yap1lacak olan milzakerelerin a
kamete ugramasi. .. 

Le Journal, yaziyor: ccingiliz efkar1 
umumiyesinin me§ru heyecaru kendi
sine hi.innet ettirmek istiyen hiikt'.i.
met i<;ln ~ok kuvvetli bir mi.izaherettir. 
i§te ingiliz - Fransiz ~riki mesaisine 
yeniden ba§lamak ic;in ~ok mi.isaid, 
c;ok elveri§li bir saha. Zira butiln bu 
i§lere blr nihayet vermck arzusu Pa
riste hi~ olrnazsa Londrada oldugu ka
dar hUktim siirmektedir.» 

Populaireden: Vaziyetin tedkildn
den sonra ingiliz nazirlarmm Fransiz 
nazirlanrun miitalealanna i§tirak e
deceklerini i.irnid ediyoruz, c;Unkii bu 
vaziyet temadi edemcz. 

Akdenizde sahHleri olan rnemleket
le1in bu denizde seyri seferin ser
bostisi ic;in bir konferans akdetmeleri 
hakkmda Fransa tarafmdan yap1lmI§ 
olan teklifin kabul ve icras1 faydal1 o
lacaktir. Bu konferans, korsanl1k i§le
rlne bir nihayet vermek i~in enerjik 
tedbirler ittihaz edecektir. 

italya, bu konferansa i§tirak edecek 
midir? Bunda bir mahzur gormilyo
ruz. Eger italya, Akdenizi cmcc;hul 
korsanlar» dan kurtannak istiyorsa 
hig kimse onun bu bapdaki yard1mm
dan istigna gosteremiyecektir. Eger 
boyle bir arzusu yoksa italya olmadan 
da bu i§i yapmak imkam mevcuddur. 

lngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

Londra 2 (A.A.) - Havas ajanSl bil
diriyor: Havock torbido muhribine 
kaq~1 yap1lnu~ olan tecavilz, gazeteler
de bilyiik bir infial tevlid etmi§tir. Ti
mes gazctesi, diyor ki: 

< ingiliz donanmasi, milltecileri tah
liye etmek ve kontrol icra eylemek su
retilc sulha bir taklm hizmetlerde bu-
1unmu§tur. Fakat ingiliz donanmasi
nm yapacagi ba§ka bir tak1m i§ler da
ha vard1r. ingiliz donanmas1, 1cabm
da bunu isbatta tereddilt eitmiyecek
tir.» 

Daily telegraph gazetesinden: <fBii
tiln bitaraf devletler, en me§ru tica
ret ic;in Akdenizi tehlikeli bir hale so
kan tecavi.i.zlerln te§kil etmekte oldu
gu delilik hareketlerine bir nihayet 
vermek i§i ile alakadar olmal1dirlar.i> 

Daily Mail, diyor ki: Denizalb gemi
leiinin hiiviyetlerini meydana i;1kar
mak it;in icabeden butiin tedbirlerin 
almmas1 icabeder. > 

Tahtelbahir yaraland1 m1? 
Londra 2 (A.A.) - Kendisini tor

pillemege t~ebbi.is et~ olan deniz
altl gemisine kar§l Havoc adlndaki in
giliz barb gemisinin rniiteaddid top 
attig1 bildiriliyor. Havocun bu rnuka
belesinin bir neticc verip vermedigi 
bilinmiyor. 

Havoc gemisine taarruz eden deniz
altl gemisinin hi.iviyeti bu ana kadar 
anla§llmann§tir. ~imdiye kadar elde 
edilmi§ olan malfunatta fazla bir §ey 
ogrenilmesine ihtimal vcrilmemekte
dir. 

Sovyetler birligi be1inci 
tiyatro festivali 

Moskova 2 (A.A.) - Diin verllen bii· 
yiik bir konscrle Sovyetler birllgi bc
~inci tiyatro festivali ~1lnu~tir. Bu 
konscrde dort y:iizli rnuhtelif yirrnl 
memleketten gelen davetli olmak uze
re iki bin ki~i bulunmu~ur. 

Cenubi Amerika hiikumetine 
ait bir vapurda isyan ~1kb 

I.ondra 2 (A.A.) - Amiralhk dai
resinln bildirdigine gore. bir ingiliz 
gemisi, Sherard - Osborn admda ve 
Cenubi Amerika hiikt'.i.metine mensup 
bir gemide isyan ~1ktigma dair, bu 
gemiden bir telslz alm1$t1r. 

Osborn vapurunun ingiliz sahille
rinde oldugu tahmin edilmektedir. 

Miiteakiben amiral Okan, kurmay 
b~kam ve gemi komutanlar1 ingiliz 
amiral gemisine giderek ziyareti lade 
etmi~lerdir. Bu ziyaretteki gor~e de 
~ok samimi olmu~tur. 

ingiliz amiral1, maiyetile birlikte 
saat on bir bu~ukta Tophane nhtum
na ~1kml~, Yavuz bandosu ve bir deniz 
lat'as1 tarafmdan selamlanm~tir. Ami
ra! vilayete giderek valiyi ve sonra is
tanbul komutarum ziyaret ctmi~tir. 

Saat 16 da bu ziyaretler amiral gemi
si olan Dispatch kruvazori.inde iade 
edilmi~tir. 

Diln ak~am saat 22,30 da vali ve be
lediye reisi B. Muhiddin Ustiindag ta
rafmdan Perapalas otelinde bir ziya
fet verilmi~, bunu bir suare takip et
mi~tir. 

IngUi bahriyelileli bugi.in merasim
le Taksim abideslne bir ~elenk koya
caklardir. 

Belediye su~u i§liyenler 
Eminonii mmtakasmda belediye su

~u i§liyen 73 ki§i cczalandmlm1§, 30 
noksan ekmak mflsadere eclilmi§, kok- · 
tugu haldc satild1g1 gorillen ytiz alti 
tane palamut ballg1 imha edilmi§tir. 

Be§ikta§ nuntakasmda 21 kopek, 7 
kedi yakalanarak Himayei Hayvanata 
teslim edilmi!5tir. 

Melek miemasuun bu mevsim i~nde 
gbsterece~l en g{izel tillmlc:c arasmd;i. 
GRETA GARBO - CHARLES BOYER'nin 
KONTES VALVESKA, MARLENE DJT-

0 RICH'ln QIPLAK MELEK. JANETTE :MA 
DONALD - NELSON EDDY'nln LEYLAK• 
LAR AQARKEN, DANiELLE DARRCEUJt' 
nun Cici ANNE, CH.ARLF.S BOYER'tn ~· 
HIR, MARTHA EGGERTH'ln A§IKIM sE· 
NINDffi, GRETA GARBO - ROBE.'l'l' 
TAYLOR'un LA DAME 0 KAMELYA, JE• 
ANETTE MAC DONALD'm ATD} BOCEGI 
gibl giizel flllmler meveud oldurtu gtbl 
CLARK GABLE, JEANE CRAVFOR1>1 
NORMA SHEARER. ELEANOR POWJo!Ib 
MYRNA LOY, NELSON EDDY, JEAN liAR'" 
LOW'un da flllmlerl vard1r. 

Bu sene butiln diinya slnemalanncLl en 
fazla 'be~enllen e.rkek artist ROBERT TA°'.I"' 
LOR'dur. K.tymetll yildizm bu sene Greta 
Garbo, Eleanor Powell, Jean Harlow, Bar~ 
bara Stanwek ve Jean Crav!ord Ue -;evlr• 
digi biit\in fillmlcr Melck sinemas1 tara!Jll'" 
dan temin edilml§tlr. 

Melek slnemnSl, glisterece~I giizel fillnl'" 
lerle, daima takdir edilen ve temizll(;l ve 
intizam1 De bu sene de §ehrimiz!n en kl· 
bar sinemasI isminl ve ~ohretlnt muhnfa• 
za edecektfr. 

Kirallk konforlu 
apart1man 

ililide Tramvay istasyonnncla 274 
numarah aprtrmanda bq odah bir 
daire boljalnu~hr. Kalorifer, s1cak !>11-
yu ve fevkal:ide nezareti Tard1r. Kira::n 
elli liradlr. 

~ANLI ORDUMUZUS ~ANLI VE ~IUAZZAl\1 

Trakya manevralar1 
SESLi VE TtiRKQE s6ZL0 

BUYiiK FiLDli 
TAN GAZETESiI.E l\Itl~TEREKEN QEVRiL'll~TiR. 

YAKINJ>.\ BEYOGLUNDA: 

iPEK-SARAYveMELEK 
~inemaJnnnda birden gosterilecektir. 

DIKKA'I: Hu btlyulo. filmi gostermek istiyen sinema sahipleri FILIM
ciLin: 1 CRK A. ~irkrHne uPiTA~ > k1sa adresile telgrafla miiracaat 

etmelidir. .. ................. !~ .. ~ 

Devlet Bas1mevi direktorliigiinden : 
Kitabm ad1: 
Ortaokul: 
Tabii ilimler 

> 
> 

Okuma 
> 
> 

Baskl say1s1 Muharnmen bedeli Teminat ak~esl 
muvakkat 

I 50,000 3830 Lira 1276 66 
II 25,000 1125 > 375 00 

III 18,000 HOO > 466 66 
I 151000 675 > 225 00 

n 10,000 550 > 183 33 
III 5,000 370 > 123 33 

Yuka11da ad1, rniktar vc tahmini bedellerile teminatlan yaz1ll (6) nevi 
kitabm bask1 i&leri her biri ayn blr i~ olarak a~lk eksiltmeye konulmu§tur. Iha .. 
le 15 9 1937 ~ar§amba gunii saat 15 de Devlet Bas1rnevi idare komisyonunda 
yap1lacaktrr. isteklilerin bu kitaplar nevindcn bir okul kitabim muvaffakiyetle 
ne§fct~ olduklanm bildircn be1geleri ve i§leri gostermeleri vc 2259 say1h ka"' 
nunu!l ikinci rnaddesi muc1bince lazimgelen teknik ehliyetini haiz bulunduk• 
lanm mal1alli Ticaret odasmdan almm1§ bir mektupla ispat ctmeleri lfl.znnd1r. 

~artname ve diger taf silat Devlet Basimevi direktorliigunden ahnabilir. 
(5759) 

Cumur ba~kanhg1 Filormonik 
Orkestras1 $efliginden : 

-

Cumurba§kanl1gi Filormanik orkestrasma bagh, ayni zamanda salon or· 
kestraSI vazif esini de gormek iizere bir caz heyeti, te§kil edllecek ve narnzetld'. 
kabul imt1hanma tabi tutulacaklard1r. imtihanda kazananlar ~aldlii saziai1ll 
nevine gore ayda 80-150 lira iicretle angaje edileceklerdir. 

Salon Miizigi ve Caz !~in 
- Bir piyanist, - bir birinci kemanc1 
- Bir ikinci kemanc1 (ba§ka bir alet de c;alabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon ~alabilecek) 
-Bir Batori 
- Bir Kontrbas (ba§ka bir alet de ~alacak) 
- Bir Tromboncu (ba§ka bir alet de ~alabilecek) 
- Bir trompet ~alan (ba§ka bir alet de ~alabllecek) 
- almacaktir. 
isteklile1in hi.iviyet cilzdanlan ve elindeki sair vesaikle birlikte ImtihaJl 

edilmek i.izere 6 Eyliilden itibaren 11 eyliil 1937 cumartesi giiniine k&dar tstan; 
bulda Galatasaray lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 1 
eylillden 20 eylill pazartesi giiniine kadar CumhurbR§kanlig1 Filormonik or~ 
kestras1 §efligine ba§vurmalar1 laz1md1r. 

Miiracaat ve imithan zamam saat 10-13 arasmdadlr. (2722) (5224) __.....-

Istanbul Liman i~letme idaresinden: 
Galatn Riht1m uzerinde yaptmlacak antrepo it;in 31/ 8/937 de elde .~ 

len fiatlar isabetli goriilmed1ginden bwm aid pazarhgm 6/9/ 937 paza1 

saat 14 de tekrarlanacE1~1 ilan olunur. (5787) 
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SlY AS lCMAL: 

Ku~lik i ilaf ve caristan 
Arntpa ve bii.tiin dilnya sulhii. bfi.-

7/Uk tehlikeler kar~stnda bulundugu 
bir szrada Kiiciik ituaf devletleri Ro
manya, <;ekoslovakya ve Yugoslavya 
lfariciye Nazzrlan ve Ba$vekilleri Ro
tna.nya kralimn yazlzk ikametgalu 8£. 
naia'da akdettikleri igtima politika. 
d~eminin nazan dikkatini celbetm4-
tzr. Bu ictimadaki miizakerelerde Kfl
~k itiUifin 1tikmeti viicudu olan Ma
caristamn emelleri b~Zica mevzuu. tq
kil etm4tir. 

Macaristan si'Uihlanmak yahud iite
denben silahlandzOtni bii.sbii.tii.n mey
dana koymak istiym-. tJg devlet Mac;a,
ristanzn silahlanmaszm esas itibaril.ee 
kabul etmi$lerdir. $u kadar var ki, T~ 
anon sulh muahedesinin askeri ahTal
mi Macaristan tarafmdan diger a.kid 
devletlere danipnakszzzn bozuldugu 
<!aman di§er ahkammm da ayni ak£
bete ugramasi muhtemel bulundu-

Giine§ du§u 
Duisburg profe.sOrlerinden Lonne 

bir makine icad etti, bu ay i!;inde Al
manyadaki biltun maden kuyulanna 
bu lllakine konacak maden amelesi 
bu sayede suni gU.n~ dU§U yapacak. 
Bu makine bildigimiz du~ yerlne ta
kilacak, amcleler de i§lerl bittikten 
SOnra. yedi kat yerin dibinde giin~ 
banyosu yapabileceklerdir. 

Gorkinin kaplumhaga11 
Palermo civannda bir ballki;1 suda 

98 kilo agirllgmda bir kaplumbaga 
tuttu. Hayvamn s1rtmda bir yazi gfu"
dti., koy ogretmenine gosterdi, ogret
men YaZIYJ. kopye etti, akademiye yol
lad1. Bu yazi rus~ayd1. Tercilme etti
ler: ¢Kaplumbagam Totoyu 1 mayI.S 
1922 de azad ettim. 52 kilo agirllgm
dad1r. Sardalye bahg1 yer - Maksim 
Gorki. Klbns. 

Btiyi.ik Rus edibi Maksim Gorld 
Uzun seneler Klbns adasmda ya§a
llllst1. 

71 ya§inda pilot 
Londradan Parise bir ingiliz tu

l'izm tayyaresi gelmi~tir. Tayyarenin 
Pllotu 71 ya~da Fawat isminde bi
lidfr. Tayyarede yolcu olarak 68 
~da madam Brodrik isminde bir 
kachn vardrr. 

Blrbirile ~ok iyi dost olan bu iki 
1htiyar tatll zamanlanru tayyare ile 

gezcrek ge~ipnek: niyetindedirler. 
li'tansadan italyaya gei;eceklerdlr. 

gundan alakadarlar arasinda mii.za
kere edilerek her tarafm rizasile bu 
emelin tahalCkuk eylemesi ve Macaris
tanin bazz zzman ve teminat gijster
mesi $artla,n. konulmu$tur. 

tl~ devlet Harl.dye Nazzrlan bu mfi,. 

zakerelerle me$gul iken Macaristanin 
Bilkre$ sefiri kendilerini ziyaret ede
rek Romanya, <;ekoslovakya ve Yu
goslavyada bulunan Macar ekalliyet
lerlnin mevcudundan daha mi.isafd 
rejime tabi tutulmalan.ni istemi$ oi
masi deri.n memnuniyetle kar¢a.n
m~t1r. Bzt t~ebbii.s Macaristanin an
~mak ve u.zla$fflak taraftan. bulun
dugwna bir azamet sayil~tzr. 

Kii.¢llc ituaf devletleri Macaristanin 
arzusunu yertne getirmek if{n kendi
sile dostane milzakere kapiszni ~ma
ga karar verm4lcrdir. 

Feyzullah Kazan 

Dalg1nhk m1, korku mu? 
Nevyorkta bir adam evinin bahi;e

sinde akl?amilstti. uyukluyorm~. 
- Eller yuka.n! diye birdenbire 

kalm, tehdid edici bir ses i~itmi~. 
Korku ile yerinden frrllyarak solugu 
en yakm telcfonda alm1~. Pohse teh
like i~retini vcrmi~. 

- Gangste.rin hilcumuna ugradun, 
~abuk yeti~in... demi~. 
Be~ on dakika sonra: son si.lratle 

gelen polis otomobilinden on il~ tane 
tepeden tirnagma kadar silii.hh polis 
f1rlan11~. Adam onlan takiben eve 
girmi~. Saga b~lar kimse yak, 
sola baknu¥ar kimse yak, ~a:g1 bak.
llll~lar, yukanya balam~Iar in cin top 
oynuyor. Tam adarna ~1k1~acakla.r1 
a.nda radyoda.n bir ses gelmi~: 

- Gelecek hafta Gangster prog
ranu tekrarlanacaktrr. 

Buna dalgmhk rm diyelim korku 
mu diyelim bir tilrlil karar veremi
yoruz. Fakat bize kalirsa Gangster 
vakalarmm bu kadar bol oldugu Ultra
Modem Amerikada her halde kor
kudurl 

• 
Dostatmaca 

Lugano gohi kenannda Kapnno 
koytinde bir kdylii ile bir atmaca dost 
olmu§tu. Atmaca adam nereyc gider
se ·ba§t ustundc u~arak takib ecliyar, 
Onunla top oynuyor, koylil oturunca 
omuzuna konuyordu. 

Bu dostluk ii~ sene devam etti. Giln
Icrdcn bir giin, atmacadan daha vah
§i biri kuscag-Izi OldUrdii. 

Bir lngiliz gazetesini 
ltalyaya hiicum ar1 

"Bir taraftan ademi miidahaleden bahsederken diger 
taraftan lspanyada ordu bulunduruyor,, diyor 

fngtiterenin en miihim gazetelerin
den Manchester Guardian «hukuku 
dtiveI kaidelerini hi~e saymak ~ogall
Yor. Rarpte olsun sulhte olsun, Avru
Pada olsun Asyada olsun, ispanyada 
01sun Cinde olsun bu vaziyet gaze ~
P.1Yor» ba§hkh bir makale n~retm.i§
tir. Gazete makalesinde diyor ki: 

< MUletler ccrniyetine ve cemiyetin 
aralannda ihtilB.f ~Ikan ft.zasma ka1'§1 
~~lip ~elen italya m~ ispanya hu
tn~etine kal'§l gittik~e a~tan a~1ga 
dUdahaiede bulunuyor. B. Mussolini, 

a emt mudahale komitesindeki mfi
:e~essuleri vas1tasile ispanya i~leri-
1 lspanyollnnn kendi aralannda hal

:~ I i ~gcldlgi kanaatinde ol-
gunu bildmyor. Fnkat ayni zaman

da Akd niz d vletlerinin hiikftmet 
kli ne olmas1 lfiz1m geldigini ancak 

kendislnin t yin cdebilecegini Have 
ediyor. 

oll i, ad mi mtidahale ko-
1 n t tic bahsediyor fa-

kat i ' panyad b1r ordu bulunduruyor 
Ve bu ordunun muvaffak1yetler1ni al
ki{;h) or. Butun vakayi italyanm de-

nizde ispanya hilkftmetine kaI'§l harp 
cttigini gosterlyor. 

Ademi mildahale tfili komitesi cu
martesi gunu. kontrol sistemini daha 
milkemmel bir §ekle sokacak plaru 
tctkik i~in topland1g1 zaman italyan 
delegesi bu pH\mn ehemrniyetinden 
bilhassa bal1setti. Dilnyanm intizanu
ru bozan anar§istler Barselon ve Mos
kovada degil Roma ve Tokyoda, mua
hedelerin miltemndiyen ihilll edildigi 
yerlerde ru·anmalldrr.n 
lngiliz - ltalyan konu§mas1 

Turinde ~1kan Stampa gazetesi di
yor kl: italyn ile ingiltere arasmcla 
yap1lacak muzakerelerde ingilterenin 
Habe§istanm ilhakuu tammasma 
mukabll general Frrulkoya yardururu 
haf1fletmesi esasma mustenid bir uz
l~rna tetkik edilecegini bazi ecnebi 
gazeteler yazm1strr. 

Du i ivayetler tamamen as1lsiz ve 
mant1k izdir. italya ve Ingiltere ara
smda ga1 U§ill eek daha ciddi ve dabn 
musbet i Ier vardu·. FR§lst impara
to1 Iugu vc yeni m1lllyetperver ispanya 
tahrib ed1lmesl gayrikabil iki va.kla
dlr. 

Tii.rkku~unun 
taygareler.i 

Filo, diin Istanbul iizerinde 
muhtelif u~u§lar yapll 

iki giindenberl ~ehrlmizde bulu
nan Tilrk~una mensup tayyareler, 
diln sabah onda istanbul iizerinde 40 
da'klahk blr u~~ yapm~la.rdlr. 

Bundan sonra filo lrumandam Zeld 
Giilsiin davet ettigi gazeteciler tayya-
1·elerle, Y ~oy, Florya. ilzerinde blr 
gezintl yap~lardlr. 

Filo yann sabah sekizde ~ 
den hareket edecektir. Yolda. Bursaya 
ugnya'rak. beyannameler attlktan son
ra izmlre ve oradan Ankaraya. avdet 
edecektlr. 6grendigimize gore ayni fl
lo eylfil ortalarmda Anadolunun muh
telif ~chirlerine bilyiik bir seyahat 
yapacakt.ir. 

lki gene endereste 
bog ldu 
-~--

Heniiz cesetlerini bulmak 
kabil olamad1 

Aydm (A~am) - Aydmda biiyiik 
Menderes nehtinde berber Ahmedin 
karde~i Fazil ve kaymbiraderl Hiise
yin yiizerken bogulmu~lard1r. Tal1ki
kata: gore iki gen~, nehrin girdap te~ 
kil eden bir yerine dogru ilerleml~ler 
ve bir daha gorunmemil?lerdir. 

Aydmm tanmm1~ tilccarlanndan B. 
EyUp ~ahinin karde¢ B. Kenan =?a.
bin, gece atla Illcab~1 mevkiinden Ay
dma dbnerken attan dii~erek olm~ 
tilr. 

9aylar1mlz 1slah 
edilecek 

Hindistandan bir lngiliz 
miitehass1s1 getirtiliyor 
Memlekette ~ay ziraatmm islah1 

ka'rarl~tmlrn~1r. Bu i~e Rizeden b~
lanacaktir. Bu maksadla Hindistan
dan blr Ingiliz mutehassISl getirtil
mi~tir. 

<;ay istihlfild memlekctte milhim 
yekun tutuyor. Halbuki yapllan ilk 
ettidler Rize i;aylannm, islah cdildigi 
takdirde kabili istifade oldugunu gos
tenni~tir. Rize ~aylannm Seylan ve 
Cava ~aylarma nazaran terkip ve ka
litesini tayin i~in istanbulda tahlil 
ameliyesl yapllm~ ve bir rapor hazir
lannu~tll'. Bu rapora: gore, Ti.irk ~ay
lanmn '"'iyi ~lenmemi~ oldugundan 
kalitc itibarile dii~uk ve fakat terkip 
itibarile diger i;aylardan farkslz dene
cek kimyevi maddeleri havi oldugu an
l~1Irn1~tir. Ra.par Ziraat Vekaletine 
gonderilmi¢.ir. 
~u vaziyete gore ~ylar miltehassIS

la.r elinde islah edilip iyi ~endigi tak
dirdc yabanct ~aylara lilzum kalmlya.
cakt1r. Fakat acaba bugiinkil istihSal 
miktan memlckctin ihtiyacuu kar~
layabilecek rnidir? Bunun miim.kiln 
olmadlg1 anl~ll~tir. Fakat istihsal 
Pckrua arttmlabilecektir. Zirna.t Ve
kfiletinin bu maksa:dla faaliyete ge
~ecegi haber veriliyor. 

Beyoglu Halkevi 
Musiki hareketlerine bii
yiik ehemmiyet veriyor 
Bcyoglu Halltevi klsa bir zamancla 

bilyiik bir gayret gO.stererek garp mu
sikisi yaylilllila: esasll ~al1~alar yap
maktadlr. Evin elli ki~ bir orkestra
s1 bu sene muvaffak1yetli konserler 
vermi~tir. 

Beyoglu Halkevi, eylftliln 18 incl gO.
nU de bi.iyilk bir musiki milsameresi 
hazirlamaktad1r. Iki yilz ki¢den mii
rekkep bir heyet Taksim stadyomunda 
konser verecek ve dans edecektir. 

Bu gtizel milsamereyi haz1rlamak ve 
prograrm iistilnde kon~ak i.izere 
diin Bcyoglu Halkevinde ~ehrlmizin 
munevvcr vc gilzidelerlne bir ~ay ziya,.. 
fcti verllmi~tir. --- --
Kad1koyiinde bir otomobille 

bir tramvay ~arpl§t:I 
Doktor Hiisiiminiin ida're etmekte ol

dugu hususi otomobil ile vatman Sii
leymamn 1."Ullc. ..... 0 1 Bo .. t:mc1 tr va
yi Kad1koy lskclesi civanndn l>iribir
Ierile carp1~m1~lard1r. 

Sahl!e fS 

(TARiH KONU~MALARI] 
ye i ci asnda stanbulda insaat 

On altmc1 aSll", Turk mimari tari
Wnde, Sinan bin Abdillmennan asndlr. 
Yeti§tircligi en giizide mimarlar, mi
mar Davudlar, mimar Hayreddinler
le beraber istanbulun ve biltiin impa
ratorlugun asked ve sivil rnimarisinl 
§aheserlerile tebarilz ettiren mima.r 
Sinandan sonra, istanbulda devam 
eden in§aat faaliyetinde bilylik bir 
durgunluk gorillilr. Bu durgunlugun 
sebebini idarenin bozuklugunda, Ka
nuni sultan Silleymarun yerine g~n
lerde gt>riilen sef ahet ve israfta, siya. 
si ve askeri vaziyetin bozuklugunc1a. 
aramak icab eder. Maamafih, boyle 
olmakla beraber, gene csld devrin h1-
zile gene eski devirde ycti~en degerll 
mimarlarm himmetleri escrile Turk 
mimari sanat1 yeni iki csere sahip ol
mU§tur: Sultanahmcd ve Valide caml
Icri. Gariptir ki, bu iki caminin ikisi 
de adlanm deg~irmi§lerdir. Birinci
si, Yenicami adim ta.?1rkcn, Sultanah
med camjsi olm~; ikincisi Valide ca
misi iken, Yenicami adiru alm~tlr. 

Bu devrin mirnarlan klsmen Kaea 
Sinamn §akirdleridir: Miinar Davud, 
Dalgi~ Ahmed ~RVU§, mirnar Mehmed 
aga, mimar Hasan aga, mimar Kas1m 
aga, mimar Elhac Mustafa aga ... Bun
lar hep o asnn ba§lllimarlandir, ve 
ekserisi de su naz1rllgmdan ycti§me
dir. 

Mimar Davudun ilk eserleri, Saray
bw·nunda i~a edilen incili kb§k 
(1590) ile Galataya nazir Beyazid 
ko§kilniin yerine yap1lan ve bil8..hare 
Sepet<;iler ko§ki.i (1590) adm1 tR§iyan 
binadir. Fakat onun as1l §8.heseri Ye
nicamiclir. Mimar Davud bu escrine 
1597 de ba§lanu§. 1599 da vef ab ilze
rine, 1603 senesine kadar yerine ge
~cn b3.§mimar Dalg1~ Ahmed ~aVU§ 
~nata: dcvam etm~tir. U~iincil Meh
medin vefat1 tizerine, camiyi yaptiran 
Valide Safiye sultanm eski saraya at1l
masi, bu nefis eserin tamamlanmasi
nn engel olmU§tur. Bina 1660 senesi
ne kad.ar mctruk ve muattnl bir halde 
kalm1§tlr. 

Birinci Ahmed, bilyi.ik anasmm bu 
nefis eserlni tamamlatmay1 hatmna 
bile getirmemi§tir. Yalniz, ba§miman 
Mehmcd agaya, Atmcydanmda, Sokol
Junun ve Ay§e sultamn saraylanm sa
tm ahp yiktirarak arsasma yen I bir 
cami yapti~tir ki, o da Sultanah
med camisidir. Bu cami sekiz senede 
ikmal edilmi~tir (1609 - 1617). Mimar 
Mehmed aga bu camiden maada, 
Tophane ~e§mesini (1611), istnvroz 
mescidini (1613), Tersane kasnru 
(1613) de in.5B, etmi~tir. 

Artik bu tarihten itibaren, tstan
bulda muazzam camiler itl§a edilme
mi§tir. in§aat, yalmz kO§klere miln
haSU" kalml§tir. Bu devirde yap1lan 
en zarif ko§kler, dordilncfi Muradm 
ba§mirnan Hasan aga tarafmdan ya
p1lan Bagdad ve Revan ko~klerldir 
(1638). Bu ko§kler bir senedc itmam 
edilmistir. 

Mimar Hasan agadan sonra b~
mar olan koca mimar KaSim agarun 
yegane in§aat1, mimar Davud aga ta
rafmdan yap1lan Sepet<;iler ko~ki.ini.in 
tevsian bina edilmi~ olmasmdan iba
rettir. Naima anlat1yor (Cild 4, S. 35) 

cSahiU bahirde Sinan p~ kasnna 
havale bir bur~ ii.zcrinc Scpet ko§kii 
demekle maruf kasn sagir ki, donan
ma ~1ktikta kaptanlar anda el oper
lerdi. Esasmd.an tevsi ve bina olwunak 
f ennan olmagm, otag1 hilmayun 
tarzmda bir kasn dilkti§a bina oJu
nup §abanda alt1 ay tamammda ka
rini itmam oldu.» (1642) 

Mimar Kasun agaya Kaea unvam 
verilmesi de ihtiya.rllgindan dolaYJ.d1r. 
Kasun agl\, valide kethiidal1ginda sa
ray intrikalan ve dahili siyasetle me§

gul iken, Tiirk mimarllgm1 devrin ve
saitine gore devam ettiren, mimar 
Mustafa agadir. Safiye sultarun mi
mar Davuda yapt1rd1g-I Yenicaminin 
sanat ba.kumndan klymetini takdir 
eden ve veziri azam Kopriili.i Mehmed 
pa§aya bu nefis sanat eserinin klyme
tini anlatarak ve natamam kalmaSiru 
asla reva gormiyerck ikmalin~ mu
vaffak olan da, gene odur. Mimar 
Mustafa aga Yenicamlyi ikmal i~in 
in§aata 1660 da ba§lRinl§, ve 1665 de 
~Hama erdi~tir. 

Kubbealtmda bir el~iye ziyafet 
nrlllrken 

Bu caminin itmam1 i~in, gerek ca
mi ve gerek tiirbe, sebllhane, kftgir 
diikkanlar, padi§aha verilen pe§ke§ler 
ve devlet licaline giydirilen elbisel 
fahireler i~in tamam ii~ bin seksen 
kese aki;e yani bir milyon be§ yiiz kl.rk 
bin kurll§ sarfedilmi§tir. I§~i ticrcti
nin bilyiik bir lasnu buna dahll degil
d1r. Qiinkil binalarda ag1r i§leri goren
ler, accmi oglanlar, yorilkler ve forsa 
kAfirleridir. 

Miinar Mustafa aganm sanatinde 
gi5sterdigi rnaharetten dolayi, caminin 
a~1Ima Wreni yapildlgi giln, herkcse 
.hllAtler giydirildigi gibi, ona da blr 
samur kilrkle il~ kese nakid veri~, 
ve ogullan muteferrikalar zilmresine 
ilhak olunmll§tur. Mimar Mustafa 
agay1 en ziyade memnun eden, ogul
larmm milteferrikalar zfunresine il
hak edilrnesi idi. Qunkil bu zilmreye 
ancak veziri azam, §CYhislfun ve he
kimba§t ogullanle Anadolunun eski 
beylerinin ~ocuklan, ve bir de guzel 
sanatlar sahasmda liyakat ve ehliyet 
gO.sterenler idhal olunabilircll. 

Nihayet, 1665 de, sarayda ~kan bir 
yangin mirnar Mustafa agayi yeni bir 
faallyete sevkett i 

o:Senel mczbure Muharremlnin ommcu 
pcr§embe gccesi Gnlatn onunde blr knl· 
yona ate§ isabet edip bilkillllye ihrak 'e 
ertcsi giimi cuma gecesl snray1 cedldi Pa
dl§nhinin haremi hnsmn blr carlyc mli
ba§erctflc ate§ lsabet cylcdl. Umumen ha
rem! §erif ve Adil kG$kU ve divan olan 
kubnll {yani bubbealtI) ve tqra ha:ilne 
dc!tcrhanelerin ball\si ve Dariissaade ka
PlSl vc karaa~alar odalan ve valfde sultan 
ycrl ve ic mutbak mulhnkatile muhtcrJk 
olup cfunle ha.rem haUu Qayu k~kiin!t 
lta~1p andan eskl saraya naklolundukla
rin mu§lr muhaf1zi Istanbul vezir Silley
mn.n pa§anm arzi mahi me-Lburun on ye
dincl per§embe glinii Edirncde rilkab1 
Hwnayuna gelip merhum malUmlnn ola
cak nsla bc§erel milbnrekel fttltap mlsal
lerlnc 7.erre kadar ta!hrir ve lnfial fuii ol
mayip: «Emir Allahm• demcden gayrl nes
ne buyurmayig knsda mukarin ihraka sc
beb olnn ca.rlye Edimeye getlrillp Bostan
c1ba§1ya tesllm ve mahnuk k1luup boC;a-
7 . .ma bir ta§ baglamp TUncnya att1lar ve 
ba emir beman Adll kc)§kli llo Divan
hanc (Kubbealtl) vc Bab1 Dariissaadc mu
znfntile sarnyi sultnni mUceddeden blna 
olunmasmn fcrmnn sadlr ve kii~iik Mira
hor Kiirt Hasan ngn Ist.anbula irsal Hd 
gunden sonra gellp muba§erct olundu ... 

(Siliihdar tariht, clld 1, S. 3M) 

Silahtar tarihinden maada, hattA 
vakanilvis tarihlerinde ve hi~ bir ta
rlhte bulunnuyan bu kayid, birincl 
Mahmud devrinden itibaren Topkap1 
sarayi adm1 ta§1yan yeni saraYJ.n ta
rihi icin cok mtihimdi.t. 

Art1k Topkap1 sarayinda §ehzade
lerin eskiden kapatlldlklan yerlerl, 
Kfu;em ve Turban validelerin otur
duklan odalan, sultan ibrahirne kar
~ yap1lan isyanda KO.sem validenin 
§eyhislam Kara~elebi zade ile Kaea 
Muslihiddin agaya ce~ ap vermek i~ 
b~ orttis\.ini.i orterek ge~tigi deh
llzi, sultan ibrahimin kapabldigi ve 
boguldugu odaYJ., kendisine yemek 
'ermek i¢n bir sahan s1gacak kadar 
delik brrakllarak ta~la orillen pence
reyi meral{ ve tece usle arallllya ha
cet yoktur. Buralan kfunilen yanllllf 
ve bugilnku ha.rem dairesinin o lnsnu, 
hatta kubbe alt1 bile, mimar Elhac 
Mustafa aga tarafmdan yen'den ya
p1lrm~t1r. 

Ahmed Refill 



Bahife e 
• '<. :::::ti)t4if s-.." - .. 

Arkeoloji ye antropoloJI 
beynelmilel konoresi 

Kongre Biikre~te a~ild1, 
prof es or Bay an Af et bir 

nutuk soyledi 

Biikre~ 2 (A.A.) - Anadolu ajans1-
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Truihden evvel nrkeoloji ve antro
poloji beynelmilel kongresi bugi.in a
~I1d1. 
Tilrk murahhas heyeti namma tarih 
kurumu ikinci b~kan1 bayan Afet, 
kongre i~timamda bir nutuk soyle
di. 

Bayan Afet ikinci defa tekrar soz a
larak Tilrkiyede cumhuriyetten beri 
arkeoloji ve antropolojiye verilen e
hemmiyeti, Ttirkiyede muhtelif ycr
lerde yap1lan kaz1la:rm verdigi milhim 
ve zengin neticeleri izah etti. Kong:re 
flzas1 bayan Afete, soze b~amazdan 
evvel, nutku s1rasmda ve nutuktan 
sonra uzun alk1.:;larla biiyuk bir mu
habbet ve takdir alakas1 gosterdi. 

Bayan Afet her iki nutkunda da 
muvaffak olmu~tur. ifadesindeki a
'.;lkllk, sogukkanllhg1, temiz telafiuzu 
vc if ade edilen ~eylerin haiz oldugu 
ehemrniyet, bir ~ok milletlerin gonder
digi alimlerden mtit~ekkil olan bu 
heyet ilzerinde gayet milsaid bir te
sir has1l etti. 

I~timaa riyasct eden ~eref komitesi 
azasmdan eski Frans1z Naz1n arkeo
log B. Marin, st>yledigi nutkunda ba
yan Afetin uyelerin ilzerinde uyand1r
d1g1 rnusaid tefsire tercilman olarak 
takdir ve tebriklerini alenen soyle
mi~tir. 

Bir afyon sabc1s1 afyon satar
ken ahc1 ile birlikte 

yaka!and1 
Ka~ak~hk takibatile ugar§an 

fi'lemurlar dtin Tavukpazarmda bir 
cilrrnil me~ud yapm1~ar, blr afyon 
a11c1sile satic1sm1 i{i ilzerinde yakala
mi~Jardir. 

A!yon kai;ak~tlarmdan Raifin pe
fJinde bulunan mcmurlar, onun 9em
berlita~tan Tavukpazanna kadar ve 
burada yanma yakl~an bir kadma 
bir kag1d i~nde afyon verdigini gore
rek ikinsini de tutmu~lardir. 

Memurlar Raifin ilzerini araym
ca, 12 gram afyon bularak mtisadere 
etml~ler, Fatma ismindeki a11c1yi da 
beraberce Emniyet direktorli.igiine 
getirmi~erdir. Tahkikat derinle~tiril
mektedir. 

Hamile kad1m dovmii§ 
Kas1mpa§ada A§Iklar caddcsinde o

turan Abdullah; beraber oturdugu ve 
hamile bulunan Emine lsmindeki ka
dmla kavga etmi§ ve kadm1 govrnil§
tilr. 

Bu dayak neticesinde hamile kad1-
run vaziyeti mil§killl~tigmden, ken
disi polls tarafmdan Haseki hastane
sine kaldmlm1§, Abdullah da yaka
lanm1§br. 

(AK~AM) 1n edebi romani 

ferkos suyu 
Baz1 binalarda iist kata 

~1kmamas1n1n sebebi nedir? 

Ktrk~e9me sulannm kesilmesi uze
rine ilk elde 90 k\.isUr terkos muslugu 
tesis edilmi~tl. Bu musluklar halkm su 
ihtiyacm1 kar~amachgi i~in musluk
lann miktan 125 e ~1karilm1~tir. He1 
muslugun arasmda 200-250 metre yer 
ac1kllk bulunmasma dikkat edilmekte
dir. 

Ancak Terkos suyunun bu klsm1 
yeni tesis edilen bu ~e~melere veril
digi i~in abonelere ak1tilan suyun mik
tan azallm~t1r. Hatta ~ehrln baZI 
semtle1inde -iki sene evvel oldugu gibi
binalarm ust katlarma su ~kmamaga 
b~lanu~tir. Sular idru·esi bu noksan1 
telflfi etmek uzerc giinde akan 40 bin 
metre mikab1 su yerine bu sene 50 bin 
metre mikab1 su akltmaga karar ver
mi~tir. Bunun i~in pek yakmda yeni
dcn tesisata b~lanacaktlr. Tesisat 
ii;in bir proje hazirlanm1~tir. 

Kad1n coraplan 
Trikotajc1lar hari~ten 
geleck ~oraplar1n da 
kontroliinii istiyorlar 

Sanayi umum mildiirii B. Re~ad is
tanbul sanayicilerile yapmakta oldu
gu konu-i>malara dun de devam etmi~ 
ve ak~am Ankaraya gitini~tir. Sanayl 
umum mildurii di.in trikotajc1larm 
kadm ~oraplan hakkmdaki bir mti
racaatlru·1m dinleml~tir. 

Trikotajc1lar kadm coraplannm 
standardize edilmesi hakkmdaki ni
zamnamenin milnhas1ran memleket 
dahilinde imal olunan ~oraplara tat
bik edilmesine itiraz ediyorlar. Yeni 
ithalat serbestisi kararile mcmlekete 
hari~ten ~orap gelecektir. Bu ~oraplar 
memlckete ucuzca girebilecegi gibi i~
lerinde bir ~oklan da ~iirilk olabile
cektir. 

Trikotajc1lann iddialan tedkike ~a
yan gorulmekle beraber mevzuu bahis 
nlzamnamenin haricten gelecek ~o

raplara t~ili imkans1z zannedil
mektedir. Milracaa~Ilar, hari~ten ~o
rap gelmesine mani olmamakla beraber 
yukanda izah olunan mahzuru onle
ylci tedbirler almmas1m istemi~lerdir. 
Sanayi umum mtidilril vaziyeti vekale
te arzedecektir. 

Komiiniatlik tahrikab yap
maktan au~lu 8 kiti muhake· 

me ediliyor 
Komilnsitlik tahrikflh yapmaktan 

SU!iflU Halid, Uiz Mehmed, Ali Musta
!a, H1risto, Re~a:d, Ahmed adlarmda a.1-
tl ki~inin mevkufen, Halid, Irgad ve 
Ahmed oglu Hiiseyin adlannda iki ld
~inin de gayri mevkuf olarak muha
kemelrine diln ag1r ceza mahkemesin
de b~lanm1~tir. Muhakeme gizli yaptl
m1~tir. 

Tefrika No. 34 

Mektep arkada$lar1 
$u anda Dolmabah~e caddesinin 

gokyiizilni.i kaphyan ~inarlan altmda 
kendine aid boyle bir filirn seyrine ba§
lam1~ti. 

Fakat doktor Nacinin bcklemiyc 
vakti yoktu. 

Bir daha sordu: 
- E, nc diyorsunuz bakahm. Teyzc

nize gidelim mi?. 
Cevvale kendini toplach. Gen~ olma

sma ragrnen hastanede pek ag-Ir ba§ll 
ve otoriter tamlan doktor Nacinln se
Binde bile insan1 itaata mecbur eden 
sert bir ahenk vard1. 

Gene; k1z bu mil§kill dakikayi atlat-• 
mak i~in bir bahane anyordu. 

Fakat doktor Nacl onun cevabm1 
J>eklemeden dedi ki: 

- Bak, §imdi hatmma geldi. Bu ka
ran verdigimlz giln artlk fakulteyi b1-
rakacaksm. Ben hayat arkada§nmn az 
~ok okumu§ bir kadm olmasm1 iste
rim. Fakat meslek sahibi olmaSim lil
Eumsuz bulurum. Bilhassa benim mes
legimde olursa! Onun i~in evet dedi
~n giin artlk seni hastanede degil, 
evinde gormek isterim. 

Bu sozler doktora 'erecegi cevab1 ha-

Biirhan Cahid 
z1rlamaga ~ll§an gene; klza, semavi bir 
imdad gibi geldi. Ye§il goz bebekleri 
canlamverdi, adeta ne§elerunl§ti. GU
zel di§lcrini gosteren zarif bir tebes
silmle: 

- Fakat doktor bey, bcn faktilteyi 
bitirmeyince hayatirn hakkmda hi~ bir 
karar veremem. 

Doktor Naci s1kllm1? gibi otomobi
lin k~esinde ayaklanru ileri geri gO
turai.i. Sinirli zamanlannda oldu~u gi
bi pannaklarile oynad1. I.Aklrch soyle
meden birka~ def a dudaklan oyna
d1. Sonra titredigi. belll bir sesle: 

- 9ocukluk, dedi. Daha iki yll oku
yacaks1mz, nibayet doktor olacaks1-
mz. Sonra ne olacak?. 

- Ellmde bir meslek olacak?. 
- Ne !aydas1 var! 
- Sizln 1c;ln ne faydasi varsa be-

nim ic;in de ayni §CY degil mi doktor 
bey. 

- Hie; mtlnasebeti yok. Kadm ne 
olsa bir evin, bir yuvamn di~fs!dir. 

Onun tabii vazifeleri vard1r. Bu vazi
feleri §UUrla ve bilgi ile yapacak ka
dar hayatl ogreruneli, kA.fi. Bunun 
fazlasi kendi saadeti 1c;in zarardlr. 

• 'I... --::- - !G"'.t i". - ~- :q,:;. 

Londran1D ·en ·§tk kad1n1 
pencereden dii§erek Oldii 

Kazaya, plajda eok kalmas1 neticesi bas 
donmesinin sebep olduQu zannedillyor 

Londrnmn en kibar ve en ~ik kach.. I 
m olan kontes Cardigan, bii.yiik bir 
palasta silvare verilirken tuvalet el• 
blsesile, be~inci kat penceresinden \ 
a~ag1 dil~erek. f eci bir §ekllde olm\l~- f 
tur. Bu fac1a L-Ondrada derin bir 
teessi.ir uyand1rnu~br. 

Kontes Cardigan, palasm dar bir 
sokaga bakan arka cephesindeki pen .. 
cereden a.:;agtya yuvarlanarak der .. 
hal olmii~ur. '( 

Sokkta, saklamba(_; oymyan ii.~ ~o.. I 
cuk, gen~ kachnm s1rtinda suvare el .. 
bisesi ve klymettar mi.icevherler bu
lundugu halde, yerde hareketsiz yat.. 
bgm1 gorilnce polislcre haber vemlli; .. 
lerdir. Polisler, derhal gen~ kadmm 
yanma vanru~lar ve vilcudtinde yara 
bere gibi hi~ bir ~ey olmamgi hald6 
~oktan Oldilguni.i gorcrek hiivlyetinl 
tahldk etmi~er ve kontcs Cardigan 
oldugunu anhyarak ailesine haber 
vernli~lerdir. 

Kontesin bu feci A.kibeti b~ don· 
mesine atfedilmektedir. 37 y~nda 
evli ve iic ~ocuk annesi olan kontesin 
denize ve giine!? banyosuna derin bir 
iptil3.si vard1. 

Bu faciadan iki giln evvel plajda 
uzun bir gilne~ banyosu yapmi~tir. 
Bunun neticesinde ba~ donmege ba~ .. 1 -

lanu.:; ve hafif bir baygmllk gegir Kontes Cardigan 
mi~ir. 

Gen~ kadmm, rekrar ba.51 dondi.i
g\inden palasm penceresi onilnde bi
raz hava almak istedigi ve bu sirada 
be~inci kattan sokaga dil~tiigii tah
min edilmektedir. 
Gen~ kadmm kont Cardigan ile iz

divac1 ~ok tuhaf blr ~ekilde olmu~
tu. Babasile Oksfordda bulundugu 
sirada gen~ kadma esmer yiizlii, ma
vi gozlil bir gen~ prezante edilmi~ 
ve iki gem; derhal sevi~rni~lerdir. 

Kont Cardigan o zaman 20, gen~ 

loz da 19 y~mda idi. :lld gen~ evle
nebilmek i~in sinni rii~de vas1l ol
mann~larch. Bunun ic;In blr hlleye 
b~urmu~lar, nikah memuruna 22 
y~na basm1~ olduklanru soyliyerek 
gizlice nikahlanm klychnm~lardlr. 

Nikahtan sonra delikanll, mektebi
ne gen't loz da babasmm evine don
m~tiir. 

Kont Cardigan, re9id yru.;ma var
dlg1 zaman meseleyi babasma a~

Jlll~, babas1 da bu emri vakii kabule 
mecbur kalmi.:;br. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moakova - Amerika u~u§unu 
yapan Sovyet tayyarecileri 

Moskova 2 (A.A.) - Sovyetler bir
ligi merkezi icra komitesi, dilnya re
koru te~kil eden Moskova - Kutup -
Amerika m;u~unu b~~ olan Sov
yetler birllgi kahramam unva'mm haiz 
Gromojida klZll bayrak ni~an1 ve Yu
n~ef ile Danilin'e de Sovyetler birli
gi kahraman1 linvanm1 vermi~tir. Her 
ti~iine aynca otuzar bin rublelik millW.
fat da verllmi~tir. -----
Meksikada kad1nlara ae~im 

hakk1 verilecek 
Meksiko 2 (A.A.) - Reisicumhur 

Cardenas pek Yalonda kadmlara er
keklcrin ayni sc~im haklari verilece
gini bildirmi~tir. 

c;ok okuyan, meslek yapmak iddiasm
da olan kadm kendi saadetlni kendi 
bozmu§ olur. Herhalde sakat bir ka
naat ustilndesiniz. Genc;siniz, gilzelsi
niz, bu itibarla belki daha iyi blr iz
diva~ ynpabilirslniz .. fakat hayatm1-
za saadet getirccek vasita herhalde 
meslek degildir. Kanaatleriniz meslek 
sahibi olduktan sonra degi§irse bu
gilnkil vaziyetinizi gormek imkanmt 
kaybedersiniz. Bu c;aglnr kadmm is
tikbalini kuracagi ~aglarchr. Bu nazik 
mevsimleri kad1mn hayattaki tabii 
mevkii Ue hi~ miinasebeti olm1yan 
meslek tahsili ile gei;irirseniz yarm o 
tabii ihtiyac;lari duydugunuz vakit 
ge~ kald1gm1z1 gorilr ve ag1r hadiseler, 
mti§killlerle kar§I1a§1rs1mz. Bugi.ine 
kadar ogrendikleriniz yuvasiru §en
lendirmesini istiyen bir kachn icin ka-
11 bilgilerdir. Bundan fazlas1 saadcti
nize bir damla ilave etmez. Belk.I ek
siltebilir. 9fu1kii kafasmm hududlan 
geni§liyen insan ic;in mevcut saadet
ler daima k1s1r gorilnilr. Hele bl:r ka
chn icin ... 

Doktor Naci, kafas1 o kadar me§
gul oldugu haide parrnaklan otomo
bilin ha'va, el gazi, elektrik diigmele
rile oynuyor, ayaklan bo§ pedallan 
~lgneyip duruyordu. Sinirlendigl beJ .. 
liydi. Gen~ kw mutlak magltlp etmek 
1~ butun kandmc1 mantlklan ara
y1p buluyordu. 

llk mekteblerin muallim 
kadroau 

Istanbul ilk mekteplerine aid mu
allim kadrosu Maarif miidUrliigii ta· 
rafmdan haz1rlanmi~tir. Bugiinlerde 
mekteplere teblig edilecektir. ihtlyaca 
gore bu sene ilk mekteplerin ~ogunda 
yeni ~ubeler ~1lacak ve bu suretie 
tahsil ~agmda bulunan ~ocuklardan 
hi~ birinln a:c;1kta kalmamalari temm 
edilecektir. 

Eski$ehirde 
AK$AM ne$riyat1 

cSes - I.pk> milcssesesinde sat1-
Ilr. c~m> gazetesine abone 
olanlara husust tcnzilAt yap1hr. 

- Kadm ne icin meslek sahibi olur, 
diye devam etti. Hayatta her ~ah§ma
nm kar§thgx birdir. Kazanmak, haya
tm1 kurtarmak .. ve miimkiln oldugu 
kadar iyi ya§amak. Btiti.in miicadele 
bunun i~ln. Her vazif e bir hakla degi
§ilir. Halbuki kadm ic;in mukadder 
bir vazife vard1r; erkcgin ~i, evin sa
hibi, nesillerin anas1 olmak. Bundan 
daha zahmetli ve daha mesuliyetli bir 
vazife nc olabilir? Bunlan anllyarak 
yapabilen bir kadm en faziletli kachn
<hr. Kadm diplomat olmakla, doktor 
olmakla, muharrir olmakla hie bir §ey 
kazanrm§ olmaz. Belki de benligini, 
cinsi imtiyazlanm kaybedebllir. Fa
kat erkegini iyi anlarm§, hayatm akl
§Im, saadetin Ol~illerini kavrami§ bir 
kadmm mesud olmamas1 ic;in bir se
bep yoktur. 

Meslek hayatmm bulam'' · kirli, bin 
blr rekabet, hased vc ihtiras dolu sa
halarmda bocallyan bir kadm inceli
gini, sevimliligini, hatta clnsiyetini 
kaybetmi§, bedbaht bir mahlllktur. 
Ben, kendi hesab1ma tabiatin olcilsiiz 
bir sen·eti olan gi.izelligi kendinde 
topla.Illl§ bir kadm boyle maddi ihti
raslara kendini kurban etmcmelidir. 
Sen na.Silsa yanll§ bir fikre taktlllll§ 
gidiyorsun. ~imdiden soyllyebilirim 
ki hisleri ve fikirleri goriilmez tazyiki 
ile degi§tiren zaman sana da hakikati 
soyliyecektir. Fnkat korkar1m onun 

s Eylfil 1937 
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KADIN KOSESI 

Klirk kap 

Gece tuvaletl uzerine almacak 
Renar arjanteden kap. Yollu olan 
bu pelerin boyu daha uzun goster
mektedir. 
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Gaziantepde 
mahsul vazigeti 
Bu sene f1shk rekoltesi 

~ok iyidir 
Gaziantep (~am) - Piyasada 

~u gilnler geni~ bir canhhk gaze c;arp
maktadlr. Koy vc kasabalardan mil
temadiyen mahsul gelmckte ve iyl 
fiatle satl.l.maktad1r. inhisarlar rakl 
f abrikas1 Antep ve Kills ten ktilliyetll 
rnikdarda ilzilrn alni'akta ve kuru 
ilzfun l~in de mukaveleler yap1lmak
tadlr. 

Bugday, arpa, mercimek ve nohud 
mahsulleri de bereketlidir ve hemen 
m~teri bulmaktad1r. 

F1stlk rekoltesi iki bin ton olarak 
tahmin ediliyor. Sipari~ler yekdigeri
ni takib eylemektedir. Suriyedekl 
Enneni ~irketleri Amerikaya sevket
mek iizere rekoltenin % 65 ine 9irn
diden taleptir. llindistandan da talep 
varchr. 

Vili\yete her sene vasati olarak b~ 
m.ilyon lira getiren f1stlkc1hgm Ikti
sad Vekaletince himayesi lazundlr. 
~imdiki vaziyetten daha ziyade su
riyedeki t~ekkilller istifade gormek .. 
tedlr. 

Bi.iyUk masraflar ihtiyru·ile mahal
li tedkikler yaptiran ve Antepte bir 
enstitil ~magi kararl~t1ran hilku
metirnizin !1stikcJ.l.1g1 mutavass1t el-
lerden kurtarmas1 beklerunektedir. 

sesini duydugun zaman g~ kalm1§ ol· 
miyasml 

Doktor sustu. 
Gene klz da susuyordu. 
Dinledigi fikirler hepsi ayni erl·Jlil 

fikirlerdi. Kad1m magltlp etmek icio 
kullamlan silfilllann en keskini b\J 
idi. Onun kanaatlerini (_;ckmek i~l'l 
giizelliklerini ballandmp cinsi gurll4 
runu gic1klamak. 

i§te doktor Naci de nihayct konf e
rans1m boyle baglruru§tl. Netice hi9 
dcgi.§miyordu. Erkekler kadmm mU'" 
kavemetine ve scviyesine gore onult 
zayif taraflanm kollay1p vaziyete hi\
kim oluyorlarch. 

Karanm vennl~ti. 
Boyle serbestisini daha ilk tekliftA/ 

elinden almaga kalkan bir erkek mtl'" 

hakkak ki hayatrmn her parc;asmd• 
onu kendi fikirlerine uydunnaga ~a· 
ll§acak, o zaman mukavemet gordiigil 
takdirde cinsi hakimiyetinin biltilrl 
zorbal1gim kullanacnkt1. 

Bu mcchul tehlikcleri gonnil§ gil:JI 
goz bebekleri biiyUyen gene; loz bi~ 
denbire ba§m1 sallad1: 

- Mtisaade ediniz de meslekta§l~ 
nmz ara.Sinda bir kachn daha bwun· 
sun doktor bey, ben bugilnkii baya
timdan hie; §ikayet etrniyorum. 

Doktor Nacinin ~lari ~attl1vercU. 
,(Arkas1 var) 



Y eryiiziinde musiki ve dans1 
en ~ok seven insanlar 

Cava adas1nda yerli k1zlar, evvelce ogretilmeden 
s1rf muslkinin teslri alt1nda enfes dans ederler 
Felemenk alimlerinden murekkep bir heget bu 

danslari ve dansozleri tedklk etmege gitti 
YeryilzUnde musiki ve danst en ~ok 

~enler cava adas1 hallnchr. Bu ada· 
Nl&l' ~ kalm~~' su.suz ka.Im~a ra- · 
11.dirlar, fakat musild ve danstan bir 
tariu vazge!remezler. Bu iki ~ey onla.r 
~ btly\ik ihtiya~~ir. 

Bu btiyUk r~bet1n tesirile Cava 
adasmda musiki ve dans ~ok ilerle· 
bllftir. Muslld iptida1dlr. Fakat re.ks 
bugUn bir~ok opera sahnelerlnde gos· 
tertlecek kadar m1ikemmeldlr. En g1r 
IUJ1 ra.ksm evvelce prova edilmeden 
llJ1 ilham mabsulU olmasichr. 

Bunu nazan dikkate alan blr gruP. 
~tmenk filimi Cava ada.smm cenu
uunda bulunan Yokyakarta ,Wtan
hiina. gi~tir. Alimlerin gayest b\I 
'4ada.ki yerli halkln dfulyada emsali 
IGru.Imemi~ danslanru tedkik etmek• 
Ur. •RU.ya dansozlerb namI verllen 
)erU dansozler blug devresine hentiz 
daha e~e~ gen~ k:lzlardan mfi.. 
l'ekkeptirler. Bunla'r musikinin tesi
rlle kendllerinden ge~erek ft.deta man .. 
~tizme edilmi~ bir halde dans eder-

Bu da.nslar hi~ bir zaman biribirl
:!nbenzemezler. ilham altmda evvel• 

prova ve tertib edilmeden yaptl• 
lnala.nna ragmen gayet gUzel ve mil· 
ltkArnndirler. Dansozlere UMturucu ~ 
tnad.de verilmez. Maamafih dans es
~da ya.kllan bazi otlarm dansoz.. 
trin hassa.siyetlerini arttrracak mar 

hiyette olduku zannedilmektedir. 
Bu meraxtmin biltftn musikW f&t· 

kl ve danslan yerll halk kadar eski.; 
Gtr, Felemenk llimleri bunlan ted• 
~ etmekle iptldal medeniyet hak· 
"Ilda flldr edineceklerine kanidlrler. 

Kabllenin biitful gen~ lozlanm b1r 
clltlya dansozil> evsafllla mallk deill
dtrler. Bel1d yilz lczdan biri dam<>a 
Obna'k istidadml g06terlr. Baz1 Jazlar 
blanyatizme edilmege ka.rf1 gayetl 
haaa&stir1ar. Fakat manyattzme edl• 
llzice dans edeceklerine ancak uyku-
h dalarlar. , fl 

lttiya danaozlerinin hayati 
8ultarun a'damlan koy kay dol...,... 

1'.k dansa mi.istaid lozlan toplarlar. 
8u lnzlar blug devresine girince der
~ ~Ierine gtsnderilirler ve artlli 
~ etmeleri yasaktir. 
.._.1!~ur k~ atlan gibl bu da.nltiz
--ui ekaerlya muayyen bUJ. alleler
~ ~ii gorillmektedlr. Bazi alle
~~ 1se hi~ d8R80z ~amaktadlr, 

lddia edildigine gore bu dansozle
lin l'Uhuna ilham gellyorm~ ve dan· 
IOaler bu ilhamm tesirile kend11ikle
~en dansa b~hyorl~. Bunun 

de clans temsilleri i~ giin ve 
la'a.t evvelden tespit edllmiyor, ilham 
:' zatnan gellrse dans o zaman edi

Yor. 
cRUya dansI>m goren Felemenkll 

bltitetenntnlerden biri ~oyle tasvir 
ldiyor: 

iki me1hur rakkaae 
lk1 - Ni Ressi ile Ni Panga lsmindeld 
!n dansoze dikkat ettlm. Bunlar yerll 
Ile Us1kinin manyatizma edici lruvveti
~ar~1 son derece hassastirlar. Ni 

11 
Ufak b1r klzdu'. Yedi y~ he

~it1nnl,tir. Ga.yet zayi!, 1nce ve 
bir klzca.gizdlr. G<>zieri ka.pka

l'adir ve daima uzaklarda bir noktar 
:- dik1Ur. Banki b&fkalarmm gore
Oa. edil1 bir teyi seyrediyormu~ g1b1... 

1 
_ _Yet UZUn kollan, ve uzun pa'mlak

-..u Van:br, 

Jaz Ni Panga admdaki diger dansoz 
Ni ~den biraz daha btiyiiktUr. 

Onun gOzleri de siyahtir. PmI pml 
Parhyan b1r siyahhk v·· d': bi l&n . . . ucu u r yi-
bt. VU.cudii kadar lovrak ve sinm. g1-
~· Ekseriya Ni Ressiyi dil~fulce
~ U den uyandmr ve beraber ~arkl 

Y yerek oynarlar. Maamafih Ni 
lte.sst bundan ~abuk blkar ve biraz 
~ k6'esine cekilerek derin di\a'(in. -enne dalar ...., 

Blaan l9Ce
0

1&Yet S&kin olur. Yap-

Cavah kti~ ctamaz Jerden miirrekkep bir grup 

etra1mda halka olmu~lar ~ark:l soy
lemektedirler. Musiki devam eder, 
Monoton davul sesi hi~ durmadan 
duyulut. 

Halkaya dahil olarak ortadald ate
fe ya'kl~ dansoz lozlara kimse 
ehemmiyet vermez. Ate¢n iizerindeki 
beyaz dumnnda tuhaf bir koku var-

• dlr. Ni Re.ssi ve Ni Panga ile diger 
.cR\iya dansozleri> derin derin nef es 
lllrlar . .Artlk korkulan kalmam1~tir. 
~ bllirler ki Poh Kiho narmru 
verdiklerl korku ilahlnin burada ol
muma imkAn yoktur. Bu kokuyu 
kokllyarak, bu musikiyi i~iterek garib 
b1r hlss1n esiri olurlar. Sanki viicud
lan ~m~. GOzleri !alt~ gibi 
~llir, uzaklara dalar. 

Felemenk nllahdinln 4iigiiniinde bu
Jnnmak tnere Laheye gelen bir Cavab 

dan80z sarayda krall~e ve vellahdla 
gorii§iiyor 

raklar sanki dallan Uzerinde clans 
ederler. Koy halkJ.- gayri ihtiyarl ma
bede do~ akin eder. Mabedden tath 
bir musiki sesl gelmektedir. Biraz 
sonra bir davul sesi buna ~ ~ar
klla'r yilkselir. Ni Panga ve Ni Ress! 
btitful koy halklmn mabede git.mesi
ne ratmen olduklan yerde ka.llrlar. 
Davet edilmeden mabede girmek on
lar 1¢n yasaktir. Fakat bu musiki 
ses1 de bir davet degll midir? Hi~ dur
madan onlan ~agmr. Nihayet mu
alld da)'arulamiyacak hal alrr. Ni Pan
ga ve Ni Ressl diger danSoz klzlarla 
mabede dogru k~aga b~arlar. 
Kap1ya yakl~mca kor~ ile biribir
lerinin kollanna yap1~rrlar. 

Mabeddeki iyin 
Kap1 onlar i~n kendiliginden ~tl

m1~trr. Mabedln ortasmda bir ate~ 
varchr ve bunlann i.i.zerinde beyaz bir 
duman ... Duman klvnlir, doner san
ki o da ormandald yapraklar gibi bir 
lihil1n testrl altmda dans etmekte
dir. Koy\.in erkek ve ka'dmlan atefin 

Muslld¢naslar ve ~arkl soyliyen
ler 1~ bu bir i~arettir. ~arkllan da
ha davetimiz blr eda allr, muslki da
ha ~lldlrtacak bir tempo tutar. 

llham naa1l gelir? 
Birdenbire dansozler titremege 

b~larlar. Bu dansa kalkacaklarma 
lfarettir. Derhal bunlara altm i~le
meli lozll elbiseler giydirirler. K1zlar 
kendilerinden ge!fmi~ bir halde dansa 
frrlarla:r. Ni Ressi ve Ni Panga sanki 
blraz evvelki klzlar degillerdir. Onlar 
birer cDans perisi> olmu~lardlr. Hi~ 
bir mederu diyarda gorillmiyen tarz
da ve gayet giizel figiirler yapmak 
~artile dans ederler. 

Biitiin koy halk1 sihirilenmi~ goz
Ierle bun.Ian seyretmektedir. Bu bir 
dint ayindir. K1zlar bitap yere dil~ilp 
uylruya dalmca herkes bir ri.iyadan 
uyarurm1~ gibi kalkar klilbesine ~e
kllir. i9te hi~ ogrenilmeden, hi~ pro
va yapmadan bu klzlar manyatizme 
teslri altmda di.inyanm en gU.Zel 
danslanndan birini yaparlar. Zan
necllldigine gore dans diinyada bu 
auretle meydana gelmi~tir ve esasm
c1a bir eglence degil blr dini ayindir. 

Gazetemizin Izmir 
ve havalisi sab11 

-
1 EyHil 937 tarihinden itibaren 

hmir ve havalisinde gazetemizin 
sat1§1 izmirde ikizbeyler sokagm
aa 66 numarada Esad Ekicigile 
vcrllmi§tir. Alfikadar bayilerle ka
rilerimizln kendisine milracaat 
etmelerl llAn olunur. 

Bir gen~ heroinden 
zehirlenerek OldU 

Bakzrkog hastanesinden ka~arak 
et mi~ heroin tedarik 

Diln sabah Bak1rkoy hastanesinde 
bir hasta heroinden zehirlenerek ol
mu~tiir. Olen, Osman a'dmda bir gen~
tir. Osman muhtelif su~lardan yaka
lanarak muhakeme altma almm1~, de
lllik alfunetle1i gO.sterdiginden mi.i'ia
hede altmda bulundurulmu~ ve niha
yet Baklrkoy emrazi akliye hastanesl
ne kaldmlarak tedavisine ba~lanrm~
tlr. 

Osman heroin milptelas1 oldugu i~in 
hastaneden ~1karak heroin tedarik et
menin ~arelerini aram1~, fakat biltiln 
gayretlerine ragmen muvaffak olama
nu~tir. 

Evvelki gi.in ak~am iizeri Osman bir 
arallk hastaneden kaybolmu~. bir fir
sat bulup k~tig1 anl~larak zab1ta
ya haber verilm~tir. Yapilan s1k1 bir 
a.rru;;tirma neticesinde Osman sokakta 
tekrar yakalanarak hastaneye gotilri.il-
mil~tilr. 

Osman gece yatagma yatarak uy-

kuya dalm1~ ve gece yansmdan sonra 
sanc1lar 1~inde kivranarak ka1lom~tir. 
Hastane doktorlan Osmam muayene 
etm~iler ve ~ehirlendigi anl~1ld1gm
dan derhal tedavi altma alm1~lard1r. 
Fakat Osman sabahleyin sancllal' 
i!tinde klvranarak olmu~tur. 61um va
kas1 milddeiumumilige bildirilmi~, ad
liye doktoru B. Salih Ha~im hastane
ye gidcrek Osmanm cesedini muaye-
ne etmi~tir. Muayene neticesinde Os
manm cebinde bir kagid i~inde bulu
nan heroin tozlarmdan kendisinin 
heroinden zehirlendigi anla~nlm1~tir. 

Osmamn hastaneden ka~t1g1 s1ra
da heroin tedarik ettigi ve uzun za
mandanberi hasret <;ektigi heroini ele 
gc~irince fazlaca i~erek zehirlendigi 
anl~1hyor. Osmanm ccsedi morga kal 
dmlm1~tlr. Kendisinin heroini nere
den ve ne suretle t.edarik ettigi tah
kik ediliyor. 

Loyd Corcun korkusu 
'(Ba~ taraf1 1 inci sahifedc) 

Rusya da, bugiinkii topraklarmm al
tida biri kadar topraga malik oldugu 
blr zamanda kendisini karada ve de
nizde yenen bir bilyuk kuvvctle kom
~ olacaktir. Bu devlet, Japonya ken
disini her zamandan emin ve kuvvet-
11 gordiigi.inden eski maceray1 tekrar
Jamak fikrindedir. Bundan ba~ka ge
ne bu devlet Mogollarm oturduklan 
butiln topraklarm yeni ihdas edilen 
Mogol imparatorluguna aid oldugu 
kanaatindedir. 

ingiltere, Japonyamn yeni tebaas1-
nm Cengiz ban zamanmda llindistam 
istila eden milletler oldugunu ancak 
I§ i~ten g~tikten sonra habrhyacak
tll'. 

Japonya en miinaaip zaman1 
ae~ti 

Japan emperyalizmi en miinasip 
zaman1 bilyiik bir itimadla: se~tl ve 
bundan biiyuk bir maharetle en ziya
de istifade etmegi bildi. Man~uri, in
gUterenin a.s1rlardanberi gormedigl 
en miithi~ mali bphran i!tinde ~1rp1-
mrken zaptedildi. O nazik zamand~ 
lngiltere ve Amerika birle~erek a~1k 
ve milttehid bir vaziyet alsalard1 Ja
ponya boyle miithi~ bir birlige kafa 
tutmaga cesaret edemiyecekti. 

Amerika Hariciye Nezareti birlikte 
bareket edilmesini teklif etti. Fakat o 
zaman Hariciye NaZin olan Sir John 

. Simon haz1r degildi. Esasen bu zat hiQ 
'JIQJlan harekete hazir degildir. Ha

riciye Nezaretleri telgraflar teati eder
ken, Milletler Cemiyeti milzakerelerle 
vakit ge~hirken Japonya Man~uride 
saglam surette yerle~iyordu. Japon
ya, ccnebi mildahalesinden hi!f bir kor
kusu olmad1g1ru anlam1~tI. 

O zamandanberi Avrupa buhran
dan buhrana yuvarland1. Almanya bu 
buhranlann hi~ olmazsa ikisinden me
suldilr. Bir ara11k Fransa seferberlik
ten bahsetti ve buna hazirlandl. Ufuk
ta harp goruntiyordu. Bundan sonra 
Rabe~ i~i !fiktl ve rakip filolar soyta
rivari bir gi.iriiltu ile manevra yapar
ken Akdenizde biribirine meydan okn
dular. 

Amerika buhran i~inde 
Bu numayi~lerden ~1kan ve biribi

rini takip eden ihtilaflar henilz zail 
olmam1~tir. Bu ihtilaftan dogan teh
llkeler elan Avrupanm :Uzerinde his
sedilmektedir. Amerika ciddi bir smal 
ve mali buhran i!findedir. Bilti.in gay
retini bu buhranm dogurdugu mese
lelcri halletmek i!fin sarfediyor. Fran
sada para buhran1 var. Rusya, hiiku
metin her tarafma kok salm1~ bir mu
kabil ihtilal te~kilatlm temizlemekle 
me~guldilr. Bu temizleme tamamlan
mad1k~a Rusya btiyiik bir harbin teh
likelcrini goze alamaz. 

Btittin bu kari~1ld1klal.1n ilstiinde is
panyol dahili harbi vardir. Bu harp 
tspanya topragmda beynelmilel bir 
harp ha:lini alrm~br. Japonyanm <;in 
ilzelindeki emelleri i~in bundan mil
aaid zainan olamaz. 

Bu suretle Japon askerleri ~ehirden 
~ehrc ilerliyerek imparatorluklarma 
en az para sarfederek ve en az insan 
zayiatile vilayetler ilhak cderkcn ne 
~arktan ne garpten hi~ kimsenin i~e 
miidahale etmiyecegine emin bulunu
yorlar. 

Nazikane protestolar 
Japonyaya yap1lan protestolar ~ok 

nazikflne ve mtilayimaneclir. Bunlara 
ancak protesto nam1 vcrilebilir. ProtE' 
tonamelerde iki ta'rafm dostane bil 
anl~maya vas1l olacaklan hakkmd11 
tath i.imidlei· izhar ediliyor. Japonya 
nm cevab1 ii!; <;in vililyetinin silahlr. 
zaptI, binlerce masum kadm ve c1 
kcgln olduri.ilmesidir. 

• •• 
Sovyet Ruayan1n vaziyeti 
Pruiste ~ikan Temps gazetesi Uza· 

~ark vekayii hakkmda yazd1g1 b! 
makalede <;in - Sovyet ademi tccavu. 
paktmdan bahsederek diyor ki: 

«BU anla~anm en dikkate ~ayru 
taraf1 <;in Japon ihtilafmm ~ok geni~ 
ledigi bir s1rada aktedilmesidir. Japor 
yanm bu paktm imzasm1 Sovyet Rm 
ya ntifuzunun Nankinde galcbe <;ald1 
gi ve bu ylizden komunlst tehlikesi· 
nin btiyildiigil suretinde telfikki et 
mesi ~~1lacak bir ~ey degildir. Bu id· 
dia rniidafaa edilebillr. 

<;in hilkUmeti Sovyet Rusya ile bh 
anlru;;ma yapmaga ~mdiye kadar mu· 
halifti. ~ank-Kay-$ek otedenberi ko
mi.inizm aleyhine mi.icadele ediyordu. 
Bugilnkil vekayiin ve miifritlelin te
sirile Nankin hukfuneti bu noktai na· 
zarm1 degi~tirmegc mecbur oldu. Bu 
goz oniinde bulundurulmas1 )azm:. 
gelen bir noktad1r. 

Sovyet Rusyamn <;in - Japan ihti· 
l:lfmda hakik'i vaziyeti nedir? Bu bir
~ok taraflardan soruluyor. Sovye1 
Rusyanm <;in - Japon ihtilafma dog· 
rudan dogruya kan~mas1 di.t~tinille· 

mez. <;ilnkii Sovyet Rusyada dahil 
vaziyet bu hiikfunetin bir harbi go:zt 
almasma mlisaade edemez. Sovyet 
Rusyanm Uzak l?arkta, Rus menafii· 
nin dogrudan dogruya mevzuu bah 
olmasma Tagmcn, gosterdigi zahiri 
ihtiyatkarhk gene bu hukumetin, mil
letlerin anla{imas1 ve Avrupa mesele
lerinin devamh bir ;;ekilde halli ic;;in 
sarfedilcn mesaiyi hiikilmstiz b1rak
mak ic;;in ugr~masile bilyilk bir te
zad te~kil eder. 

Bundan, dogru veya igii, ~u netice 
!fikanllyor ki, Sovyet Rusya, hattfi 
rnenafii dogrudan dogruya tehdide 
ugnyan mahallerde bile (Uzak ~ark
ta oldugu gibi), kendisi i~in harp iste
memekle beraber, kendi emni;·".inl 
tehdid etmernek ~artile, diger c!-vlet
ler arasmdaki gcrginlikle pekr. a uz
l~abilir.» --------

Budape§tede yeni yap1lmakb 
olan bir bina y1k1ld1 

Budap~tc 2 (A.A.) - Lenke cad
desinde in~a edilmektc olen bir cv yi

kllm1~tir. :iki ki~i Olmil§ ve altl ki§i 
agrr surette yaralanml§tir. 
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*llll&LIMIJr~~g 
Sekizinci Balkan oyunlar1na i§tirak 
edecek atletlerimiz bugiin gidiyorlar 
En bUyUk favorilerimiz Polad, lrfan, 

Veysi, Melih, Galip ve Faiktir 

I 

~imdiye kadar yapdan Balkan oyunlarfllda en fazla muvaflak olan talammuz 1933 de Atinada 63 puvanla fi~iincii 
plm~tu. i~e bu talanu ~kit eden atletleri o zamanki reisleri Biirhan Felek ve antren.Orleri lbrahlmle birlikte tesb" 

eden ~k Jaymetll blr hattra 

Tilrk atletlert BUkre§te yap1lacak O

lan sekizinci Balkan oyunlanna 13ti
rak etmek ilzere bugiin saat 14 de Ro
manya vapurile hareket etmektedirler. 
Evvelce de yazd1gmuz gibi ka!ile yir
mi atlet ve atletizm !ederasyonu reisl 
Vildan ~irle antrenor Ratkaydan iba
ret olmak tizere iki idnrecidcn mil
rekebtir. 

Bu seneki milsabakalara Yugoslav
lann i§tirak etmemeleri bir ~ok yar~
lann hcyecan ve klymetini dti§i.irrnek
tedir. Bunu nazar1 itibare alan Ru
menler Yugoslavlarm da Bi.ikre§e gel
melerini temin etmek ilzere bir ka~ 
giinden beri yiiksek makamll devlet 
,~_..___....._...._.iiiaiiiiii_._., 

Sekizinci Balkan oyun
lann1n program1 

Sekizinci defa olmak uzere pa
zar g\inu Bilk~te b~hyacak 
olan Balkan atletizm ~piyona
smm ii~ gilnli.ik program1 ~u ~e
kilde tesbit cdilmi~tir: 

Birincl giin, 5 eyHil pazar: 

1 - Resmi ge~id, and t~me ye 
bayrak merasimi. 

2 - l 00 metre se~me. 
3 - Uzun atlama. 
4 - 800 metre final. 
5 - Ci.rlt atma. 
6 - 100 metre final. 
7 - 4 X 400 bayrak. 

ikinci giin, 8 eylftl ~~mba: 
1 --. 200 metre se~mc. 
2 - 400 metre mania. 
3 - Serbest disk. 
4 - 1500 metre. 
5 - Yilksek atlama. 
6 - 200 l!letre final. 
7 - 10000 metre. 
8 - Qeki~ atma. 
9 - 400 mania final. 
IO-Balkan bayrak: 1oox2oox 

400X800 
V~iincii giin, 12 cylUI azar: 
1-Maraton. 
2 - Smkla atlama. 
3 ~ 400 metre se~me 
4 - Gulle atma. 
5 - 110 mania se~mt 
6 - fl~ adlm se~me. 
7 - 5000 metre. 
8 - Yunan disld. 
9 - 400 metre final. 

10 - 110 mania final. 
11 - 4 100 bayrak. 
12 - Mtikafat tevzil. 

adamlan vasitasile siyasi te§ebbil.sle-1 
re giri§mi§lerse de hentiz blr netice el
de etrnek kabil olamailll§tu'. Bizce Yu
goslavlar da bu miisabakalara i§tirak 
edeceklerdir. Ayni vaziyet 1933 de Yu
goslavlarla bizim a.ranuzda olmu§tU. 

0 sene Balkan oyunlan Zagrebcle 
yapllmakta id!. Biz iyi vaziyette olma
chg1m1zi ileri silrerek mi.isabakalara 
giremiyecegtmizi bildirml§tik. Fakat 
Yugoslavlar hiikumetimize miiracaat 
ederek i§tirakimizi mecburi ~lar
d1. Bu sene de Rumenlerin Yugoslav
lara knr§1 ayni vaziyeti ihdas edccek
lcrini tahmin ediyoruz. Fakat her~
ye ragmen gene i~tirak etmiyeblllrler. 

Yugoslavlar da .i§tirak ederlerse bu 
seneki §ampiyona ~etin milcadelelere 
sahne olacak ve bi.iyilk bir ihtimalle 
bir ~k Balkan rekorlan yenilecektir. 
Aksi takdirde, yani Yugoslavlar i§ti
rak ctmernekte israr ederlerse Yunan 
atletleri bir ~ok milsabakalarda ra
kipsiz kalacaklarmdan derecelerde d.0.
~ olacakt1r. 

Bizim bu sene en fazla fimid var ol
dugum uz dereceler gene her zamanki 
gibi ytiksek atlama, 110 maniah ve 
giillededfr. Polad bu mevsim rnunta
zaman 1.80 atlachgi l1tin Balkanlann 
en kuvvetli atlayic1s1 olarak gosteril
mcktedir. iyi bir giinilndc oldugu tak
dirde bize kolayllkla blr §8.mpiyonluk 
kazand1racaktir. Bundan b~ka il~ 

adlmda da kendisine btiytik bir funid 
baglad1(;'lm1z Polad bu yan§da da bir 
ka~ puvan kazanacaktir. Yalruz bir 
milddet evvel ayaguun zedelendigini 
ve henilz tam manasile §if a yap ola
mad1gm1 duydugumuz Poladm 5 ey
Hile kadar iyile§mesini biltiln kalbi
mizle bekliyoruz. Poladdan sonra bu 
sene A vrupa memleketlerindc ve A
merikada g\illede iyi dereceler yapan 
ve 14 metreden fazla bir mesafe tutan 
irfan en bilyfik favorimizdir. Yugos
lav Kovac;evic;le c;eki~ecek olan irfan 
hi~ olmazsa blr ikincilik alacaktir, 
almalld1r. 

Bundan sonra s1rasile diskte Veys! 
· 110 da Faik, silrat ko~ularmda Raif 

ve futbolci.i Melih, yarim muka'vemet 
k~ularmda da Galiple Receb de
recele1ini buytik heyecanla bekllyecc
gimiz atletlerdir. Bu sene ilk defa i§
tirak cdecegimiz maraton yan§mda 
gene; atletlerimlzden ibrahimle ~ev
kinin ne dercce mu vaf f ak olacaklan 
merakla beklenmektedir. 

~imdilik atletlerirnizc muvaffaki
yetlcr diler ve yan§lanru yaparkcn 
memleket heyecanile ko§makla bera
ber bunu if rat bir dereccye vardlrarak 

emosyone olmamalanru tavsiye ede
riz. 

Biikrete ben de gidiyorum 
Biikre§ oyunlanru okuyucularuna 

en iyi bir i;;ekllde ve en erken blldlr
mek i.izere bugiln ben de kafile lle 
birlikte Romanyaya hareket ecHyorum. 
Tele!on ve telgrafla verecegim habcr
lerle bcraber en bol ve en hareketli 
resimleri gondermege ~cagun. 

Yazilanrm okurken benimle beraber 
y~an ta icinden takibet~ olacak
Simz. Bu scne arkadR§lanm yiizfunu
zii gilldfirebilecekler mi? Belki .. 

§imdilik biiyilk bir istihfam? .. 

Atlet 

Balkan futbol samoi
yonas1nda ilk mac 

J 

Tiirkiye - Romanya 
lei t~rin ay1 i~inde Bilkr~te b~-

11yacak olan Balkan futbol ~am
piyonasma Yunan ve Yugoslav 
ekiplerinin i~tillB.k etmiyecekleri 
katiyetle tesbit edildigi i~in geri 
ka}an ii~ ekip arasmda cekllen 
kuraya gore fikistiir ~u ~ekli al
~tir. 

Birincl mac 3 birincite¢n 

Tiirkiye • Romanya 
:ikinci mac; 7 blrtncite¢n: 

Tiirkiye • Bulgaristan 
Ugi.incii mac; 10 birtnclte~: 

Romanya • Bulgaristan 
Yunanlllar te~n aymda tutbol 

mevslmine heniiz b~hyacaklanru 
ileri siirerek maclann bir ay gert 
birak1lmas1ru istemi~erse de bu 
teklifleli kabul edilme~. Bu
nun uzerine Yunan futbol !ede
rasyonu tarafmdan Bi.ikr~e gon
derilen blr mektupta Yunanhla
nn bu seneki ~amplyonaya gire
miyecekleri bildi~tir. 

Yugoslavlara gelince, onlar ote
dcnbcri Merkezi Avrupa maclan-

1 na. fazla ehemmiyet vcrdikleri l~h1 
Balkan l?ampiyonasmn ginnlyor
lar, bu sene de girmiyecekler. 

Rumen milli takuru cyliU ayt 

iclnde Belgrac!a gidcrck Yugoslav 
talomile bir hazirhk mac1 yapa
caktir. 

Bw1dan b~a Macarlstanda 
da lld ma~ yapacak olan Rumen 
talmru te¢ne kadar tam fonnuna 
girmU; bir vaz!yette olacnktlr. 

\ii- I 
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Kar1s1 ve sevgilisi 
Yazan: NECDET RO~TO 

-1-
Bir sedye. .. icmde bir de1ikan11 ... 
Yilziinde bereler ... Yanl~ alm .. . 
GOmlegl klpklztl... GOgsU a~ .. . 
Boynuna yaradan kanlar sac1lml§ ... 
Stizillmil§ gooleri .. ~lliru~ agzi ... 
Derlnden nelesler allyor bazi ... 
Ba§mda ka~m~ sac1 karuna ... 
Kollan sarloyor 1ld yanma. •• 
Besbelll olilmle gozgoze gelm~, 
Ugr8.§ml§, eceli giiclilkle celmi§ ... 
Ne mutlu .. gelmemi§ omriinfin sonu ... 
Sedyede ta§lyor iki gen~ onu ... 

-2-
F4ikte duyuldu aci bir enin; 
Kap1Sl a¢ch «hast.a evh nin, 
Adamlar sedyeyi i~ soktu! .. 
Doktorlar atllcb, hie vakit yoktu, 
Alchlar bir ecza kokan salona, 
Ba§hekim b~ach operasyona!.. 
Bir korkune kazala kafatasmdan, 
Yuziinden, almnm tam ortasmdan, 
Zavalll gen~ adam yaralnmm§tl, 
~ab1, gOmlegi parala.nmI§tll .. • GOrdugcl bir siirli b1caJttan yildI, 
Eczayi kokladl, sonra baytlchl.. 
Dumaru tiltiiyor §imdi kanlarm, 
Ellert i§liyor asistanlannl .. 
Bir b1cak kemige ediyor temas. .. 
Bir ezik daman kesiyor makas. .. 
Salonda var yalmz ccpensn lerin sesi; 
Fen b~tan yap1yor insan govdesil.. 

_g_ 

Yarah yatiyor §imdi yatakta, 
Aytl~... Yav~ca sayiklamakta: 
-«Sabahat .. sucumu a!fet, Sabahat ... 
ui§Iedim ben sana kal"§l kabahatl .. • 
Gene adam yatakta boyle inliyor, 
Bekliyen b1r doktor onu dinllyorl .• 
Bir ara bii.sbutiln kendine geldi, 
Doktora hitaben sesi ylikseldi: 
-«Buradan belk1 de oHi clkanm, 
c1Qagmn .. gelmell yaruma kanml .. 
c1Sargilar kapatml.§, gormuyor g0ziim, 
«F'akat var kanma bir ild s6zilm, 
a<;agmn ... » 

Gene sustu, bltti nef esi; 
O zaman duyuldu bir ayak sesi: 
Odaya bir kadm gird! telA§Il; 
Elleri titrtyor, gOzleri YR§h, 
Yiizti sapsanych, fakat gtizeldil .. 

«Asistan» seslendi: 
-< Kanmz geldil ,.)) 

Gene kadm hastaya bakt1 matemle, 
Yatagm yanma ~ekti iskernle, 
Hastarun susmasi onu korkuttu, 
Gogstinii dinledi, elini tuttu!.. 
O zaman yarah b~lach .sOze: 
- Sabahat!. Gelirsek bir gun yiizyflze, 
Su~umdan utarup luzaracag-Im!.. 
Sen ki hem ~imsin, hem derd ortagirn; 
Ar~ sanarak su~wnu dinle, 
Affet .•. E§ olalun sonra seninle! .. 
Sabahatl .. SOyleyim derdimi, nedir: 
Haberin olmadan, iki senedir 
Kottiye kullanchm itimadlill, 
Sen varken, sevmi~tim ba§ka kachrul .• 
Bu «Liisi» achnda bir Museviydl, 
Her ak§arn gittigim onun eviydil.. 
Ben senin a§klnda sona ermi§tim, 
Usamru§, Liisiye goniil vermi§tim! .• 
Sevgisiz ya§amak bence ellmdi, 
Sen yalmz kanmdm, o sevgilimdi ! •• 
Bak kal'§l kar§iya geld.im ohimle, 
Sabahat! .. Dam§tirn demin gonliimle, 
Sevdil:rfm kimscyi gormek istcdim. 
Doktoi:a: ((Karimi c;agmn!» dedim .•• 
Olilrken aramr sevilcn kimse, 
Bak seni ozledi benirn knlbimse! .. 
Demek benim gonliim tek seni se~, 
A§km yiire&rffnde gizli alevmi~: 
I~g1 bu anda ~iktJ meydanal .. 
Sabahatl .. Sucumu soyledim sana, 
Bag1§la, gelmeli derdimin sonu, 
Seni seviyorum, biraktim onul.. 

-4-
Hiddetten buyi.imi.i§ siyah gozleri, 
gen~ kadm dinledi biitiin .sOzleril .. 
Yerinden f11'1ad.I, yi.izu sapsan. 
Hi~ cevap vermeden c;lkti d~nl .. 
Bu 1¢ sahnede bulunan doktor 
Bakt1 kl karlSl klzmI§ gidiyor, 
Beyninde bir isyan ri.izgan esU, 
Sitemle kadnun yolunu kesti: 
-Hastaya cdiniz bir pares. insat; 
HO§ goriin, sucunu ctti itiraf l .. 

Kadlnl biisbiittin hiddet bG.ri.idii, 
fiunlan s0yleyip lnzla ytiriidil: 
- Onun vazgec;tigi sevgilisiyim, 
Kansl Sabahat dcgil, Uisiyiml.. 

lzmirde gUrbUz eocuk mUsabakas1 

Giirbiiz ~cuk miisabakasmda blrincillgi kazanan ~ocuklar hediyelerite berabet 

fzmir (~) - Fuar mfinase
betile izmir ~ocuk csirgeme kurumu 
tarafmdan bir giirbtiz cocuk milsa
bakasi tertip edil~. 

27 Agustos ak~rm yaptlan mfi.sa
bakaya blr cok aileler cocuklanru 
get~erdi. M\lsabaka ~ok alAkah 
olmu~. gazinoda toplanan kalabahk 
halk, gilrbiiz ve n~eli yavrulannuzi 
alk1~lruru~tu'. 

Hakcm hcyeti; kurum b~am -nr. 
B. Sarni Sallh, Ziraat banka.sJ. karn
blyo ~efi B. Mitattan te~kkfil et
m~tl. <;ocuk doktoru B. Srunl Sallh, 

Jerden Ta.'}kln Demir, dokuz y~mdald
neden ge~irdikten sonra derecelerini 
tesbit etm~ ve sonra netice ilful olun
mu~tur. 

iki Y8..'}lndak1 cocuklartlan Re~it 
Bi.roll birincl, fi~ y~daki cocuklar
dan Gtingor birtncl, Semiramis ikin-
c1, dt>rt y~dakl eocuklardan Sq~ 
za.n Maltas b1rlncl, sek1z y~dakf
mtlsabakaya g1ren ~ocuklan muayQ-

lerden_. Ayhan Ta.yman b1r1nc1 ve on 
y~dakilcrden Aslan Udnci gel.m1f
lerdir. 

iyi derece alan ~uklara kunull 
tarafmdan muhtellt hediyeler veril
mi~tir. 

Yenl yet~cek neslln gfu:biiz yet~
tirilmesini t~vik :ma.ksadile yap1lail 
milsabakaya pek az ~ocuk i~tirruc et
tirll~tir. 

Gelecek y1l yaptlacak mi.isabakaye. 
yilzlerce aile yavrulannm i~tird.ldni 
temin i~in tedbirler almacakt).f. 

Utaklilar kurtuluf bayram1n1 

tezahiiratla kutlad1lar 
U§ak 1 (A.A.) - U~ak bugiin 15 in

ci kurtul~ bayrarmm y~cb. PrOg
ram mucibiqce §ehre ordu ~e askerter 
girdiler. Bu sevin~li g'(ine bfitun ha.llC 
i§tirak etti. Kurtulu§ gilnu hakkJnda. 
muhtelif hatipler tarafmdan seyle'V'
ler verildi ve gece de biiytik fen er ala.Y· 
Ian tertip edildi. -----
Biikre§e giden tayyare diill 

dondii • 
Tiirk Tarih Tcdkik kurumu asba§k~ 

m bayan Af etl Bilkre§e gotilren taY"' 
ya.re dtin YC§ilkoye donmil§tfir. TBY# 
yare Bilkre§ten saat 14 de ~· 
16.30 da Ye~ilkoye iruni§t1r. 
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Kuzu gi"bi sakin, sessiz, kendi ha· 
linde bir ahbab1m vardlr: ~akir ..• 
~bgi ~rkette arkada~lan bu c;o· 
cu~a neler yapmazlar, neler... ~ir· 
ketteki arkadru;;Iarmm en biiyuk eg· 
lenceleri bizim :;;akire muziplik yap· 
Jnak, onu c;ileden c;lkarmakhr. Bic;a· 
re ~akir de bunla11n hepsine taham· 
Intl! eder. 

Gec;en giin bizim $akire Koprii iis· 
llinde rasgeldim. Sevinc; ic;inde idi. 
Ne~fnden etekleri zil c;ahyordu. Onu 
hie; bir zaman bu derece ne~eli gor· 
lnedig!m ic;in sordum: 

-Ne o ~ir? . .. 
Sevinc;li sevinc;ll gillerek: 
- Sorma, dedi, bizim ru~kad~lara 

tiyle bir oyun oynad1m ki biitiin inti· 
ka.num1 ald.Im. $imdiye kadar bana 
Japbklan biltiin muzipliklerin act· 
BllU c;1kardrm. Mahvettim onlan ..• 
Bir daha bana dokunamazlar. 

- Aman anlat, yahu! 
ltaye ayni vapurla danecektik. Gii· 

'terteye yerle~p sigaralanmlZl yak· 
tiktan sonra $akir anlatmaga b~lad.I: 

- Bizimkilerin bana hergiin oy· 
tlad1klar1 oyunlan bilirsin ... Birader, 
bir sab1r, iki sab1r, ilc; sab1r... Arhk 
~urama geldi, tahammillilm tiiken· 
di ... i~te tam bu e~alarda ge~en giin 
~tr hafta geceli giindiizlil ~ah~p yaz· 
~gim raporumu saklamazlar mt? 
:Ara11m aranm yok ... Kime sorsam: 

- Benne bileyim ... Senin raporu· 
:nun bek~isi degilim ya ... di ye gill Um· 
semezier mi? 

l3akttm olacak gibi degil, kan tepe
lne c,;1klI. $unlann hepsine birdcn 
lnfith~ bir muziplik yapmaga karar 
~erdim. Onlara oyle bir oyun oyna· 
Yacaktim ki bir daha bana muziplik 
Yapmamaga yemin edeceklerdi. 

Hemen yava~ yav~ ka~mvermi~im 
glbi gayrl tabii bir hal ald.Im: 

- Raporl. .. Rapor!. .. Neredesfn?. 
Rapor, rapor! ... Ncredesin? ... 

Diye odruun ic;inde fir donmege 
b~lad1m. Onlar hayretler j~inde ba· 
:na bakJ.yorlard1. GOzleri korh-u ile 
a~1lm1~b. Ben onJru·m korkmaga b~· 
ladtgm1 gorilnce 1~ bilsbi.itlin azitt1m 
Ve: 

- Ey rapor, semaiann ka~mci ka· 
hna u~t\ln? ... 

Diyerek masamm ilstilnde bir tak
lak atttm. 
Arkad~a tela~ i~inde k~elerine 

bUziiidiller. Biri kap1dan s1v1smak is· 
tiyordu. Hemen anlad1m. K~~up ka· 
P1yi kilitJedim. Anahtanm cebime 
atarak. bir vecize sa vu rd urn: 
- Kimse fu~an c,;1kamaz ... Kapmm 

6niine ispanyalt asi general Franko 
gelmi~ ... Yanmda da piyes muharriri 
F$ekispir var ... Kimse dt~an ~1kamazt 
Arkad~anm art1k biiyi1k bi.I" te
~ di.i~mli~lerdi. Bili yan1ma yak· 
~I: 

- ~akircigim, f?akircigim... Sakin 
Ol karde~im ... Bak 11iporun burada ... 

Diye raporumu bana uzattl. Ben 
heinen r:aporu kapbm: 
- Ben bu raporu yemege, yutmaga 

!nee bu rum... Rapor yemek insamn 
•ex appelini arbnrm1~ ... Ben mecbu
rum bu raporu yutmaga ... 

Diyerek, raporu sanki yutacakm1· 
'1m gibi bir hal ald1m. Bizim c:ocuk
lar, benim saklanan rapor yi.izilnden 
adamak1lb ~1ld1rd1gima kani olmu~
lard1. $imdi aralann:Ia birbirlerinc 
~byorlard1: 

- Ben sana demedim mi raporu 
lak!ama diye ... I~te ~ocuk ~1ld.Ird1. .. 

- Kabahat bende mi yalm? .. . Ra
Poru hepimiz saklad1k. Onun delir
lnesinden heprmiz mesulilz. 

~en bunlan i~itince yalanc1ktan 
lnuthi~ bir hiddet gosterdim: 
b - Ne? Ne?. .. Ben ~tld1rd11n mt? 
~en mi d 1· a· '> H h Be e ir 1m.... ~. a~a .. . 

n Mazhar Osmandan da akllhyim. 
Arkad~ar beni zaptetmege c;al1· 

'1Yorlard1: 
M - Aktlhsm kar.de~im. .. Vallah1 

azhar Osmandan da aktllISm ... 
Elimdeki raporu tekrar &.gzima go- · 

ttlruum: 

-, Yutacagun, ben bunu ... 
Onl~ s1ktnti i~nde, almlannda 

leblebi bilyi.iklilgtinde ter taneleri 
ben· • 1 zaptetmege ~al1~1yorlardi: · 
bo - Vazgec;. ·· Vazge~ fiiakir ... Mideni 

zarsm ... 
Raporu bilyiik bir itina ile katla· 

YIP cebime yerlc~tirdikten sonra: 

- Eve gidince bunu sofrada yuta· 
cag-im ... dedim. 

fi!imdi Slra ~ocuklardan intikam al· 
maga gelmi~ti. Bana ~ok musallat 
olan bir Necib vardir. Bu (;Ocugun 
ktlJ.b1kllgi pek me!?hurdur. Ktllb1kl1· 
gma bakmaz da kalkar bana muzip. 
Uk yapar ... 

Beu de evvela i~e ondan ba~lad1m. 
Ve: 

- Burn ya gel Necib! ... dedim. 
Korka korka yamma geldi. Ben 

sert sert bagird1m: 
- <;lkar ayakkab1lanrM. 
Hayretle yiizilme bakh ve mini· 

dand1: 
- Aman ~aldrcigim, karde~im ! ..• 
- Sana ~1kar diyorum! 
Diyerek sanki iistilne yilriiyormu

~m gibi bir hal yaphm. 
- Peki c;1kanyorum ... 
Diyerek ayakkab1lannt ~1kard1. 

Pencereyi R!ttlm: 
- $imdi at ~u ayakkab1lan Goka

ga ... Sana bu ayakk1b1lar yak1~maz. 
Necib sahiden ~1ld.Iracakb: 
- Aman f?akircigim, vazge~ ... 

Ayakkab1lanm1 sokaga atarsam, b~· 
kast da ahrsa eve ne cevab veririm. 
Sonra eve nas1l gide1im... Bir ba~lm 
pabuc; bulup getirinceye .kadar ~ok 

valot ge~er, bizim bayana ne derim? 
Benim de maksad1m zaten o idi. 

Necibi geg b1rakmak, evden ona milt· 
hi;; bir z1Jgit yedlrmek nfyetinde idim. 

- At ~u ayakkab1lan soga ... 
Diye ki.ikredim. 
0 kar~1mda yalvanyordu: 
- Kuzum ~akircigim... Eve c;ok 

ge~ kalacagim... Yapma, etme, ey· 
leme .. . 

Necib hi~ bir zaman klhb1khgm1 
itiraf etmezdi. Onu soyletmek igin: 

-; Yoksa sen klhb1k m1sm? . .. diyc 
dordum: 

- K1hb1g1m' ... Vallahi k1hb1gim! ..• 
diye ellerime sar1ldi. 

- At ~ ayakkab1lan, kafam1 k1z
dirma ... 

Diyerek abld1m. Arkada~lanm Ne· 
cibe: 

- Camm onu bilsbi.iti.in k1zduma ... 
~u ayakkab1la11 at ... 

Diye israr edince, Necib ba~Jm ~a
re bulamadi. Yeni ayakkab1lanm 
pencereden ath. ~agiya baktik ... 
G1c1r giCJr ayakkab1lan bir dilencl 
alm1~ gidiyordu. Necib uzakla~an di· 
lencini11 arkasmdan bakru·ak: 

- $imdi ben eve nas1l gidecegim? 
Dlyordu. Hakikaten b~a bir ayak· 

kab1 nas1I bulacakt1? Kundurac1ya 
kadar nas1l gidecckti? ~ndisine ba~
ka bir iskarpin allp getirtse bile epey 
zaman ge~ec!ek, eve ge~ kalacakh. 
Halbuki Necibin biltiln saatleri, hat
ta dakikalar1 hesabll idi. Sonra kay
bolan ayakkab1 i~in kansma ne cevab 
verccekti? Kai1st onun hi~ bir sozilne 
inamnazd1. 

Necibden sonra, sira ~1khgile me{i· 
hur Celala geldi. Onun da kendi elile 
makasla ~1k ktravatnu lime lime kes
tirttim. Ferhadlll yiizilne sabit mli
rekple b1y1k sakal gektirdim. Sa~la
nnri son derece meraklt olan Kamu. 
ramn yamna yakla.~t1m. ~akasla 
biltiin sac;larm1 koyun ktrpar gibl 
k1rpbm. Sonra hepsine birden bir da
ha muziplik yapmayacaklanna dair 
yemin ettirdim. Ondan sonra bir 
kahkaha kopard1m vc onlara haki
kab soyledim ... Nas1l? ... Mi.ikemmel 
intikam degil mi? 

(Bir ytld1z) 
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(AK~Al\I KAPANI~ FiATLERt) 
ESDAIU ve TAHviLAT 

lstlkmzi dahlli 95.25 Tilrkiye Cum· 90,25 
1933 Ist!k- 95,25 h'.lrlyet Merkez 
rnzi Bankasi 
tJn1tiirk I 14,65 Anadolu His. 24.30 

JI II 14•40 Telefon 6,85 
JI Ill 14·40 Terkos 7,10 

Mfunessll I 38 6J 
n 41 Cimento 9,95 

: m fttlhad De~lr· 11 

1§ Bankasi ll,90 menlerl 
• hamlllne Sl ,90 ear de~!t· 

• MUessis '/5 , menlcri 

Parts 
Londra 
Nev York 
Mil~no 

Para <((et flatlerl) 
21,05,50 Sofya 

631 Prag 
78,60 Berlin 

14.,95,40 ~adrld 

Atlno. 86,60,85 Belgrnd 
Zlotl 
Pen go 
Bilk.re~ 
Moskovn 

Cenevrc 3,42,60 
Briiksel 4,67,25 
Amsterdam 1,42,70 

0,80 

63,::19,14 
22,62,25 

l,!15,92 

34,39 
~ .17,90 
3,98,10 

10G,49,7r> 
20,43;50 
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3 EylUI 937 Ouma 
Istanbul - O~le ne§rlyat1: 12,30: Plflkla 

Tilrk musiklsi, 12,50: Havadls, 13,05: Muh· 
tellf plnk ne§rlyatI, 14: SON. 

Ak§am ne§rlyat1: 18,30: Plakla dans 
muslklsl, 19,30: Rndyo fonlk komedl: Pnlav

ra, 20: Mustafa ve arkada§lar1 tarafm
dan 1:firk mus1klsl ve halk §ark1lan, 20,3U: 
Bay Orner Riza tarafmdan arabca soylev, 
2~!45: Nedime ve arkada§lan tarnfmdnn 
Tiirk musiklsl ve halk §ark1lar1 <Saat aya .. 
tl, 21,15: ORKESTRA, 22. ,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi glinUn program1. 
22,30: Pltikla sololar, opera ve operet 
pari;nlan, 23: SON. 

4 Eylfil 937 Cumartesi 
fstanbul - O~le ne§riyatJ: 12,30: Plii.k· 

la Tiirk musiklsl, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtcllt plfl.k ne§riyatI, H: SON. 

Ak§am n~riyata: Sa.at 18,30 Plftkln dan.'l 
musiklsl. 19,30 Konferans: Doktor All 
li!iikril (Vitamtnler). 20 Faruk ve arkadaQ
lar1 tarafmdan Tiirk muslktsl ve halk §ar· 
kllan. 20,30 Bay Omer Rlza tamfmdan 
Arabca &Oylev. 20,45 Semahat ve arkada§· 
lnr1 tarafmd::m Turk muslklsl ve halk §ar
k1lan. (Saat ayan). 21,15 Orkestra. 22,15 
AJans ve borsa habcrleri ve ertesi gtinUn 
pro~ram1. 22.30 PH\.kla sololar, opera ve 
opcret par~alan. 23 SON. 

16,45 te Takslm stadmdan naklen ~eh· 
• rimlze gelen ingUiz filosu tutbol tak1mne 

muhtellt tak1mumz ma~I. 

Buak~m 

Nobet~i eczaneler 
§i§li: Asun, Taksim, Kilr~iiyan, Fi

ruza~ada Ertu~rul, Kalyoncukullukta 
Za!lropulos, Beyo~u: ist1klfl.I cadde
sinde Galatasaray, Tiinelde Matkovlr;, 
Galata: Okc;umusa caddeslnde Yeni· 
yol, Fmd1khda Mustafa Nall Kll.Slm
pav: Mileyyed, Haskoy: Ase~. Emin· 
onti: Be§ir Kemal, Hcybcliada: Tlnlk, 
Biiyilkadn: Halk, Fatlh: ismall Jiak
k1, Karagiimriik: Ahmed Suad, Bakll'
koy: HIH\l, Sanyer: Osman Tarabva 
Yenikoy, Emlrgan, Rumellhisannctakl 
eczanclcr, Aksaray: Etem Pertev Be
§!kta§: Silleyman Receb, Fener: Eml
Uyadi, Beynzit: Kumkap1da BPlkls, 
Knd1koy: Pnzaryolunda Rlfat Mum
taz, Modnda Altladdln, Uskiidar: im· 
rahor. Kuc;Ukpazar: Hasan HuH\si, 
Samatya: Kocamustafap~ada R1d
van, Alemdar: <;cnberllta.§ta SissrJ 
Rasun, (iehremlnl: Topkap1da Nazim. 

<;ektigi 1st1rabla
r1n mes'ulii 

. kendisidir 

NEVROZiN 

K~elerini tecrilbe etmi~ olsaydl 
ona cehennem hayatt y~atan 

bu muannit b~ agnsmdan 
eser kalm1yacakb. 

NEVROZiN 
Biltiln IShrablan dindirir, ba~ ve 
di~ agnlarile ii~iltmekten mute· 
vellid agn, SlZI ve sanctlara kar~1 

bilhassa miiessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve bobrekleri yormaz 

askerlik i!?leri 
Fatih askerlik ~. Ba!jkanhgmdan: 
1 - Fntih ll~esi rmntaknsmdan olan 333 

do~urnlu efratla 936 askcrlik mccllslude 
crtcsi scncyc birak1lan cfradm son yokln· 
malarma 7 eylitl 937 giinilnde bai,ilano.cak 
ve ayin tek giinlerlnde sabah saat dokuz. 
dan o~leyc kadar devam edeccktl.r. 

2 - Eyilp llc;esl nuntnkasmdan olan ef· 
tatm son yoklamalanna 1 I. Te~rln 937 
gUniinde ba§lano.cnk ve 14 I. Te~rtn 937 
de bltmek iizere tek giinlerde yapllacaktir. 

3 - Halen tahsllde olup ta teclle tabl 
tutulacak erlerln mektep vaziyetlerl a~tk 
yaz.ilml§ veslkalarile ayin cift giinlerlnde 
o~ledcn sonra ~ubeye gelmeleri. 

l'EN1 NE~RiYAT 

YARJ:\I AY 
(62) saytl1 nushas1 t;1kmt!Jhr. 

Gnyet znrlf renkll blr kapla int~ar eden 
bu say1da miltenevvil yazi ve resimlc.c vau:
d1r. 

Sahife 9 

KUB.LAT BAN 
Y azan: lskender F. Sertelli No. 160 

F1rt1na artlnca, Mogollardan bir k1sm1 
saldan atladllar ve kudurmu$ dalga

lann koynunda bocalamaga ba$lad1lar 
Vay adas1 uzaktan gorUnUyordu 

--, Ger!ti, iki salda tutan dart yilz 
~den ibaret olan muhariplerle mil· 
him bir i~ gormek imkansizd.Ir. Fa· 
kat, Mogol askerlerinin sallarla ada· 
ya yakla~ttgiru gorilrlerse, eminim ki 
bundan ~ok lirkeceklerdir. Onlar gc
milerln hiicumundan ziynde, gogtis 
gogilse gelecek askerden korkarlar. 
Ve Mogol askerinin savrdugu palanm 
bo~a gitmiyecegini bilirler. Halbu
ld, :;;utsonun donanmasmcla Mogol 
askerl yok gibidir. Muhariplerin bir 
~ogu yerli askerlerdir. $iltso bu ytiz· 
den adalara asker «;1karamam1~tir. 
Denlzden yap1lan ok yagmuru ise, 
onlarm s1gmd1g1 kaynhklara ~arp1p 
erimcktedir. Asileri ancak, karaya 
~1kacak askerJer y1ldirabilir. 

Diyordu. General Lfyonun iddia
Sl ve miltalaalan bo~ degildi. O Mer 
gol ask(1ini de, (Yay) adalan s~..kin
lerini de ~ok iyi tamyan bir kuman
dandi. 

General Liyo kendi hesabma, bu 
iki zabitin kuracla lmzam~ma gok se· 
vinmi~ti. 

Ozkan 'la Kilc;ilk Timur o sabah ha· 
ztrlanan sallara bindiler. Yelkenler 
gerildi. 

Mogol muharibleri: 
<- Ya Ollim, ya zafer! ... > 

Diye bagin~1yorlard1. 
Her iki salm da ortasmda yiiksek 

birer direk vard1. Yelkenler kat kat 
bu direklere gerilmi~tl. 

Sala dtimen vazifesini goren bl\ytik 
blr kalas uzatm1{llardi. Kalas arka 
tarafta bagh idi. Diimeni dart ki~i 

idare ediyordu. Direklerin dibinde za. 
bitlere oturma yerleri aynlm1~ti. 

Sallara denizden ve liizgardan an
J1yan birer kaptan da sec;ilmi?iti. 

Direklerin tepesinde Mogol donan· 
malanna aid iki bayrak sallamyordu. 

Bu bayraklar iic; ko?eli olup, bir ko- , 
~si diger iki ko~esinden iic; misli 
uzundu. Geni~ tarafmda bir kargi ve 
bir kartal resmi vard1. 

Bayan bahadirle, general Liyo ve 
bir ~ok zabitler bu iki heybetli Mogol 
sefinesini sahilden ugurlad.Ilar. 

Sallann etrafma yelken bezle1i ge
rerck dart i;evresini s1k1ca sarm1~-
1ard1. · 

Mogol denizcllcri ne~e ve sevinc; 
i~inde bagin~1yorlard1: 

- <;ok yakmda asile1i tepelcyip 
donecegiz . .. 

Sallar uzakl~rken: 
-Ya~n ordu ... 
-, Y~sm Ulu Hakan ... 
Sadalan Kanton sahilJerinde akis

ler yap1yordu. 
Kant.on sahilleri yerlilerle dol

mu~tu. 

SallarJa asker gondermek kimscnfn 
hatmna gelmemi?ti. 

Bu cgarip sefinele1"> 1 icad eden 
Kubilfi.y hanm zckasma yalmz Kan
tonlular degil, oradaki Japonlar da 
hayran olmu~larch. 

Japonlann gaye ve maksadlar1 bel
liydi: Yay adalanna giden Mogol dcr 
nanmasm1 uzakJarda me~gul ederek, 
asllere biraz daha kuvvetlenmek f1r
satm1 vermek. 

Bu zaman zarfmda Kubilay daha 
f azla beklemege lilzum go rm eden 
- Belki de • donlip gidecekti. 
Me~ur Japon sihirbazmm boynu 

vurulduktan sonra, Japonlarm bumu 
kmlmam1~ degildi. Arhk onlar da 
yerliler gibi, kendi mahalleJerinden 
bir Mogol zabiti gec;erken ycrlere ya· 
tip seH'lmlayorlard1. 

Kubllay, Bayan bahadirin devamh 
1srarla11na ragmen, Japon mahalle
slni at~lemcge lilzum gormiyordu. 
Hakanm fikrl ~ idi: 

- Onlan imha etmek bir iki saat· 
lik bir i~tir. M.ahallenin iki agzm1 
askerle ku~abp ate~e veririz. Hepsi 
telef olur. Fakat, maksad onlan telef 
etmek degil, onlann bizim aleyhimlz
de neler yapmak istediklerini anJa
mak, ona gore tedbir almaktir. 

Kubllay her hadise kar~1stnda ~ok 
esaslt tedbirler almasm1 bilirdi. Onun 
i~in dmha> en sonra tatbik edilecek 

tedbirlerden biri idi. 
Kubilay Han: 
- Bir f erdi veya bir ziimreyi imha 

etmeldc, dikir> leri oldi.irmek imkfm· 
s1zdir. 

Derdi ve: ,Japonlarda, Mogol sal· 
tanatim ylkmak fikrl y~yorsa, her 
~eyde11 once onlarm kafalanndan bu 
dil~iinceyi silip atmal1y1z! > fiklini 
ileri siirerdi. 

• •• 
«Ozkan» la «Kii~iik Timur» 

deniz ortas1nda •. 
0 giin, ak~a kadar, dalgalann 

ustiinde boca1Iyai11k ilerlediler. 
Deniz gittik~e co~yor, dalgalar 

birbirinin ilstilne devlilerek, kabar· 
dtki;a. kabanyordu. 

Ozkanm salmda bannmak kabil 
degildi. Birbirine baglanan odunlann 
bir k1sm1 gozillmi.i~ ve iistilndeki agir. 
hk !azla ge1diginden batmak tehlike. 
si yiiz gostenni~ti. 

Bir arahk tehlike o kadar biiyii· 
mli~tli ki .. Ozkan askerlere: 

- i~inizden be~ on ki~iyi (Kilc;ilk 
Timur) un saline vereccgim. 

Demege mecbur olmu~tu. 
Boru ile hadiseyi Timura bildirdi

ler. 
Timur ~u cevab1 verdi: 
c- Dizlerimize kadar su ic;indeyiz. 

Dalgalann ustimde durmak imkam 
yoktur. i~inizde yiizmek bilenler su· 
ya atilsmlar ve salm etrafmdaki 
odunlara sanlsinlar. Size ba~ka tlir
lii yard1m edemeyiz.» 

Ozkamn salmdaki iki ytiz muha1ib 
arasmda otuz dort ki~i yiizme biliyor· 
du. Bunlar derhal ~zkana: 

- Merak etme! dediler. Biz denize 
ahhyoruz. Yiizerek Timurun salma 
gideriz. 

Fedakar Mogol denizcllerl bunu 
soyler soylemez birer birer denize at. 
lamaga ba~amt~ard1. 

Bereket versin ki hava s1cakb. Su· 
lar kaynam1~ gibi idi. Denize athyan 
muharipler i.i~ilmiiyorlard1. 

$imdi, co~n dalgalann koynun· 
da f1rtmalarla boMan kahraman 
Mogol askerleri canlanm kurtarmak 
icin dalgalan kula!;byarak Timurun 
salma dogru yiiziiyorlard.I. 

Ozkamn sah tehlikeyi atlatm1~1. 
Otuz dort ki~n birden eksilmesl, 

sahn milvazenesini az!tok tcmin ct. 
mi~ buJunuyordu. Batmak ibtimall 
kalmam1~tJ. Zaten odunlann batma· 
sma imkan da yoktu. Fakat, salm 
dagilma tehlikesi her zaman mev· 
cuttu. Ozkan, yukan kalkan kISmm 
odunlanm tekrar birbirine baglattt. 
Deniz i~inde yiizer gibi gidiyorlard1. 
Rlizgar o kadar ~iddetli esiyordu ki, 
yelkcnJerden bir ktsm1 pat1am1~ ve de· 
linmi~ti. 

Sallar, buna ragmen, y1ld111m 5il· 
ratile dalgalan a~arak ilerliyorlardi. 

cKilc;lik Timur» havadan ~ok an· 
lard1: 

- Korkmaym ~ocuklar! • diye ba· 
ginyordu. - Gilne~ batar batmaz fir· 
tma di11ecek. Ve (Yay) adalarmm 
arkasma ortahk kararmadan varaca· 
g1z. Oraya va11nca dinleniriz. Oraya 
kadar di~imizi Siklp dayanahm. 

Deniz tistiinde ~1rpman otuz dart 
Mogol askerinden yirmi kadart 
«Timur> iin salma yakla~u;;lard1. 

Timur bunJarm hepsinc bb·cr ip 
uzattI ve iplerin ucunu sala baglad1: 

- Sizi salm iistilne alamayiz. Biz 
de tehlike ic;indeyiz. Kenarlara tutu
nup bizi takib ediniz. 

iplere san'lan askerler bu sureUe 
canlanm kurtarn11~ard1. 

Se\i11iyorlard1. 
Fakat geride kalan on dart asker, 

dalgalann arasmda korkun~ bir akl· 
bete ugramaktan kurtulamaullar. 

Boguldular. 
ozkan deniz ustiinde dalgadan dnl· 

gaya ~arparak enginJere dogru gidcn 
cesedle1i gordilk~e. teessilriinden ag
l1yordu. 

iki yilz ki~inin oliimden Jmrtulmas1 
l~in on . dort kurban vcnni~ti. 

(Arkast ,·ar) 
I 

' 
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2/ 9/ 937 

FiATLAR 

ciNsi ~a~1 Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Bugday yumu§ak 
Bugday sert 
Bugdny kmlca 
Arpa 
Bakln 
Qavdar 
Kapllca 
KU§ymel 
Keten tohumu 
Yapak Anadol 
Pamuk yag-1 
Susam yn~ 

5 321 
5 12i 
5 28 
3 30 
4-
4 25 
3 2l 
7 36 
9 25 

57 20 
42 -
42 30 

GELEN 

Bu~day 
Qavdar 
Kepek 
Arp a 
Nohut 
Un 
Yapak 
M1s1r 
Tiftlk 
Yulnf 

Razmol 
Afyon 

GtDEN 

6 5 
5 30 

3 35 
4 9 
4 34 

43 20 
4~ -

308 Ton 
102 D 

45 " 68 " 77 • 
86 • 
47 • 
36t D 

17 D 

50 • 

72 Ton 
840 Kilo 

DI'S PtATLAR 

Bugday: Liverpul SM K. 
Bu~day: e1kago 4,8il D 

Bu~day: Vinlpek 5,7S It 

Arpa: Anvers 
Mis1r~ Londra 3,78 , 
Keten T.: Londra 8,03 , 
Fmd1k O.: Hamburg 94,50 • 
Fmd1k L.: Hamburg 94,50 II 

Istanbul komutanhg1 
ilanlan 

Qatalcada gosterilecek bir mahalde 
bir pavyon i~in ihale gilnil teklif edi
Ien fiat komisyonda pahall goriildii-
gtinden ihalesi tekrar kapall zarfla 
13 !Eyliil 937 paza'°tesi giinil saat 16 
da yapllacaktir. Muhammen ke§if bc
deli 30424 lira 64 kuru~tur. ~artname

si her giln ogleden evvel komisyonda 
gorillebilir. isteklilerinin 2282 lirahk 
ilk teminat makbuz veya mektuplalile 
2490 sayilI kanunun 2 ve 3 cii madde
lerinde yazill vesikalan ile bcraber !ha
le saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarmm Fmd1kl1-
da komutanbk satmalma komisyo-
nuna vermele1i. (5406) 

* Ordu s1hhi ihtiyac1 icin 1500 §i§e 
ooksijen satm almacaktlr. ihalesi aclk 
eksUtme ile 10/ EyHil/937 cuma giinil 
saat 16 da yap1lacakt1r. Muhammen 
tutan 1020 lirad1r. ~tnamesi her giln 
ogleden evvel komisyonda gorillebilir. 
isteklilerinin 77 lirallk ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber iha
le gilnii vakti muayyeninde Find1kl1da 
komutanllk satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (5407) 

,_ BE$iKTA$ 

DiK.if1 YUBDU 
Tahslllnln yiiksekllgl, idaredekl ln

tlzamlle tanmmlll en eskl blckl mekte
bld1r. 1 ve 2 senellk devrelerle 3 nyhk 
kursu vard1r. Mezunele.re musaddak 
diplomalo.r verlllr. Knyit ai;llm1~ttr. 
lstlyenlere tnllmo.t.name conderilir 

Adres: Be§lkta~ AkareUer 87 11io. 

• Be~ikta~ Akaretler 87 No. • 

BUGON 
. PANORAMA 

Bahr.esinde 

Bu mevsimi11 son 

BOyOk Silnnet dOGOnD 
Biikrefin en m~hur 

CiGAN Orkestras1 
Ayr1ca biiyiik siirpmter 

.. _11111 Tel. 41065 __ .. 

- MUHASiP ARANIYOR I 
Usuhi muznafaya ve muamel6.t1 he
sebiyeye blhakkm vaktf ve tlcaretha
nelerde tecrube gormu~ bit muhaslbe 
ihtiync vnrd1r. Tallblerln Slrkeci or
hanlye cnddesl No. 28 Sabri Arc.i'mn 
otomobll leva.z1mat1 sat!..§ ma~azasma 
murncnatlan. 

Zayi - Galatn OiimrugUnden ald1~1m 
428.334 No. ve 14/ 11/936 tarihll ve 403 lira 
19 kuru§luk makbuzu zayl ettim. Yenlsi
ni c1karacn~1mdan eskisinln hilkmil yoktut. 

K. Arl'ifan 

Zayi - 2580 numarah arabamm plakasuu 
ltaybetttm. Yenlsinl alca~mdan eskls1ntn 
de~eri yoktur. 
Kasunp~ lskeleslnde Ibrahim <;a 11.lf 

' 

AK$AM 

Devlet Bas1mevi direktorliigiinden : 
Kitabm ad1: Bask1 sayis1 Muhammen bedeli Teminat akcesi 

muvakkat 
Hendese IV 120,000 2000 Lira 666 66 

> v 80,000 1600 > 533 33 
Hesap IV 120,000 2650 > 883 33 

> v 80,000 2300 > 766 66 
Birinci y1l kitab1 '30,000 1560 > 520 00 

Yukamla ad1, miktar ve tai1mini bedellerile teminaLlan yaz1h (5) nevi 
kitabm bask! ~leri her biri ayn bir ~ olarak ac;1k eksiltmeye konulmu§tur. iha
le 15/ 9/ 1937 c;ar.$amba glinii saat 15 de Devlet Bas1mevi idare komisyonunda 
yap1lacakt1r. 1steklilerin bu kJtaplar nevinden bir okul kltabuu muvaffakiyetle 
ne§retmi~ olduklanm bildire11 belgcleri ve i§leri gostermeleri ve 2259 sayih ka
nunun ikinci maddesi muc1bince Jaz1mgelen teknik ehliyetini haiz bulunduk
lanru mahalli Ticaret odasmdan almnu~ bir mektupla ispat etmeleri Iazundir. 

~artname ve diger tafsilat Devlet Bas1mevi direktorlilgiinden almabilir. 
(5758) 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden : 
1 - ~artnamesine tnvfikan pazarhkla 2000 kilo kazein kolas1 satm alma

caktir. 
2 - Pazarhk, 20 IX 1937 tarihine rasthyan Pazartesi gUnii saat 15 de Ka

bata~ta Levaz1m ve miloaya~t §ubesindeki allm komisyonunda yap1lacaktir. 
3 - ~artna.melcr parasiz olarak her giln 50zil ge~en §Ubeden almabilir. 
4 - Tstekliler1n pazarllk ic;in tayin edllen giln ve saatte % 7,5 giivenmc 

paralariyle blrlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. <1582111 

* 1 - ~artnamesine gore pazarllkla bir adet Radyo makinesi satm alma-
cakt1r. 

2 - Pazarhk 17 IX/ 937 tarihinc rasthyan Cuma gtinil saat 16 da Kaba
t.8.§ta Levaz1m ve miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacakt1r. 

s - - isteklflerin pazarhk ii;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gilvenme 
paralariyle birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. ((582011 

* 1 - ~artname ve plam mucibince P~abahce ispirto Fabrikas1 arasmda 
yaptmlacak lullf amban binas1 kapall zarf usulile milnakasaya konulmtl§tur. 

2 - Muhammen bedeli < 25094,80•> lira ve muvakkat teminat ccl88311 lirad1r. 
3 - Eksiltme 6 IX/ 937 tarihine rasthyan paza1tesi gi.inii saat 15 de Ka

bn.ta§~a inhisarlar Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda ya
p1lacaktir. 

~ - ~artnameler d26., kui~ mukabilinde her giin inhlsarlar in§aat §U
besinden almabilir. 

5 - Milhiirlil teklif mektubu, kanuni vesaik ve r>Q 7,5 gtivenme pn.rasm1 
ihtiva edecek olan kapah zarflar eksiltme gilnil en ge~ saat 14 e kadar yukarda 
ad1 gecen komisyon b3.§kanhgma makbuz mukabilinde ve1ilmelidir. (5425) 

Istanbul Yiiksek lktisad ve Ticaret Mekt~bi 
Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret 

mektebi DirektorlUgUnden: 
Milessesemiz Tiiksek - Lise vc orta olmak iizere il~ k1Slmd1r. Ve her kisim 

derece derece devlete bagh bilumwn iktisadi ve ticari faaliyetlerle hususi i~ 
ve ticaret hayatma; Bankac1hk. Sigortac11lk ve Maliyecllik gibi kuvvetli mu
hasebe bilgisi ve iktisadi killtilr isteyen i~lere haz!l'lar. Yiiksek k1s1mda ayri~a 
d~ ticaret ve konsolosluk gibi memleket harici iktisadi faaliyetlere hazirhyau 
bir ~ube de vardrr. 

I - Yiiksck lus1m ii~ senedir. Kaydolunmak icin: 
Olgunluk imtu1anmda muvaffak olm~ lise mezunu olmak ve yahut her 

hangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. 
II - Ticaret Lisesi biri ihzari olmak iizere dort senedir. 
Kabul §Rrtlan: 
A - Orta mektep mezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun olmak. 
B T- 18 y~m1 geQkin olmamak. ' 
Dort senelik orta ticaret mekteplerinden mezun olanlar ihzari sm1!1 atl1-

yarak birinc.i. sm1fa kaydolunurlar. 
III - Orta ticaret mcktebi dort senedir. Kabul §artlan: 

A - ilk mektep rnezunu olmak. 
B - 15 ya§m1 gec;kin olmamak. 
Mektebin her ilc; kismma 15 Eylt1lden, 5 Birincite§rine kadar talebe kay

dolmlUr. Kay1t i~·in milracaat bir istida ile olur. Kayit istidasma ~ag1daki 
vesikalann baglanmas1 laznndlr. «Diploma, veya tasdikname as1Uan, ntifu:; 
ci.iz1fam, s1hhat raporu, ~· kag1dl, iyi hAI vesikas1 ve dort fotografD b3.§ka 
ml?kteplerden lid sene ayru ~m1fta kald1g1 iQin kaydl silinenler mektebin Ilse 
ve orta ticaret kismma kabul olunmazlar. < 53921> 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Yuksek Enstitiimiiztin onilndeki k1~ mevsiminde kaIOriferli blnalann 

kalOnferle, kai.Oiifer olnuynn bmalarm, kok komuril sobasile 165 gi.in miiddet
le 1s1tilma.s1 i~inin kapal1 zarf usulile miiteahhide ihalesi ilan edllmi§ti. 

2 -Tayin cdilen gunde tallp ~lkmadlg1r.1an eski §artlar icinde tekrar il!n 
olunur. 

3 - Muhammen bedeli 18000 on sekiz bin lira muvakkat teminat teklifin 
% 7,5 dur. 

4 - -;hJ.le Yiiksek Enstitii Rektorliik binasmda toplanan komisyon tara
fmdan 4/91937 tarlhine rasthyan Cumartesi giinii saat 11 de yap1lacaktrr. 

5 - 'l'cklif mektuplannm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde komisyon reisligine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hllZlI' bu
lunmalan. 

6 - Daha fazla izahat ve parasiz §artname almak isteyen1erin Enstitii 
Daire Mildtirlilgilne milracaatlan Uan olunur. n2811» cc5337)) 

Ankara Valiliginden: 
1-Eksiltmeye konulan L?: Ankara Klr§ehir yolunun 64 Ile 69 uncu kilo

metreleri arasmda yapJ.lacak tesvlyei turabiye, imalft.tl in§aiye ve §Ose in§aat1-
d1r. Ke§if bedeli (33427) lira (53) ~tur. 

2 -- Eksiltme, 6/9/1937 tarihlne mtisadif Pazartesi gilnil saat 15,5 da vilA
yet daimi enctimenl odll.Slnda kapall zarf usulile yapllacaktrr. 

3 - isteklilerin teklil mektuplanm, Ticaret odast vesikaslDl ve 2507 lira 
6 kuru§luk muvakkat teminatlarile Natia vekAletinden aldlklan 937 yllma aid 
miiteahhitllk ehliyeti fenniye ve.cr1kas1ru hamilen ikinci maddede yaZllJ. saat
ten bir saat evvelinE' kadar encilmen relsli~ine milracaatlan lftzlmd1r. 

4 - isteklller kC§if ve §artnameyi her gtln Nafta mildilrlilgunde gozden 
gecirebilirler. (2905) (5465) 

T apu Kadastro Umum miidiirliigunden: 
EIAziz ve civart arazisinde tapu tahrirl yapllnlacakt1r. 2613 sayih Kadas

tro ve Tapu tahrir kanununun 8 lnci maddeslne glire keyfiyet gayrimenlrul 
.sahlplerince de maHlm olmak ilzere ilAn olunur. cc3116» a5805» 

3 Eyhll 1937 

Yepyenl formUllerle plyasaya ~1karllan 

VENOS Kirplk sQrmesf 

VENOS Alhg1 

VEN(JS Ruju 

VENOS Kreml 

V£N0S Pudras1 

VEN (JS Briyantinl 

Kullananlar muhakkak VENUS .kadar gilzelle~Ir. 
Venus milstahzarat1 ~imdi biitiin kibar ve !?lk familyrtlann en k1ymetll ve 
itimada ~yan yegftne tuvalet miistahzarall olmu!?tur. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade l\liiessesesi. istanbul 

•............ , .... c1 Beyoglu - Tiinelb3.§1 - Yeniyol 

~~k:: ALMAN LiSESi ve Ticaret 
mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca ogrenmek i~in ih.zarl sm1f 

Derslere 9 Eyliil Pertembe Batlanacakbr. 
Kayit muamelesi 1 Eyllilden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar, 

nilfus tezkeresi. 3.§1 kag1dl, slhhat raporu, 4 fotograf ve mektep tasdikna
me veya diplomasile yap1llr. Fazla tafsilat i~in mektebe miiracaat veya 

49486 ya telefon edilmesL 

ETI BANKTAN MOHENDIS ARANIYOR 
Makine ve tesis1t ~ubemizds yah~mak uzere 

Almanca lisanina vukufu olan 

MAKiNE VEYA ELEKTRiK MUHENOiSLERi 
aranmaktadir. MOracaatlar tahriren ( Eti Bank Ankara) 

adresine yapilrnahd1r. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJI BA$ ve 

'Di$ AGRILARI - ARTRITiZM 

lnhisarlar Umum Mudurlugunden: 
imtihanla Muhakemat Amir 

ve memuru al1nacakbr. 
A -- Ta~ra te~kilatim1zda a~1k ve ar;iacak olan rnuhakemat ~ubeleri amir 

ve memurluklan 11tln untihanla rnemur almacagmdan a§agidaki evsaf ve §e-

raiti haiz olanlarm cvrak1 miisbitclerile ve il~ adet !atagraflarile birlikte 16/9 
1937 taC:hine kadar idaremiz Memurin ~ubesine milracaat etmeleri: 

1 -· Laakal orta mektep tahsilini bitirmi~ olmak. 
2. - Yirmi be§ ya~mdan ~ag1 olmamak. 
3. - Askerligini (Flli veya k1sa hizmetli) bitir~ olmak veya mueccel bu· 

Iunmak. 
4. - Siyasi haklara rnlnp ve hilsnil ahlak eshabmdan olmak, hasiyeti mu

hll bir cUri.im ve alel'itl~k ag1r hapis veya o derecede cezai miistelzim bir fiille 
mfihktim bulunmam'lk. 

5 - Sihhatli olmak, rnri hastallklara ve bedeni ve akli anzalara milptell 
olmamak. 

6. - Hukuk mezunu olup hakimlik staji ve bilfiil hakimlik yaprr.1yanlarla 
adliye rneslek mektcp1eriuaen mezun olanlar vc icra memurlugu, mtistantik
lik veya zab1t katipligi gibi vazifelerde tatbikat gonnil§ bulunanlar. 

7. - Adliye rneslek mektebi mezunu olmadlgi halde birinci maddede goste
rilen tahsut yapm1~ olmakla adliyenin muhtclif hizmetlerinde, miiddei umu
milik kalemlerlnde, zab1t k:i.tipliginde ve icra i§lerinde tatbikat gorenler. 

B. - Hukuk fakilltesinden mezun olup da bilfiil hakimlik yapm~ olanlar 
imtihana tn.bi tutulm1yarak bu gibilerin milracaatlan aynca tetkik cdilecekti.r. 

C. - imtihan 17/9 .'1~37 cuma gilnil saat 13 de Sirkecide inhisarlar memu· 
rin kursu binasmda ~ apil~caktir 

D. - imtlha11da kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine gore 51ra· 
style muhakemat amh- ve memurluklanna tayin edilerek keyfiyet adreslerine 
teblig olunacaktlr. 

E. - imtihanm mevzuu ~unlard1r: 
1. - Kara \'C D\·niz ticareLi kanunlarmm nakliyat, avarya vc hasarat ve ti· 

caret taahhtitleri. 
2. - Bor~lar kanununun umumi htiktimleri (icar teminat ve hizmet aldli

leri.) 
3. - Ce.za kanununun esaslan: (Devlet aleyhine i~lenen suclar.) 
4. - Memurin M:uhakcm§.t ve tahsili emval ve icra ve iflA.s kanunlan. 

(5823) 

I · I Istanbul beledlyesl 11anlar1 I . J 
Tenbihl Beledi 

Beledlye zab1ta talimatm~meslnin 7 inci maddesi sokaklara hi~ blr §eY 
at1lnuyacagi ve siipriintulerln madeni blrkap iclnde olarak ~op arabalanna 
verilece~ini amir bulw1masma ragmen bir r;ok diikkftnctlarm ~op kabr buiun
durm1yarak vakit vakit dlikkfinlannm ~oplerini sokaga s1lpilrdilkleri gori.il
mii§ttir. Bundan boyle ev apart1man, han, magaza ve dilkkanlarm sahip veya 
kirac1lan blr r;op kab1 bulnnduracak ve bu kaplar mutlak madent ve kapaU 
olacaktlr. Bu tenbihi belediyeye uygun harekette bulunm1yanlar belediyeye 
ahk~m1 cezaiye kanununa tev!ikat cezalandmlacaklardlr. (B.) (5837) 

I Asker'i fabrikalar i18.nlarl I: 
Km.kkale Kuvvet Santrall i~in iyi bir kaynakc1ya ihtiya~ vardtr. Yol mas· 

raflan kendisine aid olmak ilzere talip olanlarm imtihanlan yap1lmak ilZeI'6 
mezkftr Santral Mildilrliigilne milracaatlan liizumu nrui olunur. (5642) 
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Son c1kan son derece muessir 
' 

KESKIN KA$ELERi usutme, grip, nezleye ve aunraria hire birdir. Birlik ~ onluk 
kutulan vard1r. 

DOY~E LEVANT LTh"YE 
G. M. B. BAMBURG 

Doy~c Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. 0 . Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul 
Ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
istanbulda beklenen vapurlar 

OalUea vapuru 3 eyliile dogru. 
De.rindje vapuru 6 eyliile do~ru. 
!.mos vapuru 9 eylille dogru. 
Manisa vapuru H eylule dogru. 

Burgaz, Varna, Kostence, ii;ln 
limanmuzdan hareket edecek 

vnpurlar 
Derlndje vapuru 8 eylille do~ru. 
Yakmdn Hamburg, Brem, Anvers 

ve ROterdam llmanlan l~in 
hnreket edecek vapurlar 

Oalllea vapuru 6 Eylfile do~ru 
Fazla tafsilit ii;ln Galata'da Ova

ki_lnyan hamnda DOYCE LEV.LvrE 
LINYE vapur acentahtma mii.racaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Sizde bu kremden 
§a~may1n1z! 

Biittin cihanda e.lli sentdir daimA Us.. 
tiin ''e ~iz khlm1~hr. 

KREM BALSAMiN 
Bu~·iik bir bilgi ,.e uzun bir tecriibe 
rnahsulU. olarak Yiicuda getirilmi!1 
Yegane sthhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
~ohrctini siiz '\e ~rlatanllkla degil 
llhhi e\'safm1n Londra Paris, 'Berlin, 
~ev - York giirellik enstitillerinden 
Yiiilerce lm~m arasmda birincilik mii
kafatim kazann11~ oln:akla isbat et
lrti~tir. 

DIKKAT: 
KREM BAT.,SAl\liN 

Glindiiz i~in yags1z, gece i~in yagh 
l'e halis act badem kremleri olarak 
dort nc\i ' 'ard1r. 

KREI\1 BALSA1'Ii1'i 
6tedenberi tanmnn~ hususi vazola· 

l'tnda satdd1gi gibi son defa sureti 
btahsusada imal ettirdigimiz gayet 
'1k \'e beraber ta~nuya elveri~li bu· 
&usi tiipler derununda dahi sahlmak
tadu. 
Fiya~ daha ehven oldugu kadar 

Pek kullam~h ve zarif olan: 
KRE1\I BAJ,SAMiN 

'l'iipleri biitiin uevilerile tanmnu~ ec
ta, 1triyat ve tuhafiye magazalannda 
buJunur. 

1NGiLfZ KANZUK ECZANESt 
BEYOOLU - iSTANBUL 

Istanbul Levaz1m 
amirligi ilanlar1. I 

Askeri okullar i~in iki milyon dort 
l1iz yedi bin kemik kilgiik dilgme il" 
lllllyon kemik bilyiik diigme, yetmi~ 
bin kemik caket dilgmesi 10/ 9/ 1937 
Cuma gi.inil saat on be~ otuzda is
t&.nbulda Tophanede LV. A.mirligi sa
tinaima komisyonunda kapal1 zarfla 
ek:ailtmesl yap1lacaktir. Hepsinin tah
lllin bedeli on sekiz bin lark lira otuz 
~~tttr. ilk teminati bin ii~ yiiz elli 
Uc lira iki ku~tur. ~artname ve nii
llluneleli komisyonda goriilebi!ir. is
f.eklilcrin 2490 sayilt kanunun iki ve 
11cunci.i maddelerinde yazll1 belgeler
le beraber teklif mektuplanm !hale 
88.atinden blr saat evvel komisyona 
~nneleri. (88) (5486) 

Dr. iHSAN SAMi 
IFO A$1S 

Tifo ve paratifo hastahklarina tutul
hlarnak ic;in tesiri kati, muafiyeti pck 
ernin taze a~1d1r. Her eczancdc bu

lunur. Kutusu 45 kuru§tur. -

I Istanbul Harici Askeri I 
k1 taa h ilaniar1 · 

Garnizon Kilo M.uhammrm ilk temi-
tu tan natl 
Lira Lira K. 

Bursa 479000 62270 2670.25 
Mudanya 208000 27040 2028.00 
Banchrma 208000 27040 2028.00 

Bursa, Mudanya, Bandirma Garni
zonlan i~in yukanda miktarlan yazi-

Sara~hane ba~mda Horhor caddesinde 

Erkekler k1sm1: Miinir Pa~a konag1nda- K1zlar k1sm1 lie ilk k1sm1: yeni yapilan binada 

E:~~K HA YRiYE LiSELERi y~~~~~~ 
Ana - ilk - orta lise klsunlanm ha'vidlr. Fen ve edebiyat okullan vardir. ilk s1mflardan itibaren ecnebi llsan1 

mecburidir. MiinirpB.93. konag1 erkekler klsm.ma, Milnirp~a konagi kar~Slllda leyli bir liseye IAzlm ohm biltiin 
m~emiliib havi biiyiik bah~ell yeni yaptlan binada loz llsesi ile ilk klsma tahsls edilmi~tir. Klzlar klsmmda 
tedrisat tamamile aymhr. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobilsile naklolunurlar. Kayid mu
amelesine b~lamm~tir. Hergiln sabah, saat 10 dan ak~ 5 e kaclar milracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Eskl FEYZiATi 

Yat1h BOGAZiCi Li SELE R i· Yat1s1z 

11 ekmeklik un kapah zarfla 10 Eylill/ 

937 cuma gi.inii saat 17 de eksiltmeye I 
konacakt1r. Beller kilosu 13 kuru§ .he
sablyle muhammen tutarlan ilk temi
natlan yukanda yaz1l1d1r. Ug garni-
zonun unu ayi'I ayn isteklilcre ihale I K1z ve erkekler l~in ayn boliiklerde: Ana - ilk - Orta - Li~e sm1flan 
edilebilir. ilk k1S1mdan itibaren yabanct diller 

Ancak isteklilerteminat mcktuplan- Talebe kaydi i~in her r.un mektebe muracaat edllebillr. istlyenlere tarl!name gonderilir. 
nave teklif mckt• larmnda ununa i§· .. •••••••••••=•Arnatutkoy Tramvay caddesi: (:ifte Saraylar. Telefon: 36.210 •lill••••••••••• 
tirak edecekleri garnizonlann isimleri 

a~lk olarak yazmalan §artbr. ~artnamf 
580 ku~ mukabilinde Bursa askeri 
satmalma komisyonu ile Ankara ve is
tanbul levaz1m amirligi satmalma ko
misyonunda bedel mukabilinde alma
caktlr. Eksiltmeye girmek iSteyenler 
kanunun 2 ve 3 cil maddelerindcki'tas
rih edilen vesaik ile tekiif mektuplan
ru ayni giin ve saat 16 ya kadar komis
yona vereceklerdir. l{anunun 32, 34 cii 
maddelerine uygun tanzim edilmiyen 
ve kapat1lmayan teminat mektuplari
le belli saatten sonra verilen zarflar 
komisyonca kabul edilmiyecektir. 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D. No: Semti Ye mahallesi Sokagi Kap1 No. Cinsi ve Hissesi Hisseye gore 

muharnmen }$:. 

2191 Erenkoy BakkalI Sa~r kuyu- Bakkalkoy E.15 Y. 21 i~inde e~can miismiiresi 200 A~Ik 
nun ~e~c civan olan tarlanm 1/ 2 his. artbrm 

2476 Edirnekap1 kruiyei atik Ali p~a Camli~erif E. 21 Mu. Y. 46 Arsa 230 > 

2477 > > > E. 21 Mil. Y. 44 Arsa 200 > 

3400 Kurtulu~ E. Despot Arsa 650 > 
Y. Kokoroz E. ve Y. 2 

(309) (5487) 

* 26400 kilo sade yag kapah zarfla ek-

3564 Kad1koy Osmanaga E. Yogurthane 
Y. Fuat bey 

3819 "Bogazi~i Yenimahalle ikinci Baglar yolu 

59 harita 21 Arsanm 4/ 6 tiis ... 330 > 

E. 19 Mil. Arsa 100 > 

3848 Uskildar Murat reis ~a~dere caddesi E. ve Y. 214 Arsa 120 > 

3997 Haskoy Abdiisselam Yaghane E. 6 Y. 8 Kagir hanenin 1/3 his. 1200 Kapab 
zarf 

4298 UskUdar icadiye E. Kahya Serkis E. 34 Harap ah~ap hane ve 160 Ac1k 
Y. Siibyeci Y. 42 bah~enin 1/ 2 his. arttJrma 

4930 Erenkoy kor kuyu civan, Korlruyu E. ve Y. 9 Tar la 400 > 

5465 Bogazi~i Yenimahalle E. Birinci baglar E. 15 Mil. Maa bah~e ve ah~p ha- 350 > 
Y. Re~ye Y. 15 nenln 1/ 2 his. 

siltmcye konulmu§tur. Tahmin edilen 
bedel 23760 lirad1r. ilk teminati 1782 
lirad1r. Eksiltme 15/ 9 937 ~ar§amba 
giini.i saat 16 da Erzincan Tilmen sa
tmalma komisyonunda yap1lacaktir. 
~artnamesini gormck isteyenler her
giin Erzincan Tiim satmalma komisyo
nunda paraSiz ahp gorebilirler. istek
lilerin ihale gilnU Tecim ve Endilstri 
odasmda kay1tlJ bulnnduklarma dair 
vesika ibraz edeceklerdir. Artt1rma ve 
ekslltme ve ihale kanununun 32. 33. 
34 maddelerindeki esasata uygun ola
rak isteklilcrin verecekleri teklif mek
tuplan 15 Eylill 937 gar§amba giinii 
saat 15 §C kadar Erzincan Tilmen sa
tmalma komisyonuna vermi§ veya pas
ta ile gondermi§ olaCakttr.(310) (5438) 

Yukanda evsaf1 yaztll gayri menkuller on giin milddetle sa~a clk:anl~tlr. ihaleleri 15/ 91 937 tarihine dti~en 
car~amba gilnU saat 14 dedlr: Sat1~ mi.inhasrran gayrl mtibaclll bonosiledlr. 

* Tilmen Gamizonlarmm ~ag1da 
m1kdarlan yazih ceman 863 ton ek
meklik unun kapah zarfla eksiltmcsi 
15/ eyliil/ 937 ~r§amba gilnil saat 15 
de izmitte Tilmen satmalma komisyo. 
nunda yap1lacaktir. Unun beher kilo
sunun tasarlanan fiati Bolu 14 diger 
mevkiler 12 kurus 50 santimdir. U
nun tutan 11106S liradir. ilk inan
cas1 8333 hracllr. ~artnamesi istanbul, 
Ankara, Eski~ehir lcvazim amirlikle
rinde izmitte Tilmen satma1ma kc
misyonunda gortllebilir. isteklilerin 
belli gtin ve saatinde kanuni belgeler
le ve ilk inancalanm ihtiva eden ka
palI zarflanm Tilmen satmalma ko
misyonuna vermelcli. «316, «5518> 

Ekmeklik Un 

Kilo 300 izrnit 
> 196 Adapazan 
> 196 Bolu 
> 75 'l'uzla 
> 96 Gebze 

Her sabah 
daha gen~! 

863 
Yekun * Yenl blr re~ete, 

rumen klta1anmn ~ag1da mikdar- Uyurken, size 
Ian yaz1h ceman 1218 ton yula~m ka- . 

1
• 
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pall zarfla: eksiltmesi 13 eylul 937 Genclik ve Guzellik 
pazartesi gtinU saat 15 de izmitte Tti- , 
men satmalma komisyonunda yaplla
caktir. Yulafm bir kilosunun tasarla
nan fiat1 5 kuru~. tutar1 60900 lirad1r. 
1lk inancalan 4568 lirad1r. ~artnamc
sl Ankara, istanbul, Eski~ehlr Ieva
z1m Amirlikleri izmit Ttimen satmal
ma komisyonunda gorillebilir. istek
lllerin belli giln ve saatindc kanuni 
belgelerle blrlikte ilk inancalanm ih
ttva eden kapall zarflanm Tiimen ~a
tmalma komlsyonuna vermeleri. 

Yulaf 
Ton 

108 izmit 
72 Adapazan 
78 Bolu 

516 Tuzla 
444 Gebze 

1218 Ton yckfin 

c317> c5519.t 

getirir. 
Dalia taz.e, daha a~1k, daba gen(: ve 

buru~ukluklan gaip olmu!j blr cild goren
ler adeta bir mucizedir diyecelder. Filba
kika asri fcnnin yeni bir zaferidir. Viya
nadan bildirilen bu 1ayana bayrct ke§if, 
((Bioceh> tabir cdilen ve cildi ihya eden 
blr unsurdur. Bunu Yiyana tlniversitesi 
Profesorii Doktor Stejskal, kemali itlna 
ile se~ilmi~ ren~ hayvanlarda rwenmi1 
cild hiiceryelerinden istibsale mu1;affak 
olmu~tur. Bundan sonra cildinizi Biocel 
Ue besliyeblllrsiniz. Bu Blocel cevheri yal
mz (Penbe renrindeki) Tokalon kremlnde 
mcvcut oldugundan her alqam yatmaz
dan evvel knlland1f101zda siz uyurken cil
dini~ basler ve geni;l~tirir. Ber kullanan 
kadma on ya'i daba gen~ roriinmesini te
min eder. Giindiiz i~in beyaz rengindekl 
Tokalon krcmini kullanmn:. Siyah nokta
Jar1 erltir. Attk mesameleri ka11atll' ve 
cildi beyaz.Jahp ) umu~ati.r. 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Deraler 28 Eylulde ba1lar 
Tam devrcU Lise oldugu Killtilr Bakanhginca tasdik edilmi§tir. 
Tiirk~c, lngilizce, fransizca okunur. Ticaret dersleri varchr. 

Leyll iicret 230 lira, neharl iicret 50 llrac:br. 
Kayit muamelesi yap11maktadlr. 

Vi~OZA PAT I 
Antiviriisle tedavi 

Kan c;1banlan, el ~e ayak parmaklarinm aras1ndaki kq1nblar, 
dolama, meme iltibab1 ve ~tlaklar, flegmonlar, yanaklar, brq 

yaralan, ergenlilder, koltuk altl ~1banlan. 

T edavlsini en erken v1 en a min blr 1urett1 temin eder. 
~ark ispen~lyarl LAboratuvar1, ISTANBUL 

KIZILAT 
HASTABAKICI HEM6iRELER 

Okula. Dlrektlrltttl•tJ•• 1 

Yeni der1 yilma haz1rlanmaktad1r. Okul geceli ve 
paraaizchr. Okul, gen~ bayanlann haatabalac1 ve ziya
ret~i hem1ire yeti1erek, hastanelerde Ye umumi 11bbat
le al&kadar olan miieaaeaelerde ~h§malar1na mabaua
tur. 

Tahail miiddeti ii~ yilchr. Tecrik ve pratiktir. Dera
ler husuai do1'tor profeaorler ve muall::nler tarafmclan 
verilir. 

lsteklilerin Ori ahllkh ve uhhatli ve en az orta tah
aili bitirq.iit ohn•lar1 tartbr. Diger §artlar1m1zla fazla 
izahat l~ln yazi Ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda 
Haaetd caddeainde Okul Direktorliigune miiracaat edil
mesi. 15 eylul 1937 den sonra miiracaatler kabul edil
miyecektir. 
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HA 
Yags1z kar ve ac1hadem ve ,-arlDI. ,-ath 

gtlndilz ve ge9e ve denl• Jr.remlerlle 

.. 

ACIBADEM YAGI 
KREMi 

c;illeri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dunyan1n 
en son icad1 kremdir, ihtiyarlart gen~le~tirir, 

gen~leri giizelle~tirir. 
H SAN ismine ''e markasma dikkat. 

c: SUADIYE PLAJI J 
BU AK$AM 

B1MEN SEN ve arkada~lar1 KONSERI 

TAKSiM BAHCESi 
YUNAN OPERETi 
Z A Z A B i R L A N T i ve A R K A D A $ L A R I 

Resmi kiip.d §ererinc hu ak$am: 

SERGUZE$T 
a Perde Amerikan opereti 

BE~iR KEMAL-HAHMUT CEVAT 
ECZANlai 

lllKCCI 

' Beyoglunda ' 
Parmakkap1, <;ukur~c~mede No. 7 

GOndOz/O ve yartm 
/ey/f 

SENT POLSERi 
K1z Ilk ve Orta Okulu 

ihzari s1n1flarr vardJr 
Hergiin saat 8 den 11 c kadar 

kay1t muamelesi yap11ar. 

A~th~ tarihi: 16 Eylill 

Sahibl Necmeddin Sadak 

Umuml ne§riyat miidiirii: Seliunl Sedes 

AK$AlU Matbaa.sa 

BEYKO~ KUNDURALARI 
1smarlama gibi rahat • 
. BUTUN es~iTLERiNi 

A.S -

... ,, 

YERLi 
c 

MALLAR PAZARLARI naa 

BULACAKSINIZ 

3 Eyll1l 1937 

AiJ1z biitiin mikroblara 
daima ac1k bir kap1d1r 

Ve unutmay1n1z ki: 
Bakunsizllktan ~ili.iiyen dl~lerin 

difteri, bademcik, lazarmk, enfioenza, 
ve hattA zatiirrieye yol actlklan, ilti
hap yapan ~ etlerile koklerine mld1t 
hummas1, apandisit, nevrastenl, sit. 
ma ve romatizma yaptlg1 fennen an
l~Ilml~hr. Temiz ag1z, ve saglam ~ 
ler umumt vilcud sag1Ig1mn en blrincl 
~art1 olm~tur. Binaenaleyh di~Ierinizl 
hergiln kabll oldugu kadar fwa - IA.

aka! 3 def a - cRadyolin> di~ macunile 
f1r~al1yarak s1hhatinizi garantl edebi

lirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle mik
roplan imha ederek d.i~lerinizl koru
m~ olursunuz. 

adyoli Di§ Macunu 
BUtUn tehllkelere kar,1 s1hhatlnlzl korur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLl~INE KAR~I 

HORMOBiN 
Her eczanede araym1z. 

Posta kutusu 1255 Hormobfn ) Galata lSTANBUL 

PROFiLAKSiN 
Belsoguklugu ve Frengiden korur. 

~ehrimizde bulunar. beynelmilel sohreti haiz artistlerin i~tirakile saba· 
ha kadar <'glenceler. Diihuliye serbesttir. Me§rubat 45 kur~tur. 


