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Türkler için seyahati 
/(olaylaştırmak 

Lazımdır. 
·---:Yazan; l'\1uhltthı Birgen-

e iz Türkler, yakın :zamaı1Jara ka-

Evinizde yaşıyanların gı
dalarını, fennin gösterdiği 

lüzuma göre mükemmelen, 
fazlasile temin ediyorsunuz. 

Bahar, yaz, kış mevsime 
göre bütün elbiselerini de a
lıyorsunuz, hepsini mükem
melen giyindiriyorsun~ .. 

o 
Tatil günlerinde, temiz bir 

kır veya deniz havası alma
larını da mümkün kılıyor -
sunuz. Fakat vazifeniz bü -
tün bunları yapmakla bit -
miş olmaz. 

Size bağlı olanları sevgi 
ve bilgi ile manen de do -
yarmanız, onları yarın da -
ha anlayışlı yapmanız la -
zımdır._ 

dar, doğduğumuz yerden dışarı 
çıkmaktan çok korkardık. ~Gurbet!» ke
limesi, bizim için korkunç bir sergüzeşt 
manasını ifade eder, yerimizden kı
mıldamak mecburiyeti bize en ağır bir 
talih cilvesi gibi gelirdi. Al1ah Atatürk
ten razı olsun, İstanbulu Ankaraya t.a
~ıdı da İstanbullunun nihayet bu kor
ku damarı çatladı. Şimdi seyahate alı
şıyoruz. Son senelerde A,•rupada do
laşırken, arada sırada hiç ümit etme
diğim vatandaşlara tesadüf ettikçe 
memnun oluyorupı. Demek biz de do
la-imaya başladık. 

(sOz A ASIN DA) 
Seyahatin insana öğrettiği şeyleıi Ugkusıızlara müjde 

hiç bir tahsil, hiç bir üniversite. hiç Bir uyku makinesi 
bir terbiye veremez. Seyahat insana 
hayat için en lazım olan şeylen öğre- Keşfedildi 
tir; yaşama cesareti, yaşama şevlti, ça- ~OR~ Sadaka 
lışrna arzusu verir. Hiç müba1aga'-'ız 'Mo ~~ İzzet Molla bir gece ehibbasının 
iddia edebilirim: Seyahatte her adım birinin evinden dönerken karaniık 

~- -· 
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size mutl.ak bir şey öğretir. Bazan öğ- bir sokağa saptı ve karşısında iri 
rendiğinizin farkına bile vannazsınız; yarı, pejmürde kıyafetli bir adam 
fakat, etrafınızda mütemadiyen deği- gördü. Herif elinde kocaman bir so-
şen şeylerden aldığınız intıbaların siz- pa tutuyordu: 
de gizliden gizliye yaptığı bir teraküm - Allah rızası için efendi, açım, 
vardır ki bunlar bir araya geldikleri yoksulum. Bana beş on para sada-
zaman sizi büsbütün başka bir adam ka ver!. dedi. 

AvusturalgadanLon draga 
At üstünde 
S•gahat eden zabit 

•• •• oz n 
-~ 

ıs ası 

Uzoktan yurda 
Bakış 

1. Talu -
Zağreb 9;9 936 

Y ~di gündür vatandan uzaktayım. 
Içinde bulunduğum muhit bana 

munis, temas ettiğim insanlar bana yar 
oldukları halde, gurbetin boywı uük
türen tesiri altındayım. 

İstanbuldanberi kilometrelerle yol 
aldım; daha da alacağım. Bugün Yu -
goslavyanın göbeğindeyim. Yarın şi -
male, öbür gün de cenuba, Adriyatiğin 
bu mevsimde bile sıcak olduğunu duy
duğum kıyılarına gideceğim. Gezdi .. 
ğim ye geze(.!eğim yerler harpten ön -
ceki coğrafya kitaplarında başka baş • 
ka devletlerin ülkeleri diye gösterilir
di. Şimdi, birleşik Yugoslav krallığının 
bunlar birer cüz'üdür. Kendimi samimi 
dostlar, kardeşler arasında hissettiğim 
halde, benliğimi, Türklüğümü bir da -
kika, bir an unutamıyorum. 

Gözlerim, düşüncelerim, aklım, fik· 
rim ana vatanda: Onu geceleri ri.ivam
da, . gündUzleri daldığım hayalde gö -
rüyor, buluyorum. 
Vatanım! Onu uzaktan, daha iyi gö

rüp anlamaktayın1. Ben, gurbete sif • 
tah çıkmış adam değilim: Çok gezdi.m. 
Fakat hiç bir seferinde yurdu.mla, 
Türklük sıfatımla bu kadar gururlan -
madım. Nedendir? Bende bir inkılap 

' n 
ı, 

yapar. Biraz da mübalaga edeyim: Me- Kalkütanın en büyük milyonerlerin- İzzet Molla hiddetle: 
deniyet, seyahat demektir. Yahut, mü- den Rahamur Bagindas, uykusuzluk - Beş on para sadaka mı?. Yahu 
balfıgasızca, medeniyetin nakilleri sey·· böyle gece yarısından sonra sadaka 

hastalığına uğramıştı. Büti.in Kalkü -
yahlardır. istenir mi? 

Halbukl·, bı·z memlekette, bir za- tanın doktorları bu milyoneri t~davi - H if li d k 1 er e n e i sopayı göstcrere { 
mandanberi seyahati güçle~tirmek yo- den aciz kalmışlardır. hain hain güldü: 
Iunu tuttuk. Bir kere, pasaport harç- Doktorlardan ümidini kesen Raha- ı -Böyle gece yarısından sonra 1 

Eski Avustralya zabit vekillerinden 
birisi A vustralyanın Vlelburn şehrin • 
den Londraya kadar at üstünde gelip 
Sekizinci Edvardın taç giyme mera • 
siminde bulunacaktır. 

mı oldu? İnsan yaşlandıkça, mLıkadde
satına daha mı fazla bağlanıyor? Ha .. ~ 

yır! Ortada bir inkılap var amma, şah- ~ 
sıma ait değil.. Bana gurur Yeren ~ 
yurdumun inkılabı, Cumhurjyet inla .. t 
labı, Atatürk inkılabıdır. Üzerimde pı- l 

~ }arını yükselttik. Sonra da para ver- mur Bagindas ,gazetelere bir ilan vere- sadaka vermemek olur mu efendi? 
meği güçleştire, güçleştire: nihayet hiç rek uykusuzluk hastalığından kendisi- dedi 
vermemeğe kadar indirdik. Bu usul, nİ kurtarana i.k.i bin İngiliz lirası bedi- * * 
Türkün seyahat etmesini istememek ye edeceğini vadetmişti. Aradan iki ay /spanga Faşişt/erinin 

Geçen hafta Melburndan Darbinc.ha
reket etmiştir. Bu mesafeyi ;;\.İvari ola.-
rak katettikten sonra buradan vapur 
ile Singapora gidecek ve vapur içinde 
de at üstünde seyahat edecektir. 

rıl pırıl parlıyan, ancak o can verici Gü· 
neş'in huzmeleridir. Onların sıcaklı· la: 
ğını ben burada, yurdumdan uzakta, 
daha iyi duyuyorum. 

'~ı dernektir. Niçin? Bunları yapanlar kadar birmüddet geçtikten sonra Lon- Kabul ettikleri 
Türkün seyahat etmesini istemeyenler dradan aldığı bir mektupta bu hasta -
değildirler; Onlar başka §ey istiyor- Jığın tedavisi için kendisine bir maki- Beı oklu alam111I 
}ar: Paramız harice gitmesin. F · ı ı· * ne gönderildiği ve fabrika mümessili - aşıst er ga ıp 

· k" · · · · 1· · "f geldikleri takdir -Paramız harice gitmesin. peki. Fa- nın ma ınenın sureti ıetıma mı tarı 
d - · b'ld. ·ı · n· de Hitlerin gama~ kat hareketine mani o]duğuınuz şey, e ecegı ı m mış . 

para değil ki... Harice gidemiyenler in- Filhakika bu makine Bagindas"m h haçı gibi, her 
sanlardır veyahut para kuvveti zayıf hastalığını tarnarnile tedavi etmiş ve yerde kullanmak 
olanlar, orta sınıf insanları. hayatı asn bir kaç gün sonra da rahat rahat uyku üzere, be, oklu 
yapanlar, haikiki kütür yayıcısı olan çekmeğe başlamıştir. Fakat hasta bu bir işaret tesbit 
insanlar. Para dedikleri şey seyahat makinenin sırrına vakıf olmaktan kat'i etmişlerdir. 
etmek istedi mi, gidip polisten pasa- surette menedilmiştir. y almz bu maki- Bu okların ta
port isteyecek değildir. O bütfüı seya- nenin içinde bulunduğu bir kutuyu ya- rihi bir manası 
hatlerini sessizce, pasaportsuz, vizesiz, ... b d b ı d w varmıı:ı: 15 inci 

tagınm aşın a u un urup yatagma T 
bavulsuz yapan, garip, cıva gibi bir d F di d ·ı 1 b il b" l k uzanmakta ve kutunun içinden gelen asır a er nan ı e ze e a ır eşere 
mahlUktur. Gitmek istedi mi, ayaklan- Arapları ispanyadan çıkardıkları zar 
na kelepçe vursanız gene grtder. Çünkü boru gibi bir şeyi elinde tutmakta ve 

b il d ak d man bu birlesmenin rumz.u olarak bu 
onun gitmesi için bizzat kendisinin ha- unun e e uyum ta ır. T 

B ·· k" · d h is,areti kullanını~larmıs,. reket etmesi kafidir. Trene ve vapura ugun ma ınenın yar ımına mu • • 
binip bizzat seyahat meşak:katine kat- taç olmadan uyuyabilmekte olan milyo Kral Edvard evlendlll tekdirde 

bir tabakçı tazminat alacak 
lanrnası, polisle selamlaşması, gümrük- ncr kutuyu açmadan iade etmek mec- İngilterede tabak ve porselen fabri-
çü ile münakaşa etmesi lazım gelmez. buriyetinde imiş. k ı b 1 alın 
o türlü türlü gider: Kah bir mektup, ---· ·.:· .. ·:----.:r .. -- asının müdürü o an ir zat, (.l 

kfilı b" al kah b"r fatura kah ağız- Türkıyede kuçük ve orta sınıfın, resmini muhtevi tabaklarım piyasaya 
dan a~z~ blr selar:ı. Onun' girmediği bilhassa halis T.ürkün - diğerleri nasıl çıkarırken sigorta şirketlerinden biri-

k ·1 · dı ? H ttA · b' d olsa seyahat edıyorlar - Avrupaya se- ne müracaat ederek .cıu talebde bulun-
şe ı mı var r. a a gar-1p ır e . • T 

k . . d Kunıld A . 1 yahat etmesı çok faydalıdır. Hayat ter- mus.tur : 
aprısı var ır: amasına manı o -

dukça kımıldar. Gayet veh1mU. yesve- b!yesi bakımından ben bunun kadar Tabakların üzerine kralm resmım 
t>eli bir mahlUk. cGitme!• dPdikce gi- faydalı ~.ç bb~yük~:y tınıfıasavvur edehmt~m. koyarak piyasaya çıkaracağım, fakat 

. . . · Bunun ıçın u s n seya a me . w 

der: Acaba beru hapıs mı edecekler? ... ... . 
1 

t h 1 kral evlenırse yaptıgım tabakların kıy-
. k ed · .. asla manı o amıvan pasapcır arç arı- . 

Bem yo mu ecekler? d1ye şuphele- . d' k ·h. 1m f t meti kalrnıyacaktır zıra bu sefer de 
· k k . k kt d · t k . nı, ın ırme ve ıç o azsa sı~ or a . . • . . . . 

mr, or ar, or umu a arı otuıa- k .... k ınıfl t . tl . kralın resmınm yanına kralıçenınkını 
1 ve uçu s ara mensup urıs er ı- · 

.'Jlaz. * çin olsun, bazı şartlarla küçük miktar-, de ilave etmek lazım gelecektir. Bu va-

Şu halde pasaport harçlarını yük- larda döviz vermek yoluna gitmeliyiz. ziyet karşısı~da ziyanını büyük ol~c~
Ben Türk gençleri arasırida turizm gw mdan bu zıyanın karşılanmC\sl ıçın 

seltmek ve döviz vermemek suretilc 
h t . · · ·· k··ıı ı· . ., meyli görüyorum. Öylelerine rastge1- tesebbüsümün sigorta edilmesini iste-seya a ı nıçın muş u eş ırıyoruz. . . . . . . . ' . · 

Bu suale şöyle bir cevap verilebilir: dım kı. bıraz para b~ııc:mp a~a~a ~ır rım. 
«Madem.ki paranın çıkmasına tamamen ~edem memleke~le~ı gor:rıek. ıçın ~ıt- Şimdi sigorta şirketi kralın evlenip 

• . 1 h" lm ı· . d rıyorlar. Buna ınkışaf ımkanı ver- evlenmiyecegwi ihtimaHerini hesapla 
manı o amayız, ıç o azs'.:l e ımız en k b .... k f d 1 t' · 
g ld •gıV• k d A o l l D'" o • • me uyu ay a ar ge ınr. meşgulmu••ı::.. e ı a ar manı o a ım. ovızımız . . . . T 

k t ld w • • t f d ,~ k. H1ç olmazsa bu tarzda ınsanlar ıçın -u-~---·~·"--·----· ____ , 
ı o ugu ıçın ne asarru e erseK <-lr- . . . , 

d B d b fikr .. 
1
•
1 

.
1 

bır takım şartlar da konabılir: mesela: para isterse gönderilmemek 
ır.• en e u e su mu a ıaza ı e . -· . -· 

m k b 1 ed bilirim
. . ·

2 
. . . 1 - Gıdecegı yerler, geçırecegı 3 - Harice hangi eşya ile gittiyse 

u a e e e : c engm ıçın ne .. . .1 hh d · b. 
pasaport harcı bir maruadır, ne de se- muddet evvelden tesbıt edı.mek onunla dönmek taa ü iı vesaire gi ı. 

2 Sarfedecegw ı· para 'ı1ı·c hır' suret Yu··kselmek için yüksee-i iyı· görmek 

Malbur ile Londranm arası 22,GOO 
kilometre olduğu için yevmiye 75 kilo
metre yol katettiği takdirde taç giyme 
merasimine ancak yetişeceğini hesap 
etmiştir. 

Çayın ke,flne blra'k maceraaı 
aebep olmuş 

Kiminle faziletten bahsetsem bana 
Onu misal getiriyor ... Kuvvet ve kud
retin, medeniyetin, terakkinin, teki .. 
mülün, kültürün, vatan aşkının, hasılı 
dünyada insanları insan eden bütün 
iyiliklerin sembolü o, hep o, duiına o 
olarak karşıma çıkıyor. Bana ondan 
bahsedenlerin söyleyişlerinde, bakış -
larında öyle bir gıpta seziyorum ki be
ni, sonsuz bir sevinçle heyecan landı .. 

Eeki bir Çin masalı çayın nasıl keşfo- nyor. 
lunduğunu anlatmaktadır:. O zaman, nemlenen bakışlarım Bal .. 

Takriben dört bin ıene evvel Çin de kanları, nehirleri, mesafeleri aşarak a
hükümdarlık eden bir imparatoriçe na yurduma ulaşıyor ve onu doldurall 
çok güzel kızını Mongol beylerinden büyüklüğü, kemali daha iyi .. a~lıyo ... 
birile evlendirmek istiyormus Kızı jse rum. Ve anladıkça da tahassurum, ıŞ"' 

1 d b. ·' • k ti yakım artıyor. 
sarad~w•mdcnsup arın an. ır~.g~ncık çbo, Evet: Uzaktan, yurt daha güzel gö-
sev ıgm en ana!llnın ıstegım a uı .. .. runuyor .. 
etmem~ ve imparatoriçe de hiddetle- Fakat ona bir an evvel ka\'usmalC 
nerek kızının sevgilisinin bir daha sa- için can atıyorum! 
raya girmesini yasak etmiş. ""'"' 

Güzel prenses ise bir türlü sevgili- '( -y--
sini unutamayarak gece gündüz sara· ~. ~ q.~~ 
yın bahçesinde dolaşmış v ·.,. 'ir ııün 
yine böyle d.ola,şırken sevgilisile karşı
laşıvermiş. Sevgilisi elinde bulundur- Bi/igol" Mu&anu.z? 
duğu bir çiçek buketini prensese der-
hal vermiştir. İmparatoriçenin emri ile 1 - Portekiz kongosu denilen müs ,,, 
kızı daima takip etmekte bulunan bir tem.lekenin asıl ismi nedir? 

. 2 - Radyoda feding hadisesi nı:-dir? 
kır bekçisi prenses.in üzerine atılarak 3 - Leblebici Horhor kimin eseri ; 
elinden çiçekleri kapmış, fakat bu ka- dir? 

pışma arasında prensesin elinde de çi- · 4 _ Hayatının yansını meyhane • 
çeklerden bir kaç yaprak kalmıştı· lerde, yarısını hapishanelerde geçirel1 
Prenses odasına gidince sevgilisinin kuvvetli Fransız şairi kimdir? 

hatırası gibi telakki ettiği bu bir kaç (Cevapları Yann) 
yaprağı içinde su bulunan bir kadehe * 
koymuş ve ertesi günü bu suyu değiş· Dünkü Suallerin Cevaplan 
tirmek için bardağı eline aldığı zaman 1 _ Balkanların eski ismi Hemüstiit• 
latif bir koku hissetmiş ve bunun üze- 2 _ ·Rumeliye ilk defa geçen os • 
rine suyu Clökmiyerek içtiği için şimdi- manlı pasası Alaedclin Pasadır. 
ye kadar hiç görülmeyen çok latif ko- 3 - o;manlıların müessisi olan sııl; 
kulu bir şurup olduğunu anlamışhr. tan Osm8:~ın ilk kansı Mal HatundtJı' 
Meğer sevgilisinin verdiği çiçekler çay ve Şeyh Udebalinin kızıdır. 

--1ı•ıı·••••·•tı-.1.;wı .. 11.&ıııt11.t,•:0••·•••'1l1' .. -·~ 
çiçekleri imiş. 

yahat parasının hariçte tedariki müş- - · - ., 
küldür. Dünyanın her tarnfmda mev- le ,_d_e_ğ_iş_m_e_m_e_k_, _Y_an_i_s_o_n_ra_d_aı_ı_r_a..;.p_o_r_ıa_1_a_z_ın_1_dı_r_. -----------------------------, 

cut kara borsalar icabında bu İl'!le:·i r . . ı· s T E R ı· N AN M A ! -, 
inhisarlar yeni sallş teşkilatı 

mükemmel surette yapıyoı·lar. J S T E R J N A N 
Küçüklerin, seyahat etmek isteyip 

de edemeyenlerin, harice göt.iirecekleri. 
servet neden ibaret olacak? Onlann 
yüz tanesinin bir turist seyahati ıçın 

yapacakları masrafları, seyahate biz
zat karar veren herhangi bir para 
harice bir hamlede götürüyor. Türki
yeden hergün çıkan insanların hepsi 
döviz müsaadesi alarak ım gidiyorlar. 
Bunlar gittikleri yerde aç mı oturuyor
lar? Demek, icabında, heı·kes isini gö-
rüyor. 

Trabzonun Maçka kazasında oturan tanınnuş bir ol.."U- kandan aldırttı. Ben sonradan öğrendim ki dispanserde 
yucumuz anlattı: mevcudu kaJmıyan levazım Trabzon Sıhhat Mi.idürlü-

d k k 
. 

1 
b" ğündeu dnhn evvel istenn1iş, maalesef orada da bittiği 

4/9/36 güui.i elinin amarmı azaen esmış o an ır 1 b t ceva :>t a nmış ır. 
çocuğu dispansere getirmişlerdi. Fakat dispanserde ya- ı Ben bu hadiseye bakarak bazı yerlerde en mi.ibrem 
rayı ~aracak ga.zlı bez ve pamuk kalmamıştı, sıhhat me·· ihtiyaçlara ka.rşı koyacak levazımın ara sıra bulumnaya
mucu, mUşfik bir adam, beş kuruş vererek karşı dille- bile(.cğiııe inruıdı°ıl' Fakat sen: 

lSTER iNAN iSTER iNANMA l 

1~--------·--------------------~·--------------:----------J 

İnhisarlar İdaresi tarafından uıı.ıtı 
zamandanberi hazırlancın yeni satı.~ 
teşki.latı prejesi bugünlerde tatbik edl' 

lecektir. 
Evvelce yalnız belli başlı merkeıl~~ 

de bulunan serbayilik bu teşkilat l 

küçük köylerde de ihdas edilecekt~\i• 
Bundan başka tütün. sigara ,,e 1~ ii• 

lerimizin ecnebi memleketlerde sil~ , 
münü arttırmak için hariçte fazla re • 
lam ve propagandaya ~hemmivet ve 
rilecektir. 

c 

J 

• l 
L 



14 Eyliil 

''Hiç bir devletin dahili 
işlerine karışmıyacağız,, 

M. Delbos F ransanın sulh siyasetinden 
bahsetti: "İngiltere ile beraberiz,, dedi 
Paris, 13 {Hususi) - Hariciye Na· 

tırı Delbos söylediği bir nutukta F ran· 
'-hükumetinin muahedelere sadık kal. 
~ğa azmetmiş bulunduğuna, Millet
ltr Cemiyetine merbut kalacağına, 
~i.ittefiklerile aralarında hiç bir ihti -
~ı mesele mevcut olmadığına, bil -
'-aaa eski müttefiki lngiltere ile dai • 
~ Yanyana dünya sulhu için ç<.ılışaca· 

a işaret ederek demiştir ki: 

Romanya 
Göçmenleri 

Yeni mukavele dün 
Bükreşte imza edildi 

H iç bir devletin dahili kavgalarına 
karışmıyacağız, komşu memleketlerin 
ve sağ gazetelerin f spanyaya yardım 
ettiğimize dair çıkardıkları rivayetler 
tamamen asılsızdır. Fransa ideoloji 
farkı gözetmeksizin bütün devlet lerle 
dost geçinmeğe ve her harekete bitara f 
kalmağa azmetmiştir . Biliyoruz ki bu· 

nun aksi, medeni dünyayı bir ölüm ve 
kan sahnesine çevirecektir. 

Türk Dil 
Ku~umu 
Genel Sekreterlik Bürosu 

Ankaraya döndü 
--

İstanbul, 13 (A.A.) - Türk dil ku -
rumu genel sekreterliğinden: 

Üçüncü Türk dil kurultayı işleri için 
liükCımetimizle Romanya hükfune- 16 haziran 1936 danberi Dolmabahçe 

~ arasında Dobrice Türklerinin göç- sarayında çalışmakta ?lan._1'ürk dil ku-
~1· h kk da d .. k rumu genel sekreterlık burosu, kurul-

~ükreş, 1 J (A.A.) - Anadolu ajan

' hususi muhabiri bildiriyor: 

a ın cereyan e en muza ·e- . . . .. . 
._ler . . .. • . . tay ışlermın arkası alınması uzerıne 
~ bıtrniş ve mukavele hukümetımız ~araya dönmüştür. Bundan sonra 

na Bükreş Elçimiz B. Hamdüllah kuruma yazılacak yazılar Ankarada 
~llt>hi Tanrıöver \·e Romanya hükUm.e- Türk dil kurumu genel sekreterliğine 
tıanuna maliye nazırı B. Kançikof gönderilmelidir. 
afından imzalanmıştır. Bütün kurultay çalışmalar~ sırasında 
it . . . . İstanbul valiliği ile belediyesinin, milli 

ke ~rna~ya g~zetecılerı ~er ıkı mem- saraylar dire~törlüğünün hükumet ~a-
tın sıyasetıne tamamıle muvafık irelerinin ve Istanbul matbuatıhm gos
~ bu mukaveleden dolayı memnu- terdiği kıymetli müzaherctten dolayı 
~etlerini gösterir makaleler neşret- kurum, bu müesseselere alenen teşek

. şlerdir. Bu makalelerde Türk ahali- kür etmeği tatlı bir borç biliıi. 

1 
~er nevi menfaatlerinin bu muka

e ıle tamamen mahfuz bu1unduğuna 

l'ıca işaret edilmektedir. 

aaşvekil B. Tataresko dün elçimiz 
~düllah Suphi Tanrıöver'i kabııl 

tir. 

26 eglul 
CBaftarafı 1 inci sayfada)' 

~ raayolan birleştirilecek ve Ku
~ adına bir söylev verilecektir. 
tqu söylev bütün Halkevlerinde 

dyo ile dinlenecektir. 
~ 3 - Halke\'leri, söylev snntinden 
~tıce veya sonra kendi bölgelerin
~lti imkana göre dil hakkında kon
\ı tanslar vermek, şiirler okutmak 
' türlü tezahürlerde hu1unmak 
~etne dil bayramını kutluyacak
~ır. Halkevlerinde verilen kon
~ nslar ve okunan şiirleı in birer 
~l>Yesi Türk Dil Kmuınu Genel 
lcreterliğine gönderilecektir. 

Yunanistanda 
Mali vaziyet 
Maliye Vekili vergilerin 
hafifletileceğini vadediyor 

Atina, 13 (Hususi) - Basvekil mu
avini ve Maliye Vekili Zaviç,ianos dün 
gece radyo ile Yunanistanın mali vazi· 
yeti hakkında bir nutuk söylemiştir. 
Maliye Vekili şimdiki şekillerin yakın 
zamjlnda düzelerek memleketin mali 
ve iktısadi vaziyetinin iyileşeceğinden 
emin bulunduğnu söylemiştir. 

Zaviçianos, nutkunun son unda, Yu· 
nan ahalisine kat'iyyen yeni bir vergi 
tahmil edilmiyeceğini, hatta bugünkü 
vergi yükünün hafiflettirileceğini ilave 
etmiştir. 

Komünizme kartı 

Baldvini 
Düşürmek 
istiyorlar 
Müfrit muahafazakirlar 
Baldvine karşı cephe 

aldılar 

Sen Sebastiyen 
Düştükten sonra 

Sayfa 

• 

J 

(Battarafı 1 inci aayfada) 
kaçarken muhtelif yerlere koyduğu a
teşlerin de inzimamı ile bir hiuabe ve 
cehennem manzarasını arzetmekte • 
dir. 

Şafak sökerken f}ehre girmİf olan G eçen haftanın en göze çarpan si-
general Molanın kuvvetleri, muarız - yasi hadisesi, Almanyanın fikir 
lcırının eksiğini tamamlamak gayesile merkezi sayılan Nurernberğde, Her 
yağmacılığa ve katliama başiamışlar - Hitler tarafından Almanyanın haklan 
sa da kısa bir müddet !lonra bu vaziye- ve yaşaması için lazım olan şartlara 
t . ··' ·· ·ı · t' dair Nasyonal Sosvalistlerin kongre-
m onune geçı mış ır. . d .. 1 · • - k 
Ş hri ·· d f d h " k · t .1. sın e soy emış oldugu nutu tur. Al-

t d 1 •3 (A e mu a aa e en u ume mı ıs- . .. 
on ra, • .A.) - ~tar gazetesi- 1 . dah ınd B'lbao' kaç manyanın ılk maddeler ve mustemle-

ne göre müfrit muhafazkarlar muhali- ;~~İardı:. gece yarıs a ı ya - keler hakkındaki fikirlerim ifade eden 
fi, M. Baldvin'e kar'ı tiddetli bir lıü _ ~ . . .. bu nutuktan sonra propaganda nazın 

Her ıkı tarafın amansız mucadele H G"bbel d d" b' 
cum hazırlamakta ve mumaileyhin kra- ve husumetine kurban gidenlerin ade- er.. o s . e unyanın ır numara-
lın tac giyme merasiminden evvel isti- d ' h .. t b' t d'lm · t' lı duşmanı dıye Bolşevizm hakkında 

ı enuz es ı e ı emış ı.r. baz " t 1 1 ·ı · .. .. b .. 
fa etmesini istemektedirler. Asiler, şimdi, .Madridi hedef ittihaz 1 mu a ea ar 1 en surmuş ve u mu-

Umumi intihabatın bu tarihten ev - etmiş bulunuyorlar. Mola ve Franko- ~~t~t;~ halka seyyar bir sergi teşhir 
vel icrası derpiş edilmekte olub muha- nun kuvvetleri payitahtın şimali gar- ıBmış ır. 'd B 1 ik . 1 . . 
f k .. l · b. · d t kr ·rı·b t t, · t - u sergı e o şev reu; erının re-
aza ar ar pa.rtısinin intihab ajanlarına ısın e e ar ı ı a ı cmın e mege simleri Bolşevizmin Rusvada yaptıgı· 

.. d l · · · d'd h ı l muvaffak olmuşlardır ' J muca e e ıçın şım ı en azır anma arı . ·.. . . . tahribata dair iddialı resim ve grafik-
hususunda emirler verilmiş olduğu ri- Anb~a~, M~dnd uzerıne yem ve !er, gene Rusyada 1,860,000 kişinin öl-
vayet edilmektedir. k

1
.uvvetBli bhı~. hucu": ?'aptılmasın1ı ribedk- dürülmesi gibi müthiş bir hailenin ta-

A 
.. f . h f k"' ıyor. u ucuma ası ayyare e e rih . . .. h lif 1 .. 

ynı gazete mu rıt mu a aza ar - . 
1 
. • k ed kl d' çesını gosteren mu te eser er go-

l 'd ·ı·h ış ıra ece er ır. B h.di N arın yenı en sı a lanma siyasetinde T 1 ph . d h be b" ze çarpmıştır. u a se, L asyonal Sos-a evere ce esın e mu are u- . . . 
enael olduğu iddiasında bulundukları "k 'dd tl .. t t b . d t yalıst Almanya ıle Bolşevık Rusyanın 

111 yu şı e e yuz saa en erı evarn e - ba . h . 
M. Samsay Mac Donald' ı istifaya mec- mektedir. rışmaz bırer .. as~ o~~~a~ı. bil 
bur etmek arzusunda oldukları söylen- Radyoların ha.b~leri dlef~kdaha tebarutz e~ht~r~ıgı gıbı iki ide-

k d
. St · .. .. f · 

13 
o OJı çarpışma arı ının de yakınlaş. 

me te ır. ar gazetesıne gore mu rıt Seville, (A.A) -- Jerez Defa makta ld gu· b'ld' b' · 
h f k.. 1 C l ·c 1 b'd . o u nu ı ıren ır ışaret sa· 

mu a aza ar a~. ~r ton ~ . a top- F rontera radyosu, Milis kıtaatının T e- yılabilir. 
lanarak şefler uzerınde tazyık ıcra et- levcra'da vukua gden muharebede * 
mekten ibaret olan eski usule müra - ~ıGO ölü, 300 tüfek, iiç mitralyöz ve bir İtalyanın Cemiyeti Akvam mes.iisi-
caat edeceklerdir. havan topu bırakmış olduklarını bil- ne iştirak etrnesı 

Fransada 
grev genişliyor 

M. Blum dün Lil şehrine 
gitti, Pariste de nümayişler 

yapıldı 

Lille, 13 (A.A.) - M. Leon Blum 
beraberinde M. Salengro ve şimal p re
fesi olduğu halde buraya gelmiştir. 

Lille'de ve varoşlarında fabrikaların 
tekrar işgali hadisesizce yapılmıştır. 

HattA bazı müesseslerde direktörler, 
daha grevciler gelmeden evvel fabrika
ların kapılarını bizzat açmışlardır. 

Paris, 13 (A.A. ) - Dün saat 1 O 
· 21 de Champs Elysees'de biraz gale· 
yan husule gelmiştir. F eshedi.lmiş o
lan birliklere mensub, 100 kadar deli
kanlı bağırıp çağırmağa başlamıflardır. 
Mamafih hiç kimse yaralanmamış ve 
tevkifat yapılmamıştır. 

Marsilya, 13 (A.A. ) - Madeôi sa

dirmektedir • Z•v•lh için şu günlerde 
. . . . H•b•tl•t.n müzakereler ce-

Sevılle radyosu, !Vladrıd kabınesı er· re an etmektediı 
kanı arasında şiddetli ihtilaf çıkmış ol- Muht l'f k tm kl d y k ed · · . . e ı aJ .. a ar an a s en ma-
d uğundan b~hseyle~ektedır. Bu rad • lfımat göster!yor ki, bu mesaiye iştirak 
yo, cephelerın hayetı mecmuasından etmek için, Italya, Habeş namına hiç 
hükumetin yedi tayyuresinin ~on mu- bir kimsenin Cemiyeti Akvama deleğe 
harebelerde düşürülmüş veya kaçma· sıfatile kabul edilmemesini başlı~ 
ğa icbar edilmiş olduğunu. ilave etmek- şart olarak ileri sürmüştür. Gene mev· 
tedir. cut sızıntılar gösteriyor ki İtalyanm 

Mütareke Yok bu isteği kabul edilmek üzeredir. Esas 
. 

13 
(AA ) C b. saik ne olursa olsun Milletler C~miye-

Buıgos, · · - enu 1 mem- tın' ın· tar'hind b · in ·ı . . ı e, u cemıyet en ası 
~eketlerden gelen hır t elgrafta Ma~d hareketi olmak ü zere kaydedilecek ol 
ıle Burgos arasında yakında 15 gun- lan bu davanın bö rl h . b ' ı· 
" k b' ·· k kd d'l · .. k.. ) e azın ır ne ıce-lu ır mutare e a e 1 ınesı mum un ye bag·lanması o n'sb tt ı· · b' h 
d ~ d b h d'l k a· Hük' .'\ ' 1 e e ecı ır a-ol ugun an a se 1 me te ır. u- time olacaktır. 

met .komitE~si~ bu haberi kat'i surette İşin daha garibi şudur ki bu komed-
tekzıp etmıştır. yanın esasları dahi hazırl::ınnuştır. Şa· 

Sen Sebastiyen'in İşgalinden Sonra yet Cenevreye gelecek olan mürahhas-
Hendaye 13 (A.A.) __ Sen Sebas- ların itimatnamelerini imparator imza. 

tiyen'in Nas~onalistler tarafından işga- lamışsa, ~en~is~n.in fi'len hükümdarlık 
linden sonra askeri harekatın merkezi yapmadıgı bıldırılerek bu evrak ve a-

B ' lb ' · tik 1 t · ı· . ı:r" k" t . damlar reddedilecek, şayet mürahhas-
ı ao ya ın a e mış ır. -ı.u urne çı- 1 Go h " • . . . . 

ler buranın müdafaasını korumak için ar r: • ukuınet~ı temsıl edıyorlar-
hummalı bir faaliyet göstermektedir- sa bu hukumetle Mılletler Meclisi ara
ler. Anarşistler ellerinde b~lundurduk- sında ~erh~n~i. bir münasebet r.ıevcut 
ları 3000 kadar rehine vasıtasile Nas- o~adıgı bıldırılerek gene kapı dışarı 

nayi grevi, diğer bazı müesseselere si- yonalistler üzerinde kuvvetli bir tazyik 
rayet etmiştir. yapacakları ümidindedirler. 

edılecekler. Amma, Habeşistanın istik· 
lali de, nazari olarak inkar edilmemiş 
bulunacak. Ne şiş yansın ne de kebap! 

Bugün bir itilaf vücuda getirilme -
sine imkan ve ihtimal verilmemekte -
dir. 

İtalya ordusu 
F evkalide tahsisat miktarı 

gizli tutuluyor 

Sefarethanelere hücum 
Hendaye, 13 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre bnzı eşhas polisin 
muhafazasında Mısır elçiliğine gir • 
;nişlerdir Elçilikte müsademe olmuş ve 

• Bugünlerin göz alan hadiseleri ara-
sında Suriye ile 

Surlre·Franae F'rancınnın Suriye-
•nl••m••• ye istiklfil veril-

bir polis memuru yaralanmıştır. Mısır mesine dair im-

~ 4 - Türkiye gazeteleri 26/Ey
~/ 1936 sayılarında dil bayramını 
L..:tlayacaklar ve Türkiyede dil ça
~lan üzerine yazılar yazacak
~ ~· Bu yazıların da birer kopye
~t')j ~ :k Dil Kurumu Genel Sekre-

Atina, 13 (Hususi) - Komünizm
le mücadele hakkındaki kanun Nazırlar 

M 1. · · d"' k " 1 d 'b Roma, 13 {A.A.) - Devlet nıemur-
ec ısının un u top antısın a tasvı 1 • n u"cretle · ı t · · ld 't' . . . arını · n eşrınıevve en ı ı-

maslahatgüzarı derhal Madrid'den ay- zaladıklan anlaşma gösterilebilir. Bu 
rilmıştır. Alicante'da hırsızlar Portekiz hadise, mazlüm topluluklardan birini 
elçiliğinin evrak mahzenine girmiş - d~ha serbestiye kavuşturduğu için se
lerdir. Bunun üzerine siyasi mümes - vınç yaratmalıdır. Bu münasebetle 
sillik bir Portekiz harb sefinesine nak- söylemeliyiz ki vaktile yapılmış olan 

1 d.1 • t' muvakkat anlaşmalar neticesinde Su-
e ı mış ır. · b -nyeye aglı bulunan bazı Türk rnın-

gine gönderilecektir. 

~t: -Bütün kutlama ve tezahür
,~ şu noktaların tcbaruz ettiril-

ıne çalışılacaktır: 

~ c\. - Ulu Önder Atatürk'ün Yü
!li~ hı~aye ve irşadı altında Türk 
~ Uzerindeki çalışmaların her 
~ daha çok genişleyen yüksek 
~aaliyet aldığı. 
~ - Ana dilimizin geniş varlık
~ bulmak üzere yapılan araş
~t·· larm, yalnız Ti.irkçeyi değil 
~ı: dünya dillerini ve genel dil 
' 

1ni ilgilendiren yüksek bir bu-
Vardığı. 

~ c .. - Yeni Türk Dil tezinin Ü· 
,cu Türk Dil Kurult.ayma işti
~l ~en yerli \'e )abancı dil bil
~et:i tarafından da j)'i knrşılan
~<i:~Uretile bir ka t <laha kuvvet-

ıgi, 

~l~ - Türk kültürünün en eski 
~lltı · r kaynağı olduğu glbı Türk 
\ ~tl de bütün ki:ıtür cıill crine a-

Ynak olduğunun cGüne - Dib 

edılmıştır · haren yüzde sekiz arttırılmış ve 19 30 
-- · ' · · · · · · · · · · · · • ·--.. ·- teşrinievvelindenberi tatbik edilen yül-

teorisi ile inkar kabul etmez bir şe- de 12 tenzilat kaldırılmıştır. 
kilde ortaya çıktığı. Musolini, ordu için lazım olan fev . 

6 - Halka hitap eden söylev, ,kaiade tahsisatın mikdannı bakanlar 
konferans ve şiirlerde elden geldi- meclisine bildirmiştir. Bu tahsisatın 
ği kadar herkesin anlayabileceği, mikdarı gizli tutlmakta ve yalnız bey
açık, sade, düzgi.in, pürüzsüz ve nelmilel durumun icabatına tamamen 
güzel bir Türkçe kullanmağa çalı- kafi olduğu söylenmekle iktifa edil -
şılacaktır. mektedir. 

takalarına da ayni suretle serbesti ve-
ParİS opera binasında rilmek, munsifane bir hareket olur. 

yangm çıktı Antakya ve İskenderun, seneler var ki 
. mev'ut sözün incazını bekliyor. Bu in-

Parıs, 13 (A.A.) .-. ?pranın da • tizar, şiddetli bir cnar» ateşi haline 
mında çıkan yangın uzerıne açılmıt o- gelmemelidir. 
lan tahkikat henüz felaketin hakiki se- * 
beblerini meydana 1ırıkaramamıştır. O
peranın cephesi ile s::thnesinde bir gQ
na hasar olmamıştır. 

Madrid hükümetinin mümessille
rinden ve bazı na-
• 
~ırlarından mü-

lki ahbap çavuşlar lıciıi de Vlhti hayvan reıımi ılmak için yola çıkmıtlardı, fakat neticede 
biribirlerinin reamini aldılar. 

Yirminci eaır 
" hukuku 
dUvel,, 1 

rekkep bir hey'ct 
~ransaya geçti. 

-------· İspanyadaki ha· 
diselere, Fransa halkının .llakasını u

(Devamı 4 üncü sayfada ) 

-·······················································-·-
Av derileri ihracatı 

Şehrimizdeki av derileri ve kürk fi. 
atları geçen seneye nazaran daha nor
mal bir vaziyettedir. 

Türkiyede üç dört senedenberi kürk 
piyasası yalnız yerli kürklere inhi • 
sar etmekte iken bu sene ilk de
fa olmak üzere hükumetin müsaade • 
sile Sovyet Rusyadan 50,000 liralık 



4 Sayfa 

F akü/lesinde 
Değişiklik 

Birinci ikinci, üçüncü sınıf
ların derslerinden bir kısmı 
dördüncü sınıfa devredildi 

Hukuk Fakültesinin 4 seneye çık.a
rılmasile programda yapılacak tadilat 
üzerinde esaslı çalışmalar devam et -
mektedir. Evvelki gün Ankara Hukuk 

' Fakültesi dekanının da iştirakile İs -
tanbul üniversitesinde bir toplantı ya· 
pılmıştır. Toplantıda Maarif Vekili 
Saffet Arıkan da hazır bulunmustur. . 

Yeni programda birinci, ikinci ve Ü· 
1 
çüncü sınıfların derslerinden bir kısmı 
dördüncü sınıfa devredilmiştir. Dör • 
~üncü sınıfa ayrıca yeniden bazı ders

ler de ilave edilmi~tir. 
Yeni Hukuk programının aaıl ve ha

kiki ~kli bir iki süne kadar tamamen 
belli olacaktır. 

Maarif Vakili dun Ankaraya gitti 
· Bir müddettenberi "ehrimizde bu .. 
lunan ve yüksek tedrisat işlerile meş
gul olan Maarif Vekili Saffet Arıkan 
dün akşamki trenle Ankaraya gitmiş
tir. Vekil bir kaç gün sonra t~krar şeh
rimize dönecektir. 

Kurnaz yankesici 
Galatasaray tramvay durak yerinde 

sabıkalı yankesicilerden Sıçan Sala -
haddin tramvay bekleyen Doktor Emi· 
nin para çantasını çalarken yakalan • 
mış ve tahkikata başlanmıştır. 

j Şimendif ercilik 
Devlet Demiryolları idaresi 
Avrupaya talebe gönderiyor 

Devlet Demiryolları İdaresi Cer Mü
hendisliği tahsili için A vrupaya yeni
den 20 talebe daha göndermeye karar 
vermiştir. Müsabaka imtihanı 22 eylul
da Gümü~suyunda.k.i Mühendis mek -
tebinde yapılacaktır. imtihan lise de -
recesinde riyaziyeden olacaktır. İmti
hanı kazanan gençler evvela Devlet 
Demiryollarının Etki,ekirdeki atelye -
sinde iki buçuk lira yevmiye ile altı ay 
çalıştıktan sonra Avrupadaki fabrika
lara gönderilecektir. 

Talebeler bu fabrikalarda bir buçuk 
sene staj görecekler ve iki buçuk sene 
de nazari bir tahsil gördükten sonra 
ınemlekete dönerek Devlet Demiryol
Iarı İdaresinin emrinde çalışacaklar -
dır. 

Tarihi kıymeti olan cami ve 
mescitler 

Müzeler Umum Müdürlüğü kadro 
harici bırakılan cami ve meecidierin ta
rih ve mimarlık noktainazarından tef· 
rikine başlamıştır. • 

Bunlardan tarihi ve mimari kryme
ti bakımından hiç bir kıvmeti olmı -
yanların yıkılmasına mü~aade edile -
cek, tarihi ve mimari bak1mdan kıy -
meti yüksek olanlar da tekrar kadro 
dahiline alınarak şekli aslileri muhafa
za edilmek şartile tamir ve ihya edile
ceklerdir. 

·SON POST~~ 

Boğaz içine 
Rağbeti temin 
Çareleri 
Şirketi Hayriyenin aldığı 
tedbirlerde bazı noksan 

noktalar bulundu 

: Eylul 

1 EKONOMi -ı . _____________ _J 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet 

Buğday piyasası tekrar yükseldi 
İngiltere ile yapılan yeni ticaret ve cara büyük ümitler vermişti. Uzun 

kliring anlaşması piyasada gayet mü - manda'1beri mübayaatta bulunmı)' 
sa.it surette karşılanmıştır. Bu yeni an- Rusların ehemmiyetli surette müb3 
laşma ile İngiltereye şimdiye kadar ih- yaatta bulunacağı zannedilmişse de 
racı kabil olmıyan bir çok ihracat mal- tahakkuk etmemistir. Ruslar ancak 
larımızın kolaylıkla sevkolunabileceği kara ve Pulatlı gibi orta ayar malla! 

Ş. k anlaşılmaktadır. Bundan maada İtalya nümunelik 25 ton kadar mübaya~ 
ır eti Hayriye İda: esi bu yaz boğa- ile olan ticaret muahedesinin tatbikin- bulunmuslardır. 

za fazla halk celbi için bazı tedbirler deki bazı güçlükler de bertaraf edil - İngiliz ~ve Fransız alıcıları piyasa 
almıştı. Ayrıca müfctti~ler de bu ye- miştir. Ezcümle ihracat için permi al - görülmemişler. Alınan ve Sovvetle 
nilikleri kontrol etmekte idiler. Alınan mağa lüzum kalmadıp ve takas sureti- bir haftalık alışlan 1100 balye'° ka 
neticeye göre bu yaz.bazı noksanlar le doğrudan doğruya sevkiyat yapıla - dır. Yozgat malları 97-100 - oğla 
meydana çıkmıştır. T esbit edilen nok- bileceği öğrenilmiştir. Bu suretle ev • 1 12-1 16 ve Sovyetlerin aldıkları A'D 
sanlar şun1ardu: velce satılıp ta ihraç edilemiyen bir çok kara ayarı mallar 99 kuruştan satı1.J11ll 

Şirket, Boğaziçindeki kiralık evlerin siparişlerin sevkine hafta içinde baş - tır . 
bir listesini yapmış ve bunu bir kata- lanmıştır. Keçikılı fiatlan biraz gerilemiŞW 
loğ halinde bastırarak halka dağıtmış- BUGDAY : Hafta içinde buğday pi - Geçen haftanın 60 kuruşuna 

B 
. k yasası tekrar yükselmeğe ba§larnıştır. son satışlar 56-58 kurustur. 

tır. u ışte is ele memurları evlerin y ~ Vagonsuzluk ve sair sebeplerden gün- YAPAGI : Trakya mallarJ üze 
kira hedelJerini tesbit etmisler ve ek - lük" d 200 bal d • müvari atın azalması fiath.rı on, ye kadar iş olmuştur. Ana 
serisinde tahmini rakk:un koymus,lar- b k d yüks ltm' . z· ll .. . d 1 on eş para a ar e ı.V:ır. ı - sıra ma arı uzerın e olan durgun 
dır. Bu hal bir çok itirazları mucip ol- raat Bankasının Anadolunun muhtelif devam etmektedir. % 90 randmı 
duğundan yeni sene kataloğ işinde bu yerlerinde iyi cins beyaz buğday mü - yıkanmış göz yünlerinden 74-77 kll 
nokta gözönünde bulundurulacaktır. bayaaya. başladığı duyulmuştur. Bu ar~sı Almanyaya satışlar yapılmıştı1• 

2 - Halka dört aylık muayyen üc- satışlar Istanbul piyasasında da tesiri- Izmir piyasasında Anadolu sıra rll 
ret dahilinde pasolar satılmıştır. Bun- ni göstermiş ve fi.atların bir derece yük- ları ile İzmir ince yapağıları üzer' 
larda hastalık veya her hangi bir su • selmesine sebebiyet vermiştir. ..00 balye kadar sattşlar olduğu ve 
rette vapura binilmezse 

0 
günkü hak Haftalık satışlar: Ekstra cinsler 5,30-6 ba cinslerin 42-45 ile İzmir dağlıçlS 

k b l k 1 ] i.vi sertler 5,20. on iki çavdarlı Al'9U - rının 48-50 kuruş arası satı1dıg· ı öğ 
ay o ma ta ve verj en bi et ücreti · -

yolcunun aleyhine kaydedilmektedir. köy malları 5,28, Çerkesköy malları renilmiştir. 
Bu vaziyt yenjden tetkik edilmekte • 5, 15 paradan muamele görmüştür. FINDIK : Fiatlar gün geçt~kçe 
d" • ARPA : Piyasa sağlamhğını muha - lamlaşmaktadır. Hafta içindeki satt; 

ır. faza etmektedir. Satışlar 4-4,5 para a- lar 59-60 kuruşa kadar yükselmi:; 
3 .-. lskeleler~~n tel~fon_ edece~ - rası yapılmaktadır. Bugünlerde Mersin Geçen hafta işaret ettiğimiz gibi fiaı 

!ere ucret mukabılınde hır bılet veni - ve Samsundan külliyetli miktarda ar- ların yükselmesinden ihracat1mıı JJl 
mektedir. Telefonda muhatap, cevap pa gelmesi beklenmektedir. Dahili sar- teessir olmakta ve harice olan sevI<i 
vermezse bilet ücreti geıi verilmemek- fiyattan maada ihracat için de mühim yatımız azalmaktadır. 

Seta.nik sergisine yeni numuneler tedir. Bu hal, bazı itirazları mucip ol- muameleler cereyan etmektedir. Ez - Cevizler de iyi fiata satılmağa b~ 
gönderildi maktadır. cümle İtalyaya 53-55 liretten satışlar lanmıştır. Kabuklu cevizler 16 ku 

Selanik. sergisinde Türk mamulat ve Şirketi Hayriye Müfettişleri yakın- olmuş ve bunun haricind~ manif~tura kadar yükselmi~, her gün artan tal~~~ 
da bir raporla keyfiyetten Direktörl ·· _ tüccarları da takas suretıle mal ıthal karşıs:~d~ bu fiatların daha da yul' 

mahsulatının gördüğü fevkalade rağ- ğü haberdar edeceklerdir. • u edebilmek için k~yetli miktarda ar- selecegı umit ol~nmaktadır. . 
bet üzerine, sergiye yeniden bir takım pa mübayaa etmege başlamışlardır. YUMURTA: Piyasa yavaş yavaş J, 
nümuneler aönderilmiştir. • MISIR : Karadeniz piyasası istekli- leşmeğe yüz tutmaktadır. Havaların 

Bu nümuneler arasında Mersinden ltalyaya ihraca f dir. Bu limanlara her hafta 1500 çuval rinlemesile istihlak: artmağa başladı 
pamuk, Yerli Mallar Pazarından Bey- kadar sevkiyat yapılmaktadır. Yeni ğmdan ve ayni zamanda müvarid.at 

Dost Sovyet Rusyaya, samimi te - k b ) d ld - d f' -:~ oz deri fabrikasının mamulatı ve bazı aş a ) mahsul Bandırma malları 5, 15-5,20 pa- aza ıgın an ıatlar biraz yükse1nJ.l'f 

maslar yapmak üzere gidecek olan kumaşlar da gönderilmiştir. rndan satıl~tır. tir. 

Sporcular bugün 
Rusyaya gidiyor 

sporcularımız bugün Sovyet vapurile Dün Türkofis İstanbul ~ubesi Yu • -~O temmuz 936 dan itibaren üç ay NOHUT : İtalya ile permi müşkü - Harice karşı olan sevkiyat tamaı1l 
hareket edeceklerdir. nan lisanı üzerine tabedilmiş (T .. muddetle temdid edilen Türk-İtalya ti- ıatından hasıl olan güçlükler halledil- durmuştur. Yalnız Viyanaya cüz,i ı 
Sporcularımıza Sinop saylavı Cevdet T k ıcarı caret anla~ması Veki11cr Heyetı" t,...a- dikten sonra nohut fiatlarında terakki tarda mal gönderilmiştir. Haftalık fjB 

l 
Ür iye) namı altında beş bin bro~Ü- T uı 1 Kerim ncedayı ~krnlık etmektedir. J T fından tasdik edilmı"cı: ve aıa·kadarlara l görülmeğe. başlanmıştır .. İlk parti. ·.ola.- ar: Büy·ük· s.andık birinci natürel . 2 

rü sergiye gönderm1~tir. ki gün evvel T ı 19 v Bundan başka kafileye bir doktor, bir ..,. bildiri.lmi~tir. ı-ak 100 liretten Venedik teslimi hır ar ' ıkincıler 16, Samsun cinsıerı 
ı de ticari tiplerde kömür nümuneleri T J · al kedilın · ş h · · · 1 7 1~-18 liradır. 

tercüman jle Anadolu ajansının stan- k d'l . . Bu anlaşmanın talya tarafından da partı m sev . iştır. e rırnız pı- y-;,. 

bul 
sev e ı mıştır. \.·asasında da fiatlar 6 kuruştan 6,20 Ispanyaya gönderilen yumurta bt!.'. 

direktörü refakat eylemektedir. Bu- tasdik d'ld'W' · ] w b ı J · e ı ıgı pıyasaya ge mege aş l• kuruşa kadar yükselmiştir. dellerinin tediyesi için tüccarlar bil 
gün hareket edecek sporcularımız şun- Kadın ve erkek çorapları yan telgraflardan anlaşılmışhr. BAKLA : Fiatlarda değişiklik olma- kfımet nezdinde teşebbüsatta bulıJll,~ 
]ardır: Kadın ve erkek çoraplarının stan He1 iki hükumetin anlaşmayı tasdi- maltla beraber satışlar canlaİımakta - makta devam ediyorlar. Bugünlerde~ 

1 - Eskrim: Altı atlet bir idarecı· ve d d" · · · ı d kı' İta1 ·ı b' d b' h J b ... H ar ızesı ıçın muayyen gün er e Sa- ya ı e ır en ne miı im iş er ya- dır. Çanakkale, Gelibolu mallan -i,35-.5 ir netice alınacağı ümit olunma~ .. 
hakem. 2 - Basketbol: Dört sporcu, nayi Umum Müdürü R~adın başkan- pılmasına sebebiyet vermiştir. · kuruş arasıdır. Hafta içinde Maltadan dır. 
bir idareci ve hakem. 3 - Güres: On } w d 1 I k. d İt l l 'h · d 1 k . ıgın a top anan çorapcı ar a m ço • ayaya yapı an 1 racat şım i i da- talepler gelmeğe başlamış ve Almanya 
üç güreşci iki idareci ve hakem. 4 - raplarına bir formül bulmuşlardır ve ha ziyade hububat ve zahire üzerine ithalat dairesince evvelce tcsbit edilen 
Futbol: Yinni dört sporcu, iki idareci bu hususta hazırlanan rapor Ticaret yapı.]maktadır. 110 mark fiat 112 marka çıkanlmıştır. 
ve hakem. ve Sanayi Odası kanalından geçmek İtalyadan mühim mik2arda halık da KETENTOHUMU : ihracat durmuş- (Baştarab 3 

üncü sayfodıı) 
lnhisarlardan ~ıkarılan!arın suret;le Vekaletin huzuruna arzedil - sipari' edildiğinden yakında balık sev- tur. Piyasada yalmz soruşturmalar ya- yandırmak maksadile konferonsıar,~ 

Y miştir. kiyatı da yapılacaktır. pılmaktadır. Fi.atların bir miktar in - di. Bunların içinde bir de Ko:ıtı~ 
ikramiyeleri Erkek çoraplarının da standardizesi dirildiği takdirde işler olacağı ümit o - kadın var. Bolşeviklik davasmt bCJll'İ 

Yaşları altmışı geçtiğinden dolayi henüz ikmal edilmediğinden Ticaret ve Belediyenin Topkapı Fıkara- lunmaktadır. Hafta içindeki fiatlar 8,20 semek hususunda gösterdiği hgfB' 
fnhisarla.r Umum Müdürlüğünden çı- Sanayi Odasında yeniden bir toplantı perver Cemiyetine yardımı kuruş ise de yağ fabrikaları tarafından ten dolayı kendisine cPasionaria - J1ld~ 
karılan memurların tazminatları ve • yapı·lmış fakat ' kat'i bir netice elde e- ancak 8 kuruş ödenmektedir. teris> adını koymuşlardır. Bu 1'~ 
rilıneğe başlanmıştır. c!ilememiştir. İstanbul Belediyesi, son günlerde SUSAM : Hariç piyasadan talepler Fransa halkına şöyle hitap ediyor:JC'!'. 

1 nisan 936 da hizmetlerine nihayet Bu hafta içerisinde tekrar bir top - ciddi bir çalışma gösteren ve rnüsbet başlamıştır. Antalya limanı teslimi 15 «Yapılan mücadele bugün b:ıe g 
verilen memurların tazminatları tama~ lantı yapılacaktır. Eğer bu sefer bir ne- işler gören T opkapı F ukarapervey Ce- kuruştan iyi işler olduğu duyulmuş - şı ise yarın da size karşı olacaktl~· ~ 

miyetine yardım olmak üzere 500 lira tur. Bursa, Bandırma ve Trakya mal- nwı için bize yardım ediniz, ta 1" 

men O··denmı·~tı'r Temmuzda çıkan tice elde edilirse bu formu··1 de Veka"lete d . ..-,.'~ T • ~ göndermiştir. ları 1 41
11 kuruştan satılmaktadır. e yarın sizin yardımınıza koşalv·~ 

lanların da yüzde doksana paralarını al- arzedilecektir. YULAF : Fiatlar sağlamdır. Müte : Hususi bir surette söylenmiş ,J_ 
mı~lardır. T kfi t h" . I . il 1'T b J ahhitler tarafından 4,10-4,20 kuruşa- olsa; komşu birmemleketnazırınıfl~ıı.4 

Bu tazminat mikdarı her hizmet sc- 8 in Y8 8Ç iZ iŞ erı ı y Ö e fÇİ rası mübayaat yapıldığından şimdilik zından, bir memleket halkını uıJJ~ 
nesi için bir maaş bedelinden ibaret - Belediyenin halka kolaylık olmak ü- fiatlann düşeceği umulmamaktadır. ma'tuf olan bu sözler, ancak yi~4 
tir. zere yeni ~ekilde ölü techiz ve tekfin i- Eczaneler İtalyadan 63 lirete kadar talepler var - asır «hukuku düveh inin müsaaoeı 

çin hazırladığı talimatname belediye sa da fiatlarm yüksekliği yüzünden iş müsamaha edebildiği cemilekarııl'·A2' 
Hamalların daVasl Bu ıeceki nihe~ eczaneler falllaND'! d v~J bütçesi gelmesine rağmen bazı hazır • İstanbul eihetindekiler: olmamıştır. andır. Bu şerait karşısında dl.irl .. eY 

Bir müddet evve] Sirkeci istasyonu ha~ lıkların itmamı dolayisile 1 te$riniev • Burçak piyasası da iştihalıdır. Şeh - taraf taraf dahili harplere gıtr
11 

• Aksarayda: <Şeren. Alemdarda: (Eşref 4 1 malları arasında kahyalarının kendile- velden itibaren tatbik edilecektir. Bu Neşet). Bakırköyünde: üstepan). Beya- rimizdc:_ , _o~4,ıo paradan muamele niçin şaşmalıyız? - Selim Ragı.P/ 
· k 'k d ·h ı· k'l · d b'td· ·ı yapıldıgı gıbı Almanyadan Hamburg -· .. ·-- ·· · .......... ,,,,,."_"·-····-·· .. ·-·· .... 

nne e sı para vermesin en dolayı bir cı et po ıs mev ı erme e ı ırı miş zıtta: (Asador Vahram). Eroinönünde: 
kavga çıkmış ve mevcut ljamallar iki ve hazırlıklı olmalar& ihtar edilmiştir. (Beşir Kemal, CevaL). Fenerde: (Hüsa - teslimi 

103 
·marka kadar talep vardır. KadıklH' o~ Kuşyemi üzerinde muamele olına - • S O R Ey Y alfl 

kısma ayrılarak birbirlerini dövmüş • Talimatnamenin tatbikine başlan - meddln). Karagümrokte: CKemal). Kü- ~ ~ l'I 

k 
. mışsa da bugünlerde Tekirdağı iskele- Halk Op•'.t. '' 

Jerdi. dı tan sonra ölüsü olanlar en yakın po- çükpaıarda: <Necati). Samatyada: lE- · d 'h ıla ~ .., ' 

B h d 
__ _ı 11 d 1· k" h be ki d B rofllos). Şehre.mlninde: (A. Hamdiı. Şel1- sın en ı racat yap cagı ümit edildi - i! ~ Bu alcC>Am 21· a...t 

u a isecıen müteve it avaya ıs mev ııne a r verece er ir. un- {,tinden şimdilik piyasa sağlam adde - ' ' ' DENı;Z~ HA"r,. 
S } h b

. · Ih d b k 1 d k' · l · b l d' zadebaşında: (Asaf). y u tana met ırınci su ceza a a ı - an sonra ı ış erı tamamen e e ıye dilmektedir. 11,20 kuruştan bir mik - ~ 1
. ~,ııı 

mıştır. yapacaktır. Beyoğlu cihetindekilea: tar satJş yapılmıştır. 1 Yann ar~ll(f'~ 
57 1

. s· •t · oaıatada: <Yiçopulo). Hasköyde: tBar - TİFTl.K Hafta .. d So .. BEYLERP-"ıııJV 
Suçlu olarak mahkemede 1 :-l ve da- ırayı aşıran tmı ÇI . . .= . ıçın e .... vyet .mu.. - . lskele tı" "•atros but). Kasımpaşada: (Vasıf). Merkez na- "'" 1 vacı olarak da 5 ki<;::i hazır bulunmu<;::- Ziba'da karpuzculuk yapan Nacı· messillerının pıyasada gorunmesı tüc- HAL ı .. T " hlyede: tMatkodç, Vinkopulo~. Şişlide: 

turSuçlu'ar da davac.lann kendile<ini :i:i~!:'~::;r~~;,:::::• ~::a~~:~: .:::.::: ::~::·~. ·~=:~d::.~::·. ı' s H ı• R L Ey T E M p L E 
<:lövdük1erinden dolayı istida verdik - nin bir aralık dükkanda bulunmadığı Büyükadada :<Merkez>. Heybelide: (Yu-

lerinden her iki dav-ı tPvhid edilmiştir. esnada karpuzlar arasında bulunan n 7 sKuafdl.ıkKo··yadıSö~~~;tMlu. ~çveaşkmkie·dthe~. ne(Hdeulu~~-J~a0dest)_. ' 
l\luhakeme ~ahid celbi için başka güne lira parayı alarak katmıştır. Tahkikata "'... ., 
bırakılmıştır. lbaşlanmıştır. . man). Üskiidar İmrahorda: <imrahor). ı '91••••••••• 

Haftanın birkaç vak'asJ 

•••••••• geliyor 1 

•ı 

te 
k 
b 
rtl! 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Urf ada kaçakçılık gün 1 

geçtikçe azalıyor 
Tuz, ş•ker fJe lclbrltbt ucuzlatılması 611 rnatlJeler 

üzerinde kaçakçılığın önünlJ almıştır 

1 

İzmir Fuarında 
Kocaeli pavyonu 

Ragbet gören paviyon 
gelecek yıl daha geniş bir 

kadro ile hazırlanacak 
İzmit, (Hususi) - lzmir panayırın

da Kocaeli paviyonu büyük bir rağbet 
kazanmaktadır. Paviyonda bilhassa İz
mit tütünleri, Kandıra ketenleri ve A
dapazarı koza ve mobllyalan takdirler 
kazanmaktadır. 

İzmit, bu ilk tecrübeden istifade e • 
derek gelecek sene daha geniş bir kad
ro ile İzmir fuarına ittirak edecektir. 
İzmit pavyonunun diğer vilayetler pav
yonları gibi aylarca evvel büyük mas
raflar yapılarak hazırlanmış paviyon· 
lardan daha güzel ve daha orijinal gÖ· 
rünmesinin sebeplerinden biri de ser
giyi hazırlıyan arkadaşların gece ve 
gündüz sonsuz bir emek ve enerji sar-

Sayfa 5 

Diyarbekirde bir ilk mektep binul 

Digarıbekirde bir Kız 
San' at ~nstitüsü açılıqor 
San'atlar mektebine de 15 bin lira 
sarfiyle yeni bir paviyon ilave edilecek 

fetmeleridir. Diyarıbekir (Hususi) - Diyarıbe-ı Maarif Müdüriyetine bağlı iki Biçki 
Urlanın asfalt olarak yapılan caddelerinden biri lzmit belediye meclisi fevkalade o- kir çok eski bir ilim merkezidir. Bu ta- Yurdunun faaliyeti de kayde ~ayan • 

Urfa, (Hususi) - Asırlarca bakım- çıkarak fdırin 34 yerinde açıktan a • !arak bir toplantı yapmıştır. Bu top • rihi ~ehrimiz memlekete Süleyman dır. Bunlar memlekete sayısız genç kız 
112: ve alakasız kalmış olan Urfada son kan sulan kapamışhr. Eski mevlevi • lanbda İzmit'deki Paşa suyunun, şch- Nazif, Ziya Gökalp gibi neslimizin bil- yetiştirecek kadar çalışma göster -
)ıllar içerisinde bir çok önemli itler hane eınaf birliklerine tahsis olunmuş- rin ihtiyacına kafi gelmemesi konuşul- liği çok değerli vücutlar yetiştirmiştir. mişlcrdir. Diğer taraftan alınan malU
başarılmıf, ihtiyaçlardan çoğu gideril- tur. Aynca şehitler için bir abide ya • muf ve Balaban köyündeki suyun da Ayrıca Türkiyenin en eski gazetesi de mata göre bu sene tıehrimizcle bir kız 
tniştir. Yeni İlbay Atıf Ulusoğlu leh· pılmıştır. Eaki çarşılar kaldırılmış, ye· buraya eklenmesi kararlaştırılmıştır. burada intişar eder. 67 senelik tarihi o- san·at enstitüsü açılması tekarrür et • 
tin terakkisi yolunda mümkün olan rine yenileri kurulmuştur. Binlerce Bu maksatla da belediyeler bankasın • lan <eDiyarıbekirn gazeteai hazirandan- miştir. Geceleri açık buluııacak olan 
tedbirleri zamanında almakta ve bü • metre murabbaı kaldırımlar döşenmiş- dan 250 bin lira istikraz edilecektir. beri gündelik olmu~ur. enstitüde şapkacılık, ütücülük ve dikiş 
k\ırnet devairi arasında çok sıkı bir ra- tir. Gölcük kaymakamlığına atanan Re- Maarif hayatı cumhuriyet devrinde öğretilecektir. Mektebe fİmdiden bir 
bıta ve tesanüd temin etmit bulun ·ı Bu yıl ıu tesiaab ihale olunacak ve bii vazifesine başlamıştır. Gölcük kay· çok inkişaf etmiştir. Muallim mektebi çok müracaatlar yapılmıfhr. 
maktadır. f Urfa 937 de temiz suya kavuşacaktır. makam vekaletini ifa eden şehrimiz açılmış ve sonradan görül~ lüzum ü- Merkezde beş ilkmektep vardır. Her 

Urf~da asayiş çok iyidir. Zabıta vu - 1 Proje bazırlanmıt bulunmaktadır. Şe- Emniyet Direktörü Şerif de asli vazife- zerine kapanmıştır. 932 yılında açıl - kaza merkezinde bir ilk okul ve on bir 
~Uahna ender rastlanır. Emniyet Mü • hir plan ve haritası da ihaleye konmuş- sine dönmüştür. mış olan lisenin mevcudu sekiz yüzü köyde köy okulu vardır. Merkezde 
dürlüğünü en çok işgal eden hudut tur. Gölcük kazasına bağlı köy ve nahi- geçmiştir. Civar vilayetlerden bir çok kırk bir, kazalarda otuz iki ve köyler· 
ll:ıesfülidir, hududun her iki tarafından Urfa, cumhuriyetten aldığı feyiz ile yelere de telefon tesisatı yapılmakta • talebeleri olan lise yatılıdır. Kızlarımız de on üç muallim vardır. Bu mektep -
bayvanatını alıp diğer tarafa geçiren· her ıene biraz daha deiiten şehirleri - dır. da liseye fazla rağbet göstermektedir • lerde 704 kız ve 2397 erkek talebe oku-
brle uğraşmaktır. mizden biri olmaktadır. • Gölcük de yol faaliyeti de başlamış- ler. maktadır. 
Mıntakanın ticari vaziyeti iyidir. Mah Çok.urovada. pamuk.devŞi.rilmesi tır. tik olarak Değirmendere ile Gö~k San' atlar mektebi Maarif Vekaleti· Urfa Maarif Müdürlüğünden nak • 

•ul buyıl çok bereketlidir. Yalnız yolsuz Ad Ki ~d ki arasında bir şosenin yapılmasına baş· ne geçmiş olmak itibarile ehemmiyeti- len buraya gelmif olan Bay Celil çok 
"1k mühim bir müşkül sa),lmakta - lana v-t h .e ed~ .1 pamf bu 'karlı:ıı lanmıştır. ni arttırmışbr. Bu yıl 15 bin lira sar· değerli marifçilcrimizdendir. Şehirde 
dır U f B' •v D b k' çırçır amaga a sıs ı en a rı a ar -· - - . ili. _ ı_ı_ • '-:·-'- l d 
b 

· rayı ırecıge ve ıyarı e ıre -'---d r 1. ı..AA1 ---'-t darlar ,,....,.,.2 ;,,, anı--·'--aktadu. file mektebe yeni bir pavıyon ve e- kültiirün tuaJU1.İ ve m&~a yo un a 
a'"I il L bo L B YC1JUD a ;1aa ıyete ~ıy~ ır. av--· UifU-U• '--L b' -'- • .. k- la edb. l . g ıyan yo ar çoııt zuıdur. ura - G L-ft f d k • p k tarlalarının -•ecek sene i . dilmiftir. Memleıu:ı:e ır ÇOK san at ve alınması mum un o n t ır erı za • 

ı_ d k l .. k"'l"' l . 1 b'l eçen na a Ur ın a pamu mm amu "~ . . b v d _ b'k . "'t a amyon ar muş u at a ış C}'e ı • k d kl d .. 1 . . L l devam edilmekte meslek sahipleri yetıştırcn a ocaga manında üşünmuş ve tat ı etmıs • 
b\ k d' l ta asın a pamu arın evşırı mesme çın nazır anmasına • ) be de k • 

e te ır er. d d'l . t' Ada d h l l d' halen yetmiş ~ ta e vam etme - tir. 
K k ı "- 1 1 k d evam e ı mış ır. na a ava ar e • ır. . h ... d' . v ll . z· . 

aça çı ı·ıt zamana azama ta ır. . I' ..... d k . t"h l"t H b b t harmanlarının da arkası 8 • tcdtr. Bunlardan ancak onu ne a11, ı- Şehırde Artık ogu anna aıt ıncır-
leafile kaçakçılığı durmuş, fakat buna ven!.1 .~~.ıg~n k~~ ~ud ~ .. ı .~~ a ~k- l uk uü:eredir ğerleri feylidir. San'atlar mektebi on li medresede güzel bir müze vücuda 
bıukabil arka kaçakçılığı artmıftır. Bu nın onumuz e 1 a a ar a uyu mı - ınma · beş senelik bir müessesedir, torna, ma- getirilmiştir. Birinci Umumi Müfettiş· 
havali iktisadiyatını kemiren kaçakçı· K.. l d k .., . araba rangoz, tesviye ve soğuk demir kısım- ıik mıntakasında bulunan eserler hep 
LiJn kökünden sökülmesi için en mü· oy er e agnı yerine !arını muhtevidir. On dokuz muallimi .buraya nakledilmektedir. Diyarıbekir· 
eaair çare ve tedbir, üzerinde kaçakçı- vardır. Mezunlar serbesttir. Bu yüz - de aynca çok zengin bir kütüphane 
lrk yapılan eşya fiatlarını ucuzlatmak- den bu yıl rağbet her yıldan fazal ol- vardır. Cevat paşanın vali vekaleti 
lır. Yapılan tecrübeler de bu hususta muştur. yaptığı sıralar açılm1' olan maarif kü-
ltıüsbet neticeler vermiştir. Ucuzlatı - Hususi ana mektebinin mevcudu tüphanesini yılda vasati yirmi bin va· 
lan tuz, şeker ve gibrit kaçakçılığı ta- da otuzu geçmiştir. Bu yuvanın Diya- tandaş ziyaret etmektedir. 
~amen ortadan kalkmıştır. rıbekire yaptığı hizmetler cidden bü • 

Ürfa belediyesi şehri imar için e - yüktür. Hadiseler 
~nden geldiği kadar çalışıyor. Şarbay ·--···B···""

0 
.. ·-J·u·· .. ·· .. p .. -a ... n .... a-yı·····r···1· .. - ,._...,..ı"l,._ 

\Jrtıer Alay 933 de işe başlarken kırk ncl 
~ bin lira olan belediye bütçesini üç . v bet .. d .. arşlSI 
}'ıl içinde yüz yirmi bin liraya iblağa rag gor U Bir köpek 25 kuruşa 
tt'ıuvaffak olmuştur. Bolu, (Hususi) - Her sene açıl • 

Belediye çok güzel ve Sıhhat Ba "' makta olan panayır cyliilün üçünde Bir köpek öldüriip, kuyruğunu 
k ı kild b" belediyeye götürene yirmi beş ku -&il ığının planına uygun fC e ır başlıyarak sekizine kadar devam et -.... al ruş veriliyordu. Fakat öyle açıkgöz-
... ~ha yapmıttır. Buradan iyi viri- mistir. Panayıra civar köy ve kaz ar- ler türemiş ki köpeği öldürmeden 
~ temin ettiği gibi 3000 liraya çıkan da~ binlerce ziyaretçi gelmiş ve ehem- kuyruğunu kesip belediyeye götür-
k-.aplar çarf181ndan yılda 2700 lira al- miyetli mikdarda alım, satım yapılmış- miye başlamışlar. Belediye de bunun 
~tadır. Asri mezarlık tamamlanmak 1 . d b' ö-"~Q tır Her ıene üç gün devam eden pana- önüne geçmek için bundan sonra 
İi ... _ ed' Gen" bi bul Yozgat villyet ate yesın en ır 1 .ll&U ' • .. dü'~.. wL_~ .... _ı __ 
-er ır. 1f ve uzun r var a • d l'' yır bu sene gor gu ragc:>a yuzunuen yirmi beş kuruşu, köpeğin yalnız 
Çılarak buruı tamamen asfalt dö,en - Y oqad, (Huıuıt) - Burada 933 1 Y~ san~lan tarafın a~ vı ~yet ~- üç 1ıün daha uzatılmıştu. Bundan son- kuyruğunu değil, tamaIBınl ge-
~ir. Modem bir ıinema ile her türlü sene.inde bir viliyet atelyeıi açılmıftı. te~y~sıne bır çok arabalar sıparış eclıl- raki senelerde de panayır altı gün açık tirene v~receğini ilin etmiıj. 
konforu hliz bir otel ve güzel bir bele- Atelyenin te1viye, döküm, demirhane, miftır. bulundurulacaktır. Desenize, şimdiye kadar köpeksiz 
di}'e kuraiı ve bir park yapılmaftır. marangoz. ve araba imalathaneSinde Atelyeye yeni çıraklar. alınmak sure· Vali lronağmm m.uh kuyruk götürüp bir yirmi beş alan-
' Belediye.~ iatimlik eylediği (30) İfcİ çalıtmaktadır. tile. :_olzga~da dah san:~ erba~ılnın Hastane civarında ve fehrin en gü- lar, şimdiden sonra da kuyruksuz 
f\-ızeıı·ha'yı yen~ L ... tan 6 __ _;_ ve it' .. x...1lann bklınlarak yerlerine te- yetıf.tırı mesıne e emm.,.et verı e • d 1 _ ,_ 1 r· köpek götürüp bir yirmi beş daha 
"" ~ ,~ 'IAU&6&&U ~" zd bir yerin e yapı ma&ta o an va ı 

:.: bir park haline i&ai etmif, aö('den kerlekli arabalar kullanılmuı için köy celttır. konağının inşaatı bitmiştir. Açıl~'- tö - al=a~ değil; köpeğin bütünü 

- Avrupada Turist cok
'-r Hasan Bey .• 

P•ar 019 HaAn B. Dlfor Ki ı reni 29 tcfrinievvel cumhuriyet l.Jilyr.. elli kuruşa geliyor. 
nnnda yapJacaktu. * 

.•. Meseli bir scnrah kii- j ... Dünyanın her tarafım 

~ bir otomobile binerek.. I dolapr. 

Hasan Bey - Bu bir şey 
mi nizim, bizde birisi ki.t
çük ibir taksiye, yahut bir 
otobüse bindiği zaman ti 
öteki diiayap kadar ciili-
1•· . 

Bobada Jaimmlar İki kişi kavga ediyorlardı, biri ö-
Son günlerde yağan yağmurlar çift- ~kine bağırdı: 

çiyi ıöldürmüt ve ~lerini ehemmiyetli _Köpek. 
derecede kolayla,tınnıfhr. Yumup - öteki güldü: 
yan toprak tamamen sürülmüş, aonba- - Desene senin indinde kıymetim 
har hazırlıklarına başlanmıştır. yirmi beş kuruştan fazla değil! 

Biga maliyesinde tebeddüllt İstanbul halkt içinde yirmi beş 
Biga (Hususi) - Şehrimiz malmü- kuruşa ehemmiyet veren insanlar 

dürü Haşim Yanık Bergama malmüdür- meğer ne kadar az~ .. 
lüğüne tahdl edilmiş ve varidat katibi Böyle olmasaydı lstanbul sokak -
Mustafa ile Lapseki varidat katibi Hü- larında başıboş gezen bir tek köpek 
seyin Akçoranın da becayişleri icra edil- görülemezdi. 
miştir. * 

Biga varidat katiplerinden F'aik de Köpeğin de hayat sigortası vardır: 
terfi'an Biga muhasebe başkatipli~ine Boynundaki tasma! tMsEI' 
atanmıştır. 



6 Sın-fa 
=- - --"'" --
ispanya isyanında kurban 

olan ilk • 
sınemacı 

~ ~ * --------------------: 
Heyecanlı sahneleri filme almak istiyen genç bir 

film operatörü bir çok tehlikeli maceralardan 
sonra mitralyöz kurşunlarile öldü 

SON POSTA 

Kadın güzelliği 
erkek artistlerin 

Eyliıl 14 

hakkında 
görüşleri 

~~~~~~~~~~~~~~~~...:=~~ 

Kudretli san'atkô.r Şarl Buage: "Karıma bakınız 
tetkik ediniz. Cevabımı almış olursunuz,, diyor 

------- • Jt .... ------: 
Vllyam Pavel'e göre, k•dın 
tabii olmahd1r. Diyor ki : 
"Kadın körkörUne modaya 
tabi olmamalı, bence mo· 
da her kadının ••d• ol· 
masıdır.,, 

~---------·. Jt Frederlk Mar, herkes ö-
nUnde hayatlartnı anlatan 
kadınlardan nefret ediyor, 
diyor ki: "GUzelllk sade· 
ilktir. Kadın az çok kıvrak 
olmalıdır.,, 

cKadın güzelliği» hakkındaki fikirle- çok serbest olmalarını istiyor ... Diyot ,,_. 
· ..._---.J ri sorulan belli ~aşlı erkek sinema ar - ki: 

-it 1 tistleri görüş ve düşüncelerini şöyle _ Her iki takdirde kadınlar muhal«"' 
- anlatmıştır: kak adileşmektcdirler... Kadınların el"'ı 

1\fadrid'de halkı panig-c uirratan bir tayyare bombardımanı esnasında v·ı p ı· fikr" l k d l" " ,,. ı yam ove ın ı: biselerinc gelince: Roblarını or c a~ 
şehir caddeleri G"" 1 · Idızı K 1 Lom uzc sınema yı aro • !arla, volanlarla, sun'i çiçeklerle, sü 

İspanyada patlak veren kanlı jhtilfil sin yalvardı. barın eski kocası ve hfılen Jan Har • liyen kadınları gördükçe hasta oluyO" 
esnasında sinema alemi de bir kurban - Beni de beraber götür, dedi, sey- lovun baş dostu olan ViJyam Povel, ı rum sanıyorum ... Bence en mühim ciı' 
vermiş ve Josc Eskandel adında bir film yah muvafakat etti. Ve beraberce Liz- kadın güzelliği hakkında şöyle düsün- het kadınların çoraplandır ... Çorap .,. 
operatörü vazife başında ölmüştür. Es- bona gittiler. mektedir: sız bir kadın bacağı en çirkin bir ner 
kan del bir aktüalite filim şirketinde o - Aksilik bu ya ... Tam tayyareden ine- - Bir kadını beğenmem için evvele-
peratörlük yapmakta idi. cekleri zaman filim şarjörleri açıl1r ve mirde onun ctabii• olması icap eder. nedir ... Kadınların çorapsız gezmeleri"ll 

O sırada İspanyada ihtilal kopunca Eskandelin büyük iziyetlerlc aldığı Saçları tabii rengini muhafaza etme • ni yasak etmeli.·· İpek çorap kadınıd 
cereyan edecek kanlı hadiseleri filme harp sahneleri boşa gider. lidir. bacağına derin bir zevk verir ... > 
çekecek kimseler yoktu .. Bunu filme Esk8;Ildcl çok müteessir olur. Bunu Şapka bahsine gelince: Kadın, ken - Frederik Marşın fikirleri: 
çekmek Eskandel için bi.iyük bir mu- gören lngiliz. disine yakışanı seçmelidir. Körü görü- ,.. Son seneler zarfında çevirmiş oldll'" 
vaffakiyet olacaktı. Tabii Eskandel fır- - Hadi, der dönelim. ne modaya tabi olmamalı.A.. Moda!.. O ğu filimlerde çok muvaffak olan b1' 
satı kaçırmadı. 18 temmuz akşamı Mad- Bunlar tekrar Toblcdoya avdet e - ne saçma kelime? .. Bu kelime namına kudretli sa~'atkfırın fikirleri şudur: 
ridden cenuba giden son trene bindi. derler. Geri geldikleri zaman bir de da kadınlar neler yapmıyorlar .•• Ye • _ Herkes önünde hayatlarını anla~ 
Pozade istasyonuna vardığı zaman ar- bakarlar ki, Tobledo asilerin elinde, ta- mekten bile vazgeçiyorlar ... Ve bu su- tan kadınlardan nefret ederim ... Hel• 
tık trenin ilerlemesine imkan kalma - bii asiler derhal bunların tayyaresini rtle erkekleri zevkleri tehdit altma gir- kocalarını şikayet ederlerse ..• 
mıştı. Pozade karma karışıktı. Yollar- müsadere ederler. İngiliz, teşebbüsler- miş oluyor ... Bence cmoda> her ka - J Kadın güzel olmalıdır. Güzellik sa ; 
da halk birbirini vumyordu. de bulunur, güçbeıa dert anlatır ve ni • dının sade olmasıdır.> deliktir ... Az tuvalet çok çeşni verir··' 

Eskandel çaresiz hemen trenden in - hayet tayyaresini kurtarır, kurtarır am- Jorj Raftın fikri: Fazlaya kaçmamalı ... Kadın az çok kı""' 
di, , o sırada bir kamyon Seville'e mü· ma, bir daha da İspanya topraklarına Bu san'atkar en önce pantalon giyen i1lk olmalıdır. Kıvraklık kadına cazi J 
teveccihen hareket ediyordu, delikan- inmemeğe karar verir. kadınlardan şikayet eylemektedir. Di- Kıvrak ve ,uzeı yıldızı -;; 
ıi, makineler omuzunda ve koltukların- Eskandel ile beraber oradan ayrılır- yor ki: Cinçer Rocer's be b~eder.. Kıvrak olmıyan kadı 

Bir dans ekzersizi esnasında... zevki okşamaz · da, derhal bu kamyona atladı. lar. Madridin üzerine geldikleri zaman - Pantalon giyen kadınlar bir kere ··· 
İspanyanin bu taraflarında nizaıp ve seyyah: kendilerini arkadan görüp te ne kadar Bir kadın kat'iyyen içki kullanma - Şarl .~uayenin fikirleri: 

intizam kalmamıştı, otomobilin arka - - Hadi aşağı atla, der ve Eskandel gülünç olduklarının farkına varsalar... malıdır... Kadının sarhoşluğu çok feci Sinemada emsaline az tesadüf edilit 
sından ateş ediyorlardı, ve otomobil - paraşütle aşağı iner. Düz ökçeler de kadında 1..arafet bırak- olur ... :ı> bir san'atkar olan Şarl Buaye bu sual' 
dekiler de karşılarına çıkanlarÇt ,göre, Hayli maceralar geçiren Eskandcl mıyor ... Düz ökçeli bır kadınla danşet- Klark Gablin fikri: şu suretle cevap vermiştir; 
ya faşist, yahut ta komünist olarak yol- artık şöhret~n peşine. düşmüştür. Mu- mek zevk değil, adeta cehennem aza - . Kadınlar tarafından çok beğenilen bu c- Karıma bakınız, tetkik ediniz ... 
lanna devam edebiliyorlardı. hakkak muvaffak olmak sevdasındadır. bı olur... san'atkar kadınların ne çok utangaç, ne Cevabımı alınış olursunuz ... > 

Bu tehlikeli vaziyet uzun sürmedi. Şeytan dürter, tekrar ateş hatlarına B 
Nihayet kamyon bir pusuya düştü ve döner. Saragos cephesinin her tarafını U sene göreceğimiz 
şoförde vuruldu. İsyan mmtakalannın dolaşır Meridaya gider. filmlerden bazılar 
en hararetli yerlerine muhakkak suret- Meridada da müthiş harp ile karşı - (Kemal Film) in 1936-1937 sinema 
le girmek lazımdı, bunun için Eskan- laşır. Asilerin en gu·· z1de askerleri olan mevsimi içip. hazırlamış olduğu filim-
de hiç tereddüt etmedi. Şoförün yeri - Faslılar harekete geçmişlerdir. Şehir- lerden bazıları şunlardır: 
ne atladı ve otomobili sürmeğe başla- de müthiş bir bog-usma vardır. 1 Kah H d t ır· D 

~ - raman ay u • en un 
dı. · Eskandel durur mu, derhal makine- tarafından. · 

hak
Hkarpk mmt.takaksı o1ı~n GdiraldFia~1ah mk?k- sine sarıı:r ve bu acı boğuşmaları fil - ı _ Dört kızın romanı: Katrin Hep-

a ye ışme • azım ı. a ı a me almaga başar. bum tan fında (B • f·ı · c 193"' _ 
t . . d h 1 d r·1· . - a n. u 1 ıın "' se ye ışti ve er a e ı ım çevırınege o. sırada bir_den~ire ı:~red:n geldiği nesi birinciliğini kazanrr,ıştır.) 

başladı. bellı olmıyan bır mıtralyoz yagmuru za- 3 _ Tayfun: Jorj Bankroft tarafın • 
Hadiseler o kadar bol ve çoktu ki fi- vallıyı da biçiverir. dan. 

limler bitti ve yeni bobinler almak la- .Binbir t~hlikeden kurtulan Esk~~d~l 4 _ Ateş böceği: Katfin Hepburn 
zım geldi. Hemen Toblada tayyare nilıay:t kor kurşunlarla meslegının tarafından. 
meyd~ına ~oştu ve bir tayyar~ kira - aşkı ugruna feda olur. ~liınlcr ziyan ol- 5 _ Çingeneler: 
lamak ıstedı. Fakat tayyare munaka • mamış, onları bulup sınemalara gön- 6 - Pompeinin son günleri: Büyı.ik 
Jatı tatil edi~ti. O sırada talih yüzü- dennişler. Şimdi dünyanın her tarafın- tarihi filim. 
ne güldü, bir Ingiliz seyyahı Lizbona da bu meraklı sahneler gösteriliyor - 7 - Gaip ufuklar: Ronald Kolman 
tayyare ile gidecekti. Eskandel kendi - muş. tarafından. 

----................. ------·---------------.,--~~ .. ~ 
CONULISLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Eski.şehirden bir mektup aldıın. 

Bu sevişmeden annemin haberi var. 
Yalnız o, bu işin bir netice verebi • 
1eceğine kani değil: . 

8 - Viyana çılgınlıklan: Gras Mur 
tarafından. 

9 - Dans devam ediyor. 
1 O - Margarita: Gras Mur tarafın • 

dan. 
11 - ihtiras: (Gari Koper) tarafın

dan. 
12 - Bebekler perisi: {Magda Şnay

der) tarafınd;ıri. 

13 - Aşk Güneşi: Kiepura tarafın
dan. 

1 <f - Macar geceleri: Paula Vesse -
ley tarafından. 

Amerikalılar bir filme 
2000000 dolar sarf ettiler 
Dünyanın en meşhur eserinden iktibas edilen Anthon)' 
Ad verse filmini F erederik · Marş ile Olivya dÖ 

Haviland çevirmişlerdir 

Bu mektubwı altına iım:asım koyan 
Bay Ali Kesat benden yaZ1SJ.D111 ay
nen basılmasını istiyor. Habr için 
haydi isteğini yerine getireyim, fa • 
kat bu takdirde de diğer okuyucu • 
lanmın haklarını yemiş olacağım. 

Çünkü bütiin söy ldiği: 

«Oğlum, diyor, kız yüksek bir ai
leye mensuptur, sen ise bir işçisin. 
Mümkün değil, onu sana vermezler. 
Gel seni kendi seviyenle miitena -
sip bir kızla evlendirelim!• 

15 - Miçevo: (Harri Bor) tarafın • Olivya dö Havil4nd ile Frederik Marş Antoni Adversi filminde ~ 
dan. Amerikanın en büyük film kum- Bir Amerikan istatistiğine naza ıôşi 

- Bir kıza mektup yazdım, aıınc
linin eline geçti, bir ikincisini yaz • 
dun, bahçesine attım, o da ayni aki
bete uğradı. Gibi cümlelerden iba • 
ret! Binaenaleyh geçiyorum. 

* Ankaradcı oturan Bay M. K. N. 
S. nin söylediği şu: 

- 2 J ya.~ındayım, 18 yaşında bir 
genç kız.la çılgıncasına sevişiyorum. 

Fakat ben bu düşüncede değilim .. 
Ben bu okuyucumun derdini hal

ledilemiyecek mahiyette görmiiyo • 
rum. Bir defa annesi ile hemfiki -
rim. İzdi\'.açta muhite, seviyeye, mü
savi varlığa lüzum olduğu kanan -
tindeyim. Maamafih bu kaidenin ha
ricine çıkmış izdh-adar arasmd:ı da 
mes'ut netice vermiş~ olanJan yok de
ğildir. Ne çıkar, bu okuyucwn bir 
deneme yapsm, Vf' kızı ailesinden 
resmen istesin. Teşebbüsten müs • 
bet netice çıkarsa mükemmel. Aksi 
halde vaz geçmelidir. 

TEYZE 

Alman kumpanyalan panyalarından Warner Bros bu sene- ,bu eser şimdiye kadar 3,650,000 

150 'f•I )ti sinema mevsimi için ortaya büyük tarafından okunmuştur. . j .. 
ı m hazırladılar . bir filin çıkarmıştır. Filmde görülen iki opera snhncsı r-

Önüın~ideki sinema mevsimi için cAnthony Adverse:ı>. ismini ta.~ıyan çin milyonlar sarfedilmiştir. opcr:t~&J" 
muhtelif Alınan filim kumpanyaları bu film, Amerikan ve Ingiliz matbua- dan biri cD'arphee:ı> diğeri ise: (I.;t 
150 filim hazırlamışlardır. Filimleri tında pek büyük bir yer tutmaktadır. şesa dö Tarra) dır. .· ii' 
hazırlıyan kumpanyaların isimleri ile Anthony Adverse'lıı ne olduğunu Filmdeki rollerin tevzii mcs~lc~;et' 
hazırladıkları filimlerin sayısını a~ • evvelemirde okuyucularımıza anlata- ay sürmüştür. Ayn ayrı ınılle r<Y 
ğıya yazıyoı:uz: . )un: . ,mensup san'atkarlar celbedilnı.iş, ~ııri 

Uf~: 2 7 ~' Tobıs R04ı: 24 film, , Anthony Adverse; Ingiliz muharrir- valar yapılmış nihayet: Frederı.~ wvi· 
Synclikat fılm: 20 film, Tobis Gurofa: !erinden Harvey Allen taraf uıdan ya- ,ile güzel yıldızlardan: Olivya do ~ 
18 film, Bayerişe: 16 film, Terra: 14 zılmış iki ciltlik bir eserdir. Bu eser land ile Steffi Duna seçilmişlerdır~rıl· 
film... . . . Amerikada, İngilterede pek bliyük bir Filmin yapılması için stüdyo o~:aoa 
Mutekabı filımler 15 muhtelif kum- rağbet kazanmış ve milyonlarca basıl- ,fından sarfadilmiş olan para: 2,0 

panya tarafından çevıilmiştir. ımıştır. dolardır. 
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Faşizm ve Komünizm Boğuşması SIHHİ BAHİSLER 

İnsanlık,- bir dö~üm noktasının -başında Halk arasında dolaşan 
Faşizm ve Komünizm tehlikenin zır deliler: Kleptomanlar 

birbirlerinden geleceğiıle inanıyorlar 
• 

"ispanya, Faşizmle Komünizmin Avrupada üstünlüğü 
elde etmek için Çarpıştıklarını gösteren bir aynadır,, 

'fü' 

* .. • 
Hırsızlık hastalığına 
arasında zengin 

ve erkekl~r 

tutulanlar 
kadınlar 

vardır 
------------------------------------------------------------

Yazan: Doktor Etem Vaseaf 
İçimizde öyle zırdeliler vardır ki 1 Bunlar ekseriya bı.iyük mağazal .. r-

,gezerken, yürürken, bir yerde oturur- dan alış veriş ederken gizliden gizliye 
ken onlar nazan dikkatimizi her za- bir eldiven tekini, bir mendili, b iT kol'
man celbetmezler. Göz_Ie görülebilecek 1dela parçasını hatta bir Iirke~c~ i çal
kadar deliliği, fazla hareketleri, çılgın- .mak zevkini tatmin etmeden o ma~aza
lıklan ve hali tabiinin haricinde ta- dan çıkmazlar. Böyle yerlerde nçık göz 
vırlarile tanıdıklarımız için bir isim tezgahdarlar, işçiler, zenp,in kadının 
.venneğe hazırlanırız. Asıl hasta olan- ,arkasında daima onu gözleyen mute
ların pek çoğu nazarı dikkati ~lbct- .metten çalınan şeyin hesabını üç mi:;li 
.meden içimizde ailemizin arasında se- almağı ihmal etmezler . 
. nelerce yaşarlar da farkına bile varma- Kocasının cebinden beş kurus ası-. . 
yız.. ran, anasının mendilini gizlice alıp kul-

Bunların bazılarındaki sükuneti ter- lanan, bir arkadaşının evinden ba,·rnm 
.~iyesine, öb.ürün~n fazla bağı:ıp ça- ,giinii bir hatıra olsun diye bir eşyayı 
,gırnıasını hiddetli oluşuna bagışlarız. ortadan kaldıranlar da bu smıfa ndlll
.Ve hiç bir zaman: cBu yarım akı1lıdır, ,zet olan ve elverişli bulummlardır di
.d~jeneredir, _yarı aptaldır!• . diye ~ü- ye tavsif edebiliriz. Çalmak dclili~ine 
.k.u~ ve~ege ~alkmayız .. ~il~ geçım- tutulan hastalar arasında bu itiyadm 
.sızlıklennın çogunda bu sınırlı halle- tesirinden kendini kurtaramıyan pek 
~ taba~ti r~hiy.e mi.itehassıslarınca çoktur. EYvela hasta olduğu zannedil
.bır manası ve ısmı vardır. mediği için adi bir hırsız gib• r.ıuame

Tababeti ruhiye hekimleri bu işle le göreni" de eksile olmaz. 
içten alfıkadar oldukları için çok defa İ t • d l'likl . · · d .. 1 . il . sıran e ı erın ıçın e yuz n-
en yakın arkadaşlarıle ve a esı efra- t k k d ı 1 b ·ı· • . zar aca a ar ıena o an u ı ıva l sa-
dıle konuşurken de onların tavır ve ha- h. 1 . b" · t 'kt f k ~d 

1 k tl . . k t 1 . ed ıp erı ırer ıs en en ar sız ır ar . . re e erını onuşrna ar.tarını ınc en . d k 
· t tk"k t kt k d'l . . 1 Yaptıkları ış e ya alandıklan z3 man 
ınceye e ı eme en en ı erını a a- d t h" d k b" k ·· 

1 .ne ame ısse ere ır ço goz yası 
maz ar. d"k f d·1 l M kt • .• . . .• o er ve a ı er er. e eplerde ar-
. Tabu ınsanı gay? tabu .( an?rmal) kadaşının kurşun kale.mini çalan ço
ınsandan farketmenın hususıyeti 0 za- cuklukta tanıdıklarımızı elbette hata·· 

Faşizm ve KomD.nizm arasında boğuşan ııpaııya man ortaya çıkar. lanz. Tedavisi uzun bir tecriibedcıı ve 
ı'levyork Taymia aaze~ cİspÜya, jbany~undan 19~a artık de..mokrasiyefhalinde ·teşkil eden bir usuldür. cA • Avrupadaki ruhiyatçı!.~ .. insanların ~ontroldan sonra kuvvetli bir mütehas-

~izmle komünizmin Avrupada üstiitl- elveda edecek; ye ancak istibdadın bir narşi: halinde y~amaktansa, baskı al- oturuşlarını, ayak ayak ustune atma- sıs nezareti altında çok defa nıiimkün 
lüğü elde etmek içiD çarpıştıklannı şekli, ülkeye rahat ve huzur verecek, tında bulunmak daha iyidir> nazariye- larını, ayakların boşlukta sallanması- .olabiliyor. Zayıf iradeli insanların ar~
gösteren bir ay~~ başlığile cidden sükfuıu iade edecek ve tethiş idaresini si, faşistliğin esas sözlerindeodlıa. nı, parmaklarını çıtlatmasmı da bazı mızda yaşadığını bilen ailelerimiz bu 
enteresan bir e6W nepellnektedir; lkılme' ea~ttr. Bunun liüMaSt şu • Bu vamffaiile, faŞist devleti, haki - (Nevrozlar) sırası?a ko~muşlardır. Şu gibi hastalar için ciddi ve esaslı ted
•Bugünü görenler, tarihin en buhranlı dur: Fransa bütün Avrupa ktt'asmoo katte teşkilat tekniğini kendisinden al- ha!de her hareketın tabıi olup olma- birler almak zaruretindedirler. Klep
ve en şiddetli bir devrlnde yaşamakta yegane demokratik bir hükumet ve dığı komünizme benzer. Arada bittabi dıgmı ayırdık~ .sonra 0 şahıs .h~~- toman bazan bir taklit hastalığı da 
olduklarını bir an için olsun llnuta • devlet olarak kalacaktır. büyük farklar vardır. Komünizm, hak- da: «~o~~~ mıdır, ano~al mıdır• dı- meydana 'çıkarabilir. O zaman 7.ayü i-
mazlar• diye başlıyan yazı insanlığın Blum hükfunetinin bitarafhğı sigor- kile ve yerinde olarak tatbik edilebil - ye hır hukum vermek lazımd1r. radeli mütereddiler çoğalır. 

eti -· takd' d b' k 'd ı· t · ı Anormal olanlar mütereddi dedigı··-§imdiye kadar geçirdiği sosyal, siyasal talamak için sarfettiği gayret ve telaş gı ır e ırço 1 ea 15 ınsan arın . . ' . . Kleptomanın bazan bu itiyat tesiri-
d .. tri l buhranla h 1· t rf Fr k rta mak . . d" z· susadık.lan bir muhayyel haya• güzel mız ınsanların arasında dehlik derece- 1 hakiki" b' hırsız l bil • . . Ve en us ye rı u ıısa e - sı ansayı u r ıçın ır. ıra "• - . . . e ır o a ecegım ve nı-

mektedir. Fransa bir tarafında faşist Almanya, ve mantıki bir nazariyedir. ,~ıne. v;ran. ba·~ı ~le~ vardır ki ~un- hayet kanunen ceza görebileceğini de 
Makale sahibi son yirmi be..j senelik öbür tarafında faşist İtalya ve İspanya Faşistlik denilen rejimle, komünizm har 1~ ıma~ aı e ... ~:sınck vhae cemık yet kabul etmeliyiz. .. 

devrenin beşeri tarihte eşine asla ras- görmeğe tahammül edemez. it:ılya da. denilen rejim arasındaki en derin ay - esa ına oş goru ıyece • re etler --·----------- -
lanmadığını hatırlabyor. Bugünkü in - Akdenizde bir Sovyet kmrYetinin bu-: nlık şuradadır: yaparlar. Ruhi hastalık ismini VP.rdi- Ehi h · . 
kılabın, daha ziyade ilemşümul oluşu- lunmasını hoş göremez, ve Romanın Faşistlik, hususi mülkiyet prensip - ğimiz bu ruh delileri arasında klepto- f IJYan S8rQISI J8MR 8Çlf lyor 
nun sebeblerini araştınyor. nazarında da bir Sovyet İspanya, evle- lerini, muhafaza, müdafaa eder. Ko - manlar (hırsızlık hastalığına müptela o- İstanbul Baytar Müdürlüğii t<.ır..ıfm· 

d . . tl b' So t Fr 1 d münizm, tamamile siler sUpürür. lanlar), hırsızlık delilerjne mütereddiler dan yann Edirnckapı viliyd ahırların• 
Bu devreye telsizi, ra yosu, sıne - vıye e ır vye ansa o muş e • Halbuki İtalva bugu··n Habeş muha- arasında sık sık tesadi.ü edilir. d b" hl" h . . l k 

ması, muazzam propaganda teşkilatile mektir. .; · a ır c ı ayvan ıergıaı açı aca tır. 
elektrik inkılibı devresi diyebiliriz, di- Dolayısile hakiki mücadele Fransa - rebesi dolayısile içine düştüğü sank - (Kleptoman) mut~a~ talan adam- Sergi için yapılması icabcden btitün 

siyonlar neticesi adeta devlet sosyaliz- dır ve bu çalmak ta hır ıhtiyaca binaen h J ki 'k ~• ed"J . . . d" Yor ve yazısına şöyle devam ediyor: da temerküz etmektedir ve Fransada- . v .. .. • • y 1 d v ·ıd· İht' 
1 

d azır ı ar ı mcu ı mıftır, ve şım ı • 
O bilin. 1 d mınıe dogru suruklenmıştir. apı mış egı ır. ıyac1 oma an . . . .. 

kuyup yazmayı ıyen1er, Kari ki sağ ve solların çarpışmasınc an o - Musolini, artık kapitali2min vazife _ çalmak ihtiyacı, su içmek, yemek ye- ye kadar aergıde teşhır edilı~ek. u.zere 
Marksin doktrinlerini dinliyor. Öm - ğacak olan netice, hiç ŞÜf>he yok ki, sini, devrini yaptığını ve d~mokrasi gi- mck, uyku uyumak kadar derin ve ya- 100 c ~akın h~yva? kaydedılmı.ştır. 
tünde lokomotif görmemiş olanlar, Avrupa için İspanya meselesinden çok bi eskidiğini açıkça, haykırıyor. :F'aşist pılmadığı zama!l hazan intihara sev- Scrgıdc teşhır edılen hayvanlar ara
tayyarelerin uğultulannı işitiyorlar. daha mühimdir. İtalyada, İtalyan bankası devlı>tleştiril- kedecck derecede sarsıcı bir ihtiyaçtır. aında müsabaka çılacak ve muvaffak 
Daha hala tarladan ayrılmam,~. sana- Faşizm nedir? Komünizm nedir?.. miştir. Hük4met, en büyük endüstri - Hastalar arasında çok zengin ve refah olanlara nakdi mükafat verilecektir. 
Yie henüz ' başl1yan, teknik aletlerin i- İkisi birer kutub mudurlar?.. Yoksa h H k d !eri murakabe cdi) or, bir~okkrımn da sa ibi hatta çoluk çocuk şato, varidat ayvan ay ına bu ak~ama kadar de-
çinde bo~, açlıktan inliyen. bo - sağlar sallara karşı gibi birer antitezin bilfiil sah. i.b1dir, Bugu" n serbest. kapita- sahipleri kadınlar bile çoktur. vam edilecektir. 
ğazlarına kadar servet içinde yüzen bü- ifadesi midirler? 
t lizmin yerinde yeller esiyor. Kullanı- ır 
ün bu milletler ayni denemeyı yapı - Faşizm beş yaŞına bastığı znmanlar- lan plim, küçük iş sahibledni teşvik, 

l'orlar. da Rusya ihtilfılinin ilk onuncu .5enes! teşci ve nimaye etmekle beraber, bü -
Bütün ülkeler ve hertürlü ihtilfil1er, tamamlanmı~tı. O ?.amanlar pek Heri- yiık işleri devfotc vermiştir. 

inkılablar, bugünkü tarihi yol ağız.la- de ve gözde bulunan, şimdi ise menkub Diğcl' taraftan Sovyet hükumeti de
tında birleşmişlerdir. bir kÖmüniste faşistliği etüd edip et - mokrasiye doğru gittiğini iddia etmek-
İspanya demokrasiye, iki yeni cere- mediğini soımuştmn. Bu sorguya gül - tcdir. Yeni Rus kanunu eşasisi serbest 

l'anın yükselmiye başladığı bir zaman- müş: «Etüd etmeğe değmez! Fa~istlik \'e gizli ı:eyi wmin eyliyor. Lakin Al -
da dönmeğe kalkıştı. Bittabi siyasal bir ~azariye bile sayılmaz, sade~c kuv- manya ve İtalyada da yapılan seçim -
?'eşidsizliği, geriliği ve Avrupanın du- vct elde etmek ve bunu muhaf~ için !erde de halk reyini .ıserbcst» ve cgiz
tumu, bu iki kuvveti, komünizm ve fa- kullanılan bir metocldur» dcmisti. li» olarak ku11anır. Yalnız mesele şu
Çi?.ın unvanı altında birbirine çarpış - Muhatabım haklıydı. Kurulu~undan radadır: İntıhab edenlerin rey verme 
tırmıya sevketti. · t .f sene gibi bir zaman geçmesine rai{· hak~arı vardır. Fakat . seçim hakları 
Şimdiye kadar faşizm, nasyonaliz - :nen. faşizmin tam manasile hır felse- yoktur.. · 

illin bir apotezi şeklinde tebarüz et - fesi yoJctur. Varsa bile, muhtevası tat- Faşizm ve komünizm tehlikenin lıir
rekte idi. Muso~ bütün gayesi, bik edildiği memlekete göre değişm1.k- birleri°nden geleceğine inanıyorlar .. 
~lyanın menfaatlenm elde etmek,, ve tedir. Bug\in, hiiki'ımetlere de, ferdlere Bugün artık faşizmi umursamıyacak 
~~esini alabildiğine genişletmekti. de manasını aplamadan faşist diyorlar. biı• komünist lideri bulunacağını san-
ıtler de ayni yoldan yürüdü. Dikta - Faşist devleti daima, polis kuvve He mıyoru:t. 

lörlerin politikası, birlikte çalışmaktan duran bir yüksek devlettir. Nerede Musolini sosyalizm kanalı vasıtasile 
~iyade, muanzkarane idi. hükmünü yürütürse, bütün cfknrı umu- müfrit sendikalizınden faşistliğe geç -

lialbuki son zamanlarda, İtalya ile miyeye, matbuata ve her türli.1. propa- ti. O karişıklık devresinde bugünkü 
.\ıınanyanın müştereken ve ayni gaye ganda servic;lerini mutlak bir hakimi- Alman İktısad Nazırı Şahtın iktı_sacli 
ll.e ihtilfilcilere, nasıl açıkça vardıın et- kuvvet ·ve kudreti' ve denıirden azm! 

J yetle elinde tutar, .idare eder. Muhale- d · t .. 
tıklerini görüyoruz, ve İtalya, Alman . • bulunması i i, Almanyada ..-panyanın 

fet namına hır grup tanımaz, asken b günk' •• k bet' v cakt y 1 th · · R . ,. ,. u u a ı mc ugnya · ı. a nız 
engınm, us - Fransız anla,o;rnasın - teşkilatı, l;ıususı mul\afız. ~]ayları, ve b"t f kl ·ı , d · ed f 

dan daha ku tı· old - b 1. - . adı d . . . 1 .,_ ı ar a, span) a a ısyan en a -vve ı ugunu ve unun gene ıgı m a ım p;ırtı ıçınc a arax. · . tl . Alma d 11 da1 faşizmin yepy~ni bir veçhe olarak ve bu suretle devletle partiyi birleş - şıs er ~-c:ın~ nyak. 
1
? dso ar çar -

~ , """"'"' b . pışma uayragını açaca ar ı. 
.a. •. Ya ç~&ü9 ulwıma$ından ileri ~1- tirerek hareket eder. • . . . v k d d .. l w·· · 'b' · 
,..1gm ·. · • , . . . ·ı q arı a a soy e 1{!rnız gı ı ın -

i anlıx_oruz. • Jraşımı e~'{~la, hır mılletı, ask~r eli-. lıL ta .·h. b: d" .: · k"ta. ba 
h'ç ıııu-phe yok ~ •--nya·, b . 1. . lt d b' 1 . b" ku san K n ı ır onum no sının -«ıı 11 .ııu, .ADJ1'll u kan sıp mı a ın a, ır eşmış ır vvet da b 1... ktadır 

j '1n u uruna • 

ADLiYE SARAYININ 
PROJESi ETRAFINDA 
BiR DÜŞÜNCE 

Bir müddet evvel, İstanbulda yapıla<'ak 
yeni adliye sarayı için seçllen yerin ger -
çekten münasip olup olmadığınoktası ü -
zerinde bir defa daha diışuufılmesinl iste -

mlştik. Bu lsteğimlzln epeyce büyuk bir a
l!ka uyandırmış olduğwıu göroük. Fakat 
buna ra~en bugün ~eniyoruz ki, seçi -

len yerin hususi şahuı.lar ellerinde bulu-
nan kısımlarının 1stimlllk1 için faaliyete 
geçilmiştir ve artık bu mesele de bir emri 
vaki halini almaktadır. Binaenaleyh bu sa-
hada söylenecek söz artık kalmıyor, de -
mektlr. Fakat bu arada Ankarada bulunan 
bir okuyucumuzdan, müstakbel ad11ye sa
rayının projesine ait bazı dü.tünceleii lh-

tiva eden bir mektup aldık ki, onun da ba-

zı kısımlarını koymadan evvel bu bahse 

son vermek istemiyoruz Bu mektupta de

niliyor ki: 
Adtlye sarayınin §Öyle te:-;irleri U"Crlnıie 

·tapması llzımdır: 

Bizi önünde durdurup, nazarı dıkkat.i -
mizl alacnk tadar heybetli görunme\ı, i.;i

mlze bir korku, bir çekinme, bir :ır.ırlı:C çö
ker gibi olmalıdır. 

O binanın içinde adaletin olçuldu"ıı. o
rada suçluya ceı.a bıçUdl.ği, içini geztrkcn, 
dışarıdan görürken, dııv:ınndan, peoı-e -
resinden; her parçasından bize ıhtar ccllll
yor gibi olmalıdır. 

Fransızların, italyanlaon, İngilWcrin 
adliye saraylan klAsik manada. dahi ol -
salar insanı böyle çeken Ye ezen ifadeleri 
herkesin takdirine uğramıştır. 

Mlmarhkta en mühim mesele de budur." 
Bu ı.e bugünkü adlıyo sarayı pro.}e~inde 
elaillctir. 

Adliye sarayı için yalnız arsa meselesi 
değil, proje meselesi de çok duşundürjkü 
mahiyettedir. 

Proje ve arsa meselesi İstanbul planını 
yapacak olan Prost ba.şta olmak uzere be-

lcdiyede kurulacak mutehassıs \e mııııur
laroan mürekkep bir juri ıa.r.ırnıda.ı tek
br incelenmelidir. 





S. p_,.•.,. lıırlltl t./rl&• 
o.&. ~ her zabllM'tt wnnif, fakat her defuanda da bUoll~ 

.. hiç Wri dlfmaDa elİr ftrmedlkJeri 

Ba ..ıık: _...._ ..... , 
Di,e1wmca 
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İttihatçılar Devrinde 
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N8f.ı doğdu, Nasal yaşadı, Nasıl öldü'l 

Son Posta"nın siyasi tefrikası : - 54 Yazan: Zi,.a şm •, 
Sahne, bomboştu. Ortada, yeşil çuha örtülü bir masa görülüyordu. Herkesin 
gözleri, sahneye çevrilmişti. Biraz evvel, arı kovanı gibi uğuldayan tiyatro salo

nunu merak ve h~yecanla dolu bir sükut istila etmişti 

vaz geçmış. 

Sözleri işitilmekte idi. 
Halbuki ; gene (cemiyeti muhtere

menin, • adedi çok az .. Ve hemen he
men ekalli kalil derecesinde olan - (mü
nevver) zümresi ise: 

- Dikkat edelim t.. Prens, gözleri 

diği teminat ile bu memnuniyet! kat 
kat takviye etmi~ oldu... Bahusus 
Türklerin gayri anasırı islamiycnin işe 
verdikleri ehemmiyet, ve Sabahaddin 
Beye karşı bu fikirlerinden dolayı gös
terdikleri merbutiyet; onların da a· 
demi merkeziyeti vahdeti Oamaııİ)~ye 
mugayir bazı emellerle kabili telif ola
cak bir surette tefsir ettikleri zannını 
hasıl ediyordu. Ve asıl bizi cndi~nak. 
eden de bu idi. 

[Sabahaddin Beyin bu emellere, en .. 
diselere kat'i bir hatime çekmeleri, bil .. 
h~ssa şayanı teşekkürdür.] 

( Arkasa ftl') 

Dünkü kazalar 

1089,75 8Z 

kö -
4760 357 

165 

162 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

Ayazpaşada Gümüfsuyunda eski Fatma H~tun, yen~ 
Ömer Avni mahallesinde Bağ odalan sokagında -.aki 
156 metre murabbaında arsanın tamamı. 

936 00 71 00 

63 72 

69 66 

5 ()() Fındıklıda Yahya Çelebi mahallesinde T.atarağu~.'°; 
kağmda eski 1 No. lı 31 metre 86 ıantım terbund 

arsanın tamamL 
6 00 Beyoğlunda Hüıeyinağa mahallesinde Bilezik aok• • 

ğmda eski 56, yeni 58 No. lu arsanın tamamL 
78 00 Gala tada Y cnicami mahallesinde F ermenecilcr cad • 

desinde eski 44, yeni 44 No. lu dükkanın tamamı. 

Yukanda yazılı malların mülkiyetleri pe,in para ile ve on be~ ~~:üı~ 
detle açık arttırmaya çakanlrnıştır. ihalesi 25 Eylul .936 Cuma gunu l ite 
de Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedı buçuk pey ~ara ar 

Beyog~ lunda V ak1flar direktörlüğünde mahlulat kalemine ıelnıelerı. 
«tlOh> 
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Muğla Şehir İçme Suyu Tesisat 
ve İnsaat Eksiltmesi 

~ 

Dahiliye Vekiletinden: 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilindeki 

tebeke için icabeden malzemenin tedariki ve boru ferşiyabnın icrası 
ile sair buna müteferri imalatın yapıJması ve iki depo inşası, su 
saatleri ve diğer alit ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye 
laonulmuştur. 

1 - İtin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı fiç lira 

hlukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar hey'eti fen şefliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 / Birinci teşrin / 936 tarihine rastlayan Cumartesi 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
Belediyeler imar hey'etince yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ve vesaiki aynı gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmış 
olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4249 
Jira mvvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
Dt•- Nafıa vekaletinden tasdikli fenni -ehliyet vesikası 
Tel<lif me~ctupları ihale günü saat Ona ka:lar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyen
lerin Belediyeler imar hey' eti fen şefliğine müraaat etmeleri. 

"774 "1089 
" " ~-- ..... _.._... ... --. ---- ------------- .. -·-. •.--. 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen bef adet portatif yazı makinesi kapalı zarf. 

la eksiltmeye konulmuftur. EksiJtmeye iştirak tartları: 
1 - Teklif mektubu uteslim 'müddeti tasrih edilmelidir.» 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden bir 

.\elet. 

~ Doktor ;. 

lbrahim Zati Öget 
Beledıye kar~ısıJHta, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada btırgUn 
öğlecleıı sonra ha~truımnı kabul 

~----~ edf•r. .............................................................. 
---------~------------... Son Posta 

İLAN FİA TLARI 

- Gazetenin e!as yazısilc bir ıÜ· 

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fıatı şunlardı:: 

Sahife ı - 400 kuruş 

1) 2 - 250 • 
ıı 3 - 200 • 

l 
ıı 4 - 101) • 

Diğer yerler : " • 
Son sahife : - 30 • 

3 - Bir snntimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar ıuıacalda· 

Ti yere göre !lantimle ölçülür. 

--------------------------..: -·····························••r.••····· .. ········ ... ········ 

Gaziantep Şehri İçme Suyu Tesisat 
ve inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinden: 
Gaziantep tehrine 12.5 kilometre mesafeden su isalesi ve tehir dahilin· 

deki fd>eke için icap eden malzemelerin tedariki ve boru fertiyahmr icrası 
ile Mir müteferri imalibn yapılması ve fehir dahilinde iki depo inşa~r, su &a· 

atleri ve diğer alit ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye komılmut -
tur. 

1. - İtin muhammen bedeli 249905 lira 59 kurustur. 
2. - latekliler bu İfe ait ••rtname, Pıoje ve aair e~akı on ilci buçuk lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen tcfliğinden alabi. 
lirler. 

3. -Eksiltme 24 .tık Tetrin/1936 taıihine r'aıtlıyan Cumartesi günii ıaat 
on birde Ankara'da Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediyelu 
İmar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ••ağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon Reisliğine teslim etnıit olma· 
lnrı li.zımdır. 

A. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 13745 lira 
28 kurutluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddeıi mucibince ekııiltmeye girmeye bir mani 

bulunmadığına dair imzah bir mektup, 

D. - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet veaikaıı, 
5. - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin. 

de komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektU)!I· 
farının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel • 
mit bulunması lazımdır. 

Bu İf hakkında fazla izahat almak iıteyenlerin Belediyeler imir heyeti 
fen tefliğine müracaat etmeleri. (773) (1090) -
1 Emiik ve Eytam Bankası ilanları 1 

Pazarlıkla Satılık Emlak 
ESAS No.SI 

452 

656 

MEVKli VE NEV'İ DEPOZİTO 

5000 Lira\. 

176 ,, 3 - Müteharrik aksamın analiz raporu .. 
4 - 'fo 7 ,5 teminat akçesi. · 
S -'Yedek aksamın ayrİ ayn fiat lilteai. 

Son Posta N.atoaaaı 657 

Beyoğlun'da Kamer Hatun mahallesinde 
Topçular sokağında eski 18 yeni 20 No. b 
ev(Arsası 463 metre murabbaıdır) 
Sultanabmet'de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6 yeni 28 - 30 
No. lı 219,50 metre murabbaı arsa. 
Sultanahmet' de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6 yeni 20, 22, 
24, 26 No. lı 583 metre murabbaı arsanın 
961100 hissesi. 

f\nkarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylul 936 aktam saat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. «1035» 

Ncşrıyat Md. : Selim Rag-ıp EMEÇ 

SAHiPLERi· ( A. Ekrem UŞAKLIG1L 
• S. Ragıp EMEÇ 

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

KUMBARA 

, ....... 
. , 

o 

BIRE, 
1000 

---
- .(~ ...... ,~_ 

.. ~ //.. 

- ,,..t/1'- • 

-'"- ... , ' -"I · 

• l'.. • • 

672 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler ilki peşin olmak ve kalan yedi 
taksiti yedi senevi ve müsavi taksitte alınmak üzere peşin veya sekiz 
taksitle ve pazarlıkla satılacaktır. Pazarlıkla sabldığı surette geri 
bırakılan yedi taksit için faiz ve komisyon alınmaz. 

Talıplerin 18.9. 1936 tarihine- müsadif Cuma gtinft saat Onda 
Şubemize gelmeleri. H.I. 

Tllrk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

8. cı Ke9lde 11 I Birinci Te•rln I 938 dadar. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu ilinin Merkez ilçesinde hudutları fartnarnede yazılı Kiraz dağı ve 

Korucuk yaylası devlet ormanından «bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak 
üzere» numaralanllllf ve ölçülmüt gayri mamfıl 2444 metre mik'ip ~e 793 
desimetre mik'i.p denk 4684 idet devrik çam ağacı bir ay müddetle ve ka
palı zarf uıulile artbrmaya konulmuftur. 

2 - Artbrma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü· 
jünde yapılacaktır • 

3 - Beher eayri mamw metre mik'ibın muhammen bedeli 210 kuruttur. 
4 - Muvakkat teminat 386 liradır. 
S - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet için· 

de her gün Boluda ve latanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada 
Orman Umum Müdürlüğüne n1üracaat edebilirler. «969» 

iktisat Vekaleti, iç Ticaret Umum 
MUdürlüğünden: 

Tasfiye halinde bulunan Memnllkl Şarkiye Fransız banknsı İstnnbul Şubesinin tasfiye 
işini Emll Urlsopulos ve Aiphonse Delaprlson tarafından yapıla.ca.ğı hakkında 8 7 1935 
tarihinde tanzlm edllen ilan g'azetelerle neşredilmişti. Bunlardan Emil Hrtsopulos 30/8/ 
1935 tarihinde mezkur Bankadan çekildiği blldlrllmlştl.r. 2415/1935 tarihinde Parls'de 

yapılan vekalet.namede mumalleyhlmiıı müştereken veya münferiden tasfiye işini yapa
cakları yazılı bulunduğundan Banka ile alıik.ıSl olanla.mı İst.anbulda Galatada Bohtlya\ 
banında No. 68-69 da Alphonse Delaprlson'a ve ~cabında İlctısat Vekfiletlne mür. caat et

.eren Uln olunur. 
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lalı mi, kansızlık 
ve kemik baıtalıklarıaa 
illa! tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Geaç 
kızlar ve lbtt1arıar ller 
1aşta ısumaı edebilir· 
ler. 

HASAN ECZA 
DEPOSU. 

, 

. 

\ 

~ 
'111/111111111111 

Fena bavalar 1aklaşı1or ! 
Bunun için: 

.. Elbise ihtiyacınızı 
şimdiden Galata' da : EKSEL o 

Büyük Elbise Ticarethane~inden Temin ediniz. 
En mııhir makaslarlar tarafından biçilmiş ve en mükemmel kumaşlarla kemali itina ile 
dikilmiş kadın, erkek ve çocuklara mahsus ELBiSE, PARDESÜ, MUŞAMBA ve PALTOLARIN 
en zengin çeşitlermi bulacaksınız. 

Muşambalar 11 112 liradan itibaren 

1 Pardesller 13 112 liradan itibaren 

Empcrmeabilize Pa d sile 1 17 
lngiliz biçimi 

Gabardin r e r l /2 liradan itibaren 

Paltolar 13 112 liradan itibaren 

Çocuklar için zengin çefltlerde PARDESO ve MUŞAMBALAR da v•rdır. 
Türkiyenin ve bUttın şarkın en bOyllk elbise ticarethanesi olan Galatadaki Ekselsyor 
mamulQbnın nefaset ve mükemmeliyeti sayesinde mevcut dünya buhranına rağmen satışı 
yilzde 00 nisbetinde artmıştır. 

istiklAI Lisesi 
Dlrektlrlllladea: 

ı - tık, orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve 
tealbekaydına başlannmıştır. _ 
2-Kayıd ıçin hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin 

yerine az ınikdarda yeni talebe alınacakbr. Okula girmek isteyenlerin 
bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - EyllllOn on beşine kadar kaydım yeniletmiyen eski talebenin mü
racatttları kabul edilmiyecektir, 

5 - İsteyenlere kayıd şartlanm bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebnşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

AMERiKAN ERKEK LİSESi 
Tedrisat 1 Birinci t•trlnd• batlar 

Tam devreli Liıe olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiıtir. 
Türkçe, İngilizce, F ran.sı.ıca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leylf Ucret 220 llra, Nehari Ucret 40 llradır. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 

' 

~--· Kolec ve Ticaret kısımlarile ~--.. 
•• 
Usküdar Amerikan Kız Lisesi 

EyllllUn 22 ııci salı gtınn saat 13,30 da nçılır. Sıbhnta, tedrisata ve 
ahlılka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri sant 
9-12, cunınrtesi gOnleri saat . 14-18 e kadar mektebe müracaat. Is-

-.. ... teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon : 60474 411-lr 

Kadıköy Havagazı 4' 
Şirketi Abonelerine İlan 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 

numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 19.16 tarihinden 

itibaren İskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında 
"ELEKTRİK VE GAZ EVİNE,, nakledileceği sayın müşteri
lerimize ilan olunur. 

Direktörlük 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

va,adılımız ekonomi 
devrinde alze pahahy• 
mel edllmek istenen 
naslhatlar1 fUphell 98· 
rUnUz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarını sa
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 

Krem J>ertev'in ) arım asır· 
lık şöhreti tısılsız değildir. 

Ynzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimt -
~naatlerlni sorabilirsiniz. 

NORVEÇY ANIN 
1936 - 1937 baş mahsulü 

e 

Halis Morina balığının 

ciğeı lerindeh çıkarılmıştır. 
içmesi kolay ve nefistir. 
Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markalı şi
şelerde satılır. Taklitlerin
den sakınınız, l litre 40, 
~ litrelik 100 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 
Ankara, lstanl, Beyoğlu 

, ................ ... 
KANZUK 

Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DöktıJmesine mAni olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvünemasım kolay
laştırarak hayat kabillyetlnl arttı
nr. LAtif rayihalı bir saç eblıidir. 

ln9lllz Ka;_aul& ........ 
Beyoğlu - LıtanbuL •• 

'--------..------~ 
VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 

iSTiYORSANIZ, DAiMA 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 
Venüs mOstahzarab en saf ye en 

temiz ve gayri muzır maddelerden 
yapıldığından size ebedi gençlı1' temin 
eder. 
Deposu : NUREDDiN EVLtY A ZADE 

TİCARETHANESİ İstanbul 

Bu akşam 

Taksimde PANORAMA bahçesinde 

Kemençe S O TİR İ'nin 
33 ncü san'at gecesinin yıldönümü kutlulanacakbr. 

~-------~Telefon: 41065 

,.sandalıa ve Mobil1anıa 
1 Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rızapaşa yokllfUilda 

66 No. ASRI MOBiL YA mağazusını ziyaret ediniz. 

' AHMED FEVZi Tel. 23407 ~---r 
·~~--~~~~~~ -~ TUZLA 41m _________ _.. 

iÇMELERi 
lçme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 • 7,40 • 8,40 • 9,05 • ıı-

13,15 • 15,10- 15,f>O dir. 

[inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
2500 Kilo demir tel 

33000 ,, Siklop çenberi 
Yukarıda cins ve miktarları yanlı, malzeme nümune ve prtnameti 

mucibince 17 /IX/ ı 936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat IS dı 
pazarlıkla sahn alınacaktır. isteklilerin nümune ve ıartnamelerioİ 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatt' 
% 1,5 güvenme para.sile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levuım "' 
Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım komisyonuna müracaatları. (781) -----

... . . ·. .. ~ .. ~ . 

TüRK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETiNiN 
Anadolu Ciheti Abonelerine İlan 

Şirketimizin Kadıköyünde muvakkithane caddesinde 83 
numaradaki Kadıköy ıubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden 

· itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karpsında 
"ELEKTRiK VE GAZ EVİNE,, nakledileceği sayın miifterile-
rimize ilAn olunur. 

Direktörlük 


