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misafirimiz, hoş . geldiniz! 
Maj&ste Kral bug~n aramızda •.• 

Edvard VIII · Türk toprağına d··n 
Seddülbahird.e ayak basdılar 

Orgeneral Fahreddin Altay dost devlet hükümdanna 
büyük tefimiz Ata ·· .. il selimlannı bildirdi 

M ..... ı miz meçhul kah
anları ziyaret ettilır 

Harp .ahasını gezerken Türi köylüsı1e yakından 
alikaclar oldular, köy çocuklannı •Yip olqaclılat 

Bütün Ot•lrPle Majeate Kralı h.,..wJ• lieitinladr, Tlltt .... 
riye,liei ıa;Mert 1911 de Triıomf'mı battılt iddap cefeftk .. 

Ecelhat, 8 (Sureti m.aha"88da ~ muhUrlrlmlaclin) . ..,. 
Bu •balı aaat yedide Vali .N!u.,,.e.tı1ba Ye Komutan BOlıe)'iD .Bllldl 
KJlq, beni )'lıDlarma kabul etm,... ye Çu•)lreJeden SlnOp mıatlfırl7Je 
ayı,lwql~ • 

........ ~ ........ hfre ...... oJdat.: v.u. ha:ıW. Jllmı. 

ı.klan ~-.~~ -**'- - tamir..,...,,,..... ..... 
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tncms..old&-Tlrk ~ ....... ..-..'Dlbet.Qller-~ 
K6prtlUl llehmet P...- )'aptlnml oJ4Utu Jall'&p ble. 1Dabe1I 'l'U. 

ya Ç&VUfUD bir manga ukerle kahramanca dlpım muknemlt ettlll 
..-w nDaa,.t lagiJia mearlddamaU. 9'lt1mu ...,_ ld.., •ı 

Saat on birde Kralm yab, arkumda i\d Inımz torpidosu Ye A4a • 
tepe ile Kocatepe torpidolanmnı olduiu halde fenerill 1Mmd• ..... 
clll1er. Yatı, Jaliws motıSrUmtız kaqdamak iGiD ç1dı. 

San bacalı, Nahlin ,atı, Olll bir 'bugakta &çllta demtrinl attı. 

Kral Edvardın biricik yazısı 
Sekilincl Edvard, Veliaht iken Itır. Bu mabJe Kral Edvardm bU

Ingillz mu.temlekelertne usun bir ttln hayatmda yasdiit tek yazıdır. 
1eyahat yapm1t ve 1eyabat intl- Bu, 41lkiate deler yazıyı yanııld 

balarma clalr bir makale 1U1DJ1 - DftihM""M 11ulaeabıım. 

Torpidolarmm yatm eaimc1&. ı.. 
lill& torpidoları da IOlulıda demlrie
diler. Kma bir mOddet llOiDI'& iade 
kı:lavuz motörllmllz, arbda ln.stHs G..._ torpJ..._lllotörll ıat-

-qnldllar. 

K"'f'!.,,.,, 
~-------_..,... ________ __. Blriııcl mot.Orı. ~ l'aJıret;ıe 

tm.1'b".Uv&Q~ve~ 
\t~ t....U. Balqt ~ 
~~. 

lldncl iDot6rda bllJUk -•nr .. 
~ vaıdı. Kral, _. bir ta'fll"-
la ~ çıktı ve J'aluettbı Alta7 
kendildnl bu,8k bir neaketle bqı. 
bJan:k .tatllrJdbı lellmlanm ~ 
dl ft bndilerine burada Çan•kkıle 
v&lis1 NlpmMdtnt w Komutan Bil· 
aeyin Btlmıtlyll takdim etti. 

Kral, Atattırktln eellm 
~ pek.!Jllllilteh ... ohlutmta .,. 

ı ur.~ cama gUbtr ~ 
jmdaıı dola11 derin bir hb ft .... 
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Bükreş mektubu 

Y enikabineyeşimdiden 
tenkid hü~umu başladı 
Titülesko "istikbale ait projelerim 

var. ifşa edemem,, diyor 
B ükreş, (Hususi muhabirimiz Riviyera'sında bulunuyor. Kendisiyle 

yazıyor) - Yeni Tataresko görüşen gazetecilere, uğradığı emri
knbinesi iki gUndenberl faa\iyete gi- vakie karşı mütehayyir bir eda ile 
rişmiı bulunuyor. Faşizm ve konıü- şunları söylemiştir: 

nizm gibi müfrit cereyanlan ve on- u_ Yeni kabinenin tqekkü
lar arasındaki mücadeleleri durdur • lünü, buna dahil olup olmadığt
mak iddiasiyle iktidan ele alan yeni mı daha evvel haber almıftım. 
Tataresko kabinesinin uzun ömürlü Zaten yeni kabine, ben hariç, ta.. 

mamen eski unsurlarından mü
rekkep gibidir. Yeni hühiımetin 
bana ihtiyacı yokmuş. Haklıdır. 
Yalnız niyetlerinin nelerden iba
ret olduğunu zamanında öğren
mİf olsaydım çok ıevinecektim. 
Çünkü fahıımın hükumete zor
luk çıkarmasını hiç İstemem. is
tikbal projelerim hakkında ıer

olacağı iddia edilemez. Çünkü Brat
yano liberaller ile anlaşmak suretiy

le mevkiini tahkim buhranını göste-
ren kabinenin, bunları, memnun ede 

bileceği şüphelidir. Hattl muhalifle
rin daha şimdiden açık tenkitleri 

başlamıştır. 

Yenl kabine memlekette mUfrlt batimi muhafaza ediyorum. Bu 
hareketlere karşı disiplin tatlıik et - hususta fimdi benden birfey 
mek faaliyetine geçmek için karar ıormamanızı rica ederim.,, 

aldı ve tatbikata da girişti. nk ola - Yeni bir mücadele mi ba,lıyor? 
rak üniformalı yan askeri te§~kkül
lerin dağrtılmuına başlanıldı. Maa -

rif nazırı üniversiteler!e dığer yük-

1ek mekteplerdeki taşkın hareketle -

re karşı koymak i'in sert da\'ranaca 
(mı söylüyor. Fakat bu sertlik, tale
beye ne dereceye kadar müessir ola· 
cak? itte burası münakasa edilebi
lir. 

Titüleılıonun projeleri 

T itüleskoya gelince: itiraf edil
melidir ki, Romanya harici· 

JHini uzun uman idare eden TitU
leskOniiil birdenbin kabineden uzak

taıtınlmuı hayli garipsenmı!iJtlr. ln
Mna kabinede bir boşluk var gibi 
geliyor. Dünün hariciye nazın, şim 
di tedavi ve iatirahat için Fraruıı.ı 

Elektrik işleri 
Suiistimallerle şiddetli 

mücadele ediliyor 
Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz -

den) - Maliye Vekaleti, elektrik iş
lerinde yapılan suiistimallerle şid
detle mücadeleye devam etmektedir. 
Tcsisatlarina kontör koydurmam1§ o
lan müesseseler cezalandmlacaktır. 

Elektrik teçhizab bulunmayan vila -
yetlerde elektrik istihl\lt vergiainin 
tesbiti için Nafia ve Belediye mühen
dielerlnin yapacaklan keşi! esas tu
tulacaktır. 

T itülesko ile görüşmek için 
Nasyonal - Saranist partisi-

nin reisi Macaru da bugünlerde 
Franuya gidecektir. Macaru, Titü
leskoya Nasyonal - Saranist parti
sinin reis muavinliğini kabul etme
sini teklif edecekmiş. 

Buraya gelen habeı·Iere göre M. 
Titülesko, Romanyanın en kuvvetli 
partisi olan milli çiftçi partisinin 
başına geçip hük\imete karşı müca
deleye başlıyacaktır. TitUleskonun 

bu hareketi, Bükreşte büyük bir ala
ka uyandırmıştır. Bu sebep!e vazi -

yetin nazikliğini nazarı itibara alan 
hükumetin, Romanyada örfi idareyi 

altı ay daha uzatınıya karar verdiği 
söyleniyor. 

40 gün, 40 gece 
Festival heyetleri şerefi
ne veda ziyafeti veriliyor 

Belediye, Balkan festivaline işti

rak eden heyetler 9erefine Pazartesi 
akşamı Park Otelde bir veda ziyafeti 

verecektir. 
Balkan festi vali eğlencelerine ya

rından itibaren yine başlanacak, ya
rın ak§am Taksim stadyomtı·ı:la, Pa

zar akşamı da Taksim bahçesinde bi-
rer müsamere verilecektir. Pazar 
gUnU Fenerbahçe stadında verilecek 
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Sebze haline 
yeni ilaveler 
Çürük ve bayat 

yumurta satılmayacak 
Kerestecilerdeki hal binasının ya

nına ilave edilecek pavyonun projesi
le inşasına müteallik diğer evrak ik
mal edilmiş ve bunlar dün belediye 
reisi Muhittin Üstündağa verilmiş
tir. 

Belediyenin yeni bütçesi geldiği 
için bu pavyonun inşasın~ bu ay son
larına doğru behemehal ba§lanılaca.k
tır. Pavyon iki katlı olacak ve kısa 

bir zamanda inşaatı ikmal edilecek
tir. 

Bu pavyon tamamlandıfttan sonra, 
burada yalnız kavun, karpuz, porta
kal, limon, patates \'e yumurta üzeri
ne muamele olacaktır. 

Bu maddeler içinde en ehemmiyet
lisi yumurtadır. Çünkü yumurta hale 
alındıktan sonra çürük ve bayat yu
murta satışının önilne geçilmiş ola
caktır. 

Orman mektebi 
de naklediliyor 
istatistik tahsili için 
talebe gönderilecek 

Orman mektebinin orta kısmı Bur
saya, yüksek kısmı Ankaraya nak
ledilecektir. Nakil muamelesi önü
müzdeki tedris yılından evvel bitiri
lecektir. 

lıtatiıtik tahıili i,in 
A wupaya istatistik mütehassısı 

yetiştirmek Ü7.ere talebe izamma ka
rar verilmi3tir. Bu maksatla ayın al
tısında kız lisesinde bir müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Müsabaka imtihan/an 
Ortamekteplerle liselere alınacak 

meccani leyU talebe için açılan mü
sabaka imtihanı yarın bitecektir. MU· 
sabakada ayni derecede muvaffak o
lanlar arasından ~bit ve yetim ço
cukları tercih edileceklerdir. 

İrak hariciye 
nazın geldi 

Bir hafta kadar 
şehrimizde kalacak 

lrak hUkflmeti Hariciye: Nazın 

Nuri Sait Paşa, dUn akşamki Toros 
ekspresile şehrimize gelmiştir. lsta11-
yonda Hariciye Vekili Tevfik RU§tü 
Aras, Hariciye Vekaleti KalP.mi Mah
sus Müdürü Refik Amir, Irak sefiri 
Rüştü ve birçok zevat taraf1.1dan kar 
şılanmıştır. Zevcesi ve oğlu tayyare 
sübayı Sabahla beraber ::;cy:ı.hat P.t -
mckte olan Nuri Paşa, bir hafta ka
dar lrak sefirinin misafiri olarak 
şehrimizde kalacak, buradan Cenevre 
ye gidecektir. Bu seyahatin hiç bir 
siyasi mahiyeti yoktur. Paşa, rahat· 
sız bulunan oğlunu şehrimizde teda
vi ettirecektir. Nbır Haydarpaşadan 
bir motörle doğruca Jrak aefirinin 
Emirgandaki yazlık ikametgahına 

gitmiştir. 

Şehirler arasında 
müsabakalar 

Başvekilimiz 
Dalmabahçede 

Dün akşam Atatürke 

Siyaset alemi 
Uzak Şarkta neler 

oluyor? 
mülaki oldular 

B k·ı ~- t ı .. ü d" t Dün gece yarı11ına doğru Japon.ı agve ı .uıme non , un saa S t 1n ·ı · k , 1 d n . . . ov ye ve gı ız ayna.i< .arın a 
16,30 da Heybelıadadatı Istanoula ın- t 1 afl d · · · 1 U 3

1• . e gr a ve ra yo servıaırnız e .z ,. 
mit ve Dolmaba?çe sa.rayına gıderek Şarkta fevkalldelikler cereyan etti· 
AtatUrke mU~i.kı olmuştur. ğini ·bildiren haberler aldık. Bunları 

İniiltere ile 
ticaretimiz 

İngilterenin mühim mik
tarda bloke alacağı var 

Londrada imzalanan Türk - İn
giliz ticaret anla.,masınm esaslan 
hakkında henüz mütemmim bir ha
ber sıunamı,tır. Yalnız, !ngilterenin 
TUrkiyede bloke olmuş 99',000 İngi
liz lira.lan olduğu unutulmamalıdır. 

Yapılan anıa,ma Clering esaslarına 

uygun olarak hazırlandığına göre, ln 
gilterenin memleketimizden bu sene. 
de çok mal alacağı şüphesizdir. 

şöylece hüllsa edebiliriz: 
Japonlar bir Rus gemisini tevkif 

etmişler. Gemi ve tayfası bir Japoıı 
limanında mevkuftur. 

Mançukodaki Japon makamlatl 
Sovyet konsoloslarını tevkif edi • 
yorlar. Müşkülat çıkarıyorlarmış. 

Japon donanmasına mensup harJ' 
gemileri Çin kıyılarında tedbirler 
almıya lilzum görmüşler. 

İşte telgrafların ve radyonun dilJ1 
gece bize ve biltUn dünyaya bildir· 
dikleri barut kokulu haberler. Burı· 
lan okuyunca inaan gayriihtiyari 
üc; Bene evvelki Çin - Japon harbini 
hatırlıyor. Ve Uzak Şarkta dairn& 
emri vakilerle dolu bir yanardağı 
Ulkeei olduğunu diltündUkçe, yakIJ1 
veya uzak bir tehlikenin perde ar• 
kumda canlanmak üzere olduğun& 
inanacağı geliyor. 

Atletizm federasyonu Telefon . . Uzak Şark, itiraf etmeliyiz ki, bU" 
ışı gün dünya yüzünde yeni bir cihan 

bir program hazırladı harbi doğurmak iatidadmda olan bir 
Atletizm Federuyonu, Bursa, Ba- ÜÇ senelik progra:n kaç sayılı merkezden biridir ve eO 

lıkesir, Edremit, Ayvalık .ve Bandır- mühimmidir. Uzak Şarkta patııya· 
ms atletlerini bir araya toplayan bir kabul edildi cak barut fıçıaınm bütün dUnyayl 
şchirlerarası müsatbak~ı tertip et- Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz- kana boyıyacağmı anlamak için U" 

miştir. Müsabakalar önüm:lzdeki pa· den} _ BUyUk ,ehirlerimizi biribiri- zun uzadıya düşünrniye lüzum da 
?.ar günü Bursada yapılacaktır. Tea- le .b&ğlıyacak ve Suriye _ Irak _ !- yoktur. Daima geni§lemek, yeni pa• 
bit edilen programa göre, bu mUsa- ran ve Kafkaa Rusyasmın Avrupa ile zarlar bulmak ihtiyacında oldufuıı& 
bakalarda 100, 200, 400, 800, 3000 muhaveresini temin edecek olan Uç kanaat getirmi, olan Japon siyaseti• 
metre koşularla uzun atlamll, yilkeek senelik telefon programı Bakanlar Japonyayı bugün çok kuvvetli, silall 
atlama, gülle, disk ve bayrak yanıla- Heyetince kabul olunmuetur. elde, parmaklar tetikte bulunduru• 
rı yapılacaktır. Müaabakalara her fe Bu sene Ankara _ Kayıeri, Kay- yor. Şu bir kaç gün içinde Japonya~ 
hir azami iki atletle iştirak edecek aerl _ Sivaa ve Kayaeri _Adana nm deniz kuvvetlerini, mevcut mull"' 
ve bayrak yarışlarına anca~ bir ta - hatiarı yapılacaktır. hedeye aykırı olarak arttırma kar.-ı 
kım girebilecektir. n vermeei de nuan dikkati eheınmi-

MUsabakalarda birinci 5, ikinci 4, Gümrük ve inhisarlar yetle celbedecek bir hldisedir. 
UçUncU 3, dördüncü 2, beşinci 1 pu • Ve nihayet Uzak Şark, mU11temle
van alacak ve en çok ısayt alan şehir Vekilinin Şark seyahati keci devletlerin ve biribirine zıt ıd-
takımına atletizm fedP.rnsy'>nu tara- Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - GUmrUk ve İnhisarlar Ba- yasetlerin rol oynamak istedikleri ço1' 
fından büyük bir ıilt verilec'!ktir. geniş bir sahadır. Hindistanı can dı• 

~tira.k edecek atletleri yakından kanı Ali Rana Tarhan, beraberinde 
lnhiaarlar umum mUdUrü Mithat, in- marı olarak eli altında bulundureıı 
hisarlar hueust kaleı:rı direktörü E- Ingilterenin, Uzak Şark ile ve orada· 

"' 

görmek ve kabiliyet göster :?nleri 7 in 
niıoan•eTler ~ialtdocıılt -~-ıı-.. ----ı-- !9'- --ı--J----

Maarif müdüriyeti bu yıl çocukla - 11yınnak üzere Atletizm f edera!'lyonu 
nn sıhhi vaziyetlerile daha yakından başkanı Vildan Aşirle tstanbul Atle
alikadar olmıya karar vermiştir. Bu 
maksatla geçen sene açılan dispan
serlerin faaliyetleri çoğaltılacaktır. 

İki otomobiİ 
kazası oldu 

Bir çecuk teneke ile 
arkadaşını yaraladı 

Dün §ehrimizde iki otomobil kaza-
sı olmuştur: 

1 - Kadıköyünde Bahariyede vat-

tizm Ajanı Besim Koşulay yarın sa
bah Yalova yoliyle Bıırsaya gidecek
lerdir. 

Yugoslav atletleri geliyor 
l'edlncl Balkan oyunları müna."e -

betile eyltilUn 19 ,.e 20 sinde Kadıköy 

stadmda İstanbul Atletizm ıtamplyo

nMı yapılacaktır • 

Bu ampironaya diller ~birlerin 
tanınmış atletleri Ue beraber ıı ki

şilik bir Yujt<>!4l8\' takımı da iştirak 
edecektir. Yn~osıa,· atletleri şehri -

m.lzde Uç gün kalacaklardır . 

hareket etmiştir~..&yaha.t bir ay ka- taassıbane .ali.kadar. olduğu inkar e· 
dar ıürecektir. 

Belçikalı eeyyahlar -
Otomobillerle Belçikadan Sofyaya 

gelen Belçikalı bir seyyah kafilesi bu 
günlerde Sof ya - Edirne şosesini 
takip ederek eehrimfae gelecektir. 

dilemeı.. Çine kar§t vuku buhcak ge
ni§ mahiyette bir Japon istilasınJtl 

Hindistan mU8temlekesi dolayısile ısı 
giltereyi dUşündUrmesi çok tabii gir 
rülmek gerektir. Koca Çin Ulkesiııl 
tek başına. Japonyaya kaptırmama1' 
isteyeaek, daha başka devlttlerin de 

Ticaret Odaıındaki toplantı bulunduğu malfundur. Şura~mı dl 

A k d 20 B
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1 
hatıra getirmeliyiz ki, Amerika Bir• 

n ara a ınncı ""''i'nn e açı a· 
cak el ve ev sanayii sergisi için dün le3ik devletleri, Japonyanın geni§le ' 
İstanbul Ticaret Odasında bir top • mesi meselesile çok yakından alaka• 
la.ntı yapılm!ftır. dardır. Amerika, çok genişliyecek 916 

Hava lruuuetlerine yarimt 
vergUi kimlerden ltesi/ecelt 

müsamere Taksim stadyomunda tek
rar:lanacaktlr. Yalnız Pazar gecesi, man Neş'etin idaresinde tramvay a-

program harici olarak Taksim bah- rabası, şoför Osmamn kullandığı oto
çesinde son bir müsamere verilecek- mobille çarpışmıştır. Gerek otomobi-

Yelken birincilikleri 

Bu toplantıda l!lergi hakkında bazı çok kuvvetlenecek bir Ja;>onyanı1' 
ka.rarlar veril~iştir. İçt~mada Türk- kendi siyasi ve iktısadl mevcudiyeti 
ofıa merkez mUdUrU Akil, sanayi mil· . · b" tehrk + ..... kil ed ... k~· 
fettişi Daniş de bulunmuelardır . ıçın ır 1 e ""9 ecegı 

atinde bulunuyor. 

lktıaat ·v eki.elti müe11eaelerinde Unutmamalı ki Uzak Şarkta k1Jf' Ankara, 7 (Hususi muhabiı;miz -
C!en) - Hava kuvvetlerine yardım 

vergisi kanununun bazı yerlerde yan
lıe anlaşıldığı görülmüştür. Eu .kanu
na göre ne!erlerin aldığı 25, 50 ve 75 
kuruş aylıklarla onbaşı ve çavu~lara 
verilen 5, 10, 15, Harbiye talebeleri
nin aldıklan 4, 5 ve 6 liralık maaş
lardan hava kuvvetlerine yardım ver 
gisi alınmıyacaktır. 936 11encsi içinde 
bu nevi aylık ve maa$ları:lın hava 
vergisi kesilmiş ise sahiplerine iade 
olunacaktır. 

t . lln, gerek tramvayın ön kısımları ha-
ır. 

lstanbul Su Sporları Ajanlığı ta -

rafından tertip edilen ve cnma, cu -
martesi, pazar olmak üzere 3 gün de

vam edecek olan yelken yarışlann.m 
birincisi bugün Moda koyımda saat 
10 da ba§lanılacaktır. 

T eftitler yapılıyor vetli bir Sovyet Rusya da vardır ve 
lktısat Vek&leti tefti4 heyeti, vekil- Japonyanm herhangi bir istila teteb

lete bağlı müe8Seseleri teftişe başla - büs veya hareketi Sovyet Rusya)" 
mıştır. da mühim tedbirler almıya derlısl 

Teftişleri müsteşar vekili ve hey- aevkedecektir. Bunu bir komiln.i.f,lll' 
eti teftişiye reisi HüsnU Yaman idare emperyalizm mücadelesi ,eklinde tel' 
et.~ektedir. 

Sovyet alimleri 

Çöpler denize dökülmüyor 
Şehir dahilinde toplanan çöpler iki 

günden beri denizlere dökUlmiyerek 
muvakkat imha istasyonlarına götil
rillmektedir. Toplama ve imha istu
yonlarınm kat'i yerleri bir hafta ka
dar devam edecek olan bu tecrübe 
çalıtmasmdan sonra tesbit edilecek
tir. 

Dil kurumunda 

Sovyet <ilimleri Dil Kurumu azaları ile bir arada. 

Dil Kurultayı münasebetile şehri- rUşmüşlerdir. Bu arada, Dil Kurumu 
tnize gelen Sovyet ilimleri, dUn Dol- balan ile alimler arasında muhtelif 
mabahçeye gelerek Dil Kurumu Mer- mevzular etrafında görüşmeler ya
kezlni ziyaret etmi§ler ve Genel Sek- pılnuştır. Sovyet alimlerinin, bugün 
ıetllr Thra.biın 'P(ecmi Dilmen'le gö- Ankaraya e:itmeleri muhtemeldir. 

ıara uğramıştır • 

2 - Şoför Recebin idaresindeki 

kamyon Tepeb&§ı caddesinden geçt:r

ken diğer taraftan atia gelen Apus
tol isminde birine çarpmış, Apustol a
ğır surette yaralanm.~tır . 

Teneke ile arkadqmı yaralıyan 
çocuk 

11 yaşlarında Kemal, Mahmutpaşa 

yokuşunda gene on bir yaşlarında 'ar

kadaşı Tevfik ile oynarken araların
da kavga çıkmış, Kemal keskin bır 

teneke ile Tevfiği başından ağır &U· 

rette yaralamıştır • 

Motoıikletten düttü 
Motosikletle 1stiklll caddesinden 

geçen Haydar, mUvazenesiııi kaybe -

1 
derek yere düşmüş, sağ kolundan n
ğır surette yaralanmıştır • 

Adliyede yaz tatili Dİtiyor 
Bir buçuk aydanberl devam etmek· 

te olan Adliyenin yaz tatili cumarte
si saat 13 de nihayet bulacak ve pa· 
za.rtesi ubahından itibaren bUtü:ı 

1 mahkemeler eskisi 2ibi faaliyete ge
çeceklerdir , 

sir edenler de vardır. 
Futbol Federaıyonu Bqkanı 

geldi 
Berlin Olimpiyatlarından r.onra 

Londraya giden ve futbol işlen üze
rinde tetkikatta bulunarak kongreye 
iştirak eden federasyon başkanı Ham 
di Emin Çap, dün sabah şehrimize 

gelmiştir. Hamdi Emin, milli takım 
namzetlerini çalıştırmak üzere getir
tilecek antrenörü seçmek için lngil -

terede birçok temaslar yapmt§bl'. • 

;:z:?!!! 1ıte bütün bu sebepler ve bunlar' 

11
.Ft "EME. eklenebilecek daha birçok hallet' 
t'l!.~ • E dolayısile Uzak Şark, dalına biiY11' 

.t1IOCft LI ST~~ 1 tehlikelere gebe bir vaziyettedit' 
Bunun içindir ki Uzak Şarkta patlJ' 

Haf~-~~ekklerhan- Paçaftalldoadkuorm. yan her kuI'§Unun aksisedasını di1'• 
llUUH, - UŞ e, fe • ıJSJ 
po11t.o8U. katle dinlemek ve tahlil etmek liJ 

Ağrr yemekler - Tavuklu gönç, geliyor. . 
• • fınnda makarna, revani. 

1 

Takvim, Hava ı 
Bugünkü hava: AÇIK ı Geçen sene buıün 

Rutubeti niıbiyedeki tabavvitl1t henüz Geçen ıeııe bucün derecei hararet ıölıe· 
devam ediyor. Bu itibarla, bunaltıcı bit dde en çok 25,8, en az 18,8 ve ıüneıte aza· 
ııcak beklenebilir. Derecei hararetin yilk- mi 59,7 derece olarak teabit edilmiııtir. 
ıelme iıtldadı vardır. Bugün hava, balut- Rüzıir saniyede 5,8 metre ıiir'atlc eamiı· 
ıuz ve açı:k olacaktır. Rlis&lrm delilik tir. Rutubeti niıbiye yüzde 67 dir. Tu. 
iıtilı:ametlerden esmesi mlimkilndilr. Jik 760 milimetredr. Hava amamyetle a-

Dünkü hava çı:k ıeçmiıtir. 

Dün ,öilcden evvel bava kısmen ba - • 

1 2 a 4 e 
8 7 8 8 10 11 12 . 
8 14ı 1•, 18 171 8 11 

2ol21 !221n l2412sj2e 
27282813 0 1 

Belediye muhuebeainde latla ıeçmiıtlr. Derecei hararet ıölıede l - Malta1a relen Onnond vapurunun 
ta:rfa11 torpil ıemilerine nakledilmiıtir. 

.... llİİıııııİİi~iiiiİliiiliiiiiliiiiiiiliiiiiiliililiiiiliiiiiiiii---.1~ 
9. ncu ay Gün: 248 Hııır·1 1355 HiCRi J.!5! RUJI değitme en çok 26,3 en as 17,1 dir. Güne,te uaml 

Dahiliye Vek9.leti, belediye muha- hararet 57 derecedir. Tazyiki nesirni 762 
sebeainde ikinci bir müdür muavin• nıilimetre civarında tahavvül etlJ\İttir. Ru· 

ı . w · 'hd hakkmd k" .. . k tubeti niıbiye yüıde 50 dir. Rilıılr, yrl • 
ıgı ı ası a ı muracaati a- ~m ve karayelden .. niyede !§ metre ıfir'at 

bul catmistir le eamiıtir 

Z - Habeıiıtan elçiıi ıöyf ıdiii bir na· 
tukta: "Ehveni ıer olmalı: üzere memleke
tim, Ingilterenin makul idar11lni ltalya
nm tahakkümüne tercih edecektir." demlı
tir. 

Cemaziyeldhır Ağustol 

11 ~2 ~' 
Glineı : 5.30 - OJle: 12,12 - ikindi: ı;·,~ 
.Aklam: 18.38..,. Yatıı: 20.15 - tnııJL:: 

.. 
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SON I-1 ABER 

Uzak Şarkta fevkalldelikler 

Japon donanması 
vaziyet mi alıyor? 

Kan ve ateş için de İspanya 

Harp cok şiddetlendi 
Bugüne kadar asilerden 46 bin, 
hükiimetçilerden 34 bin kişi öldü 

:·.,fflEK 
Köprü üstü! 

Bir Sovyet gemisi tevkif edildi, 1 okyodaki Sovyet 
elçisi Japonyaya ıiddetli bir protesto verdi Hükumet kuvvetleri asilerin her bombosına mukabil 40 kişiyi kurşuna 

umctra. 3 <R.adyo. Tuı) _ uzaıt ·· ~ diziyor - Malagada yüz zengin öldürüldü - Devletler anlaşamiyorlar 

BlrbQ lfuıdür Karaköy köprüall· 
nün üzerinde başka bir revnak, ba,
ka bir ldq&ytf var. Temiz süvari po· 
lisleri b&§lannda kara tulgalarla kara 
kol geziyorlar.Önüne gelene ~.arprp ar 
kasma gelene vuran hamallardan da 
e88I' kt.lmacb, Dotrua böyle bir un
dellği görünce lnaıuım gözü yadırgı
yor, "ne oldu bu bizim baına.lla.ra t" 
diye merak ediyor. 

larkıa ytne ~ıe delltet eaen Haberler arasından , 
fevkalAdelikler olduğu ha.lier almı-

Gerçi hamallık kalktı. Kalktı ama 
fükler Karaca Ahmet Sultanın du· 
vara binip yürüttilfU gibi kendi ken
dine yürümez. lspirtimıa. ile de an
cak ufak sigara iskemleleri sürükle· 
Diyor. Şu halde yillderl tafıyaea.k blr 
şey ıazım. 

)'or. Ağustos içinde Japon ıulan ci- aeçdiklerimiz 
'tarmda. gezen (Terek) adında bir 
Sovyet gemisi Japonlar tar&fmdan İ~erde 
tevkif edilerek J'orm<d aduının Pa- Belecli~'T.r Banb11 mrnunf neyeti 
kao limanına. götUrlllmUftür. Mosko- dün toplandı. Yıllık billnçoyu kabul etti. 

• • ~adan gel~ haberlere göte Kobe Sav Ba ıen• terfi edecek olan Kiilür dirck-
!tet Jeneral komoloeu gemi mUrette- ıstterinirı lılmlcti 11 ıorıcuıda belli ola· 
bat.mm vaziyetini tetkik için Pa.kao calı:tır. • • 

limanına gitmiş, fakat mliretteba.t ile latanbal A• vercileri direktörlüeüne 
koııupn .. ma mUıaade ecillmemiftir. Samıun defterdan.Irf:n tayin edilmlıtir 
'rokyodaki Sovyet elçiai bu hadiseyi 
•iddetle protMto etmlftir. Dışarda 

'C!-.. v_. ı_ __ ..::_ı_ ... ,....__ ı........ Franııs Ticaret Bakanı, 10 EyUUde 
.;Jav,S& llOl19UIGSUITI•- -ır• Varıovaya cidecektir. 

• • • Moüova a, CTau Ajaıısı) bildiriyor: 12a bin ınritu maden amelesi creT 
~apon - Manc;uko otoriteleri Sovyet il1n edeceklerdir. 
k0I180loslukli.rm& lcarwı ktlat&hc- ha- • • 

Maltann\ mUıtakil idaresı kaldırılmış, 
l'eketlerde bulunmakta, ve hiO tUphe- müıtemleke idaresi kurulmuıtur. Resmi 
liz, bu koll8010llukl&rm Miiiçuride liaan inıilizcedir. 

• • kalabllmelerlnl lmk&Mtz kılacak bir Amerikada :rencin müteahhit.terden 
l'ejim telıt8 etmefe çalıtmaktadırlar. Emest daia kaldırılm11, ıakiler urafm-
Man~ko pollıt, Sovyet ko1"ôlosluk dan aiır nralanm!'t~ 

lanna. Batıcıların mal Atmasma mil- tnriliz Hariciye Nazın ıa çiçefine tu-
laade etmemekte, JrODll01"*1uk men - tDiınıtur. • • 

IUplan tevkif edilme~r. 8offl,d& Xomtillıtlere ait bir cepha-
Harbin Sovyet General koll80lôeu- nelik balunmuıtur. • • 

tlun §lddetll protestolarına rafmen htaar Kral .,. XraHçetl etrnm ltaı-
~aziyet değifmi§ değildir. raci& bulunmaktadır. · 

Paris, 3 (A.A.) _ Fi- 1tu1lanmışlaroır. Asi tayyareler Ma - Dışarda 
lagaya bomba attıkları 1..aman hüıru- .............. _,..;.;;..., 

garo gazetesinin neşretti- t k eti ...ı ~"-af d h bo Londra, 3 (Radyo - Tan) - lngil-me uvv en ·wı..ı m an er m - . 
ği bir Lizbon haberine gö- baya karşı A.silere men!up kırlt ki3i te~ ve !ra~sa ~ra:~d~~ 1·~~~ J" 
re, İspanya iç harbindeki kurşuna dizilmektedir. Bu~n de zen- lerıne a ~mı m ~ ~ ~ ~ n 1r 0 . e 
zayiatın bilançosu şudur: ginlerden yüz ki§i milisler tarafından rana

1 
dito~ nmasd' ~ 2~f~nıdRu1syatl • Fkm· 

• an ya, ve ıger ucuı ev e er a-

Yük an.balan da artık tarihe kar 
nştı. Kala kala kamyon ve otomo
bil kalıyor. Dediklerine bakılırsa ha· 
mallığın kalktığı bugUnlerde bir kam· 
yon sahibi olmak bir apartımana mg. 
ilk olma.ktan daha klrlı tını,. Ne 
le&l'e8t var, ne bina vergl!ııl, ne buh
ran! Kapanın eUnde kalıyorm~. tn. 
san kamyonlarm bU ka.dar kir 
edeceğtnl btlse eltndeldnl &'\-ucun • 
da.kini kamyona yatınr. 
Taksiler de vaziyetlerinden pek $lkL 

yetçl değil. ÇttnkU kamyon bula.mı • 
yan fUkler tak8lye biniyorlar. 

H ükumet taraftarları: öldllrUlmUştUr. Aynca Real vllAyetliı bul etmiştir. Fakat ltalya, eğer her-
'Japon Jonllltmtın ·- . -~~ _ - ~ ~ - _· _ · _ , · 34 bin ölü, 5000 yaralı. de de otuz papaz kur.şuna dizilmiştir. hangi bir devlet ademi mUdah&le 

Tokyo, 3 (A.A.) - üçUncll Japon Asiler: 46 bin ölü, 8000 lıladrit tayyare karargahındaki bil - prensibini ihlil ederae ltaıyanm ~·-

Dün akşam köprU üstünde üc tak
si kavun gördUm. Ge~i o taksilere 
kimbllir ne kadar kelek biılimlştir a
ma böyle )'iizlerce ka'\'UDUB bir ara
baya dolduğu görülmüş şey değildi. 
Bir diğer takside ele yığmla. boş k~ 
kiğıdı vardı. Elinde çıkını kan ter 
içinde köprüyü g~miye çalışan blrl
si bakb. baktı ve gülümsedi. Gercl 
bir teY demedJ ama: 

- Kese kirğıtlan takside gidiyor, 
ben yaya yürüyonun. Buna da jlikür 
AJ.lalum l l(bleri ıüpbeslz zihninden 
gectl. 

lilosu, 26 .Afustoeta Çlnde Ch61lktu- Fransa ve Soeyet yaralı. tiln zabitlerle kUçUk za.bitıe·:lon şilp- reket aerbutisinin muhafua edeceği 
da vukua gelen hldlııe dolayn5ile Yan- he edilmiş, hepsi de kurşuna diıilmiu· ni bildirmiştir. Sanıldığına göre Ital· 
gtzekiang'a hareket etmek emrmı al- ha Va ku VVetİ Asiler ur. ya, bununla, Fransada.n tspanyaya 
ı:nl§tır. tJçUncU filonun kumandam Londra 3 (Radyo_ Tan) - l8pan- Şimalde Toledo'da Alkazaroa ta - sili.h kaçırıldığı iddia.smı ima et. 

Taksi De y\lk ta§mıa muhabbeti 

böyle devam ederse 8all.lmn çofubıu 

yaya kalacağız. Yerlerlmlzl, kavun

lar, kar~uzlar, -çuyallar ve balyalar 

atan Visamiral Oikawa, lzıımo Ami- Paria, 3 <R&dYo • Tan) - SOvyet yad& d&hİıt muhua.rebe bllha.ssa §i - hassUn eden .asiler. Uzeri?.e n1ilisler mektedir. 
hl gemisi ile Port Artilrden Şangha- RUlyanm hava kuwetıettm tetkike mal cephesinde, Irun oehri etrafında. tarafından gıddetlı bir huc·.ım haz.ır- Almanyadıı. da ayni şekilde ima. ve 
h gelmiftir. Chungtdng'de iki gam- giden meb'usan meclisi havli: encii - "'" Gllla,.\u oc.a.u~atut J~·,ruı. &:ıılç" lı>n•:;•or. ıtirazlar yUkselmektedir. 
...... ~ .-....... ....,._ • .. .,.~,.,. ..... ) c.ı. 1: U.1: ~t: uıQiluc u.ıcw:ıı.tV 1.1.eyGt OUf;Ull QUll - tehre JaAlrlııa elan llUtiln milhlm"'Jll8V· a .... 0?? • • aı..ar. . ,.. • 4 •• .., -birer gambot y.11·.-..ktır. aijftUr. Heyet Telst' •yih1ıttillten, 
~u yerler, etınıardrr: ve CördUklertnden ~ok memnun oldu- kileri ele geçlrmitlerdir. La Pwışa, R . d • t• 
Na.nking, Klukang, Hankeotı, Chan A"Unu. Çıekoelovakya ve Yugogla.vya - Uç saat süren ~ok .kanl~ bir mu~a~e- omanyanın iŞ sıyase ) 

l*ha, tchang. da çolt lyi kltflladlklarmı söylemiş- beden sonra lsılerın elıne geçmıştir. . 

Bu blqey değil, 00.tanlar, ÇU• 

ftl1arda otomobile bindik diye kıy • 
metlenecek ve iş gene sizin, benim ke-
9tdlize dokunacak .Bu ne tuhaf ta-

F ransada motorlu 
ordu 

Aı!ller kasa.bayı müdafaa eden biltiln 
tir. k 

mlllslerl •lr ederek tek işt kalma-. 
Türk Dili cemiyeti 

Merkez Heyeti seçildi 
lat.e.nbul, 8 CA.A.) - TUrk Dil Ku

Son Reyma nıanevralan ru'lllu Genel Sekreterliğindan: 
UçUDctl Dil Kurultayı bitmiştir. 

alaka uyandırdı Kurultayın kabul ettiği yeni ana tU-
Parie, 3 (a.dyo • Tan) - Lehis- züie göre kurum pnel merkez kuru· 

tan bifkummdam Gtrıeral Rlc:ü lu jöyle MÇilmlft,lr: 
8anigU Ue FtaDa SG)'Wr erklnıhar. Balkan: Saffet Ankan, (KUlttlr 
btYe rei81 General Gua.ıinbı hu1r bu- Bakam, Erzincan saylavı), Genel 

Selm1ter: :ibrahim N~mt Dilmen 
~duklan Reyma manevraları; bu (Bllıdur Mylavı), Sayman: Besim A-
llbah §imal kuvvetlerinin bir hucu· talay (Kütahya Saylavı), Üye: Ah -
lllu ile hitam bulm\lftllt. Bu hilcum. met oevat Emre (Çanakkale saylav>) 
4a.n evvel harekete geçen taııklu, Uye Ali Canip Yöntem (Ordu Sayla
lileten istifade ecıer.ıı ltlr'atle ilk h~ vı), Oye: H&sa.n Retit Tankut (lırla. 
«etıerme v .. - ... ,ar ve makineli bi raf 1a)'lavıi, Ü)'9: 191nail Müştak 

cw.u~ "' Mayakon, (Siirt Saylavı), Uye: Na-
-ıa,y da omıuptan '8&rruza reçmı,. ma Onat (Konya saylavı), trye: Ret&l-. 

General lttds. !mırll husu.et btr &• fet tnpn (Utfa uylavı). 
Yeni pnel mera. Jnuulu toplaıı•· 

.,._ tglnct. m&Uft'l1ann bUyUt bir rak lengilistik • etimoloji kolbaştlıgr
~ı taktp etm1t ve maktneıt bom- na Hasan Reeit Tankut'u çamer 
ba ına.nevruı 1)!Jhaaa aWtumı ~lı:- aentaks kolbafl)ığma Ahmet Cevat 
tnittır. ltmreyiı Ingat • filoloji kolbll§ılığma 

Ali Canip Yöntellıi, Terim kolbaşılı-

Macaristan Başvekili itna Refet Ulgen'i, Derleme kolbaıı· 
hğına Naim Qnat'ı, yaym kolbaşllı-

r Almanyada ğına İsmail MUştak Mayakonu sec-
l>eote, 3 (A.A.A) -Başvekil Göru- mi~r. 

yıncaya kadar öldUrmUşler:Ur. Bun
dan sonra San Maraiyali mukavemet
siz ele geçiren biler Behubya kasa • 
basına yaptıkları kanlı hücumda püs
kUrtillmilşlerdir. iki tarafm da zayi
atı çok fazladır. Bu şehirler Fransız 
hududuna yakm olduğu i~in Uç bin 
ka.da.r kadın ve erkek Y'llkte hafif eş
yalarını alarak Fransız hududunu a.g
ınıılardır. Aliler lruna girene §id
detli bir eokak muharebeei olacağı 
anlqılıyor. Şehirde barika.tla.r kurul· 
maktadır. 

Aıailerin tayyareleri Cenupta lıla
lapya ve limandaki hUkiUnete men
sup harp ıemilerine bomba. yağdır
ınışlar, tayfalardan bir9otu yaralan
mııt1r. Ali tayyarelerden birkaçı da 
Guadalajarada hUkftmete ait bir mU
himmat f &brikaemı berhava etmişler
dir. Saragoet& da i.sllerln eline bir 
hayli eelr gegml§tlr. 

Hükumet 

Londra, 3 (Radyo -Tanr - ıspan· 
ya ihtililinden buıün hük!imet kuv • 
vetleri de birçok yerlerde mukabil ta• 
arruzlar yapmıflar, muvaf fakıyotıer 
kalanmıeiardır. HUk<ımet kuvvetleri 
asilerin elindeki Hueaca•yı muha.tara 
otmitlerdlr. Aaller burada zehirli ga1 

llhtlr? 

Yeni hariciye nazın, eski dostluklara ____ s_. _FE_·ıE_K._ 
riayet edileceğini söyledi Muallim kafilemiz 

M. Antonesko "Balkan antantı devletlerile dost
luğumuz hareket halinde inkişaf edecektir,, dedi 

Moskovada 
Moskova, 3 (Tan) - Türk mual

limlerinden milte9ekkil bUyilk bir 
kafile, dün buraya gelmiştir. He .. 

BUkreş, 3 (Tan) - Matbuat erkl- devam etti~bile~ğimiz yolunda ben- yet, istasyonda merasimle karşılan· 
nnu kabul eden yeni dlt işler bakanı de büyük bır sevınç uyandırmakta • mış ve kUltUr komiseri şereflerine 
Antonesko devletin harlct siyaseti dır • bir zlyaf et vermiştir. 
hakkmd~ şunıan ıöyleml§tır: Polonya ile ittifakımızı idame ettir 

'' - Romanyanm.ılyasetl, §imdiye mek kararmdaym. Balkan antaııthn Franıada komünistler protesto 
ka.dar tatbik ve takip edilen ılyaae'. edı'yorlar 
· in devletlel'iyle olan doetane mUnuebet-

tin haric e çıltnuytcaktır. Sulh rnu- Pans· , 3 (Tan) _ KomUnist par· 
ah.- 1 ri dil kl leriınll da.imi bir ha.rekfJt halinde in· 

lg\,le e , meşru e erimizi tatmin tisi umumi sekreteri, roo ki§ilik bir 
etmiştir. ki§&f edecektir • mitingte beynelmilel sulhUn büytlk 
Şimdiki Franaıı hUkilinetile ta.ın Büyük devletlerle olan bağiınu, bir tehlike g~irmekte oldufunu 

bir ı. blrltği teala edeceğimden ,up • bbyUk harbin müşterek ha.tıras~ıım söylemiştir. Umumt sekreter, Fran· 
he etmiyorum. Fransız - Rumen itti· bir neticesidir. Yapılan yeni itili.flat sa.d& ukerlik mUddetinl.n uzatılması 
fakı Romanyanm Franaaya ka.rşı O· sayesinde İngiltere ile Romanya ara· h&kkmdaki teklifleri komUnl!t par
l&n minnett&rane doltluğunun bir ni· smdaki iktıaadt, malt milnaaebetler tisinin tasvip etmlyeceğlnl kaydet .. 
tanesidir. her iki devletin menfaatlerine unun mı,tir • 

Küçük Antant, d11 siyasetimizin olarak ilerlemekt84ir. ____ .,...._....., _____ _ 

başlıca unsurunu teşkil etmektedir. Müşterek bir mtıı§e bizi de İtalf&• 
Küçük Antant dev1etlerinin mUşterek ya bağlıyor ..SOvyet Ruıya ile kom • 
hareketi, ııulhUn mUdafauı ve bu dev· guluğqınuzu, dostlUğumuzu idame et· 
!etlerin .rnUtekabil menfaatlerinin ko- tireceğiz. Almanya ile aynca mili· 
nınmuı hedefini takip etıntıtır. terek iktısa.di menfaatlerle bağlı bu· 

9 eylUlde ÇekOBlovak ve 'Yugoıllı.v- lunuyoruz. Milletler Cemiyeti pak • 
y& ba_,velcllleriyle yapacağım mUlA • tma daima sadıkız. 
katıer, kendilerlle sıkı bir 13birlitlnl Harpten beri ıelen biltUn, aiyasal 

partiler bu ıiyueti takip ettnlflerdir. 
Bu siyaseti en otoriter bir devlet a
damı ııfatiyle müdafaa eden TitUltS· 
ko haklı minnet kazanmı9tır.,, 

Romen Krt.h Praga gidecek 
Paris, 3 (Radyo) - Romanya. 

lıöt, beraberinde refikası olduğu hal
~ bu Abah MilDllMt hareket etmif -

• Reslı:~ll mE1.kale 

Kralı, teotinievvelln 28 inde Praga 
glde~k oradaki saraylardan birinde 
oturacaktır. Kralm maiyetinde veli
ahd prens Mifel ile yeni hariciye JJaı
zın Antoneako da bulunacaktır • 

Gandi hastaneye 
yahnldı 

111...._\r&rdhas, 3 (A.A.) - "Bindista. -
~ lllerkezt eyaletlerinde,, nıa.ıar;v.. 

~ muzta.rlp olan GandL hastalıane-
k&ıdırılıqtır. 

bnıerikadan Avrupaya 
yeni bir uçuı 

1ı .. ~ a -~ Nnyorktan 
~et ederek ôkyanU1u k&tedecek 
~ tanwe trı&n4a tllerinde p 
~- Hava mtıaaade ettifl ve 
ta bir hlcliM gakmadığı takdirde 
~~u gece Xroydoıı'da lwva 

Küçük 
• 

sanayı ve 
büyük 

• san ayı 

1 - ftrldyecte eem'an 65.24:3 • 
uayl ve ~ ewyt mttfl85ele81 var
da. 

BaDJardan 1 ,.ıuaıa ÇAhpa ytmile 
s:J,'7, tt, 

2 - 5 plımJa ~ yüzde 55,0'7 ıl, 
8 • 10 ~ oaJlfM )'ble 6,04 ti, 
11 • &O plııg çalltan ytlale 2,66 m, 
50 cım fazla pbllla caııtu yttme 

0,4911. 

2 - 927 de memlekette 50 şa. 
hıatan fula ~lflYl miiwwle • 
rla adedl 821 c1L Bqtba bana 500 

f&neclebillrlL Böylede olla blzc!t 
bttftik .... y1 bentls t.eeMU. et. 

8 - 8oa ....... bti)1ik ... 
ııaJ1 lrarah$mcla ..n bir lnkl· 
tat \'U'dır. Fakat G&rbe Jetit • 
mek loln tür'i.tıe biraz daha hl9 
Vf'!rmPk m~hnrlv~tlndf'\i,.~ memlf demektir. ..... ____________ .__. ______ .... 

lıtifalar 
Bilkref, 3 (Taıı) - Hariciye ve • 

kileti pınel l&kreteri lıficbel Ario • 
nun s.tifaamda:n aonra ticaret ıube • 
si mUdUrU Jean Chriitu da çekilmit
tir. 

YuıotlayYada hOfDUtauzluk 
Belbrad, 3 (Tan) - Belgrad g& • 

zeteleri TltWeskonun yeni kabineye 
dahU olmamasmdan dolayı hoşnut • 
81Wuk göstennektedirler .Bazı gaze
teler, Romanyada dahili ka.nşıklıkla.r 
çıkmaıımdan korkuyorlar . 

Romanya Hariciye Vekili 
el~imizi kabul etti 

BUkref, ~ (A.A.) - Türkiye elçi· 
si Suphl Ta.nnöver, D11 leleri &ka
nı tarafından kabul olunmu,ıur. 
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T A K S i ·T L .E S i G O R T .A 
ANKA.RA ANONiM TÜRK SiGORTA Şi.RKETi 
lstanbul'da Yeni postahane karş2sında büyük Kınacıyan hanındaki idare merkezine müracaat ederek senelik 

yaptıracağınız sigortaları taksitle yapmaktadır. 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerini~in halli için gişelerine müracaat ediniz. Telefon: 24294 

No. 35 Yazan : Ziya Şakir 

"Seni bu cezadan bir şey kurtarabi
lir: o da hemen bana iltihak etmek!,, 

Postacı Nazım, yanında bUyük oğ
lu olduğu halde, (Çarşamba) istixa 
metine doğru firar etrniştı. 
Çapanoğlu Halit Bey de, kendisine 

sadık kalan bazı Asilerle, Merit özü
nün sarp dağlarına çekilmişti. Ve ora 
dan, Mecitözü kaymad:amlığı vazife· 
sini de dcruhde eden Pire Mehmet 
Beye (elfazı galize) dolu, şu mealde 
bir mektup göndermişti: 

(Mecitözünü basacağım. Seni, na
sıl olsa bastırıp yakahyacağım. De
rini yüzdilrtip, içine saman doldura
cağım. Bunu da, karma hed!ye yollı
yacağım ... 

Seni; bu cezadan, anc:ı.~ bir şey 

kurtarabilir. O da, derhal bana ilti
hak etmendir. Eğer vakit geçirmeden 
bana iltihak eder: (Par'iişah ve halife 
miz efendimiz hazretlerin~ de sada · 
kat ve abudiyetini tecdit ı eylersen, 
o zaman a!f a mazhnr olursun: 
hem de, ümit etmediğin servet ve 
mükafata kavuşursun) 

Kaymakam Mehmet Bey. nedamet 
beklediği bu adamdan böyle bir nıek 
tup alır almaz, Bu aıhmlarm daha 
hala isyanda temerr.ilt ettiklerini an
lamış; bu vaziyet karşısın ·la. kasa • 
hada bulunll}ayı tehlib\tli addederek 
kuvvetini toplamış; tekı p,ı dağa f1r
lamıştı. Ayni zamanda. civardaki 
milli İhhfreze kuman,..aaniaril~. Amas 
yada bulunan fırka kumnndanı Ce
mil Cahit Beye vaziyet hakkınna ha

ıberler yollamıştı. 

Bu haberi alan (Çolak lbrahim 
Bey) derhal harekete g~çnıiş; Meci · 
tözü civarında, kargı köylinde gece
yi geçiren Halit Beye ani bir ba.~km 
vermişti. Halit Beyin mayet.indeki a· 
siler dağılmış; kendisi de bir iki ki
şi ile kaçmıı;tı. Çolak lbtnlıim Bey; 
bu silratli hareketi şayesl.n le. (Me -
citözU) nU çok büyilk bir tehlikeden 
kurtarmıştı. 

Halit Beyin kaçması, · ve son asi 
kuvvetlerinin dağılması. artık muhite 
bir sükun vermişti ... Aradan beş on 
gün geçer geçmez; Mecitözü kayma
kamı Mehmet Beye, Çapanoğlu Halit 
Beyden,. ikinci bir me!~tup gelmişti. 
Bu mektup ta, şu mealde idi: 

(Çaluk çocuğumla, serseri bir hal
de dağlarda dolaşıyorum. Artık bu 
hale tahammut edemiyeceğim. Anka
ra hük\ımetinin, ve (Mustafa Kemal 
Paşa) nın af ve merhametine iltica 
ediyorum. Affimi temin ederseniz, 
silahımı teslime hazırım) 

Kaymakam Mehmet Bey, bu mek • 
tubu alır almaz, derhal keyfiyeti A.n
karaya bildirmişti. Ankaradan, şu kı 
sa cevap gelmişti: 

vermişiz. 

Demişti. 

Çapanoğlu Halit B"y: b:ısil ve ah
mak bir adam olsaydı, belki aldandı
ğına ve yanıldığına hUkmedilebilirdi 
Halbuki bu adam, muhitinin en nıii • 
nevver ve en zekilerindendi. Hiç şüp
hesiz ki; yaptığı işlere, bile Lile gi
ri§mişti. 

Halit Beyden, herkes ümidini kes
mişti.Bu kadar masum insanın fclake 
tine sebep olan bu asiler reisinin der 
hal idam edileceği 1.annedilmişti. .. 
Halbuki, bu kadar zan ve tahminlere 
mukabil, onun büyük bir nedametle 
dehalet etmesini nazarı dikkate alan 
l!tikli.l mahkemesi, şöyle bir karar 
vermişti: 

(Çapan oğullarından Ihtit Bey; 
milli mücadelenin sor.una kadar, Si
vas civarında (Aziziye l kazasının 

merkezinde ikamet edecektir:) 

Halit Bey, hiç ümit etmediği hal
de, hayatını ölümden kurtarabilmiş; 
Büyilk Millet Meclisi hUkCıınetine du
alar ederek Azlzlyeye gitmi!'Sti. Fa -
kat .. (Hnkka karşı, isyan) ve (mil • 
!ete karşı ihanet} hisleri ruhunda te 
merlfüz etmiş ol:ın bu adam; birkaç 
gün sonra oradan firar ctmis .. tsyan 
da·• temerrUt.eden biradeMrine iJa. 
ha"K eder;e!< tç:tt~r te~ldHit!,$irişmi. • 
ti. Ankaradaki vekiller heyeti. yeni
den parlamak istidadı göste:-~ bu is
yan ate.cjini artık kökilnden söndüre
bilmek için asilere son hir qarbe vur
mak lazımgeldiğine hükme• ı1işti. Bu 
nun içfn ae. (Antep) muh~tinde Fran 
sızlara karşı duran (Kllıç Ali Beyl 
irı güzide efrattan miirekkep olan kuv 
vetlerini asiler U?.erin~ scvl:eylemiş

ti. 
Kılrç Ali Bey ve Çolal; İbrahim 

Bey mUfre1.cleri : son t etlip ve tenkil 
hareketine ge(imişletdi . .\lec.:itözü, Ma 
den. Ataca. Kara mağara ve nihayet 
Erbaa tnraflarmda muhtelif grnnlar 
halinde hare'c"tt" bıtlnnl'l.n asileri. 
bir hayli mUşkUlat ile tepcliyebilmiş
lerdi. 

Çapan o~nll!lrı. artık ınuvRffaklyet 
t~n ümitlerini kesmişlerdi, Hepsi. bi
rer tarafa da~ılarak l>irer htik\ım~t 
nıP.rkezine teslim olmak istemişler • 
di. Halit Bey. Sivasa geemek ve ora
da tesljm olmak istemişti. Bunun •i • 
çin de (Gemerek) nahiyesi mUdUrU 
lhrahim Beye (1 l ha her göndermiş
ti Nahiye müdürü tbrahim Bey bu 
haberi, geç almıştı. Teslim olmak i
çin tayin edilen yere yetiş?nceye ka-

(Bili kaydüşart, teslim alınız .) 

Mehmet Bey, Ankaranın bu ceva • 
hını, Çapanoğlu Halit Beye bildirmiş 
t eslim olması için yer tayin etmişti. 
Halit Bey, oraya gelmiş ;' derin bir 
nedamet göstererek silahını Mehmet 
Beye teslim eylemişti. 

dar, HaJit Bey Zile civarınd~ Mecit
öZU kaymakamı Fahri Beyle karşılaş 
mıştı. Fahri Bey, asilerin büyük rei
sini derhal yakalamış; Amasyaya 
yollamı!fb ... Ve artık bu sef'!r Halit 
Bey Allahın hışım ve intikamından, 
-çoktanberi hakkettiği- ceza hn kur
tulamamış; sebep olduğu felaketlerin 
borcunu, hain hayatile ôdemiye mec 
bur kalmıştı. 

Halit Bey; öldürüleceğini. şayet öl 
dürülmese bile, çok acı hakaret gö -
rcceğini zannetmekte idi. Buna rağ
men, kendisine hüsnü muamele edil
miş; bir arabaya bindirilerek doğ
ruca Amasyaya gönderilmişti. 

Ve; Aınasyada lstiklal mahkeme • 
sine verilmişti. 

Halit Bey; alenen yapılan muha -
kcmesinde, her şeyi açıkça itiraf et
miş: 

Art.ık ; bu hainlerin, ve onların iha 
netlerinin sonu gelmişti. n•;rbaa) ta 
raflarına geçtikten sonra, (Puntos eş 
kiyaları) nın en azılılarından olan 
meşhur (Udikli Sarı J>avli) ile bir
le§en (Halife ordusu kumandanı, 
postacı Nazım), lstanbula kaçmak 
için sahile inmiş_ BUyUk' oğlu ile 
(Çarp.mba) da kayığa binerken ya -
kayı ele vermiş .. Amasyaya nakledil 
mişti. 

Halite ordusu kumanda"\ · 1m son 

SaAltk J 
· O~Qtlerl 

l ürk - İngiliz aşısı 

'~ HA y AY İÇlNDE _I 
Faydalı adresler ve 
telefon num~ .... ~ 1 ~n 

lıtanbl&I lttaıynı ~-.. ııı 
Kadıköy lttaıyeai 60020 
Yeşllköy, Bakırkö7 , Büyükdere. 
Uıküdar ltfaiyesi 50625 
Beyoğla itfaiyesi ' 44644 
Büyükada. HeybeJI Burgu. Km,h mır 

tablan lcin telefon ı:ını• '·" ·' 
vancm demek Ufidir 

Hastane telef ontan 

Cerarhpap b11ta11em ZlblJ3 
Gareba hastanesi Yenibahce 2301? 
f:laaelri lradınlar baıtanesl 24553 
Ze)"llep Ktmil ba1tanesi Uıktidaı 60179 
Kadar hastanesi Caıı- 22142 
Be:roila ZUkOr haatanesl 43341 
G!llhane hastanesi Gülhıne 20510 
Haydal'l'•tl NUmane baıtanesı 60107 
Ktfal haıtaneıl Sitll 42426 
Balrrrlröy A.lrıl haınıneet 16,60 

Çabuk sıhhi yardım teşldlltı 

44995 

Ankara Caddesi 66 

1 

kimler tayin edilir. _ 
1240 

Bu ll§ıcı hekimlerden biri; Edvard -------------
Jenner, insandan aldığı a.şıyı insanltl. 
ra tatbik etmekle beraber, bir taraf· 
tan da ineklerde ı:ıkan çiçek hasta • 
lığından aşı alınırsa bunu,!lla insan
ların insan çiçek hastalığından ko · 
runduklarma dikkat eder 

ZAYI - 874 numaralı Teşviki Sa
nayi muafiyet ruhsatnamesini kay -
bettim. Yenisi alınacağından diğeri
nin hükmü yoktur. 

Ancak bir İngiliz aliminin aklına 
gelen bir fikirle, onu aleme bildirme- ... 
si arasında, çok defaı uzun vakit ge
çer. Onun için Jenner'in keşfini on 
yıl daha tecrübe ettikten ve uzun U· 

zadıya düşündükten sonra en sonun-
da 1798 yılında, meşhur kitabı ile 
bütün dünyaya haber verir. 

Görüyorsunuz ki, çiçek aşısına 

Türk • İngiliz aşısı demek haksız bir 
söz değildir. 

LOKMAN HEKiM 

Silivri kazasında Korfalı 
Hüseyin oğlu Ahmet 

TAN 
ı\BONE VE iLAN ŞARTLAR I 

8 ır aylık • • • • 1 SO 
s • • • • • 4 -

. e • • • • • '7SO 
1 yıllık • • • • 14 -

ı-
14 -
21 -

- Biz, bu hareketleri kendi başı

mıza yapmadık. lstanbuldan aldığı -
mız emir üzerine yaptık ... Bizi, kan • 
dırdılar .. ltilaf devletleri, Anadolu -
nun her tarafını işgal edecek. Anka
radakilerin kuvvetleri kafi gelmiye -
cek. Siz, kuvvet teşkil edin. Padişah 
ve Halifeye müzaheret gfü•terin; de
diler ... Şimdi anlıyorum ki, yanlıs ha 
reket etmişiz. Bir felakete sebebiyet 

şeriki olan, Ladikli San Pavli de, ele •••• TlFOBİL ---il. 
geçirilmişti... Zile asilerinin elebaşı- f J 

ilin tçln hlncıhk Slrketlerbae mo 
racut edilmelidir. 

larmdan Zileli Hafız Ali ile: (Tokat) Dr • HSAN SAM 
civannı kasıp kavuran (kü; ilk) is • Tifo ve paratifo bastalıklarma 
mindeki şerir şaki de elde edilmişler- tutulmamak için ağızdan almao 
di. [Arkası var] tifo baplandır. Hiç rahatsızlık 

vermez: Herkes alabilir.Kutusu 
(1) Şimdiki Merzifon 7•cıymakamı 

lbrahim .A.ltıok. 
55 kunıe. 

Ktlctik illnlar dofradu dotnıY• 
•daremlıce almablllr. 
. K6ç6k Olnlarm 9 atırlıt> biı 
defalık SO kunlttur. S uurctae faı 
laS'I lcln satir basma 1 karat almn 
Bir defadan futa lcha relrbdar 

. "4 tO kanıt tndlrltlr. 
GünO ırecmlı rı8ııha1ar 5 brastur 

1 

Mehtap Gezintisi 
4 Eylül 936 Cuma günü akşam ı 

Akay Direktörlüğünden : 

-

Festival heyetinin iŞtirakile Boğazın yakin kısmmde. yapılacak meh
tap gezintisine tahsis edilen elektrikle tenvir edilW. vapurların hare-
ket cetvelidir: , 
Köprüden : Kalamış vapuru saat 21,25 de KöprU - Ada iskelesin-

den 
Heybeli H 

,, 21,30 ,, KöprU - Kadıköy ._ 
keleainden 

Kadıköylinden: Göztepe vapunı na t 21,05 
21,13 
21,30 

., KadıköyUnden 
,, Haydarp&fadan 
,, Köprüden hareketle 

alaya i9f.irak edecek-

Adalardan 
tir. 

: Eren köy vapuru sa at 21,10 da BUyükadadan 
· , , 19,55 ,, Heybeliden • 

, , 20,30 ,, Burgatdan 
, , 20,•5 ,. Kmalıdan hareketle 

Tophane önlerlnde-
f ener alayına iştirak 
edecektir. 

ÜCRETLER 

,. 

lstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden : 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi z.engin etmiştir 
S el k9'1de 11 • EylOI • 9S8 dadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 

. 

TAN 
Basımevinin 

Kitabm laml 

Bastığı Kitaplar 
M Udlifi 

' 

G8n01den 06nWe 
M uyaffakiyet 

M. Turan 
Guıon tercttmeai Muallim MUbahat 

Propaıanda 
Çok Seri Kuanç Yollan 
Kendini Tana mıam 1 
Tali Sensin 
M Uttdlllerle M Ucadele 

ldw Bllro 

• 
• .. 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• Yeni MUtterf Bulmak Sanatı 

Aıkerl Mektepler ~in 
Yeni ltrraat ltitam Muamm Osman SmaJ 

1 
Bçı Mtlrebbl Muallim HOvtyet Bekir 
ltıhc:am Stırlyorum R~ Enli 

ı ...... l!ml .... Betl!Iİ~t11•n•ed .. "'ll!lll'~•r•1• .. •1•ı•n1•a•n .. ~ .. s.o•ıı•1ron ... tft .. n•p•t1•n• ......... __...~ 
j __ __.:... __ ~- --------~· ------------

ZAYI - intibah Çamaşır Fabri
kasına ait 1132 sayıdan 1.200 sayıya 
kadar dip ko~anlı çamaşır toplama 

, defteri kazaen zayi edilmiştir. Bu 
defteri bulan ve bu sayılı makbuz
larla çamaşır toplıyan olursa bu 
makbuzların hiçbir hükmü olmadığı 
ilan olunur 

· G6z Hei"mi 

Dr Şükrü Ertarı 
Ca:ğaloğlu Nuruoemanlye cad. NO· ,O 

(Cağaloğlu eczanesi bitlşiğil· 

Tel. 22566 
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TA N 
GUndellk gazete 

Bqmuhaniri 
Ahmet Emin Yalman 

T an'm bedefb Haberde. fikircle, 
berte1de temi•, düriiat, pmjml 

olmak, karim pseteai olma:ra 
çab..-Jrtır. 

IGQnQn m•••l•leri j · 
İspanyadan .ımacak ders 

Yeal bir harp valmallda • çok 
korkalMü teY~ ...... .,._.da b-
lan tMJrlerla talulp eclDenk - • 

• 

aumauma~. 

FUftld - ...... ...,,.._, - mll- Fatihin İstanbulu alırken kullandığı top. [İnpiz Müzesindedir) 

§.:f.-?:~ ET ar i h ten 
harpler ..... ...... olmaldaa " ... • 
.... kaytt.lerl imle alnmktan uak-

birkaç .yaprak 
... llabet haıhl ile İapuyadfld 
dalıDI ıa.,. ........, .,..ı llupler- • 
de ·lw.f " .......... dflllllta ~ 
-- yoldur. Altta ...... euı --

. - kaldelıl ...... . 
t.puya ft llabet laaıblllden ..... 

eü den, cephe ................... 
lll'bl tellllkede ve 6lllnclm mM111l ol
.....ııpbr. Bomm taJyanlerl ...... 
- A..a slbl pfarba öserlade ıö
rbt17or, ft Pktea lltba ~ • ,.or1ar. lspuyadakl harp, dalaDi bir 
Uıp oJdaP halde phlrlercle JÜll· 
..... fili, ,., ...... klpril kalma • 
... Amılarea mi medtlliyetlerla 
lllnld:lil ..... eaerler bbw birer 

ingilizlerle Türkler tarih içinde b:ri 
blrile ne vakitler, ne şartlar dahilinde 
birleşm işlerd i? Türk müzelerinde 
bulunan lngl l iz, ve ingiliz mUze
leri nde bulunan Türk eserleri 

türtp edlllyor. Kariabe hlr harabe- 8 üyük misafirimiz İn-
~ clömlL tna w - 8ebutlM&ı giliz K r a 1 ı Ma- · 
tMb' •ttu ..,_ yakıbp )'daldı. jeste Edvard VIII. bu-

ı.tuıbala bir tanve ·Ueamanu gün lstanbulda bulunu-
41fbtlllös " klprWeria ydalclıbaı yor. Tarih bu gelişi bir 
ta.nar ecllals .şehlı' derlaal felce 
apv w 11a7at duruverir. İnciliz kralının bir Türk 
. Tana;e w mlrll ps, llaıltl c1üa devlet reisini ilk :ziyareti 
~ bir hale ptlrdl • olarak kaydedecektir. Fa-

• • • kat İngiliz • Türk müna-
Sailam, daha aailam, ekstro sebetinin ve dostluğunun 
llanıll,aıa ldo atUlals mlf birincisi olarak deifi ..• 
Um ~ ~ '* ~ Bu iki millet uzak ve ya
~: :=ı:t-c."r.~ ' ı....... ~."ttJ.t.'C \.: ~Ut~~ ~,,_ 
-lllrsk p;ıd6ı& 1111 lmlll Uglk 1ıı1r lan.n~ ~ ifetilar 
...,. ........ ...,._ eııa bllJtlk mesaı ortaklıgı yaprmş-
otell" , yanmda klclk lılr peetwı tır. 
dftkW.ı tmrt.de, 18 lewha yuıb: Biri Şarkta ve Uak Şarkta, öte
.........._ eıi ......._. ,....b, • ki yukan Garpte dünyanın iki U• 
llelll,.. JIMt& ~ bet yb Ura- cunu tutan Tllrk ve İııgilg millet-
11 geçıalfa klçlk t.1r1q,w cltUdEia. leri çok defa dünya muvazenesini 
lan bile dtlıllJum • bli7'tk bük~ orta.idama kuran iki kutp olduJar. . •lddn• . İngilizle TUrk; buJundutu muhite 
Şerü oıldatama lçla mi nedir, llfamamakta, çok uzaklara ayn.i

ller 1971 Dll'="IM pi'lllek .... • makta ve cenkcillkte blribirine çok 
lrjı .,._ele ftl'dlr. 'l'Urldymla m beuerler. Tarihte bunların bin bir 
lııll1lk .....,.....,, 'llrldJmla m önıefini görüyoruz. FAki çağlarda 
MlıtUl ....... • biQ'lk mecmua • Şarkta Türk, Garpte İngiliz, .uı. 
& ..__. o' la ............ ede- htln eetnbolu olm\lflardı. Yakın ta
_,... rih1'rde de lngillz - TUrk el ve Bi· 

lpelı '" 1 w oorap ,.,_ ,._ Wı blrlifl bir çok defalar dünyayı 
ılblar tllılk ..a ~. ın. yangından ve at.etten kurtanq. 
kamet balan adottmlı. Çtiriiğll ..,. tır. ....... .,.. .......... __..... 
nı•n tlllldf elleNlı kalltelerlnl a
,_..._ ...... l'ürOmedar .... 

.... - a,uddar. ......., ook 

Çire, ......... hlr .... pytaoa 
_...fDNP,_.&ep.1-tlam.llar· 
lllıall llllill)etl. llaldJratl llnneP '98 

.............. le ..... 
llllJona. 

••• 

I• ngiltere Lancachtr dukam 
TUrklerl A vrupadan kov

mak için hazırlanan bir orduda of· 
lu Bollngbrok'u ·110nra Dördi1ncll 
Hanri adıyla İngiltere Kralı oldu. 
bin kadar murakh He NtYEBOLt
~& Yıldırım Beyuıtıa uvqa gön
dermifti. Bu beynelmilel ordu 
mağl6p olurken ihtiyati kalıra
mınlığm bUyUk bir b1111aı uyan 
Bolingbrok Tuna üzerindeki bir 
Venedik gemiline athyarak Avru· 
paya döndü. 

, 
lnsilu Kralının Sultan 

A.zi.ze lıediye ettifi 

Dizbajı nifanı 

el gibi birçok Avrupa devl'Jtlerl ta
rafmdan da hararetle tfıbrlk edil
mifti. Tlmurlen'k Fransa Kralı VI 
Şarl'e aiyul ve ticari bir dostluk 
kuru.lamsmı iatlyen Farsça bit 
mektup (1) ~ gibi İngiltere 

Kralı Hanrideıı de doltluk ve sa
mimiyet elini uzatan blr teltrik 
mektubu almlıb. (2) bu mektubu 
Ttmure Şark piskapoeu denilen 
<Con Grinlo) adlı bir papaz getir· 
mitti, Hanri bu mektubunda Ti
murun serbest ticaret teklifini ka
bul etttthıf bildiriyordu. . Bundan 
llOllra lqiıt.ere ile Timur htlkfune. 
tinin serbest ticaret mukaveleleri 
1&~. İtte Türkler ile İngilte
re ticaretJııJlı ilk temelleri böyle a
tılDUfb. 

Kının rıralwırebaüwlı 
ir miitt.lilı ,,.,,.., ,,. 

.Utere oe Tiir~ 

•öaterir t.ariM ı.6lo 

sıkmtı verebilir! ,, dedJ. ve illve 
etti: 

••- Kollanmmn arumda aflr
ca bir but& adam var. Llzmı re
len tertlbab &imadan evvel elimiz. 
den kaçınraak bUyUk bir felaket 
olur.,, 

Damdan düşer libi hiç beldenil· 
miyen bu teklif k&rfmmda tnrınz 
Elçiat huırcevapbk gösterdi: 

••- ıu.metl6 Çar Huretlerl! 
Adamm huta olduğunu aöyltıyor
ıun111. O halde 1&tı hqmetıneap
larma, hasta ve zayıf. adamı llIY•· 
net etmenin aatıam ve centilmen 
idama dtlfen bir lnaanhk borcu ol· 
dufu.nu 86ylenem latfen beni mı.. 
mır görUntıs!,, 

Elçi balodan IOlll'a Çarla muh· 
telif temular yaptı ve mehıdmr 

r.orlqan Tllrki19 için heyecanlı 

ntbnayifler y&IQOrlar ve boialla· 
na kapatd"MND' illtiyorlardı. Bu 
mada Çar donanmaa Sinop lima
mndald TUrk donenıneemı yU• 
mıttı. Karadeniadeki f&altyettmia 
durmut ve latanbulun müdafauı 
pçlepıiftl. Bu tehlike brwmada 
1nailia ve TUrk kalbi ayni heye
canla çarptı. Müttefik 1nıüia do
nanmuı Karadeniae açıldı, Kırım 
uhillerine (20) bin kifilik bir 1n
sillz ordUR çıkanldı. .tn,ilWe. 
Franu. ve Tllrk ukerleri Slvuto
polda mukadderatım birle,tirdiler. 
Bu Uç doet deviet askerlerinin 81• 

e&k kanları biribirine bnftı, me
sarlan birlefti. CARU1GAN'm Jru. 
mandumdald bir İnli1is hafif llÜ
vari livuı (SilU.hıne batarya) • 
önünde ktmD• mahvolciu. Fakat 

• netioecle 'l'Urk, lntPHs ft l'rum 
.un,tlleri .... toplan (~ 
demir Çarı) kadı. Ve 182 itin ... 
ren bir balı •Vlıftaa IGDI'& sı..... 
topolu aldı. 

S agoi ıhiAllrimiiin • b1ılfln 
·-••lderl Topbp .... 

7IDdül ...... dalNMia birblal 
salonunun ._tarihi de Kıra .. 
ferine rutıar. ffaainedeki 1D7metli 
e,ya AbdWmecit ıramanma kadar 
aandıklar içinde muhafaza edilirdi . 
Y a1nız buılan Paditahm mfusa.a
deeile ecnebi elçilere gösterilirdi. 
Kırım aavqı mUnuebetile ı.tan
bula plen lnıilis elçileri ve ku· 
mandanlan bunları IÖftllek 18tedl· 
ler. AbdWmedt, mUtteftk ve dOllt 
devlet elçi ve kumandanlarma br-
11 bir cemile olmak bere birinci 
salonu agtı. Bundan 80D.ra AbdWi.
aiz ve AbdWh&mit diler lld l&lon

la firvanlarda kıymetli et)'a)'I -
bir ettiler. BugUnld1 Topkapı eara-
yı mtl..min tohumunu İnlilia 
doıltlujuna borçluyuz. 

Mil milletin pnç htlkOmdan 
Edvard vın, u.ray milzemıdekl 
huinenin lkiııci Alonunu ,._.... 
ken Ntdakt madalya cameır&nmtn 
tam ortuıada lnailtere haDedam· 
nm en yüksek m~ olan (clia
balı = Jvtier) nifanmı bUttln ta
lmnile ;&recekler. Bu nlfan 1867 
yılında Boldqham ur&ymda tn
ıtıts hiltllmdarmm m•flrt olan 
Sultan Allcllllbble ftruıİdttlr. 

Ad ataU Uatlert tamamen el
mularla b.panm'f, ve ortaıannda 
larmm ~ bulun&ll tlç bQyt1k ve 

1 Tarihi Dedikodu 1 
V eliyyüddin Efendi 

F.eki samanlarda, Veliyylld
din JCfeadi imniDde, bir miru
,.st vardı. 

Kuruoefll*'eki yaı-ma otu
rur, tuhaf tuhaf etıeneeler icat 
eder, böylece vakit pçirtrdi. 

VellnUddin blr karlı havada 
80JUD4u. Battan ...tı beyu
lar ll1lndi; berinde beyu ge
celik eatart, bafmda beyu pa
tlak& takke oldufu halde yalı
madaa kaJIPıa bindi. Nedimi
ni • yanma aldı. Kayıta da le
balep cloha bir .-n manpl yer
lefttnll. Nedimi ile karp karşı
ya pçlp tltrlyerek, ellerini 
mupla uatan.lr Bofuiçinde 
c1o1..-ııa '-tl•dı. 
V.ıtntıcldia JCfendlntn aklına 

Mti. Bir ramean nedimini ya. 
nmda alako,.Su. BUtiln rama· 
an ..tne pdermedf. Fakat 
cltme de demedi. Aktam iftar 
:amanı yaklqıp nedimi Silley
maniyedeki eYine sitmek iBı. 
yince bir vesile icat eder, gön

dermeadi. Meğer Veliyyildclia 
Efendi kethtlduma tembih et· 
mif, Nedimin SWeymaniyede 
Elmanıf mahallesindeki evini 
yıktırarak yerine pyet clllel 
bir konak yapbrml§ ... 

VeliyyUddtn Efendi, bayram 
geeeel nediminin evine gitmek 
ricuma mtlmanaat etmedi. Ne
dlın SWeymanlyeye c;ılmıca m. 
nl aradı, fakat bir ttlıitl bulama• 
dJ ... NUlayet mahalle bakkalma 
mllrecaat etti: 

.._ Evimi buJamıyorum; ba
na evhnl tarif et!" 

Bakkal silldi1. Cevabı fU ol· 
du: 

.. _ Evini mi bull.IDl)'Ol'8Ull, 

bunak!.. Evin yine Mki yerinde 
.. duruyor. Hem koskoca konak 

oldu. Vellnlmettn V eliyt1ddin 
EfendJ ramezanm ilk ,nnu ket· 
lttıdunu gönderdi. Kethtıda bir 
ltlrU dWger ve i9Çiler toparladı. 
Evi yıktı. Yerine eu ıardtıttın 
yeni kon&iı yaptı ve otuz gtınde 
bitirdi." 

AWi .. --.. ua DEN 

urfBli muhtefem ~ile 24 ka
p&b yu\'arlak ve 2• çlçeJdl altın 

1 
lokmadan mUtefekktl btlytık bir 
boyunluk halkadan ibarettir. Ay. 
nca mavi bir kurdele ile diJıe bat• 
lanacak elmulı bir nip.n ve tbJer· 
lerlnde elmula ya.zılDUf bir yazı 
bulunan disbafl da vardır. Bütün 
parçalarm u.ttlnde (HONl. SOIT. 
QUI. MAL. Y. PENES) yazılıdır. 

Bir .Uvarinin mızrakla ejderi öl· 
dilrUrken yapıınu, minicik bir al
tın heykel de bu nipnm ihtipmmı 
t&mam1amaktadır Bu aembol, ni· 
f&JllD diğer Jmmı1anııda da lörill
mekteclir. 

• 

B qg(ln ınıw,. milMeintn .,.. 
ve ana eserleri . arumda 

Fatihin t.t&nbulu zaptederken 
kullanchlJ muazzam ve 8'liz bir 
top ftl'dır, TlflDl!'ken ikiye bölü
nen, JnıUınılırken yivlerle biribtri· 
ne geçen ve 20 inci asrın miltek&
mil aaa'atiain yapmakta izharı 1ae

zettiji ba harikul&de top ta tarihi 
lıııWa - Tilrk doetlujunun çok 
kıyınetll bir laatuuıdır. Onu da 
bir TUrk htlkilmdan Kra1ioe Vik
tol')'a1a bediye etıııiltir. 

lrtıltiın HMJıı K.ONY AU 

Propagandaya aldanmayınız 
~ ıbdlr lo\')'et kOIDfUllUIS 

........ lıütıb1lll tatmu haberler 
&eliyor. 

v...,., uyclanna hüeı' fabrfb. 
il halWe mötanadlyen, rlvayet.ler 
a... edQror. 

11.aftdW lmntrol .......... ..... 
• obnlyaa dtbaya ft ftitdye 
......... da ba propapndaya .... 

HOO yılında Napoli ve Fraıma 
Krallık uraylan gibi İngiltere 1&· 

l'&J'llU da Şarktan gelen muhte,em 
bir İmparator ziyaret etmiftl. Bu; 
Bizau lmPf.ratonı II Emanüeldi. 
Bu nankör hWdlmdar, Yıldırım 
Beyuıttan birgok mllaaadeler ko
pardıfı halde yine Ttırldye aley. 
hinde bir haçlılar ordusu hunia
mak için Garp devletlerinin kapı· 
larm.ı c;almlftı. İnltltere Kralı Dör
dtlncU Hanri Emanilel ve yanm • 

Sultan Cem vak'umda da tn,U· 
terenin l'ranaa.-mkt kadar olma· 
malda beraber mtlhimce bir rolU 
vardır. Kanuni SWeymanm Roda11 
,t;valyelerine kartı açtığı bir aa
Vlfta İngili&ler Çok ilgilenmitJer
dir. Türklerle 1nıllizıerin en mtl· 
binı aiyuf mtlnuebetJeri Kraliçe 

öğrendi: • 
Franu dıprda Jralmak bere 

İngiltere Mımn ve Girldi alacak, 
Rueya kendi himayeainde Etıat, 
Buğdan, Sırbiye ve Bulgar Prena
liklerini kuracak, t.t&nbulu da 
muvakkaten elinde tutacaktı. 

1 !0kuyucu maktupl~rıl 
< 

'- o1arü alablldllbae JUbl, alda
'- haberler wrlyor. 
...,,...._ 1tWe cflblyum en 

..... mlllet oldaln• lllW .... 

._,._badi~ yapdu 

.. yanllf ,,..,...,.. .... &atine re-
"-'>ortar ............. mtı1I ~ 
........ ,. " tıUak yaJdn'. Ol • 
-...... ble ............. lllralar. .,, ................... .. :e ...,... ..... Wrbo ....,,. iM"'-
.... llMlıle Yylellde llapwlı llttL 
::::: VU"IOft '1flr ,_ c1ahllt Udi
~ ' .. ,............, t.e\'ldtlerdftl 
..._~r. Ba haberlere inanmayı • 
.. AJwlana 'ftrllledlll, lnınet.ll 
......... temin e4llmlyen ...... 
~ atım:ıtd..e YMm&)baJs • 

dald usun l&kallı papularma an
cak ( 4) bin lira. Verdi. İatiakal edi· 
len bir hülrllmdarm hatıruı ola
rak timdi lncntere mtbeleriııde lau 
udıkanm EıruuıUel imuJı yannı 

m&kbusu ll&kl&IU)'OI'. 

T ilrkleıin İngilizlerle ikinci 
teması Ttmur - Yıldırmı 

uvqmdan sonra olmUftW'. Aksak 
Tlmur Osman oflunu yendikten 
tın11ra Bizamı lmD&ratonı Emantı-

Çar Nikola 18" te OsmaııJı 
TUrkiyesinin tedavi edile

miyecek bir hutaJıta tutuJduğwıu 
ileri ltlrerek İqiltereye Türk top
raldannm payJqılmaamı teklif et;. 

ti. İngiltere bu teklife kulak uma
dı. lM.1 )'ıh KinunUMninio doku
zuncu leceai Peteraburcta kıtlık 
aara.ymda bir mUsamere verdi. Ba· 
loda ingntz Elçisi Sir Hamilton 
Seymor'u bir tarafa çekti: 

"- TUrkiye öltlm ihtill.çlan için
de çırpmıyor. Bu hal b~ de fula 

(1) Ba mekt1alna nreti C..det tarlJUa. 
de 9&rdn" 

(2) Griılnal Letten hlastratiYe Of Ea-
..._ Histen cilt 1 l&wfa 55 . 

Çar Nikola 5 Maym 1858 te 
. Babl&liye • bir Wtima

tom verdi ve Hferberliie bafladı. 
AbdWmecit Wtimatoma ret cevabı 
verirken lngilterentn de dmtlufu
na day&m)'Ordu. Ve nihayet Tuna 
~Ylarmda harp patladı. Bu ma-

- larda TUrlrlye İngiltere ve Praaaa 
ne bir ittitakname lmzaladı. Bul
ran · ayı içinde İngiltere donanmam 
Çanakble haricinde BESlKA. ıı. 
m&nmda topll.DDUfb. TUrk ordu
BUDun Çata.ne zaferinden llODra İn· 
gillz donanması bofudan pçq 
ve BUyUkdere önünde demtrlendf
tt. lnı:Uterede halk f.stlldlli tehdit 
-'ilen,,. bolularmm mUdıf.1111 

• 
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Büyük Britanya im para t·o r 1 u ğ u 

İngilterede 
Ordu 
Donanma 

lngilterede askerlik mecburi değil
dir. Askerler gönüllü ve aylıklıdır. 
lngiliz askeri cesur bir muharipti.r. 
Büyük Britanya Adası yedi askerlik 
mmtakasma ayrılmıştır. Bu mınta -
kalardaki kuvvetlerin mecmuu iki 
fırka halinde toplanmış olup 6 piyade 
liva.sn 12 süvari alayı, 2 hava batar

• • • 
Bu yazı, Bize, bugii>ı memleketi
nıizin muhterem misafiri olan 
lngiltere Kralı H. ılf. V/11 Ed
ward'ın hük'i1mranlığı altındaki 
Büyük Britanya lmparator1.uğu
nu te§kil eden memlel:etım·i, lm
paratorluğıtn nilfıısu, iktı,<tadi 

varlığı hakkında biUii.n bilgileri 
bir arada 11crmeklcdir. Yazı cid .. 
di bir tetkik mahsuliuliir. Bu iti
barla not ko1leksiyommıız ara
sma koyacak olursanız size her 
zaman yardımcı olabilir. 

••• 
yası, 2 hassa süvari alayı, 2 zırhlı o- \.. 1 
tomobil alayı, 127 bataryadır. Ana ~--------~--.---' 
vatan dışında halis kan lngiliz as -
kerleri de §öyledir: 

1 - Mısırda: 3 süvari alayı, 3 pi-
yade taburu, 3 batarya • • 

2 - Hindistanda: Beş süvari ala
yı, 45 piyade taburu, 61 batarya • 

3 - Diğer mtistemlekelerde: 22 
piyade alayı. 

1934 bütçesi ana vatanda 1804 za
bit ile 132,736 neferi silah altında 
tutmuşt r. O sene bütçesi müstem -
lekelerde 3,810 kişilik bir kuvvet bes
lemiştir. Gene 1934 ôe aynca=ılin -
distanda z.a:bitler !ngiliz ve efrat 
yerli olma.k üzere 58,091 ve diğer de
niz aşın yerlerde 29,943 kişilik bir 
kuvvet vardı. BugUn de aşağı yukarı 
öyledir • 

Bugün en büyük mümeaaili 
memelketimize gelecek olan Bü. 
yük Britanya İmparatorluğu, bü
tün dünyanın dörtte birinden 
fazla araziye sahiptir. İnsan ır
kının dörtte birinden çok fazlası 
Büyük Britanyanın tebaaaıdır. 

Büyük Britanyanın geniş arazisi 
dünynnm şimal ile cenup kı onları 

ara ında hemen hemen müsavi suret
te lnk:isama uğraımı;tır. Fakat dün
yayı biri k. diged arp l • n. ~c 
ayınrsak Büyük :Brftanynnm çtc 
ikisinin arkta, yalnız ü~te birinin 
garpte olduğunu ~örürUz. 

Büyük Britnnya arazisi ,.e nüfusu 
dünya yüzüne ~yle dağılmı hr: 

Arazi Nıifus 
(lngiliz mil 
murabbaı) 

• 

.. . 

1 
-~ 

/ 

İmparatorluğun arazısı: nüfusu 
idare ve esas kuruluş vre nsipf eri 

• mil murabbaı milyon 
üzerinde 450 
14 arazı 

D Aı'kui mnkiltr 
- s~)'rıstfaın haıları 

milyon nüfus yaşıyar 

w-,r~Strbesı müsıem· 
~ l~kıoltr 

~'~ .. 1 ı. ·r.:rz::-. ıı:cr muuem ~ 
~llını musırm e,,;csıaı.ı.-::;:.,ıek fer 

Büyük Britanya imparatorluğunu te§kil eden kara ve deniz ı>arçalarıtıı §U 

muazzam kiircde bir arada görüp tetkik etmek miinıkii.n ve kolaydır 

l 
t 

' 

lngilterenin 
En sevilmiş 
Adamı 

Sekizinci Edvard, müteveffa 
Kral Beşinci Jorjiın en bilyük oğlu • 
dur. 23 haziran 1897 senesinde dün· 
yaya geldiğine göre, 42 yaşını biür • 
mek üzeredir. 

Kralın tam olaı;ak ismi şudur: Ed
vard Albert George Andre Patrick 
David. İlk tahsilini, lngiliz Kral Ha· 
nedanınm okuduğu mektepte yapan 
Majeste Edvard, daha pek küçilk 
y~tayken, zekası, kabiliyeti ile etra
fmdakile~n dikkatini kendi üzerine 
çekmeye başlamıştır. 

Delikanlılık çağma girer girmeı 

orduya intisap etmiş, Umumi Harp.. 
te, muhtelif cephelerde dört sene, İn· 
giliz ve Fransız ordularmm safla11 
arasında, dtişmanlarla çarpışmıştır. 

Majeste Edvard, son derece cesur 
olduğu gibi lngiliz ırkına mahsuı 

soğukkanlılığın en yüksek vasıflan 
nı da nefsinde toplamıştır • 

Bu cesareti dolayısiledir ki, harn
te en ııerat!Kı aı;~~E,~uı1 uıa. Atı.ul1.r: 

sokulur, ordusunun kuvvei manevi • 
yesini yükseltmek için hiçbir feda • 
karlıktan çekinmezdi. 

İngiliz erkanıharbiyeisi de kendisi· 
nin bu yüksek askeri meziyetlerini 
takdir ederek 1918 senesinde rütbesi· 
ni miralaylığa terfi ettirmişti Son zamanlarda İngilterede de, 

diğer bütün memleketlerde olduğu 
gibi mecburi askerlik wıulünün ihdası 
etrafında kuvvetli cereyanlar var -
dır • 

Hatta iki senedenberi İngiliz ana 
vatan ordusunun kuvveti bir mik -
tar artmıştır. Hükumet bütçeye yP.
ni tahsisat koyarak asker kuvvetini 
arttırmak teşeb'b'ı.isündedir. Eğer 1n
gilterede mecburi askerlik kabul edi
lecek olursa seferberlik vukuunda 
ana vatandan İngiliz kanı olarak dört 
buçuk milyonluk bir ordu çıkarıla
bilir ki umum.1 nUfusun onda biri 

Avrupa 121.512 
Asya •. 824,550 
Afrika 4.625.000 
Şimali Amerika 3.893.000 
Mcrkeıi Amerika 8.600 
Antil Adaları 12.300 
Cenubi Amerika 97.800 
Okyanusya 3.300.000 

48.000.000 
333.000.000 

so.000.000 
90.000.000 

50.000 
1.i30.000 

314.000 
8 .000.000 

13.909.782 4:0.094.000 

imparatorluk konferansları 
1887 senesinde, Kraliçe Viktorya

nın büyük yıldönümü vesilcsile Lon
draya gelen dominyon başvekilleri 

ilk defa olarak bir müstemlP.ke kon
feransı şeklinde toplanmışlardır. 

~ - Hindistan: 

İngiltere Kralı burasını, Hindistan 
Nazırının tavsiyeleri mucibine<! ida
re eder. Hariciye Nazırının seçtiği 

bir meclis, Hindistan Nazırına bu hu
susta yardım eder. Meclis p:ırlamen
tonun milmes.c:ıili sıfatile hareket eder 
ve hareketlerinden dolayı parlamen
toya karşı mes'uldür. Hindistanda 
en yüksek icrai salahiyet umumi va
linin ve icrai meclisin elindedir. Ay
rıca eski meclisten mürekk'lp bir te3-
rii heyet ve altmış azasından yirmi
sinden azı hükumet memurlarından 
mürekkep bir Devlet Şürası va~ır. 
Teşrii heyetlerin 144. azası vardır. 
Bunlardan 26 sı hükUmet memuru
dur, mütebakisi intihap suretile se -
çilir. 

sınıftandır. 

Uçüncü sınıfta vali idarenin başın
da bulunur, fakat hükfım "!tçe tayin 
edilmiş bir icrai ve teşrii heyetin yar
dımına dayanır. Seylnn, Cebelüttarık, 
Trinidat, Tanganika ve saire bu sınıf 
tandır. 

Edvard, bir aralık, İngiliz Mareşa• 
li French'in yaverliğini de yapmış. 
tı. Fakat bu vazifeyi, o kadar bil• 
yük ciddiyet ve sadakatle ifa etmişti 
ki, karargahta kendisini görenler, o .. 
nun İngiltere Krallığı ve Hindistan 
İmparatorluğunun veliahdi olduğu • 
nu mümkün değil anlıyamazlardr. 

demektir 1 

Hava kuvveti 
lngiltere hava kuvvetine bilhassa, 

son zamanlarda büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Bütün İngiliz silah fabrikası, hü
kiı.met hesabına iki bin kadar tayyare 
inşa etmektedir. 1931 istatistiklerine 
göre, bütün !ngilterede 848 i ana va
tanda, 286 sı deniz aşırı yerlerde, 
300 ü de tayyare taşıyan gemilerde 
olmak üzere 10434 tayyare vardır. 

Fakat bugün bu miktar 2000 i bul
muştur. 

Donanma 

İngilterenin 474,750 tonilatoluk 15 
zırhlı ve muharebe kruvazörU, 
137,350 tonilatoluk 3 tayyare nakli
ye gemisi, 183,397 tonilatoluk 19 bi
rinci sınıf kruvazörli, 248,890 toni
latoluk 44 ikinci sınıf kruvazörü, 
31,020 tonilatoluk 21 filotilla liôeri, 
191,584 tonilatoluk 166 torpidobot 
ve 61,689 tonilatoluk 90 denizaltı ge
misi vardır. Donanmanın heyeti u -
mumiyesi 332 parça. ve 1,328,859 to
nilatodur • 

Bu rakamları l · 7 - 935 tarihinde
ki donanma vaziyetine göre tesbit 
edilmiş, o zaman inşası kabul edilen 
3 kruvazörle 9 torpidobot ve 3 deniz
altı gemi.si hariç tutulmuştur .. 

Yeni inşa. edilecek kruvazörleıin 
beheri 9000 tonluktur. Denizaltı ge
milerinden başka diğer bütün donan
ma parçalan, muhtelif çapta ağır ve 
tayyare defi toD1an ve ton>ido ko • 

Renge göre nülu• 
450 milyon nüfusun tahminen alt-

mış milyonu beyazdır. Bunlar arasın
da Britanya ve lrlanda kanları ha
kimdir. Fakat Fransız, Felemenk ve 
İspanya kanı da vardtr. Geri kalan 
370 milyonun 315,000 i Hindi~tan ve 
Seylanın yerli halkı, 40,000.000 zen
ci, 6,000,000 Arap, 6,000,000 Malaylı, 
1,000,000 Çinli, 1,000.000 Polinizya
lıdır. Kanadada 100,000 kadar Ame
rika yerlisi vardır. 

Dine göre nüfus 
Büyük Britanya nlifusu din itiba

rile şöyle ayrılır: 210,000,0:)0 mecusi, 
100,000,000 müslüman, .S0,000,000 
bıristiyan (bundan 67 ,000,000 u pro
testan, 13 milyonu katoliktir). 12 
milyon Budist, 12,000.000 iptidai din
lere tapanlar, 4,000,000 muhtelif Hint 
mezhepleri, 750,000 Yahudidir. 

Kanunu Esasi ve hükumet 
Kocaman Britanya lmparatorluğu

nun hiç bir yazılı kanunu esasisi yok
tur. Bu lmparatorluk Uç prensip üze
rine yaşar: 

Kendi kenclini idare, kendi kendine 
yardım, kendi kendini müdafaa • 

Bu prensiplerden birincisi seneler
den beri Kanada, Ncwfoundland, 
Avusturalya, Yeni Zeland, Cenubi 
Afrika ve lrlanda hakkında. tamami
le tatbik edilmektedir. 

!kinci prensip te tam tatbik vaziye
tindedir. Büyük Britanyanın hemen 
her kısmı, kendi mali ihtiyaçlarım 
temin eder. Mali yardıma ihtiyaç gös 
terenler yok gibidir. 
U~ncü prensip son zamanlarda, 

Imparatorluk konferanslarının müza 
kereleri neticesinde inkişaf eylemiş
tir. 

vanlan ile mücehhezdir. Tayyare 
nakliye gemilerinin beheri 27 filo, 
vani 824 1~ VYare tasır 

Bu konferanslar 189 T, 1002, 1907 
senelerinde toplanmıştır. 1907 konfe
ransında. (müstemleke konferansı) 

kelimesi yerine (İmparatorluk konfe
ransı) tabiri kabul edilmiştir. Eski
den konferanslara Müstemlekat Na
zırı riyaset ettiği halde 1907 den son
ra konferansların ehenımiy:ıti artmış 
ve lngiltere Başvekilinin reisliği al
tında toplanmağa başlamıştır. 1!>17 
ve 1918 İmparatorluk konferansları, 
ayni senelerde toplanan İmparator -
luk harp meşveret meclislerile işbir
liği yapmıştır. 

1923 ve 1926 konferanslarından 

sonra konferans heyeti, adeta lmpa
ratorluğun en yüksek icrai heyeti 
şeklini almıştır. Birinci reislik lngil
tere Başvekilinde, ikinci reislik İn
giliz Dominyonlar Nazırındadır. Jn
giltereniı\ bütün nazırlıırı, Kanada, 
Avusutralya, Yeni Zeland, Cenubi 
Afrika, lrlanda ve Newfoundla.nd'ın 
başvekil ve nazırları, Ingilterenin 
Hindistan Nazın, Hindistanın diğer 
bazı mlimessilleri lmparatorluk koıı
fcransmın tabii azalandır. 

Hükumet mekanizması 

1 - lngiltcre: 

Ingiliz kanunu esasisinin kabul et
tiği esas prensipler, halkın davaları
nı hakkaniyetle görmek, milletin rıza 
ve müsaadesi olmadan vergi a ıma -
mak, Hanedana mahdut snlahiyetler 
vermek, mesuliyeti, Avam Kamara -
sınm ekseriyete dayanan bir kabi -
neye tevdi etmek ve bu kamaranın 
seçilmesi hususunda erkek, kadın 
herkese müsavi rey hakkı vermektir. 
Demek ki lngiliz hükfımct mekaniz -
ması, Kraldan, Avam ve Lordlar ka
maralarından mürekkep parlamento-
dan, hükümdar tarafından seçilip 
parlamentoya karşı mes'ul olan ka -
bineden ve Adliye sisteminden mü -
~ekkeptir, 

Hindistanda bir taraftan da yer 
yer yarı müstakil yerli hükllındarlar 
vardır. 

Vergi meseleleri hariç olmak Uze
re !ngiliz dominyonları Ingiltere par
lamentosundan çıkan kanunları tat
bik ederler. Fakat bir kanunda mu
ayyen bir dominyon bilhassa zikre -
dilmemişse o kanunun orada hükmil 
yoktur. Böyle bir sarahat olmasına 
rağmen dominyon parlamentosu 1n -
giliz kanunlarına muhalif bir kanun 
yaparsa böyle bir kanun hükümden 
mahrumdur. lngilterenin tayin ettiği 
umumi valilerin bu gibi kanunlara 
karşı vetü hakkı vardır. 

Dominyonlar arasında dört sınıf 
ayrılır. Bir dominyon inkişaf ettikçe 
daha yüksek sınıfa terfi eder. 

Birinci sınıfta dominyon parliı.men 
tosuna kar§ı mes'ul bir kabine vardır. 
Bu sınıfa mensup olanlar Kanada, 
Avusturalya, Yeni Zeland, Yeni Fe
vendlend, cenubi Afrika, İrlanda ser
best hükümeti ve Şimali lrl:.mda var
dır. Maltada, cenubi Rodazyada, Şi
mali Rodezyada. halka kar~ı mes'ul 
hükumetler bulunmakla beraber tam 
dominyon salahiyetleri yoktur. 

!kinci sınıfta kısmeıı veya tama • 
men halk tarafından seçilen bir te§
rit meclis ve Kral namına tayin edilir 
bir icrai heyet vardır . .Tamaykn, Bar
baros, Moris Adası, Ki'ıba ve Paire bu 

Dördüncü sınıfta tngiliz valisi, ic
rai ve teşrii salahiyetleri nefsinde cc
meder. Zololand, Sent Helen Adası 
ve saire bu sınıftandır. 

Bu dört sınıfla Hindistanın haricin 
de olarak Büyük Britanya İmparator 
tuğunda nüfuz sahaları ve manda sa 
haları vardır. Basra körfezinde ve A
rabistanda böyle sahalara tesadüf e
dilir. Manda sahaları da eski Osman
lı İmparatorluğuna ait arazi ile Af. 
manyaya ait müstemlekelerdir. 

Mali kaynaklar 
Pek küçük istisnalar bir tarafa bı

rakılırsa Büyük Britanya lmparator
luğunun her tarafı kendi ke~ı:iini ida
re eder. Yani idare masrafı, mahal -
linde toplanan varidatla karşılanır. 

Merkezi hükumet ancak fevkalade 
masrafa karşılık olmak üzere vakit 
vakit teberrü..- ve yardımlarda bulu
nur. lngilterenin tabii olarak sarfet
tiği para, mesela Nijermanm satın 
alınması, Ogandada şimendifer ya -
pılması gibi sermaye hesabmda kar
şılığı olan şeylerdir. 

Dominyonlar halkı, İngiliz parla -
mentosunda temsil edilmiş ad.dolun -
madığı için lngiltere hükumeti, bu 
halktan vergi tahsil etmez. Birle
şik Amerika halkının on sekizinci a
sırda İngiltereye karşı isyan etmesi
nin sebebi de, bu esas pransip harici
ne çıkılarak vergi tahsiline kalkışıl
ması idi. 

Bu felaketli hA.diseden ~ok esaslı 

bir ders almmı§ ve birbuçulc asırdan 
beri hiç bir dominyon halkın:fan ken
di rızaları olmadan vergi tahsil edil
memiştir. 

imparatorluğun müdafaası 
Dominyonlar kendi topraklarını 

müdafaa için tertibat lllırlar. Fakat 
bütün İmparatorluk strateji bakımın 
dan müdahalesini merkezi hükumet 
dii.si\nür. lmparatcırlıık miidafaa lco-

Tıp ki bir nefer gibi arkasında boı 
renkli kaputu ile siperler içinde ya.
tar ve asker safları arasında dola " 
şırdı. 

lngiliz Kralmm vatanseverliği de 
her türlü takdirin fevkindedir .. aufiit 
girmiş olduğu harplerden sayrsıs 

madalyalar almıştır. Edvard dün • 
yanın en çok sevilen şahsiyetlerin • 
den biri olmak mevkiini, birçok m&ı 
ziyetleri ile birlikte, son derece te • 
miz kalmasına ve her şeyden evvel 
mükemmel bir insan yaratılmış olma• 
sına borçludur. 

Hindistanda yaptığı seyahatlerde, 
Kral Edvard, yarışları, Parya denilen 
fakir halk tabakalan arasında sey -
retmeği tercih ederdi. 

lngilizler, genç kralları için f 
- Bizim yeryüzünde en iyi sefi• 

rimiz odur! 
Derler. 

mitesi namı altında daimi bir heyet 
vardır ki İmparatorluk dahilinde ka'" 
ra, deniz, hava kuvvetleri arasında.
ki inkişafları müşterek bir gaye v• 
plana uydurmağa çalışır. 

Avrupa harbinde dominy\lnların çı 
kardığı ordular, bütün harp sahala
rında çarpışmış ve döğUşün yüküni1 
tam derecede taşımıştır. 

Dominyonlarda kara ve hava ku""' 
vetlerinin masrafını dominyn.ılar ve· 
rir. Deniz kuvvetlerine yardım, Kani' 
da, A vusturalya, Yeni Zeland ve C~ 
nubi Afrikada bizzat dolljl.nma vUc.tl" 
de getirmek, diğer dominyonlard& 
merkez donanmasına paraca yardııtı 
etmek suretile olur.· Aynca Hon' 
Kong, Singapur üssü bahrisi için sO" 
nede 120,000 İngiliz lirası verir. Biı" 
zat donanma vücude getiren domiD" 
yonların deniz bütçeleri yeidınu .mel" 
kez deniz bütçesinin onda biri kadat 
tııtar. 
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t•41ııl lıeNlıetlenle -.ııe MI,,,.. 
ıı.,... •. Antebin siması hergün 

biraz daha değişiyor 
Kısa zamanda hayli işler başarıldı, 

okuma hevesi gittikçe artıyor 

;t ntep R al kevi bahçesi 

Gazi Antep, (Huıuıi muhabirimiz 
yazıyor)- Gazi Antep, birkaç sene
lik ııkı çalı,manın mUımir neticele • 
rine kıı.vuımuı gibidir. Her tarafta 
yenilik, her kÖ§ede evvelki senelere 
naıaran, bUyUk değiıiklikl~r görUl -
mektedir. nerllcme, memlek .:ıtin bU -
tün içtima! i§lerinde olduğu gibi, kül 
tUr, bayındırlık, ekonomı ve belediye
cilik aahalannda da geni§ bir hız 

vardır. . 
Belediye, büyük bir broşUr hazırla

mııtır. Henilz tabedllınekte olan bu 
eserde, belediyemizin kuruluşundan 

itibaren bugüne kadar geçirdiği safa
hat ·göze çarpmaktadır. lçinde dört 
yliz kadar resim mevcuttur. 

Killtilr hareketlerinin başında 

Türk Maarif Cemiyetinın kıymetli 
mesaisi ka~a dejer. Şube, bulduğu 
fmkln dairesinde çaltımalamıa ele -
vam etmektedir. Şubenin varidatı, 

mülga islim cemiyetinden intikal et
miı olan birkaç parça emlakin getir
diği pandır. On Gazi Antt~pli kır..ı 

Bursada, 2 genci de Antep liaesinde 
parasız okutmaktadır. 

Olnuna hevai artıyor 
Şehirde okuma heveın gittikçe art

ınakta.dır. Parti tarafından çıkarıl -
makta olan Gazi Antep adlı haftalık 
gazete, bUtUn köylerde okunmakta -
dır. Guetenln 600 den fazla abonesi 
vardır. . 

Merkezde aynca Halkın Dili adı 

le yine haftalık ıiyaıl bir gazete in-• tip.r ebnektedir. latanbuJ gazeteleri-
nin tehir dahilindeki 111.tışı geçen yıl
lara niıbeUe çok artnu!Jtır. Gündelik 
guetelerden befyilz kadar, bUtUn ri-
1ale ve mecmualardan 400 den !azla 
1atıı yapılmaktadır. Bu milcdar, her 
ne kadar az görUlUrse de dUne naza
ran iyi ve yarın için ümitli netifeler 
verecek bir kemiyettir. Şehirde Uç 
matbaa vardır. Halkevinin iki binden 
fazla kitabı olan genle bir okuma o
dur faaliyeti arttırmaktadır. 

Iatanbul biçki ve dikit yurdu mU -
dUrU .Meliha, Halkevi ıalo!l mda 'çok 
sfuıel bir aergi açmııtır. Genç kwan 
mızın meydana getirdikleri biçki, di
kit eaerleri, ince bir zevkle meyda • 
na getirilmiı oldufu için çok beğe -
llilmiıtir. 

Belefliye ifleri 

zuklukları dilzcltilmiş ve caddeler 
daha gilzel bir hale getiril~iş ola -
caktır. 

Ekonomik ilerileme de httla devam 
etmektedir. lyl bir varidat kaynağı 
olan Antep Uzümleri, fenni şekilde 
kürutulamadığı için, dE>ğer fiatile sa
tılamamış, ve hatti. bu yUzden lnhi· 
sar fabrikası Antep ve ha ...alisinden 
Ü7.Um alış verişini kesmi§tir. Vilaye
tin üzilmden edindiği parayı kurtar
mak ve üzüm kurutma işine yeni bir 
istikamet vermek için bu sene hususi 
bir köyde kurutma tecrUbe~?.ri yapıh 
caktır. Bu denemeleri Ziraat mUtehas 
ınsları idare edecektir. tyi neticeler 
alındığı takdirde bulunacak usul, di
ğer bütün köylere te§mil olunacak -
tır. 

Fı•tılı liJanlıiı lnırulJu 
Şehirde Ziraat mU4UrlüiU tarafın

dan bUyUk bir fıstık fidanlığı kurul
muştur. Fıstık, Antebin çok mühim 
bir ihraç maddesidir. Bu yUzdcn An
tep, senede bir milyon lira gelir edin 
mektedir. Hazırlanan istatistiklere 
göre, yalnız Suriye yoliyle Amerika
ya gönderilen fıstık, rekoltenin yüz
de yetmişi kadardır. Bu sen~, mah -
sule a11z olan zenk haqtahğı dolayı
sile rekolte, yUzde altını§ nisbetinde 
ekeilmi§tir. Geçen seneye ait fıstık 
stoku tamamen sarfedilmi"!lit-. Yeni 
tesis edilen fidanlıkta yetiştirilen 

kırk bine yakın fidan, mem:eketin fıs 
tık ziraatine, mUsait mahafürine gön 
derilmiştir. Fidanlığın bu seneki ve
rimi daha kıymetli rakamlara dayan 
maktadır. 

Dolu tahribat yaptı 
Bundan bir hafta evvel vilayetin 

bazı yerlerine düşen dolu, hemen bU
tün hal!lllatı hanp etmiştir. Bilhassa 
Nıznız köyündeki zarar fazladır. ls
lahiye kazası da ceviz büyUklüğUnde 
yağan doludan hayli mUteesı:ıir olmuı 
tur. 

Antepte et sarfiyatı çok !uladır. 
Şehrin gayet fennt vesaitle çalışan 
aırl bir mezbahası vardır. Mezbaha 
yanında aynca bir barsakhane kurul
muştur. Belediye, ıehrln yaşayıı ih
tiyacım kal'fılayan bu nevi hizmetle
ri baprdığı gibi, ağlık meselelerine 
kal'fı da milteyakkızdır. Yeniden, 

zUhrevt hastalıklarla mUc'l.dele için 
bir dispanser açılmııtır. Tedaviye 
memur edilen bir doktor, çalışmaları-

Elizizde büyük 
bir faaliyet var 
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Vaktile ne boş şeylerle 
Jiw 

Çok geniş bir çalışma . , .. !~.!!',~'!'. ~1.:'; •.. 
h 1 d lllal•HMll• ıı,.,., e4hılı ,,.,_ il 

mesudmuş meğer! 
Programı azır an 1 ~'• "'·'• .. ,., ... ,,, ıtt•rl••1. lkı' kocakan miyor, yalvaran gözlerle Sün.ey 

Plptlen11t11~• ~ı,n ı ... ıııt. 
Eli.ziz, (Hususi muhabirimiz yazı- md bi h ftad be . bakıyordu. Fakat geceleri Salim a 

Yatak odalar a r a an n yarak, Adnan öksürerek Sliheyl&yi 
yor) _ Vilayete ti.bi nahiyelerin 936 .. •••••••••••... iki buçuk karyola var: lkiıi SUhey - yutrnıyorlardt. Ancak Adnan has 
yılı içinde başaracakları işler hak - Mühim bir tavsiye lA. ile Adnanın karyolaları; UçUncU- tının verdifl hodglmlıkla karıs 
kında hazırlanan çalışma programı ıU Salimin betik karyolası: Kabufu- rahat.111 olacağına aldrmıyordu. :8 

Yastık, yorgan ve 9iltelerinl7.i· d 1 ipek 1..ıt-e.ıw .,;bi ufak cibin- .. ,. geni•tir. Bu programa göre, birçok nu e en l1V\; •• •· çocuğun 11.ğlaması onların saade"'"' 
!ıl kuş tüyünden yapınız. YatmuI l''-li ı 

kaza merkezlerinde, nahiyelerde e8&1 rahat, kışın sıcak, yazın ıerin- lA teY • rinin bir kısmıydı. Fakat Adnantıl 
l ) Hekimin yilzU.nden SUheyll dün an ıUrUkl'"'rı· •Bu ök•UrUkle- de, A 1ı bir ıslahat yapılacak, yollar dilzel- dir. (Kilosu 75 kuru9tan haf ar ., ı .. • .. 

b · t d "-t lamı§tı: kendlıi o kadar alı•mı!Ştı ki: "S tilecek, yeni mektep binaları inşa edi Fa rıka ve sa ış epoau .us an- Ad · ·han .. •lne artık .,;demi - ':l 

bul, Çakmakçılarda KuftilyU nan yuı ~ •· 11. bu kadarcık §eyden nasıl raha 
lecektir. Fabrikuı. Telefon : 23027 yecekti. olurdu!., 

Harputta Halkevi tarafrı1an bir Kltip Salih yazıhanenin 10n ifliyen Bu odada bir gUzel ,ey de s 
çocuk bahçesi kurulacak, Cümhuri • Istanbul 7 ci lcra demurlt~un- 3 kiruile kendisinin itlememlt Eüheyllnın emzirmeıiydi. Memes 
yet parkı ıslah edilecek na!ıiya hU - dan: Bir borçtan dolayı mahcuz o- üç aylığını SUheylldan yavaı selle temia ve hayvan! kokusu Adnanın 

·1 · k ıofada alırken Adnanın h11.1talıjma rUk rö~Une doluyordu. Yerin bin kümet konağı yapılacak ve ka!aba lup paraya çevn meııne arar ve • ef k ld ... 
rilen iki adet elektik motöril 7 / 9/ ömrUnde ilk d a 11 1 ı. çiçefini emziren göne, bu şişkin, 

yolları tamir olunacaktır. 936 pazartesi gUnil ıaat 12,30 da SUheyll: çirkin ana memesinden giizel dejil 
lringil nahiyesi hükftmet konağı - Aksaray Cerrahp8.fa caddesi 8 nu _ - Fakat Salih Elendi. yuihane • di. Adnan bu odadan çıkmak 

nın tamiri, lringil - Elaziz yolunun maralı dokuma fabrikası önUnde nin kapandıfmı kendiai almum. Beyi yordu. 
düzeltilmesi Nercumut köy mektebi hazır bulunacak memur tarafından arada sırada pl, 16r. iki hattadanberi hekim Adlı 
inşaatının tamamlanması programın açık arttırma suretile satılacağı ilin Dedi. hergiln gellyordu. Süheyla, he 
ana hatlarındandır. Sarınıda köy ka- olunur. (l5390) Yataiıııda her sUn binı daha fu- bi1'z daha Adnandan müstakildi, 

i la öuUnın Adnan, Salimin befij'ine gUn biraz daha rocuğunundu. nununa göre umumi temizliğin tatb • U kö rU J M ı w d t i 1 k dar bah ~ 
zun p cra emur ugun an: baktıkça -a eı o mua- ne a • Hekim, nihayet bir gUn Adn 

kine ehemmiyet verilmE>.si, Molla köy Kabili taksim olmamumdan dolayı tiyardı. Sanki, bu yap kadar. bu o- ayrı odada yatacağına onların ön 
dt;) bUtlin göçmen evlerinin bitirilme- aatılmasına mahkemece karar veri- dadaki aaadet için ya,aın11tı. Ne It- de karar verdi. Adnan itiraz etnıi 
si ve ahır inşaatının ikmali m'ukar • len UzunköprUniln Halisehatun ma- tihat ve Terakkinin sizli bir oclaıın llıenecek kadar halsizdi. !{aryo 
rerdir. halle.sinde salı Arif, önil yol, 10lu da biltUn ()amanlı imparatorluğunu batka odaya konunca kendi de me 

Tutlu, Kezin, Izulu nahiyelerinde Maksud Hasan ve arkuı Arif evle- ellerinde tutan Uç dört adamdan bi- nundu. O kadar haıtaydı ki, 
r·ııe hudutlu fevkani iki ....ı.. bir so- ri oldufu saman bu kadar meı'uttu; yatmanm iyı' bir -y olduı'Tnnu ket hükumet konağı ve mUdUr evleri in· vu-. ,_ dii · an.. 1 - e-
fa, altında iki dükkan ve bir miktar ne herkesin ilen ııne ..,man ° a • diıi de görUyordu; hem Salimin J 

şaatına ba§lanacaktır. Bu nahiyeler avlu ve mutbah ve kileri mU,temll cağı ka.dar para kazandtlı vakit; ne ladığını bu odadan da duyabiliyot 
deki umumt temizlik işlerine ayrıca evin istimale gayri salih bir vaziyet- de binlerce mum kuvvetinde elek • du; bu eetı, onu görmek demekti. 
hususi bir ehemmiyet verllerektir. te olması dolayısile ehli vukuf tara- trlk avizeleri altında Belkisle evlen- Yalnız ıtlnler geçtikçe blr htısd 

Vilayete bağlı kazalar içinde bil - fındah 500 lira kıymet takdir edil - diği gece! sıcaklıfmdan mahrum renkle 
mi .. olduğu cihetle tamamı açık art· Vaktil• ne ı.- -ylerle me1'ut-hassa yeniden kurulmuş olan Baskil, ... " ...,,. r- il durrıuıdu. 
tırmaya çıkanlmıştır. Arttıma pe • muı mefer! Dünyada aahici 111.ade • Dökerken kalfalann gı'zli ..ı..u 

geniş bir imar planile göz almakta - .ri .. ve arttırmaya i•tirak için kıymeti t' ld ,1.,, bu "-'f b ktıkr• görll A._. 
9"' ':# ın ° u.... .,..ı e a ..- - lendı'kleri çı'fte tUkUrllk hoklrallll"lll. dır. Kaza, Eli.ziz - Malatya hattı Uze- muhammenenin % 7,5 u teminat d B t k od pen' anlı 

lüyor u. u ya a uının ' - iki aydanberi e~lip kalkan hutl rindedir. Bundan bir yıl önceki va.zl- gösterilecektir. Müterakim vergi ğındaki saadetin yanında bir zaman a• 
yete göre, kaza halen çok geni§le - vakıf ve belediye borçlan sahipleri- Belkiıle izdivacmdan beklediği ıaa • dan SU.heyll bıkmııtı ~a a~~~& 
mı. atir. ne ait olup satış bedelinden tenzil det aahnede giyilen aktör elblseıiydi: da mı defildi? Bunu en ısı 

!ıl edilecektir. Arttırma 2/ 10/ 936 tari- cak diye kend11' ı'nden kork 
Halk irin tahammUl edilen bir ııkm • Ba1kil istasyonu, dalgalı bir dağ e- hine mUBadif cuma gUnU ıaat H ~ Yalnız, Adnanla bir zaman duclak 

· d d tı ! Belkisi ba,kalan beğeneceği için, teğinde ve yeıil köyler arasında hu- den 16 ya kadar icra daireıın e e- i b'l k da-"a öp"•tpfpne uyuyan ç 
sevmiıti. BtJkiıle evlenmes ı e en e .., 

auat bir ctızellik arzetmektedir. vam edilecektir. B~nci arıtıma dı' }irin de!iitdi. Be1kis Adnanın 1atm bakarken, inanmıyordu. 
kıvmeti muhammeneıvn }'2 75 ısini .r P Bi --.. k ..a d '- ...... 

ralışma programı çok .zengindir. Mer .u": =-~ d Belm Ni r ...... ar,ouıum an uz&ıs . .,... 

' 

~ bulmadığı takdirde ıon arttıranm alacağı elmulara llmn 1• • tu'kta oturan karııile Adnan, 
kezde bu sene bir belediye dairesi ve taahhüdü baki kalmak üzere arttır- p.ntqındaki konağı ıUaliyecek ka- keeik konu,urken llktrdım bıirCll•ı; 
büyük bir müsamere salonu yapılacak ma 15 gün temdit edilerek 19/10,' dmdı. O konak kl, salondan yatağa re vuiyet olmıya b&§ladı: 
tır. 

Palu' da • 
ımar 

Kaza işleri içi ı zengin 
bir program yapıldı 

Palu, (Husu8t muhabirimiz yazı -
yor) - Murat sahillerinde kurulmu15 
olan eski Palu, şimalde, olduğu gibi 

kalmış, bunun yerine ~!ura iın cenup 

yakasında gUzel bağlar, bahçeler ara

sında yeni Palu teessUs etmhttir. Pa
lu, hava ve su itibarile çok gUzeldir. 

Murat daima berraktır. Arazi çok 
mUmbittir. Sebze ve meyvı uı envaı 

yeti§ir. Kuada koyun, keçi ve sığır 
yetiıstirilmektedir. Bu hayva ılar, vi
layet dahilinde yetişenlerin en bcsli 

ve meşhurlarıdır. Fiatleri daima yük 
eektlr. 

Paluda hali arazi de mevcuttur. 

Mahrukat, civarda orman olmadığı i-
• 

çin pahalıdır. Eski Palu evleri kesme 
taıtan ve ikişer kat olarak yapılmı§

tır. Kazanın yıllık çalışma programı 

çok zengindir. Merkezdeki geniş M<'Y 

danhğa Atatilrkün büstü, "örenle di

kllmiıtir. 

936 tarihine müsadif pazartesi gU- kadar heryeri 111.hneydi. 
nU saat H den 16 ya kadar \iairede Adnan ısimdi, öğleden aonra, yata- - Salimi, büyüyünce Galatuart 
yapılan açık arttırmada şeraiti mu- ğında terliyerek uyurken ko"l-ığın ih- yına gece yatısına verirsin. Ama 
harrere dairesinde en çok arttıranın tiyar kalfası, Adnanın caketini, hır- de. ilerde, banıının; beraber 
üzerine bırakılacaktır. Müşada hak- kasının altında aaklıyarak, koltukta sunuz, olmaz mı SUheyll! 
!arı tapu sicilile sabit olmıyan ipo- kitap okuyan SUheyllya getirdi. Kan "İlerde,, "ben öldükten sonra,, 
tekli alacaklarla diğer alakadarların lı bir mendile değen ka.nlı 3 yüz Ura mekti. 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu rak- Süh ll ö ı · d ld yı ca.ketin cebinin altından iterek göl ey nm g z en o u. 
lan ve hmıusile faiz ve ma11rafa d&· ı di 

terdi. Silheyll, kalfayı kolundan çim uzaktan konup.caklmız.,. ym ir olan iddialan tarihi ilandan itl-
ba ren 20 gün içinde evrakı müsbi- dikliyerek -zorla fibi • odanm dıean tora içinden iıyan etti. Kalktı; 
telerile birlikte memuriyetimize bil- sına ıilrUkledi Bu kanlı avukat Ucre- tuğunu Adnanın karyola.em~ •••ınaa 
dirmeleri, ak8i halde payl&Jmadan tini • tek liralık Uç yilz klğıdı • dola ledi. 
hariç kalacaklan ve gösterilen gUn- hından getirttiği Uç tane yUzer lira- Kocasının karyola.ama biti.tik 
de arttırmaya iştirak edenler art- lık temiz klğrtla defiıtirdi. Caketln du; ytlzUne uzandı: 
tırma şartnamesini okumuş ve ayni cebine soktu. - Neler söylüyorsun Adnan f 
lüzumlu malumatı edinmif addolu- Erteıi sabah Adnana plen hekim lar nasıl llkırdı? Salimi mektebi 
nacakları ve üstünde bırakılacak öfkeleniyor, kendi elinle koyacaksın! Onu 
gayrimenkulün bedeli z~manında - u~ kiti bir odada yatmak! Ooo! ber evlendirecefiz. 
verilme~ ikinci arttırma ıle aatıla- Tababet buna mU11.ade et.rı\eı. De<Ii. Bıktığı adamı artık eblıdlJa 
cağı ve bedel farkı ve mahrum kıh- Diyordu. kaybedeceğini görllnce onu, blr~RI 
nan t":f 5 faiz ve diğer zararlar ay- Adanan baba gururile Salimi r&- bire, eski aşkile sevmiı gibiy& 
rıca hükme hacet kalmaksızm alıcı-
dan tahsil olunacağı illn olunur. teriyordu: mi bile unuttu. Sarılmak, el~ 

(25394) - Bu mlcirik te "kiti,, mi olu • mak iatiyen ölüme kar,ı 
yor doktor? Yani bu da "i111&n,, öy- dört elle sanlmak iatedi. 
le mi? Ölmiyecefinl göstermek fçba 

Adnan bu odadan kona.im aını dudaklarından öpecekti. lHTlRA iLANI 
''Yüklek teki.IUflü oleumlarm bqka tarafına nefyedilmek t.t.e- (Ark&ll 

imaline mahluı uıul ve cihaz" hak-

kında almmı, olan 21 !kinci Tetrln 1 O..let D.niıTollan Ye Limanları 
1934 gUnlU ve 1877 sayıl~ ihtira be- Ummn ldareai i1lnlan 
ratı bu defa mevkii fiile konmak --------------------------

itletme 

Uzere ahare devrU ferağ veya icar Muhammen bedeli 2800 lira olan 10.000 Kg. üatti Belediye, yol itlerine huıust bir e
hemmiyet vermektedir. KUltUr ve hil 
ktımet caddelerine bir kat daha as -
falt döıenmeıl kararlqt~lmıştır. Ye 
ili u!alt döteme ile reç!n yılın bo • 

m arttırmıştr. Hastalık nisbeti her ----------=--- edileceğinden talip olantarm Gala- 10-9-1936 Perşembe (Ünü ıaat 10 da Haydarpaşada 
tada, lktısat hanında, Robert Ferri- . binası dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafm 
ye müracaatlan ilan olunur. açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 210 • sene dilemekte ve musap vasatiterin-

deki rakamlar tenezzül etmektedir. . 

lzmit hastanesinin 
kadrosu genişletilmeli 

En az elli 
ilavesine 

yatak 
zaruret 

daha 
var 

hmit, (Huıust muhabirimiz yazı
yor) - Izmitte halen, 00 yataklı bir 
memleket hastaneıi vıı.rdır. Bu huta 
ne, • kaza ve 335'92 nUfuslu Kocaeli 
vlllyetlnin ihtiyaçlarını karştlıyacak 
blr kadroda delildir. Hastane kadro 

ıunun 50 yatak f azlalaıstıniması za
ruri ve lüzumludur. Köylerinden ara
ba, kağnı ve hayvanlarla gelen has • 
talann kadronun ademi müsaadesi 
yUzUnden hutaneye yatınlamamuı 
her Ri1n tekerrür etmektedir. Hastane 

• 

ye tahsis olunan para, ancak 50, hat
tl daha az hastanın tedavisine yetiş
mektedir. Bu itibarla, lzmit şehir 

meclisinin bu tahsisatı artırarak as
ri vesaitle mUcehhez ,bulunan hasta
nenin kadrosunu genigletmcsi bütUn 

İzmitlilerin tatminini istedikleri bir 

dilektir. Bilhassa, hastanede bir nisa 
iye mütehassısıeının bulunmayı§ı, te 
hir için hakikaten bir noksandır. 
Şimdiye kadar, bütUn İzmitlilerin 

şahit olduğu anormal doğum vakala
n mütehassıs bir nisaiyeci tarafın -
dan tetkik edilemediği için hastanın 

lstanbula gönderilmesi gibi zamana 
mütevakkıf çarelere teve3sül edilmesi 
ni icap ettirmektedir. 

lzmitin çok sevilen validinin bu 
hastane ieine yeni bir istikamet ve
receğinden sUphe edilmiyor: 

Beyoğlu DördUncU Noterliğine: 
Tercüme edilmek üzere dairenize 
tevdi eyledğiim Ingilterede tanzim 
olunan 6 Temmuz 1936 tarihli ve
kaletname mucibince Londnda. 
204 Tottenham Court da klin Di 
Noth Briti§ Rubber Kom. Limited 
Şirketi tarafından bundaki ifleri 
için vekil tayin edildim. lf bu vekl
letname, .bundan evvelki veklletna
me hilkilmlerini ve bilhusa meı
kO.r Şirket tarafından 29 Temmuz 
1935 tarihinde verilip Dairenizin 
9775/2195 numaruma mukayyet 
bulunan Bay Harold Madge verilen 
vekaleti ve eali.hiyetleri iptal ve orta
dan kaldırmIJbr. Keyfiyetin bir ga
zete ile illnmı rica ederim. 

Iatanbul, Sultanhamam Sabn
l&fa Han 35 Avukat Danit Sllit 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye 
kanuni bulunmadıiına dair beyanname vermeleri 1••nır• 
dır. Bu iıe ait ıartnameler Haydarpaşada 1 ~nci iti 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 5 

uet 

ist. Posta T. T, Başmüdürlüğünde 
Posta kamyonetleri için muhtelif eb'adda 16 sı lG 

16 sı dıı olmak üzere alınacak 32 adet havalı lastik • 
eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 7-9-936 Pazarteli 
nü saat 15 te Galatasarayda İstanbul P. T T. Baş m 
lüğü alnn satım komisyonunda yapılacaktır. Muııa-. 
men bedeli 914 lira muvakkat teminatı 68 lira 55 .,....ruaı 
tur. Taliplerin şartnamesini ıörmek ve muvakkat t81~ 
natlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere 
ma günlerinde Başmüdürlük yazı iıleri kalemine 
caatlan. (603) 
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IZLANDAYA 
''TC!JR.1<,, AKINI 

- Ycı.ıaa : K.adircan Kaflı -No. S5 ,, 
Ne yapıyorsun Hasan ? Reise karşı gelmek ha ! 

Haydi kardeşim, yerine git.· Ayıptır. Başkalarına 
kötü örnek oluyorsun.,, 

- Kırilmıe olmalı ... 
L. ltara Mahmut yokladt. Sonra 'la~ 
""4l8&ranm en geri8inden dt.ııiae doğ· 
tıı etUerek baktı. 
~i omurgaya bağlayan demir 

~kalardan birisi kırılmq ve açıl • 
~ Bu yUzden dümen ist.enlldiği tbt kullanılamıyor, ulla!uyor ve 11& 

Bola kaçıyordu. 
4ı ~p Reis gUverteye doğru bağır.. 

• 
~ - Mustafa... Ktlreklerl kanat üatU 

al_ Yelkenler mayuL 
'iSağJı sollu, tüyleri yolunmu§ kar. 

kanatlan gib\ afn" ağır kalkıp i· 
~ kUrekler geminin yanl&t'm& ve ka 
~t denilen çıkmblara :ılmdı 
~~ gınlda.dı ve yelkenler 
"'"'Yıla edileli. 
leıç kuaranm bnamıdan ap.ğı -
~ dop-u bir iskele uazatalı!-k dtlme
~ t&nıir etmek mOmkiln def ildi. Ay

ıatnıanda bir sandalla birkaç le -
~~din de den.be inmeleri gerekti. 

- Si.ndal indir-
~ lijr sandal indirildi ve Kva Mah-
~~ dört levent dilmene doğru git· 

~ edek halkalardan biri eeki hal • 
il yanma çakılıyordu. 

k~ emirler ve ifler arumd& Dertli 
~ da, onun bUyUk ve cpiz derdi 

' Unutulmuştu. 
"1-~ununla beraber o arbk Relıse is

latemez hak veriyordu. 
~Oncıan izin almak tçtn d&ha çok zor 

'-lını f ayduulıfı belliydi. 
t leıç kuaradan güverteye ineli ve 
~=~ittin bat kaaa.ram dibine çökttl. 
~ avuçlarmm içine alarak dll -
~'<llln~e başladı. 

~ lzıandadan aynlmak ve un kız 
~ haftaıarca uıak bir yere gitmek. 

~ \tı Ya bir daha gelmeyeceğiz. ÇUn· 
~e reia, ne de leventler yağlı bir 

Ya1>1nadıklarmı kabul edivor • 

Malılmdur ki, dört sene evvel ya
pılan bir anlaşma. muci'bince, Osman
lı borçlan Unitürk namı altmda tev
hit edilerek harici borcumuzun esası 
7 milyon altm lira olarak kabul e
dilmiş, kuponlarının da - ki senede 
75 milyon ,ka,dar Fransız: frangı, ya
ni alb ~yon Türk lirası tutuyor. -
tarafımızdan döviz olarak ödenmesi 
kabul edilmiftir. 
Fakat, buna mukabil de hamiller 'lilr 

kiyeden mal alarak tediye kabiliyeti
mizi yükselteceklerine dair bir teah· 
hütte bulunmuşlardır , 

Birkaç ay evvel bu teahhtlt ken
dilerine tekrar hatırlatılıruJ ve 
Merkez Bankası Umum Müdürü 
Salahaddin ile h8.miller arasında Pa-
riste cereyan eden müzakerede yeni 
bir tediye usulü bulunmuttur. Yeni 
şeklin esaslan flllllardır: 

TUrklye her sene on lki kupon 
miktannm, yani 75 milyon frangm 
yansım döviz olarak ödemekte de-

Mevsimin son 
mehtap alemi 
nasıl geçti? 

r ' " Hava fiıeklerinin 
ufukları delerek, boş
luktan kandil kandil 
öyle tatlı bir inişleri 

var ki .• ,, 

No. S5 
9 

MAl21 ~NTUVl\NE~ .. 
~om<:A.n ı 

Yazan: Ste//atı ZWELIG Çevirms: Rezzan A. B. YALMAN 

Herkes, en ufak teferruahna kadar 
meseleye vakıf olmak istiyor. 

8alabiWD GtlNGOR 

Bir cinayet davuı münuebetile 
Gere<k Urbayı lhaan Yalçın imza

siyle aldığımız bir mektupta denili· 
yor ki: 

"Gazetenizin 25 Ağustos 936 giln· 
ıu nU!baamm 9 cu sayfasında Bolu· 
da bir cinayet davasını m~vıubalıae 
derek muhabiri mahsus irnzasiyle 
gönderilen yazıyı okuaum. Mesele 
plunmı ali.kadar ettiğinden cevabı· 
mm aynen dercini rica ederim. 

Evvela tarafımdan mahkemeye 
böyle bir ihbar vaki olmamıştır. 
Mitralyoz zabitliği hikaye3ine gelin· 
ce; esasen mitralyoz zabiti deği

lim. Benim milli mUcadeledeki biz ~ 
metimin düşman kurşunlarty!e kı -
nk ve malül kalan bir kolumla, de
U kdeşik olan göğsUm en büyük bir 
ni§aDedir. Sa)'p ve ae--3ile:i'llle ... 

~ 
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Majeste kral Edvard Vlll lstanbulda 
Majeste Kral bugün aramızda ... · Istanbul büyük misafiri 

Edvard VllI Türk toprağına dün bugün selimlıyor 

S EYL'OVL, PERŞEMBE 

Paralar . 
A lıt '. tJf ---Sterlin 628- 634 ..... 

1 Dolar 12.S,.SO ııs,sa 
20 Çek kuronu 84,- 92 ..... 

Seddülbahirde ayak basdılar ---- Başı Birincide ---- 20 Belçika fr. 80,- 84, .... 
20 Drahmi ıl.- 23.-

[ Baeı 1 incide ] 
det duyacağını ifade etti ve meydan
da duran otomobillere doğru ilerledi. 
Etrafta toplanan köylUier, Sa Majes
teyi hararetle alkışladılar. Kral elin
de tuttuğu bahriye kasketi ile onları 
selfı.mladı. Sayın misafirin üzerinde 
çizgili kül rengi zarif bir kostüm var
dı. Ayni rengi tutan gömleğini geniş 
bağlanmış siyah ipekli bir kravat sils 
Iüyordu. Ayaklarında kahve rengi 
podüsüet iskarpin bulunuyordu. E
linde bir dürbün ve fotoğraf maki
nesi taşıyordu. 

Seddülbahircle 

Kapalı bir otomobile binen Kral, 
soluna Orgeneral Fnhrettini aldı. Di
ğer otomobillere maiyyeti erklnr, 
Çanakkale Komutanı ve gazeteciler, 
fotoğrafçılar bindiler. tık defa ziya
ret olunan yer, Seddülbahir !nglliz 
mezarlığı oldu. 

Kral, yanında mezarlıklar memu • 
ru olduğu halde, mezarlığın her ta
rafını gezdi. Memurdan izahat aldı. 
Duvarlardaki yazılan ayrı ayn tet
kik etti. Sinemacılara, fototrn.fçılara 
resim almaları için çok Ultufkar dav
randı. 

Diğer mezarlıklqrJa 

Buradan ayni mmtakada olan di • 
ğer mezarlıklara gidildi. Kirte köyUn 
den geçerken Kral, yol boyunll dizi· 
len ve kepdisini alla3layan köylUler
le alakaciar oldu, köy sccuklannı 
sevdi, okşadı. 

Harpte yanan bir köyUn yeniden 
kurulduğunu öğrenince sevi :ı~ini iz
har etti. İçlerinde göç.menler de bu
lunan köylüleri toplayarak bizzat re
ııimlerini çekti. Çonk bayın~rlaki mc
zarlrk ta dahil, Kral, ~~ İngiliz m&; 

zarlİğmı tamamen gezdi ve ziyaret 
etti. 

Saat on dörde doğnı iskeleye dö
nüldü. Kral, burada Orgeneral Fah
reddin Altaya ved& etti, kendisinden 
öğleden sonraki ziyaretleri hakkında 
almanca izahat aldı ve yatına döndü. 
Kral, öğle yemeğini yatta yedi. 

Saat on bqte 

Saat 15 te yat ve torpitolar Sed
dillbahir önlerinden kalkarak Ça • 
nakkale önlerinden hafif bir seyir
le Kilyeye doğru yollandılar. lki ta· 
raf sahillerinde biriken asker ve 
halk (Yaşa!) diye haykır;ıyorlardı. 
Yatı, Çanakkale 21 pare topla se
lô.mladr. Yat, sancak çekerek seli • 
mı iade etti. Kral, yatın güverte • 
sinden bu eanlı tezahUlerl takip edi
yordu. Kilye önlerinde torpitodan 
çıkarak iskeleye gelen Fahrettin Al
tay, vali ve komutan Hüsnü Kılkış, 
kralm yattan gelmesini beklediler. 

. Burada müthiş bir kalabalık göze 
çarpıyordu. Sabahtanberi motörlü 
kayıklar, takalar Çanakkale balkı • 
nı buraya taşımıştı. Ingiliz kolonisi, 
bu kalabalık arasında yer almıştı. 

• Kilye, bir gelin gibi silslenmişti. 

~uhteşem bir tak, dost iki devlet 

bayrakları ve çam dallarile donan • 
mıştı. 

Saat on beş buçukta motörle is -
keleye çıkan misafire iki Türk kızı 
buketler verdiler. 
Harp .ahalarında 

Kral, kızlann ellerini sıkarak on
lara füüat etti. lskeleden meydana 
doğru ilerledi. Halkın coşkun alkış
ları ve yaşa seslerine gülerek ve 
deniz kasketini havaya kaldırarak 
mukabele etti. 

Kral öğleden evvelki kıyafetini 
değiştirmiş, bej renkte keten panta
lon, gri kruvaze ceket, sarı podüsU
et iskarpin giymişti. Halkın arasın
da yer alan lngiliz kolonisinin mev
cudiyetinden haberdar olunca onla
ra doğru teveccüh ederek iltifatta 
bulundu. · 

Buradan otomobillerle harı> saha
lannın, Mehmetçik abidesinin ziya • 
retine gidildi. Sekizinci Edvard, a -
bide önünde Orgeneral Fahrettin 
Altayın fotoğra.fisini aldı. 

Kral saat on sekizde harp saha -
smdan Kilyeye döndü. İngiliz koloni
sinin birer birer ellerin sıktı. Halkın 
sürekli alkL~lan arasında motöre bin
di. 
Hareket •aati . 

N ahlln yntı ve topitolanmız saat 
yirmi birde Istanbula miltcveccihen 
hareket ettiler. 

Mecdi SAYMAN 

Trionf'un battığı yerde 

Kocatepe Distroyeri, 3 (A.A.) -

Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 
Boğazdan giriyoruz. Nahlin gran

di direğinde İngiliz donanmıısı büyük 
Amiral forsu önde gidiyor. Onu 
prova hattında H • S9. H - 92 takip 
etmçkte. Adatepe ile Kocatepe bor
da nizamında büytik misafirin Ça -
nakkale Boğazını geçmekte olan bu 
haşmet ve mevkibine refakat eyle • 
mektedir. 

Bütün boğazı dolduran bu giri§in 
en heyecanlı manzarası, Kilidülbahir 
ve Çimenlik istihkamları arasından 
geçişi olmuştur. Bütün bu mevkideki 
kıtaatımız istibkamlarn dizilmiş ve 
yatın geçişini "Yaşa!" diye selamla
mışlardır. 

Çanakkalede selam 
Çanakkalecle yine sahile dizilmi§ o

lan kıtaat, başta muzika olmak üze
re, bu hilrmet tezahürüne b!itün is
keleleri dolduran halk ta iştirak ey
lemiştir. Müstahkem mevkid:m 21 top 
atımı He bu geçişi selamlamıştır. Se 
lam toplarının devamınca Nahlin ile 
destroyerler stoper etmişler ve son
ra yine yollarına devam eylemişler • 
dir. 

Saat 15,30 da Nahlin ve refakatin
deki Ingiliz, 'I'ilrk deniz kuvvetleri 
Maydos yanındaki Kilya koyuna de
mirlemişlerdir. Majeste burada yat • 
!arından 16,10 da aynlmış'a•:fır. 

Kilya iskelesinde 
Anadolu Ajansı hususi muhabiri bildi- , Kilya iskelesin.de tngıliz • Türk 
riyor: milli renkleri ve bayraklarıyle süs -

Halkın tezahüratı 

Muhterem misafirimizi görmek ve 
karşılamak için halk candan tezahü
ratta bulunmak hususunda hazırlık
lar görmektedir. Halk mi3afirimizi 
gelişini Sarayburnu, Köpru üstü, 
Üsküdar, Şemsip~, Selimiye tepesi 
ile Ahırkapı ve civarı ve sair bütün 
sahillerden takip edebilecektir. Bun
dan başka bütün binalar bayraklarla 
donatılmakta ampullerle te!yin edil
mektedir. Misafirimiz nıüt~nekkiren 
seyahat ettikleri için bittabi resmi 
dairelerle müesseseler bu gibi tezyi
natla alakadar değildir. 

Şehrimi:z.J e hazırlık 

Yalnız bir şehir mUessesesi olan 
Belediye misafirimiz için bazı terti
bat almaktadır. / Bu meyanda köprü 
üzerine, Sarayburnuna ikişer, Ga -
lata rıhtımına dört tane büyük di
rek dikilmiştir. Bunlara gayet bü
yük birer Türk ve birer lngiliz bay
rağı asılacaktır. Aynca köpı·il üze
ri ile şehrin umumi caddeleri dona
tılmakta ve Köprüdeki sütunlara 
Uzeri elektrik1e süslenmiş daire\1 
çemberler astırılmaktadır. 

Sarayburnunda her taraftan görü
lebilecek bir yere ingilizce olarak 
"hoş geldiniz,, ibaresi 71azdır!lmakta, 
yanına da yine elektrikle bir taç ar
ması ve altına da E. VIII R. remiz
leri koydurulmaktadır. Ayrıca Gala
ta ve İstanbul kulelerine ve Kız kule
sine de elektrikle E. R. remizleri kon 
maktadır. 

Gece Ahrrkapı ile Sarayburnu ara
sında sahilde, Şemsipaşad:ı v~ Kız ku 
lesinde meşaleler yanacak, Sultan • 
ahmet, Süleymaniye, Fatih camileri
le Yenicamide hoş geldiniz ibaresini 

Saat dokuzda Suilva limanı önünde i lenmiş, bir tak kurulmuştur. Kral 
dik. Burada Nahlin biraz tevekkuf et- Sekizinci Edvardı, yakından görebil
ti. Adatepe ile H /89 yatın iskele san- mek için Çann.kkaleden old•ığn kadar 
cağında yer aldılar. General FalJettin civar kasa.ha :e...,.köylerden de g~ ~vardı ka!'IJ)am11.ğa memur Orgene-
Altay, Nah'line geçerek, oti}ilk nı.tsa - kalabalil(.bir halk Jffitlesi bura~ i· Tal Fahredd" :Alta tul d • 
fir İngiltere Kralı Majeste Edvardı se rikmiştir. İskeleye ayak basışları bu ~ ~. . un ugu 
Ja.mladı B d Gen al F h k "f h Ik k'"tl · · "Y ,,, 1 . Adatepe torpıdo muhrıbı ıle Kocate. un an sonra er a - esı a u esının aşa. ses en 
rettin Alty yatta olduğu halde sahil ve sürekli alkışlarile karşıl.ınan Ma
bOyunca yola devam edilmlij ve harp jesteye küçük iki genç kız tarafından 
ıemileri yatı prova hattında takibcde birer buket takdim edilmi~tir. 

rek Kocatepe deresi önüne geldiği za- Mehmetçik abidesinde 
man Nahlin süratini kesmiş H / 89 i-

le H /92 iskelede Adatepe ile Kocate Bundan bilhassa nlüteh:ı.ssis olan 
pede sancakta yeralmışlardı. Çok ulvi 
bir manzaranın heyecanı içindeyiz. Bü 

Kral Edvard, bu iki mini miniye ilti

fatta bulunmuşlardır. Ma~ste bun • 
tün geriıilerde efrat selam vaziyetinde dan sonra otomobille bu sahadaki ln
Burada şimdi Uzerinde bulunduğumuz giJiz mezarlığını, Conk bayırını ve bu 
bu noktada umum harpte batmış olan radaki Mehmetçik abidesini ziya
Triyomf zırhlısında ölen lngiliz deniz- ret etmişlerdir. Bu esnada adla
cilerinin hatırasını tiziz ediyorlar. A- rına Mehmetçik abidesine çelenk 
datepedeki deniz mızıkasının çaldığı konulurken Kral Sekizinci Edvard, 
marş ile beraber bayraklar yarıya in şehitlerimizi anmış ve müte~kıben 
diği halde Yanmadanm güzel kıyılan abide önünde, iskeleıle kendilerini u
nı yalıyan mavi sular üzerinde denizci ğurlayıuı Orgeneral Fahrcttin Altaya 
leriıniz muhteşem bir çôlenk bırakıyor bugünkü geziler esnasındaki refaka· 
lar. Yolumuza devam ediyoruz. Saat tinden dolayı teşekkilr etmiş ve vali 
12 ye doğru Seddillbahir önünde bulu Nizamettin ve fırka komntaıu Hüse
nacağız. 

Çanakkale Boğazına 

girerken 
Koca.tepe destroyeri: 3 (A.A.)' -

yin Hüsnüye veda etmiştir. 

Majesteye ilk selim 
Kocatepe torpido muhribi, 3 (Ana

dolu Ajansının husust muhabiri bil
diriyor) - lngiltere Kralı · Majeste 

- Nereye gideyim? 

pe, lınroz açıklarında iken Majeste • 
nin rakip bulundukları Na!ılin yatı 

ve ona refakat eden H - 89 ve H - 72 
listroyerleri ufukta gözUkmü.şlerdir. 

Nahlin, hafif bir seyirle yoluna de • 
vam etmiş, torpido muhriplerimiz sa
at tam sekiz buçukta prova hattı ni
zamında Nahlin yatının yanından ay
kırı seyirle geçmiştir. Gemilerimiz 
sancak tarafından Çimariva yapmış 
olan denizcilerimiz, Majesteyi Uç de
fa "Yaşa!." diye selamlamışlardır. 

Bu merasim sırasında gemiler, gran
di direklerine İngiliz bandırasını çek· 
nıişlerdir. 

Nahlin önde ilerlerken torpido muh 
riplerimiz prova hattı nizam•nda Sed 
dülbahire doğru yol almışlardır. 

Majeste Viyanada da 

kalacak 
Londra, 3 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilden alınan mal\irnata göre, 
Kral Sekizinci Edvard, iki Uç gün de 
Viyanada kaldıktan sonra. 14 veya 15 
Eyllilde lngiltereye döynec:!k~ir. 

rim. 

Gece Yarısı 
- Hava güzel.. Sokağa çık, gez. 

Apartıınandan tiyatroya, tiyatrodan 
apartmıana: artık bunaldın, bittin ... 
~ğişik insan yüzü göriirsün, hava 
alırsın, için açılır ... 

- Olmaz. Ne söyliyeceksen, hepsi
ne ayni şeyi söyle. 

Madam Zanıyi İclatin yüzüne bak· 
tı, anladım! der gibi göz kırptı: 

No. 82 

Kapının zili, tekrar çalınmı~. 

Genç kadın eliY.le ipret etti: 
- Git, aç! • . 
Madam zaruyi boY.11UnU bliktü, odfl 

ifan çıkb: 
- Günah benden gitti .•. Ev, senin, 

bana fazla kanşmak düşmez ... 
lclil, kulak kabarttu koridorda. Ce 

1i1 Mahirin sesine benzeınlyen bir er
kek sesi duyunca, giylnm~k. saçım 

başını düzeltmek için, yatak odasına 
koştu. 

-11-
İclAI, saçlanru dilzeltirken, yatak 

odasının kapıSıiıı aralıyara.k ya.va,ça 
seslendi: 

- Madam. Madam., 
Madam Zaruyi, dudaklarmda sin

si bir gülilmseme ile ağır ağır yUril

dü. 
Genç kadm. merakla sorduı 
- Kim geldi? 

Mahmut YESA.JU 

- Hani amcamı, baba mı diyorlar t 
bir ihtiyar aktör vardır, işte o geldi. 

Bu habere lclAlin de pek yüzü gül 
memişti: 

- Aiıladınu Safder bey ..• Salona 
mr aldm? 

Madam Zaruyi başını geriye itti: 
- Sizi sordu; :ıriisafiriniz var, diye 

Söyledini. 
YaŞJ.ı kadın, 11inidenıni3 gibi ho-

murdanıyordu: • 
- Çok meraklı adam.. Misafiri 

kimdir? Ne zaman geldi?? diye ahret 
suıill soruyor. Tanmıu.smız, dedim. 
O zaman: bUsbUt.ilii merak etti; sen, 
söyle; beniin tammadığım yoktur! 
dedi B"ır iş lçin konu3uyorlar, de -
diın, savdım. . 

tcW, ne sevinmiş, ne de kımııştt; 
sidece gülümsedi: 

-Neyse ... 
Madam Zaruyl ağır bir sesle~ 

İclil, bu fikri fena. "bwmamiştı: 
- Peki, madaincığıın .. Biraz geze. 

rim. 
O, ha.ıırlanITken, Madam Zanıyi 

durmadan söyleniyordu: 
- Biraz acele et, hanımım ... Biri

ni savdık, a.ma, büsbütün tehlikeYi 
savdık sayılmayız. Öbürlerinin eli 
kulağındadır. Çabuk ol.. BeUd; me -
ram anlamıyacak . biri gelir evde 
kalınıya mecbur olursun ..• 

İclil gillUyordu": 
- Peki; ama, bir korkumuz mu 

var? 
Fakat y~ kadın gülınilyordu: 
- Korkulınıyaca.k dert mi 1 Sana 

acıyorum ,vallahi .. Bir gUn, ·rahat ne 
fes almıya niyet ettin, çık gez .. 

tcıaıı hazırlanınca:. Madam · Zaru-
yiye sordu: 

- Peki, gelip soran olursa, ne di-
yecekSin? 1 

- Doğru, hepsinin içi fesattır; 
bir araya gclir, sonra, türlü manaya 
çekerler ... 

- Peki, ne diyeceksin? 
- Bakalım; bir şey söyliyeceğim 

elbette ..• 
- Hayır .• Bana da söyle, ben de 

bileyim. 
· Madam Zaruyi, yan yan baktı: 

- Gücenmeyin ama, korkuyorsu
nuz adeta. 

- Hayır, korkmak değil madam
cığım, yolda, onlardan birine rasla • 
nm; yahut tiyatroya. uğrayıverir im. 
Ben de ayni şeyt söyliyeyim. 

Yaşlı kadmm alnı buruşmuştu: 
- Hanımım, işine kanşmak gibi 

olmasın, sÇ>ylemiyeyim, diyorum, ge
ne de duramıyorum; eğer bugün, i
şin yoksa, mecbur değilsen, tiyatro
ya <la uğrama .. Biraz nefes al, sinirle 
rin dinlensin .. 

İclal, eldivenlerini giyiyordu: 

havi mahyalar kurulacaktır. 

Bu akşam denizde 
fener alayı var 

Büyük misafirin şehrimizi şe

reflendirmesi münasebetile bu akşam 
İstanbul limanında büytik bir deniz 
fener alayı yapılacaktır. Bu deniz fe
ner alayına. Bursa ve Ege vapurlari
le Akayın Kalamış, Heybeliada, Göz. 
tepe, Erenköy , Şirketi Hayriyenin 
68, 74, 73 numaralı vapurlan, Liman 
İdaresinin 4 romorkör ve 4 şatı ile 
hususi muş ve motörler iştirak ede-
ceklerdir. 1 

Bütün bu gemiler donanmış bir 
halde saat 21,30 da köprüden hare • 
ket edeceklerdir. 

Festival heyetini taşıyacak olan 73 
numaralı vapurla Şirketi Hayriyenin 
Boğaz ahalisine tahsis olunan iki 
vapuru da alaya kaWacaklardır. 
Alayın nazım gemisi, Kalamış va -

purudur. Bu vapurda bir kılavuz 

kaptan bulunacaktır. Köprüden beş 
mille hareket edecek olan bu mera· 
kip, Tophane önlerinde tayin edilen 
sıraya girmiş olacaklardır. Alay Dol
bahçe sarayı önüne geldiği vakit 
mümkün olduğu kadar ağır gidecek 
tir. 

Kafile, yavaş yavaş Ortaköy ön • 
lerine kadar çıktJktan sonra Beyler
beyi kıyılarından geri dönecek ve 
köprüye avdet ~ecektir. 
Kalamış vapurunun ve 74 numa -

ranm içinde birer bando bulunacak
tır. İnzibat, Deniz Ticaret motörle -
rile temin olunacaktır . 

Havai fişekler yalnız Liman İşlet· 
mesi vesaitinden atılacaktır. Atay 
gemilerine, Akay, Haliç ve Şirketi 
Hayriye idarelerince tayin olunacak 
birer ücret mukabilinde herkea bine
bfieoe ır. 

Deniz yarı,ları 

Moda Deniz Klübü, önümüzdeki pa,. 
zar günü, deniz müesseselerinin .i.fti
rakile yapılacak olan bUyük deniz ya
rışlan hakkında şu tebliği göndermiş

tir: 
A) - Saylavlar, ordunun kara, de 

niz, hava erkanı, şehir meclisi azala
n, parti viliyet ve · kaza idare heyet
leri üniversite, rektör, profesör ve 
doçentleri teşrifata dahil vilayet ve 
belediye erkanı saat 12,30 da köprü
nün Boğaziçi iskelesinden hareket e
dece kolan Şirketi Hayriyenin 74 
numaralı vapurunda yer ayrılmıştır. 
Saylavlar vapura kendi hUviyetlenni 
söyliyerek gireceklerdir. Bu vapl{run 
davetnameleri beyaz renktedir. Va
pura yetişemiyecek olanlar bilahara 
Modada demirleyeceıe olan ayni vapu 
ra davetnamelerini göstererek girebi
leceklerdir. 

B) - Istanbul, Beyoğlu, Boğaziçi 
Halk Partisi mensupları, Bporcular, 
muallimler, Halkevleri men~upları i
çin saat 12,30 da Sirkecideki araba 
vapuru iskelesinden kalk-ıcak olan 
Akaym Göztepe vapurunda yer ayrıl 
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mıştır. Bu vapurun davetnameleri ıtı! 
mızı renktedir. 

C) - Konsoloslar, banka?ar, şirket 
ler, inhisarlar erkinile yerli ve ecner 
bi matbuat müntesipleri ve diğer içiJI 
saat 12,30 da köprünün Haydarpaş9 
iskelesinden kalkacak olan 4kaynı :fi 
renköy vapurunda yer aynlmı§tıt• 
Bu vapurun davetnameleri mavi rdl1' 
tedir. 

D) - UskUdar ve havalfsindel-1 

parti mensupları ve Deniz kulübü dl'' 
vetlileri için Deniz işletıne,sinin .AJ<: 
su vapuru tahsis edilmiştir. Vapııf 
MOda koyunda. demirli bul•ınacak ,-e 
saat 11 - 13,30 arasında Moda iskele' 
sinde ihzar edilen vasıtalar davetli' 
leri vapur taşıyacaktır. Davetif 
rengi sandır. 

E) - lngiliz kolonisi ic:in ayntıııı 
husust vasıtaya ait davetiyeler Itı ' 
giliz konsolosbanesine gönderilmiş / 

tir. 
F) - Bütün davetnameler ve bilet• 

ler Akay ve Şirketi Hayriye menııtt' 
ları tarafından vapurlara girilirk~ 
kontrol edilecektir. 

Bir daha yüz yüze gelmiyecekmişim - Oturun, ~apkamzıı mantonuıı' 
gibi ne oluyorum artık .. Bu kadan çıkarın da anlatayım. •• 
da kaçmak gibi bir §ey.. Ve korkak korkak kapı ta.rafJll1 

- Arasıra kaçarsan, çok iyi eder- bakıyordu: 

sin. - Bugün başıma gelenleri samı'' 
Genç kadın, kapıdan çıkacağı za • ym. 

man, madam Zanıyi arkasından ses- tcıaı, yatak odasm& girmi§ti; şs.P 
lendi: · kasım, mantosunu çıkardı,' fırla.tıl' 

- Sizi soran olursa; bana, bir şey karyolanın üstüne attı: 
söylemeden sokağa çıktığınızı söyle- - Söyle madamcığun ne oldu! J 
tim.. Madam Zaruyi kendini karyolaJJ1 

tcıaı, peki! der gibi başını sallayıp ayak tarafmdaki koltuğa atmıştı, ~· 
çıktJ. şmı iki yana sallıyor' parmakları ue 

• • , • • • ı • • • • • aln.mı, şakaklanıu uğuyordu: 
!cJatı apartunana akşam üstü, dön - Bugün başıma. neler geldi, ne ' 

müştü. Kapıyı açan madam Zaruyi ler!. :Amca mı, baba mı, işte o ihti ' 
onu görür görmez, duvara dayandı, yar, ayağını sürümüş, art arda söıctl11 
uzun bfr oh! çektikten sonra, · elini ettiler. 
kalbine bastırdı, inledi: - Kiinler geldi? . 

- Çok şükUr ki geldiniz! - Kimler gelmedi ki .. Söz birliti 
tcıaı, oa.şmnıştı: etseler, belki, birinden biri ya unu' 
- Nıa o, mada.mcığım! Hastalan • tur, .ya .cayardı ... Hepsi de lA.f anl~; 

dm mı? · maz, dert dinlemez insanlar.. Bitıll 
Yaşlı kadın yorgun, halsiz inliyor- savdım, öbürll balta oldu. 

;tJ 
du: ıcıaı de, onun karşısındaki koltıl.? 

- Hastalanmak bir şey mi? Öl- oturmuştu: . 
• ·JC 

dilm, bittim... - Kuzum madamcığım, sırası) 
11 

- Peki, ne var? Ne oldu? anlat ... Birdenbire zihnim karıştı, sc 

Madam Zaruyi yüziinü buruştur -
du: 

- Hanımım, dedi. Eğer beni din· 
lersen, sen, giyin, sokağa çık! 

Yaşlı kadm, elini sallıyordu: 
- '.Ada.mma göre, bir yalan söyle-

- Dargın değilim, biriyle kavga 
etmedim, tiyatrodan da çekilmedim. 

Madam Zanıyi , onu kolundan tut- de biraz kart§ıkça söyfüyorsun, a.rı1 '; 
tu, içeriye doğru sürükledi: yamıyorum (Arkası \'ııt 

------------------~------------------~--------------------------~--------------------------~~--~------------------~ ............. =-........ ----------........: ..... ;,;;;;,;;;;;;...;...;;_ ______ ~· 



SAÇ 
B A K ,I M 1 

GGzellllln 
Ell blrlnd prtıdır. 

P tol Nizam 

darına Genel Komutanhğı An
kara Satınalma Komisyonundan~ 
'l - Kapalı Slrf ekailtmesinde verilen fiat pahalı cti

llldQilnden 35400 metre kaputluk, 19200 metre kıt1üc 
tlbitelik kurUI pazarlıkla satın alınacaktır. 

o 

BIRE, 
1000 

---- ---
- .ıl _.,, ~-· 

•• 

----• JColec ve Ticaret kısmılarile ----• 

us k ü dar Amerikan Kız Lises· 
EyUUUD 21 ııci ah ıtıntı Dat. ll.30 da açılır. Sıbb&ta, tedrlata Ye 

abllka pek 1Ji dikkat edilil'. Kayıt ve kabul tçin ah. stmıerl 114t 
9-12. mmartelf gUnlert eaat lo&-18 e Qdar mektebe m......ı. ı.. 

--te~ mütelıla tarlfDameet gönderilir. Telefcm: ID6T'• .. 
UM 

' ISTANBUL BELEDiYESi ILANl.A~t 
Belediye müessesatma lüzumu olan 86267 kilo man

gal kömürü açık eksiltmeye konulmuttur. Bir kilo kö
müre 3 kuruş fiat tahmin olunmuttur. Sartnameai leva
mn müdürlöfünde sörülür. istekli olanlar 2490 No. it 
kanunda yuıh vesika ve 193 liral& ilk teminat makbus 
veya mektubile beraber 17 /9 / 936 peqembe sünü IUt 
ıs de daum encümende bulunmalıdır. ( B) ( 964) 

çmeCnmleriıdD VllNdan Köprilden U - 'l.40 • 1,40 - 9.10 • U • 

JUi'· ıa.ıt • ..., er. -----• 

Kapalı Zarf U ulil 
Eksiltme illnı 

k 
Umumi MüdUrlUğünden: 

ı - Malatyada lıunılacak Bes hbrikam idare bina· 
lan ile memur evleri intaatı kapab zarf utnıllle elaiilt
meye çıkanlll)lştır. lnşaatm tahmin olunan bedeli, 
vahidi fiat esasiyle yapılacak 1mam 20637,36 ve sö
tiiril eusi~e yapılacak kısmı da 130588,92 olmak 
üzere cem'an ı 5 ı ,204.28 liradır. 

2 - .Bu ite ait eksiltme evtakı ıunlardır: 
A - Ebiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni 18rtnam• ve •yli 
D - Umumi eartlar ve ölçü uaulJeri 
E - Vahidi byaai fat ve kllif emelleri 
F-Projeler 
İateldil• bu evrakı ı O Ura mukabilinde Ankarada 

Sümer Barık Muamelit jubesi Miidürlütfinden satın 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 Eylül 1936 Pereembe cünü saat ı 6 
da ~ada Ziraat Ban"• binumda Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 
~ - İsteklilerin "811 ı,. Hralık mıiftkkat teminat 

venntleti lbundır. 
Bundan baıka eksiltmeye slrec81ar al~ Jiinünden 

en az üç eün evveline kadar bu iti bqarabileceklerine 
dair olan •esalki 2S ....... pallı birlikte banl&ia:ra teY· 
eli edip ehliyeti fenniye veaik•aı aJm11 olınalan ve bu 
veaikaya teklif melmıpJann• leffetmeıeri lbımdır. 

5 - Ter'if mektuplan yukarıda ~asılı eün ve aut -
ten bir saat evveline kadar Stlmer Bank Umumi Mü
dürlülüne makbuz mukabilinde ftrilec.ktir. 

6 - Posta ile 1rönderilecek mektupların nihayet iha
-:·[tdii]iif' iiPt ~~adar~ Ye urfm bftmd 
~-...ııınao'nıif 11:1• 'Al 

--------------------------------------Ankara Belediyes,nden: 
1 - İpodrom sahasında yaptınlacak 4 adet ser binası 

on bet &iin müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 15 869 lira 95 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 1190,25 liradır. 
4 - Sartname ve keşifnamesini cörmek istiyenler her 

sün Pen İtleri Direktörlüğüne isteklilerin de 8 Eylül 936 
Sah sflnU -t on beş buçukta Belediye Eücümeninde 
yapılacalmdan o ıün saat on dört buçufa kadar temi -
natlariyle birlikte teklif mektuplarını Encümene verme-
leri. (114) ııeı 

• 

Bergama Belediyesinden: 
Her lene açılmuı mutat olan Bercama hayvan pana-

2 - Metresi 280 kuruş tahmin edilen kaputluğun ilk 
teminatı 6206 lira, prtname bedeli 490 kuruı olup pa
aarlılı 21 /l/936 pazartesi pnü saat 11 de ve metreSine 
~es kanıt baha biçilen kıllık elbiaeliiin ilk teminatı 3 794 
lira, prtııame bedeli 25.5 k\U'Uf olup pazarJ.tğt ayni gün 
aat 14 de yapılacaktır. 

G a m ru .. kde Şeker Sat Al :vırı bu-- de 14-1-1936 da açılacaiı ve umumun isti-•v . rahatinbı mu .... bulunduiu ilin olunur. (505) 

l~~bulGO~Ok~ri~ışi~~M~UrlOGOnden ___ ~---~-------~-
·13og mezat kaimesi 2~783.500 kilo 3864.53 llrakesme 

teker 11/Eyl\ll/936 gilnil aaat 14 de latanbul Gümril
iündeki aatış salonunda açık artırma ile aatılacaktır. Ar
tırmaya ~erden yiisde yedi buçuk pey akçeai ~ 
unvan tezkeresi aranır. 

3-SartnaJDPler Komiayondan alınabilir. Pazarlıkla· 
tma cirm* iatiyen1erin belli günde tartnamede yazılı 
belce ve ilk teminat makbuz ve banka mektuplan ile bel· 
li liln ve saatte Komisyona bq vurmaları 692 (881) ------....;.---------------..--

latanbul Vaklflar Direktörıuau ilinlan Maliye Vekiletiıiden: 
8em.t1 m8fhur 
"9e m'-hallell 

Cadde ve 
IOkaiJ 

Çeleblollu AIW· Yenlcaml avlu· 
din aund& 
~ Kelecllmıde 
l'o1ıP. KmJ...tt J>ebbeılbu• 

l'awı. Çarfamb& ~ 

No. 11 

18 

2466 No. lu BuğdaYı Koruma Kartıhlı Kanununun 
2643 No. lu.kanunla değişen 9 uncu maddesinin B fıkra

L.k. • mucjbince veqiye tAbi değirmen ve fabrikalardan bul· 
15 day ve çavdar unlarmm kurşun miihiiraüs ve nakliye tez· 
IO kerella olarak ihracı ve nakli ve her nerede öiütülmilt 

oluna olsun bu unların mühürsüs ve tukeresiz satışa çı-
s DlkkiD ı kan1muı yuak olmasına rağmen buı kimselerin ünu-

47 Ct.m1 altmcla 4: nan bu hükmüne riayet etmedikleri ve kurşun mühilrltl 
dtlkkAa 

143- Hl Ana w 1Jarab 3 unları nakliye tezkeresiz nakleyledikleri SÖrülmektedir. 
oda Naldedile~ek unlann hem kurtun · mühürlü olması ve 

• Oda ve odabafı- 11 hem de nakil satıc18111m elinde usulüne söre verilmiı nak 
. ~".ıı.ı1'te bhw liye teskeresi bulunması şarttır. Bunlardan biri bulun-

Yukarda yuı1ı mahaller 93 7 senesi Mayıs nihayetine madılı takdirde sahip ve nakillerinin unlan müsadere 
kadar kiraya verilmek üzere arttmnalan uzatıhmftır. İs- edilip verrileri üç kat olarak ahnacalı sibi haldannda 
tekiller muhammen kirasının seneliğinin % 7,5 iu nis- aynca da Türk Ceza Kanununa söre takibat yapılacalt 
betinde pey akçelerile birlikte 7 /Eylul/ 9 36 pazartesi gü- =·=-1l_k_•_da_r_1arca __ m=al-Uın===o=ilın=ak::s::::=üz==e-=re_i_lin_o_ıun_ur_7=4=-0-9_s_4 
illi -t on bete kadar Cenberlitaıta İstanbul V alafalr 
Bapniidürlüiünde Akarat Kalemine selmeleri. ( 959) 

Guet.ealD ft lf...,_ Tllrk L1mtttt ltrbtl-8'•1dljl ,_TAN mıtM•m 
Sahlbl: A'alt .... TAtMAN-U.111111 Nflll'l1ab idare l'.dla: & IAI .. 

DAYANIUDIR 

IBY•llTILI 

TOrld19 .. ,.&ne • ......,,. ~ mmmı• ft ŞIJ 
t.t·aNal· ....... 
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Şirketi Hayriyeden: 
Çok Büyük ve Pek muhterem Misa

firimizin Teşrifleri Münasebetile 
Eylulün 4 üncü Cuma günü akşamı Festival heyetinin iştirakile Boğaziçinin yakın kısmın-

da çok muazzam ve muhteşem ' 

Bir mehtap gezintisi yapılacaktır. 
Şirketçe hazırlanan duba mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde 

muhtelif rakıslar icra kılınacaktır. 
Heyeti tertibi ye tarafından Boğazın bütün bu kıımı nurlara garkedilmiş bir halde ve umumi 

tenvirat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fiteklerle o gece sayın halkımız bu büyük ve 
müıtesna donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yafayacaklardır. 

HAREKET SAA TLERl: 
21,30 da Köprüden 68 ve 74 numaralı vapurlar hareket edecektir. 
Bu vapurlar battan bata elektrikle tenvir edilmi' olacaktır. 
65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Osküdara kadar Anadolu iskelelerine 

uğrayarak Köprüye. 
66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahallede'n hareketle Be,iktata kadar Rumeli iskele

lerin1! uğnyarak Köprüye gelerek kafileye iştirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik bu
lunacaktır. 

FIA TLER: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruş~ur. Boğazdan inecek 
vapur ücretleri gidip gelme 37 112 kuruştur, 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrıyarak avdet edeceklerdir. 
Pa.solarla fotoğraflı kartlar ve karneler muteber değildir. 

ülKTölDAR. 
ve BELGEVŞEKLiGiftE KAAŞI 

HORMOBiN 
Her eczanede arayınız .. 

,.... Nişantaşında _. 

IŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
,, - Istiyenlere mektep tarifnı:ımesi gönderilir. Tele fon: 44039 

, • • • • : • •• ... • 1 ~ • • • 

KUM BARA Varın KASA, Bugünkü 
öbürgün BANKA Olur. 

• 

HASAN PUDRALARI 
İnce, hassas kadınların 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

en büyük zevkleridir. Be
yaz, Raşel 1-2 Pembe, 1-2. 
Okr, 1-2 renkleri vardn 
Türkiyede pudra ve ıtri 
yatta en ziyade muvaffak 
olan ve beğenilen Hasan 
pudralarının taklitlerin -
den sakınınız ve Ha.san 
markasına ve ismine dik
kat ediniz. 

-- zade Han. Tel. 22740 -

HASAN TIRAŞ PUD
RASI 20-30 kuruştur. Ha
san Çocuk pudrası kutu ı 

20, paket 10 kuruştur. Ha
san Talk pudrası yanm 
kiloluk kutu 40 kuruştur. 

'HASAN 
1
. RUJ ve 
Allıkları 

Fransada Koti ve Ame
rikada Mişel ne ise Türk.i
yede ruj ve allık ancak 
HASAN markasıdır. Ka
dınların ve güzellerin ha· 
ya.ti istekleridir. Sabit, 

açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, allık 35 kuruştur. 
Hasan deposu: !STANBUL, A.l\TKARA, BEYOGLU. 

157 
Birinci 

mükafat 

Kazanmıştır. 

her hususta 

teminathdır 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

1!141.8.. ttir 

Cep, k·oı 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 
İstanbul Sultan 
Hamam, Havuzlu 
han No.1 

,----------------------------·~ Kızıltoprak Türk Hava Kurumu tarafından 

Kır Balosu 
Fenerbahçe BELVÜ bahçesinde 

· 5 Eyhll Cumartesi akşamı 
Sabaha kadar fevkalade eğlence 

Şimdiye kadar görülmemiş numaralar 
Bütün vesaiti nakliye tabesabah temin edilmiştir 

Dühuliye 50 kuruştur 

VENÜS GiBi GÜZEL 
iSTİYORSANIZ, 

KALMAK 
DAiMA 

"111il.S 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
.Yenüs Kolonyası 
kutlammz · 
Venüs müstahzaratr en saf ve en 

temiz ve gayri muzir maddelerden 
yapıldığından size ebedi gençlik te
min eder. 

Deposu: 

NUREDDlli EVL!YA ZADE 
TICARETHA1'TESI 

İstanbul 

Karadeniz 
Pazar postası 

6 EylUI Pazar günü saat 12 
de Karadeniz hattpıa kalkması 
18..zımgelen posta yalnız bu haf
taya mahsus olmak üzere bir 
gün teehhürle yapılacaktır. Bu 
postayı yapacak olan AKSU va
puru 7 Eylfı.l Pazartesi günü sa
at 12 de kalkacaktır. 

· Bu posta her hafta olduğu gi
bi yükünti Cumartesi günü ala
caktır. (908) 

MUDANYA 
Postaları 

1 EylUlden itibaren tatbikine 
başlanan ve Birinci Teşrin ı:ıonu
na kadar devam edecek olan 
mevsimlik program mucibince 
evvelce ISTANBULDAN CU
MARTESI GUNLERI SAAT 
14 DE -KALKAN POSTALAR 
CUMARTESI GUNLERI SA
AT 8,30 DA KALKACAKLAR
DIR. Gemliğe kadar giden bu 
cumartesi postaları pazar günü 
saat 6,30 da Gemlikten, 11 de 
Mudanyadan ve 12 de Armutlu- · 
dan kalkarak 15,15 de Istanbu
la döneceklerdir. PAZAR GUN
LERI MUDANYADAN 18,30 
DA lSTANBULA DONEN 
POSTALAR KALDIRILMIŞ -
tır. Istanbuldan Pazar günleri 
8,30 da kalkan postalar !stanbu
la Pazartesi günleri dönecekler
dir. (909) 

Mü bali.galı sözler ve r&• 

kamlar hoş görünebilir. 

ancak mukayese terazisini 

elden bırakmamalıdıl'. .. 
KREM PERTEV 

için buna. lüzum yoktur. O 

şöhretine daima. sadık kal• 

mış ve iyi bir kremden 

beklenen fevaide daim& 

müspet ceva.p vermiştir. 

Saçlarm köklerinJ kırvvetlendi

rir. Dökülmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne

masını kolaylaştJra.rak hayat 
kabiliyetini artırır. Latif rayı· 
halı blr saç eksiridir. 

lNGILIZ KA.NZUK EOZANEBJ 

Beyoğlu • lstanbuJ 

ZAYl MAKBUZ 
"13888 No. lu kararnamenin be

şinci maddesi hükilmlerine tevfikail 
1/ 7 / 33 tarihinde, dövizini altı aY 
sonra almak üzere, David Kalderoıı 
mahdumlarmm T. C. Merkez Ban· 
kasına lehimize olarak yatırmış ol• 
dukları meblağa ait 5675 No. ıu 
1/ 7 / 33 tarihli 1812. - FF. lık 151 ... 
Türk liralık makbuzu zayi ettikleri
ni beyan eylemeleri üzerine bir ye: 
nisini alacağımızdan mezkO.r za~~ 
makbuzun hiçbir kıymeti ve hiiknııl 
kalmadığını beyan ve ilft.n ederiz. 

Banka Komerçiy~ie ltalyana. 
lstan bul Şube Merkezi 


