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Atatürk kıymetli misafiri Tophane nhtımında bizzat 
karşıladı ve sefaret konağına kadar refakat etti 

l•,anbulcl 
çiriy0r. 

Güzel ,ehrimizi bir seyyala 
gibi görmeye ge'mi, olan 
dost milletin Joıt ltültiimcla
nnı dün oAtlrığu gibi bugün
kü gezintileıindıe de JG#tMt 
'1e aerbeat bırakmalıyq. 

Bu kıymetli mualirimiu 
ayn ayrı iter lsfanbullunun 
vereb "lecefi ctn iyi hat.ıra. bıı 
olacakhr. 

\.. .1 

Dün geceki 
fener alayı 

Misafirimiz Majeste Kral Edvar -
dm şehrimize gelmeleri §el'efi.'-ıe dün 
gece Boğaziçinde büyük bir fener a. -
layı tertip edildi. Boğaz ı~ık yapıtını 
\çinde çalkandı. Maj ete Kral Dol
mabahçe sa.rayının oııilnden üç defa 
geçen bbytlk deniz alayµıı temaşa et
tiler ve halkı selamladılar. Nihayet, 
saat 24,30 da, alaya i tirak eden ge
miler Dolmabahçe önUnde durduktan 
sonra Ertuğrol yatile Nahline ge~ -
tiler. 

DUn geceki deniz alayım takip e -

den arkadaşımızın intibalan 8 iııci 
sayfamızdadır. 

B'-.1gün. 
...DC*Oca. aayf~ere Kıralı Ed9ard 

i6 hayitih'8i tıtdıiı yePııe makale 

değişen 
, 

anane 
''Times,, gazetesi bundan sonra ls
tanbula ''İStanbul,, demeğe başhyor 

Bet ıenedenberi Timea, latanbula "Comtantinaple., 
demekte iarar etmİftİr. Buradaki muhabirlerinin ficl
detli ıa .... ıarma "Timea klasik aıı"anelere sadık bir 
adete blf4ıiu, kat'inen an'aneyi boznuyacairn yo
Juncta ~..., vermiıtir. Muhabirler, ıararlarmda Deri 
,iaiııce "Tunea,, kendilerine, tiddetli bir u,..,Ja; l1a 
aweleden bir daha balıtetm~ ihtar etmiı Ye 
latanbula "Coaatantinople,, demekte ıarar etmittir. 
Kral Edward VIll inı~ti mlntaHİ*• 'TMMI,, 
nihayet ldiaik an'aneaini~. DUnldt po&~ ile 
gelth "Tim,..a,, , 1'at U~ .. haf. 

llAll ......... da · ·deiitikli-
ğe neden ar verdi.... dair T .. klüie Jmrıı doethak 
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Bükreş mektubu 

Azası silih taşıyan 
cemiyetler feshediliyor 
Bir parti lideri: "Romanya, anarşist
liğe sürüklenen devletleri takip 

etmemelidir ! ,, diyor 
B Ukreş, (Husust Muhabirimiz 

yazıyor) - Tatareskonun 
yeni kurduğu kabine, yabancı mem
leketlerde olduğu kadar bura efkln
umumiyesi tarafından da ehemmi· 
yetli bir hadise olarak karşılanmış

tır. Kabinedeki değişiklik, sağ ve sol
lar arasındaki mücadelelerin durdu· 
rulması •e demir muhafız teşkilatı 

lle nasyonal - hıristiyanlar, Romen 
cephesi ve nasyona.l köylil partileri 
arasındaki çarpışmalaiın bertaraf ~ 
dilmesi beklendiği sıralarda vukua 
gelmiştir. 

Liberal partisi şefi ile hasıl olan 
bir anlaşma üzerine Tatareskonun, 
yeni teşkil ettiği bu kabine, Romen 
efkin umumiyesinin kısa ve anlattı
ğunız isteklerine göre yUrUyecektir. 
Fakat kabinenin, daha fimdiden mu
halif partilerin tenkitlerine maruz 
kalacağı anlaşılıyor. 

!çişleri Bakanı İnkuleta ile Adliye 
Nazın Valer Pop'un memlekette ıağ 
cereyanları kuvvetlendirmeye çalıt
malarr yüzünden Tatareakonun ilk 
kabinesi bir takım siyasi hücumlara 
maruz kalmıştır. Bunlara rağmen, Ta 
taresko yeni kabinede yine bu iki a
damını alakoymu9 bulunuyor. Şöyle 
ki: Sabık Dahiliye Nazın lnkulet. 
Bakanlar Meclisi ikinci reisliğine ve 
Portf olyosüz nazırlığa; aabık Adliye 
Nazın Valer Pop da Ticaret ve Sana
yi Nazırlığına getirilmişlerdir. Şim
diki Dahiliye Nazırlığına tayin edilen 
iYuka ile Adliye Nazın Mirça Cuvara 

müsamaha edilmiyecektir. 
Bundan b&Jka hUkUmet, ,imdiye 

kadar bitaraf olarak idare olunan Ü
nivenitenin bitaraflığının kaldmlma 
sına ve yeni bir şekilde idare olun
masına karar vermiştir. 

Romanya, anarfi.tliie •ürükle
nen devletleri talrip etmemeli! 

V ergil Macaru, genç milliyet
perverler huzurunda bir nu-

tuk aöyliyerek Nuyonal - Saranist 
Partiıinin programını anlatmıştır. 

Buna göre, Romanyada her,eyden 
evvel Romen köylUaUnUn yüüeltilme 
ıine çalıfılacaktır. Macaru, bu arada 
hükumetin ekalliyetlere kar91 tuttu
ğu siyaseti de tenkit etmi' ve 9unlan 
söylemi,tir: 

"- Romanya, anartistliğe sliri.ik
lenen devletleri takip etmemelidir. 
Bazı nıehafilimiz arasında doğan bu 
arzu, Romanyayı oehir harbine doğru 
ıilıiiklemektedir. Romanyanm coğ

rafi vaziyeti, Garbi Şimalhıinde yük
sek dağlarla çevrilen ve diğer taraf. 
larmdan da denizlerle ihata olunan 
lspanyanm coğraft vaziyetine hiç ben 
zeme.z. Romanya arazisinin 1917 se
nesindeki gibi yeni bir ukeri hare
ki.ta zemin olmuına mUaaade edil-
memelidir.,, 

Nuyonal • Saranist partisinin 
aldığı bir karara göre, demir muha· 
tıs te,killtmm her türlü ka.stt hare
ketlerine kar911 &yni ıureUe hareket 
edilecektir. 

ve Maliye Bakanı Kantsinesko libe- Siycui mehalilin mütalcalan 
ral partisi mensubudurlar. Bunlar ve L ider Oktaviyan Goga, yeni ka· 
yeni kabine sekreterlerinin ekserisi binenin güdeceği harici siya-
fikir itibarile liberal olduklarından set hakkında sorulan suale cevap ve· 
dolayı mem1ekette p~llmanter reji- remiyeceğini, çUnkU Titüleakonun ka 
mini ve demokra.81 ile idareyi m\lda- bineye alınmaına.ın sebeplerinin ken· 
fan edeceklerdir. 
Nazırlardan İnkulets ile Valer di.aince malum. olmadığını söylemiş· 

Pop, yeni kabinede sağ cereyanın tir. Goga, "herhal~e Hariciye Namı· 
memnun edilmesi için bırakılmışlar· nm değişmesi ciddi bir meseledir ve 
dır. endişe uyandırmaktadır.,, demiştir. 

Silah t(Jfıyan te,kilatlar Bildirildiğine göre, Titüleskoya, 
laheJili~r Milletler Cemiyetinde Romanyanın 
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Maarif vekilinin 
dünkü tetkikleri 
Ortamektep ve lise 
ihtiyacı karşılanıyor 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün 
İstanbul Maarif Müdürlüğüne gelmiş, 
Veki.let orta tedrisat umum müdürü 
Avni ile Maarif mlidürii Tevfiği yanı
na davet ederek geç vakte kadar ls
tanbulun orta mektep ve lise vaziyet 
lerile meşgul olmuştur. Vekil Saffet 
Arıkan, orta mektep ve liselerin tale
be, muallim kadroları, sınıf ve şube· 
adetleri hakkında Avnı ile Tevfikten 
izahat almış ve bu vadide şimdiye ka 
dar alınan tedbirleri tetkik ederek ba 
zı yeni emirler vermiştir. 
Diğer taraftan yüksek tedrisat u -

mum mlidilrU Cevat dün Universite· 
ye gitmiş, sabahtan akşama kadar o· 
rada kalmış ve üniversitede önümüz 
deki tedris yılından itibar~n yapıla
cak ıslahatı tetkik eylemiştir. 

Gerek vekilin, gerek yUk:ıek ve or
t.a tedrisat müdürleri Cevat ve A vnl
nin bu tetkikleri sahya kadar devam 
edecek ve salı günü Ankaraya döne. 
ceklerdir. 

l .tanbul maarif kaJro•u 
Anadolunun muhtelif yerlerindeki 

ilk mektep muallimleri~den kırk üçü 
şehrimiz ilk mekteplerine "erilmiş ve 
isim üzerine emirleri diin ~faarif mü
dürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

Buradaki ilk muallimlerden de 13 
kişi Anadoluya gönderilmektedir. 

Müskirat amilleri cemi
yetinde ihtilaf çıktı 

G azi köprüsü inşaatı Bir arkeoloji 

K •• .. .. .k. f d mektebi açılacak 
OprUDUll l ı tara ID a Bu mektep, asan atika 

meydanlar açılıyor taharriyab yapacaktır 
lstanbulda bir 1ngiliz arkeoloji 

mektebi açılacaktır. Bu mektep, A· 

Azapkapı ile 
arasında 

• • 

i;I 

Karaköy ve Taksim 
tramvay işliyecek 

tina ve Romadaki mümasil Fransız, 
Amerikan mektepleri gibi asarı ati· 
ka tetkikatı ile meşgul olacaktır. 

Bilhassa, tstanbuldaki Türk ve Bi · 
zans eserlerinin etüdüne programda 
yer ayrılacaktır. Mektebin açılması i-

__. çin 13.zımgelen 50 bin ingiliz lirası -
nm bir kısmı bazı lngiliz zenginleri 
tarafından teberrU edilmiştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize gö· 
. re, şimdiki hafriyat mmtakası olan 

Ayasofya civarında bir asarıatika. 

mahallesi kurulacaktır. Bu hususta 
' hazırlanan projeyi lstanbulun planı
nı yapan mimar Prust kabul ve tas· 
vip etmiştir. Yanan Adliye sarayının 
arsasına bUyUk bir bahçe yapılacak
tır. 

Gazeteciler heyeti gitti 

Yugoslavyanın milli bayramı dola· 
yısile Yugoslavyayn davet edilen ga
zeteciler, dün akşam Belgrada hare· 
ket etmişlerdir. Bu meyc.nda, gazete 

Unkapanmdan Azapkap?ya bir ba1.:1~ ve tarihi köprihıiin eski 1wtr::arası 

f':ıeçen hafta vaz'ı esas resmi yapı- kileceği gibi etrafında güzel birer 
lan Gazi köprüsü jnşaatrna devam e- bahçe de vücudc getirilecc t•ir. 
dilirken belediye, bu köprünün iki ta- Bu meydanlardan muhtı:!lif kollara 

geniş caddeler açılacaktır. Bilhassa 
rafında açacağı yeni meyd:ı.nlar ve Azapkapıdan bir yol Şişhane - Toz -

miz başmuharriri Ahmet Emin Yal
m a n, U l u s b a § m u h a r r i· 
r i F a 1 i h R ı f k ı A t a y, 
Akşam gazetesi sahibi Kazım Şinasi 
Dersan, Hakkı Tarık Us, Erctiment 
Ekrem Talu, matbuat umum mUdUrü 
Vedat Nedim Tör de bulunmakta· 
dır. Aç1k Söz gazetesi namına da sa· 
bibi Etem !zzet Benice bu akşam gi· 
decektir. 

köprüye bağlanacak yollnr için d~ ha koparan - Tarlabaşı - TakJ:me' çıka
zırlığa geçmiştir. Belediye imar bU- cak, lstanbul tramvaylarımn bir kıe
rosu, ilk iş olarak Azapkapı cihetinin mı buradan işleyecektir. Diğer yol da 
maketini yapmış, şimdi de Unkapa- Azapkapıdan Karaköye kad:ır mun-

Müskirat amilleri cemiyetinin ida- 1 re heyeti azalan arasında bazı ihti· nı tarafının maketini hazır amaya tazam ve geniş bir şekilde uzayacak 
Beyoğlu birinci noterinin 

muhakemesi başlamıştır. Diğer taraftan bu büro ve Bebek - Eminönü tram\•ayları 
laflar çıkmıştır. her iki cihetin haritalarını da yap -

Cemiyet idare heyeti azalarından Bebek - Azapkapı arasında işk) ecck-
maktadır. Bu haritalarla maketler 

UçU birden bu sebeple istifa etmiş • Prust geldiği zaman kendhfne göste- tir. 
!er ve yeni intihap yapılmak zarureti Gazi köprüsünün her iJd cihetinde 

hıi..cııl olmuştur. 

Seçim, önümüzdeki Pazartesi günü 

cemiyet merkezinde 

bundan sonra sandık 

rey toplanacaktır. 

yapılacak ve 

dola§tırılarak 

.------~ 

Bir yüzük hikayesi 
Zabıta, bir kızı, Kapalıçarşıda bin 

lira kıymetinde bir yilı\lğü satarken 
yakalamıştır. Bundan iki gün evvel 
Gaziantepten geldiğini söyliyen Ga

libe Necla ismindeki kız, bu }Üzüğün 

rilecek ve mütaleası alındıktan sonra açılacak meydanlar, yapılarnk yollar 
icap eden değişiklikler yapihtrak e · ve heykeller köprünün küşat resmine 
sas harita meydana getirilecektir. Bu 

kadar ikmal olunacak ve bu merasim 
iş bitince Azapkapı ve ~Jnkapanmda 
istimlaklere başlanacak, müt~aktben rapılırkcn belediye de kendi uhdcsi-
her iki cihette büyük birer meydan ne düşen imar işlerini bitirnuş olacak 
açılacaktır. Bu meydanlara "heykel di tır . 

~-

·Şişedeki haplar 
İki çocuk buldukları 
hapı yiyerek zehirlendi 

li' iaklbl 

Gümrük başmüdürlüğü 
tahkikat yaptırıyor 

Jhtiliıstan suçlu Beyoğlu birinci 
noteri SaUi.hnddinin duruşmasına dün 
ağır ceza mahkemesinde devam edil· 
miştir. Dlinkü celsede suçlu vekilleri, 
bazı iddinlnr dermeyan et'llişlerdir. 
Bu iddialar mahkemc"e kabuı ed!le· 
memiş ve duruşmaya devam edilmiş• 
tir. Diğer suçlu Kemal h.1c;tn bulun· 
duğundan bunun tabibi adli tarafm· 
dan muayenesi için muhak~ ue başk:ı 
oir güfte bıra1ulfnışt1r. 

..,... & 1 ~ '---C- .. :,:_.:: nA11vnJ' 
Alman profesörlerinden Gınzeın 

bir iki güne kadar şehrimize gelecek. 
Gerek burnda, gerek Garbi Anadolu
da ilmi tetkikler yapacaktır. 

Ev ve elişleri sergisi 

D Un, Bakanlıklar sekreterleri daimi murahhulığı ve Londrada eski 
toplanarak yemin vermi,ler elçilik vazifesi teklif edilmiştir. Ti· 

ve bunu Dahiliye Nezaretinde yapı· tlilesko daha henüz hiç bir karar 
lan bUyUk bir toplantı takip etmiştir. vermiş değildir. O, halen Fransız Ri· 
Burada memleketin sUkünu için yeni vierasında malaryadan hasta yatmak 
tedbirler alınmaaı meselesi görütül· tadır. 

anneeine ait olduğunu sbylemi~tir. 

Polis, vaziyeti şüpheli gördüğü ic;in 

cevap gelinceye kadar yüzüğü muha· 

faza edecektir. 

Deniz Harp Liaeainde bugünkü 

Arap camiinde Yolc1.1zade sokağın· 
d:ı. oturan Sabatay, Avram ve 8abri 
adlarındaki üç c;ocuk, hüviyeti tesbit 
crlilemiyen bir hamalın yere diişürdü 
ğü şişedeki haplan yemi§lerdir. Ço· 
cuklar biraz sonra zehirlenme alaimi 
gösterdiklerinden hastaneye kaldırıl· 
mışlardır. Hüviyeti meçhul hamal, a
ranmaktadır. 

Gümrük Ba§müdUrlüğü gümı-i.!k 

kalemlerinde muamelelerin takibi ve 
ambarlardan mal çıkarması üzerinde 
tetkiklerde bulunarak gümrüklerde 
usule muhalif bazı vaziyetleri mey -
dana çıkarmıştır. 

Gümrük komisyoncularından bazı~ 

lannın ve tüccar müstahdemlerin;n 

gümrük beyannameleri muamelesini 
kendileri takip etmesi lazıll'\gelirken 

hiçbir vaziyet ve salfıhiyetlerl olmt

yan kimselere takip ettirdikleri gö· 

rülmUş ve bu işi yapanlar tesbit e • 
dilmiştir. 

tktısat Vekaleti tarnfından di.\ll 
Maarif Müclürlüğline gönderilen bit 
t ezkerede 29 Teşrinievvelde Ankarıı.
cın açılacak olan ev ve elişleri sergi· 
sinde te~hir edilmek üzere Istanbııl 
kız san'at mektepleri tar:ıfrndan ya
pılan şapka, çiçek, elbise ve saire ... 
den birer mikdar göndarilmesi bildı
rilmi5tir. 

mera.sım mUştilr. Bura ıiyasl mehafilinde yeni kuru· 
!Başvekil Tatareskonun beyanatma lan kabine hakkında heyecan devam Deniz Harp Okulu 1936 mezunla-

göre, Romanyada, azaları silah taşı- ediyor. Yeni kabine balan hakkında 
rmm and içme merasimi bugün saat 

yan bütün tetkiliitlar feshedilecek- muhtelif miltalealar yürütülüyor. 
terdir. Şimdiye kadar memlekette a· Maamafih herke.çe malum olan şey, 15 te Heybelide Deniz Harp Okulu 
eayi§i, disiplini ve lnti:ıamı ihlile uğ- Romanyanm harici siyasetinde yeni lisesinde yapılacaktır. Merasime is -

iki parmağı keaildi 
üsküdarda Ihsaniye nıalınllesinde 

oturan marangoz Hüseyin, Balaban· 
da Karniğin marango?. fabrikasında 
çalışırken elini makineyP. kaptırmış
tır. Makine marangozu iki parmağı
nı kestiğinden hastaneye kaldırılmış
tır. 

Cümhuriyet maarifindeki 
terakki ve tekamül 

rattıklanndan dolayı bunlara, artık bir istikamet takip edeceğidir. tiklal mar§ı ile başlanacaktır. Bir Amerikalı film mütchcıssısı şelJ 
rimize gelmiş ve Cümhuriyet TürKi: 
yesinin Maarif hayatındaki terakle1 

ve tekiımtilleri filme nlmak için vnD.· 
yete ve Maarif Müdürlüğüne müra ' 
caat etmiştir. Alfıkadar makamlar bıJ 
müracaatı kabul etmişlerdir. 

Belgrat mektubu TUrk gazetecileri, burada Yugoslav 
matbuatı ve devlet erkanı tarafından 
samimi bir 8Urette kar§ılanaı::aklar -

Gümrük başmtidiirlUğU komisyon
culara \'e tüccarlara bir tamimle va
ziyeti bildirmiş ve eJde bulunan vn
kalar üzerinde tahkikata 'başlamış
tır. 

825 liraımı çalmı,lar Türk ordusu modern 
silahlar la teçhiz ediliyor 

dır. : Aşır Efendi sokağında oturan 
Melkon, polis mUdiriyctine müracaat 
ederek 825 lirasının çalındığını iddia 
etmiştir. Para, aranmaktadır. 

Verme gazetesi, " Son manevralar 
Türk ordusunun kuvvetini bir daha 

isbat etmiştir ,, diyor 

B elgrad, (Huaual muhabirimiz 
bildiriyor} - Yugoslavyada 

&nbaharda yapılacağı bildirilen u • 
mum belediye intihapları dolayıaile 

partiler arasındaki aiyast faaliyet bil 
tün ıiddetile devam ediyor. Bilhaua, 

BGfUelıilin nuth 

B atvekil Dr. Stoyadin > riç te Şa
batl'da bir nutuk irat etmiş

tir. Bqvekil nutkunda, birleeen mu
halif partilere kartı hUkun1et Radi
kal partisinin Marava viliyetinde ka
zanacatını iuh etmiıtlr. Demokrat 
partilinin ,efi Z. Davidoviç Nifde de
mokruiye dair verdiği aiyaal nutuk
ta beynelmilel vaziyete tema..s e1ere)c 
Habe9 meeele9inin henU.z halledilme· 
diğinl ve Yuıoetav mukadderatının 
dünyada demokraainln g.ılibiyetine 

bağlı olduğunu aöylemiftir. Sırp 
Çiftçi partisi birliğinin şefi 
Yota Yovanoviç te Stremska Vitro
vitaada 1erbest intihap istediğini bil
dinniıtlr. 

Türk ordwunun kuvveti 

S on günlerde burada çıkan Vre
me gazetesi de Türk ordusu 

hakkında yazdığı bir ma~alede eliyor 
ki : 

"Trakyada yapılan son manevra • 
lar, genç Türk ordusunun her bakım· 
dan ve bilhassa motorisasion bakı -
mından kuvvetini ~üpheye mahal bı
rakmıyacıık bir surette isbat etmiş· 
tir. Türk ordusunda motör kuvvetle
rinin muazzam bir surette çoğaltıl· 
maın mühim bir hiidis~dir. 

Şimdi Türk ordusu, otomobil, mo. 
törlü araba, otokar, kamyon, tayya
re ve beygirlerle, şimendifer gibi ga
yet sUratli nakliye vasıtnlat'ına ma
lik bulunmaktadır. Bu, bütün bir or
dunun harikulade bir süratle bir sev· 
ktllceyşt nokta.c;ından bir diğer sev • 
lnilceyşi noktasına kolayra akabilece 
ğini ifade eder. Türk ordusu, tam 
mlnasile, tedafüi bir ordu olmakla 
beraber herhangi bir tecavüz karşı
sında. kaldığı vakit en kısa zamanda 
cek kudretli, çalak bir taarruz ordu· 
su haline ifrağ edilebilir. Atatürk 
Ti\rkiyesl, ordusunu en mode:-n silah· 

. 
Bir çocuk yaralandı 

Ali Rızanın idaresindeki 23S2 nu· 
maralı otomobil Eminö:ıünden geçer
ken Küçükpazar civannda oturan on 
bir yaşındaki Mehmede çarpmıştır. 
Çocuk sağ ayağından yaralanmış, şo 
för yakalanmı§tır. 

lş kanunu iç" n 
Bugün Ticaret Odasında bir top • 

lantı yapılacak, bu içtimada yalnız 
işçiler bulunacaktır. İktısat vekô.leti 
iş dairesi reisi, bu toplantıda İş Ka
nununun hususiyetleri ve işçiye ver
diği haklar etrafında izahat vere
cektir. 

Amerikalılar yakında faaliyete ge
çeceklerdir. 

Binbir direk açıldı 
Belediye, meşhur Binbir direği ıtıU• 

kemmel surette temizletmiş ve ele1'' 
trik tesisatı yaptırarak her tarnfıtıS 
tenvir etmiştir. Dünden itibaren Bil" 
bir direk seyyahlara açık buiundıJ' 
rulmaktadır. 

__________________________________ ,__ 1 --
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Dünkü bunaltıcı ııcak bu&ün de devam re.c~ 1 ~: •. • • . • • 7 8 1 ı 10 11 12 

k • R t b t' · b' d .. d 10 ka "Orulmuı; ruzgar, şımal ıstıl:ametınd" ı... I edece tır. u u e ı nıı ıye e Y\&Z e - • • _ • 
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hararette yeni bir deiieiktik &cirülmiyecek· Rutubetı ru.s~ye yu~de 58 rur. Tazyıkı n~-
. R~ .o d ~· 'ki t"k tl d cecek •imi 160 m•hm<t<<d". Hm,'""" umum• 1 ~ ... ~ tır. ur&ar, c.ışı ıı ı ame er en ev • . . O 21 22 23 24 25 ~~ 

hava bulutsuz ve açık olac:ı.ktır. yede açık &eçmı&tir. 1 ı 

Dünkü hava * 7 28 29 30 _ 
ı - Italyada ı912 smıfma mensup ~O bin 

Diin, &Ölgede hararet en cok 28,5, en az kişi sillh altına çağırılmljtır. _..,;;;;;;;:;;;:;;...-.,;,..--.=..,...--..... p;itiıi"'-ı'' 
17.7. g·u·neııte azami 53,5 derece idi. Rutu· GUn• 249 }lıı:ıt 2 - 10 kiı;ilik bir tsviçreli afYcri heyet 9. uncu ay • 
beti nisbiye yüzde 40 tır. Rilzg!ir, Cenubu • .~ [>LJ''"'] 

Habeı;istana gitmiştir. 1355 lllCRl 1.ıo"/!. \• D> 
garbidcn saniyede 8,5 metre suratle esmiş, 
tazyik 759 milimetre dvarnıda seyretmiş· 3 - lrkutsk mahkemesi, ile; beyaz Rusu CcmaziyeUihır AğustlJ6 

Sırp partileri arasındaki milcadele 

göze çarpacak kadar açıktır. Hırvat
lıkta sUk\ınet vardır. Çünkü orada, 
Hırvat lideri Dr. Maçek ile aiyul mil 
cadeleye girieecek baıka bir parti 
yoktur. Geçen hafta Hırvatlıkta <iO 
köyde yapılan bir seçime yalnız Hır
vat KöylU partisi iıtirak etmitUr. 
Listelerdeki namzetler, Zağrepte Dr. 
Maçek'in verdiği talimata göre ayrıl
mıştır. Bu intihaplar mUna.aebeUle 
hUklımet ve muhalif parti reisleri ak
tettiklerl içtima. ve konfe:.ımılarda, 
ınemlekctin iç siyaseti hakkında bir 
-'ok siyut nutuklar IÖYlemiılerdir. 

Yugoelavyanm bUyUk millt bayra
mı münaBebetlle, Yugoslav hükumeti 
tarafından Belgrada davet edilen 

larla teçhlı etmektedir. Netekim bu 
kahraman ordu, daha 3imdiden, di
ğer modem orduların malik bulun • 
dukları bütün silahlara "ahi"tir.,. 

tir. Hava, tamamen açık ı;ecmiştir. kurşuna öi:ı:ilme:Ye mahkUm ctm~tir. Mah- 18 tS 
keme, bu üç ıuçlunun yab.tncı bir devlet as d .• 1s) 
lceri hcyetlle münasebette bulunduklarını Güneı: 5,31 - Oğle: 12,13 - ikin 

1
' • S 

teshil etmistir. Akşam: 18,36 - Yatsı: 20,13 - lıns:ı.1<· 
Geçen ıene burün 

Geçen sene bu&iin iÖlgede hııraret en 



Filistinde harp «fElEK 
Yirminci asrın en kanlı lnğuşması 

Kanlı mücadele devam ediyor, dün elli kişilik 
bir Arap çetesi İngiliz müfrezelerine taarruz etti 

KudUs, 4 (A.A) - İngiliz - Arap 
ıöıiifmelerine rağmen, Filistmde Haberler arasından 

Milli oyunlar 
Geçen gece Beylerbeyi sarayuını 

btt,tlk bawm ortasında İstanbul eğ
lence mevsiminin göbeğini teşkil 

eden Balkan dans Festivalini gördüm. 
Gençllk, renk, iç at;etl, dans ve mızı
kadan mürekkep olan bu festival en
fes bir şeydi. 

Asiler firar eden kadı" ve çocukları 
kurşun yağmurun- tuttular 

karışıklık devam etmektedir. Her • seçtiklerimiz 
gün ölii ve yaralı kaydedilmektedir. 

Linkoln,ayr alayı ile lskoçya a • İçerde 
laymm milfrezeleri Nablus • Tul- Ankara Halkevinden kırk tieilik bir he· 
kam araamdalP Bela yakininde el- 7et ba akpm lmıire ftareket edecektir 

lrun asilere geçti - Esirlerin hepsi . C.ldürüldü-kaçanlar 
li kifllik bir çetenin taarruzuna uğ- Adanada bir cu!y! o~u,, Sallhaddin 
ramışlardır. Müteamzlar tayyare- admda biriıi, aki bir kin yüzünden Ha· 
lerin mtıdahaleei sayesinde A .. ~.ı • cı llehmedi öldürmilıtflr. 

"'"'"&&W& • • • 

Her ,eyden evvel lstanbulda lldnci 
yılou yapyan bu gür.el şeyi Uk düşü
nen ve tatbik edenleri İstanbullular 
nunma tebrik etmeyi borç blllrlm. ölüleri çiğniyerek canlarını za- kurtardılar 1DIŞlardır. İngilizlerden bir tayyare Jmıirde Kemalpa.. kuaunda üt arka

zabiti ile bir rasıt ve bir piyade ne- da•. aKt L6tfi admda DCriıini dayakla 

feri ölmilfttlr. lkis1 zabit olmak öldürmtiılerdir:,. • * 
Orada gördtliüm şeylen ikiye a)1-

nnak mhaflr takınılan arasında 
Balgarlan hepsinden canlı, şata.retli 
ve atetll olank ~ye mecburuz. 
Rumenler de takra.k ·ve çalak idiler. 
Yugoslavlar daha ziyade Avrupah
Iatmıt görtlntlyorlardı. Blzlmkilere 
gelince: 

ASiLER 
Londra, 4 ( Radyo -

Tan ) - General Mola kıta 
atı bu sabah lrun'u işgal et
ıniştir. Müdafiler hudutta -
ki beynelmilel köprüden ge
çerek Hendaye' de Fransız 
toprağına sığınmışlardır. 1 -
ııuı şehri ateşler içinde yaru
Yor. Bozgun bir halde Fran
BIZ toprağına iltica eden mi
lis kuvvetlerinin kadınlan 
\re çocukları, Fransı.ı memur 
lan taraimdaa açılan beynel 
nıilel kıöpriiden geçerken asi 
lerin ateşine maruz kalmış
lardır. 

Olülerle yaralılar yere yu 
._lamrken Franaız topra • 
ima iltica eden milisler can 
lannı kurtarmak için ceset
lerin Ye yaralılarm üzerine 
ba.arak köprüyü geçıııeye 
\lğrqıyorlardı. lrun'da esir 
edilen müdafilerin hepsi ö). 
dürülmüttür. Bu katliam 
Badajoz katliimmdan da • 
ha feci olmuttur. Bqiin öi· 
leye kadar Framız topraiı • 
ha bet bin mülteçi girmiı • 
tir. Fnnaadaki mültecilerip 
adedi OD bini pçmİftir. 

Mim' .._. 8la Sebutlen'e tur
.,. etmektedirler. Mfthhnmat olma-

.... ba .... ~ tlmlfm. 
•• Miler Od!!:.~ bir .... 
.... - .. _. ...... • .. ....,. 6-
..... uller tarafaada hlildDDet bv 
~ d6rt J1ls ldPllk aylat ver
dlılwtıptr. O- Miler Toledo eiTa
l'lada dört htlk61net t&YJ&NBlnl dil
ltlrwllllerdlr. 
Şimdi To1edo yolu da artık aailere 

t&ınamiyle açlk bulımmaktadır. Aai 
kuvvetıer Ahonal, Carrera, Tnıbia 
"e Cuevademora mevkilerini zaptet
lbieler, 270 komilniet öldllrmöe1enfir.a 

HOKOMET 
Londra, 4 (Raryo - Tan) - bile

liu htıcumıanm defedelı hük(imet 
kuvvetıert Bueeca telırlnin kapıları
lla dayanıqlarchr. Bir bölük ast. hü
kamet kuvvetlerine iltihak et.mittir. 
Ouactaman.daıa hlk6met topçula
tı llÜeriD Puerta Leondaki mWıim
-..ı depolanm tahrip etmiftir. San 
ltatae1 civarmda 300 ui öldUrlllmüt
tl&ı. Majovk ad&mıda birçok Miler 
~taratma~. 

üzere dört yaralı vardır. Araplar 10 Bo hafta içinde Borada Uladala Dk kar 

ölii ve altı yaralı vermiflerdir. Çe- nlmıttır. • * • 
tenin gizlendiği Bela köyünden altı Ankara Nüfaı direktörii Khnnm Dahili

" Veklleti ıeferberlik •obeli direktör-
ev yıkılmıştır. liltüne tayini kararta,mşttr. 

Uzak Şark 

Rusya ile Japonya 
arasında 

Şifahi protestolann 
1 arkası henüz kesilmedi 
1 

f Moekova, ' (A.A.) - Japon mula 
1 hatgtlzan ile Sovyet Dış işleri komi
serliği ikinci Şark bürosu tefi arasın 
da Uzak Şark meeelelerine dair dün 
birtakım şifaht proteetolar yapılmış
tır. Sovyet hüJdllrıeti Japonyanm U
zak Şark hidil!lelerini tahkik için bir 
Sovyet - Japon - Mançuko hudut ko
misyonunun teşkiline muvafakat et-

Kocalan, ta'f'lnlılan, bcıbalan öl en kadınlar, kLı1ar ue romıklar meaini Japon mulahatgtlMnna tek
rar hazırlatmıştır. 

bildir: 

DIŞARDA 
İtalyan efklrı umumiyeel galeyanda. 
dır. thtiWiD bqlangıemdan beri altı 
İtalyan öldilıillmflt oluyor. ltaıya- Roman yada 

Paıia, 4 (Radyo) - İspanyadan nm Pola knıvuöril Banelona mtlte
aynlm&kta olan Fransız Büyük Elçi- veccihen yola çıımu,tır. İtalyan ma
Bi Sen Sebaati&n'dan otomobille re - muıA.tmdan yirmi dört tayy&renbı M. Titülesko mu
lirken lapanyol anartiatleri tarafm- Nlgoya ge1mif oldutwıu lapanyanro 
dan tehdit edilmiş ve Hendaye'deki Parts elçiai FralUla hariciye nazırrııa kabil harekete mi 
Fransız kuvveıtleri tarafından turta- reemen blldfrmittir. 
nlmqtır. Jur guetesi ~~k ceph~e Londrada toplanacak ademi mtlda geçecek ? 
Fransızlar tarafından ikı yUz mıtral- . 

Sıhhi79 Vekili Dr. Refik Sa7dam, Aftka
ra:ra nnmıtır. • • • Snclt Arap hllk6meti nudindeki masla-
baqUzarnm CelU Aras merkeze nakle
dUmiı. )'eriae kon10loslak dairesi t~fi 
Mohddin Na,ıt taJ'İft olonmuştar. Stnk
holm' elçisi Rqıp ta bir derece terfi et
tirilmittir. 

Dışarda 

Pranaada mqbor Pate film ,ırlretinin 
idare meclisi reiıi 24 mil~a frank ihti
lh nciJ'le tevkif edilmiıtir. 

* • • 
Berlinde toplanan Be)'llehnileJ Harita 
lroasresi. haritacdıkta baııiJnkil oaoltin 
dnamma karar •em.tir. • • • Nonoec hütdlmeti. Troçki haklnndıtlri no-
taamdan dolaJ'ı ScwJ'et bütdlmetine teea· 
ıüf etmiıtir. • • • Hitler, Almanyadald btltün ecnebi elci· 
teri Nuiler koncreaiae keneli misafiri 
olarak çaltnmı. Tiirk elçili ve diier bir 
eok ~er ba claYeti ubol etmi,lerdir. 

* • • Ameribdan tanare ile havahnm iki 
pilot Atlas OkJ'D1l11111t1 lnsaeu seçerek 
Loaclrada A-mqıa uhanıa inmitlerdir. 

• • • Roaya:ra sfdea TIR: moallim J,eyeti 
Moıkova mekteplerini ziyaret ve tetkike 
batlamıılarclır. • • • Ymumiatan Kültür Bakam metlmr Olimp 
datmm yiikaek 1ııir lravaıı:ma efsanevi 
mabat Jüpiterin bbflk bir heJ'kelini 
70Dttaracaktır • 

••• 

Derhal söylemeliyim ki; memleke
tin muhtelif tlç dört yerinden böyle 
beraberce oymyan dans takınılan 

gelme8l bana büyük bir iç zenginllğl 
verdL Ttirldüğtln ususiyetlerinl ne 
kadar çok, nekadar mütenevvi gö
riinek o kadar ferah ve gurur duya
na. O gece daulann güzelliğinden 

ba§ka bir de bu mtlşahededen çok 
zevkaldım. Yalnız bu mU.,abede beni 
eblklerlmlzl söylemekten abkoyma
mabdır. 

Bizim seybek dansmı biraz dalı& 
dans .balbae getirmeliyiz. Bugünldl 
şekU blru ağırdır. Bu haliyle bir bı· 
çak oyunu olabllir. Li.kln buna mu
kabil kostümler çok güzeldir. 

Çoruh gençleri diye oymyan bet 
geaebı damı fevkali.de muvaffak ve 
mükemmeldi. Bütün festivalin analı· 
tar t.tı eayılmrya değen Karadena 
dSMl&n iıle haklkahın bütün lıa1kı 

beraberinde sıplatacak kadar (En· 
trabuuıt - euip) ldL Ama gerek Ço
ndllalann. gerekle Karadenizllleriıl 

lroeffimlerl ile.le KandenlalilerlnJd 
gok JDai11111m idi. Sadece bir lliYJlh 

LloJd Georsea, dibi Bedbule Hithr ta- ....._ ba bdar kıvrak ve 0 ... ""ak 
rafmdu kabul olanmoıtar. -.- ·' .. 

• • • ciın•la-la t.-.t teşkll eder. Artık her 
Bet Jfls P'ranas papu Pariıten Roman eeae daha gtbr.el olarak tekerrür ede
selmiıtir. Papa tarafmdan bbol edile- cek olan BaDqcn festivalinde gel--k 
ceklerdir. ..,._.., 

• • • sene Karadenldllerle Çorahlulan da-
Roftlül'Yt Hıinciye Namı Anfot\etıkö, ı- ha parlak, daHa renkli ve gösterişi 
taı.,,. B.riei" Nanrma bir te~raf çeke- giydirilm1ş göreeeğimbden ~. 

•am 1lts ı *il 4•1'tlılcoya mtl ~ ild eııtWet!r!!JJi&WD _:.!IAif. Pi3I: 

yöz gönderllm1' olduğunu yazmakta- hale kolDl8yonuna İtalya ı.tlrak ede- Bak1'e9, 4 (A.A.) - Gazetelerin 
dır. Tasanello adlı bir İtalyan teba- cektir. Almanya henilı kat't karar 

~-~ memnuniyetini .....,_. __ ,._medeni mU. 

ı, .. ~ .... verdii?ine .röre. MUnakali.t 
asının Barselonda Mi•~m~q•u ~ v~. komisyona ıw- ~ 

Fransa - Lehistan 

Rusya, iki devletin 
yakınlığını alkışlıyor 

ilki olmak lçin Btlkre,ten hareket bD41rmlıur. .... '* 41e .. ilk ftrk an'ane 
~-;~;~ -------------.--........... ~, 
'l:>W&U'J'W& Al - ldetlertal ... """"' görmek lhtf· manya müs- YMllU tlddetıe hlMedlyorm. Söylendiğine göre, başbakan, mü

nakalit nammı kanflkhklar tevli -
di, siyasal ntlmayi,ler tertibi veya 

gazete ne,riyatı •uretile hüldimet 
ve millete hiçbir mU,ldllit çıkarın. 

mak lizımgeldiğini TitWeakoya bll
dirmeğe memur etmittfr. 

İzvestiya şöyle diyor: "Almanyanın mütecaviz 
politikası Fransa ile Lehistan arasındaki 

gerginlikten istifade ediyordu. ,, 
Moüova, 4: (A. A.) - Polonya er- nunla beraber, Vaqovanm Berlin hü 

kA111h.vbi19 reisi General Smiglinin kametini teskin etmelı: için bu arada 

100 binden 
200 hınel 

Parisi ziyareti münasebetiyle İzvea- dif işleri bakan muavinini Hltlere f h ,.. d 
tia gazeteal diyor ki: "Fransız - Leh göndermesi kayda değen bir hadile- ransa, azarı or usunu 
mUnasebetlerinin tnkftafmı alkıela - dir. V&110va gazetelerinin neşriyatın iki misline çıkanyor 
mak llzmıchr. ÇllnkU iki memleket dan anlqdıyor ki, Polonya, iki tara-
arumda anJqımamazlık devam et- fı da memnun etmeye çalJIDlak gibi Parla, 4 (Radyo) - Bqvekil ve 
tikçe Almanyanm mütecaviz politi- eararenglz bir politika takibinden he MllU Müdafaa Vekili Franwım Mü
kası bundan istifade ediyordu. Bu- nüz vazgeçmemiştir. dafaa kuvvetini, ordunun motör kud

temleke istiyor B. FELEK 

Müstemlekat bürosu şefi Yeni gemilerin 
bu isteği ızah ediy~r inşasına başlandı 
Berlin, 2 (A. A.) - Nui tepilitı-

nm mtlstemleklt bllroeu aıeft ve Al-

man mu.temıekit blrlili reisi olan Bir İngiliz m11ntiyesi ile 
Baviyera valisi General Fon Epp ta- -r-• 
rafm4an bir alınan mecmuamda neg yeni müzakereler 
recfilen makalede. Almanyanm yal - n.. .. ; ...... ollan . .:ıı-~' • • 1 

V ··-ı.ect--ı l eı· d ah ~.,, luan:ıD& ıçın ıamar a • DD enay m- auy e _Jn_en • 
nan mtıstemlekeleri geri istediği ya- nan altı vapur Almanyad ui Krup 
Zllmaktadır. General, nüfus kes&fe- tezglhlarmda yapılmağa başlanmış • 
tinden, iptidai madde ekaikllğinden tır. Dk vapur bir buçuk ECnede ve di
w mu.temlekeaiz kaldıkça ikinci ma ferleri de birer ay faada ile iki sene 
devletlerden addedilmesinden dolayı sonunda tamamen teelim edilmi§ ola
o müstemlekelerin Almanyaya iadesi caklardır. 

=ğinl mableeinde anlat- On milyon liralık tahsisatın geri 

kalan bamile ISID&rlanacak diğer va
Kra 1 Edvard Yunanis- parlar ıçtn de btiyllk bir lngiıiz şan. 

Bebobiada bu 8&bah ikide tekrar 
tllteıt muharebeıli bat1ımıtt:ır. Maliye memurları arumda Nafia V eklleti miiınak•lit 

retini çofaltmak kararındadır. Fakat 
askerlik mUddetlnl uzatmak tarafta-

tana tefekkür etti tiyeel mllmeuillerile Iktısat veklletl 
Atin&, 4 (A.A.) - lnglltere elçisi, arumda müzakereler cereyan etmek-

..::;· harap olan Alkazarda yetr- tufiye yapdacak 
Olan Miler htl.kimet topçula -

tıı.ıa liddetll bomb&rdrmenma rağ • Ankara, 4 <Huawd muhabirimiz 
~ mub.vanette devam ediyorlar 
~ bir halde bulunan uiler bir~ bildiriyor) - Maliye Veklletinde 
~ clhıdenberi atee etmiyoclar. On- defterdar, malmtldtlrtı ve diğer ma

~ t>Jr huruç hare1ı:eti J&Pmala.rm- liye memurlarmm sicilleri tetkik e
~ korkan hüametçiler Alkazarm !"t.Uu çıJat yerlerini ve kapılarım dilmektedir. Bu tetkikat neticealıı-
~tıyorlar ve buralarmı mitral- de tasfiyeye tutulacak memurlar 

e tutuyorlar. teebit edilecektir. 

daireai reialiii n değillerdir. YU11ani8tabda ı&'dtttO htllllll lrabul- t.edir. 

Ankara, 4: (Tan) - lstifa eden Na Hazerl ordunun 100 binden 2M. bi- den clolayı fDliltere Kralı Sekiabıci Bu partide Denizyollarmm Karade 
fia Vekilett mUnakallt .:ıı- 1--ı reiai ne l'Tkanlacağı muha'-'- k ·b·dir &hardın teeekklrttntl Bapkan Jııle- Diz ve bari,. .......... , ... 'M.. t 
Rifatm yerine muhabere :"~e ~ hududn .. ,daJd büayU'ILak , ... ~ .... ~--· talren bildlrmiftlr. lngittere elçili."ği, ııı 1"'8- ı"r" yap ıraca-. . ~ ... wu__ Ingiltere Kraltnm Yunıııiatanı zıya- ğı il~ büyük poeta vapunı ile Akay; 
müpvirl Kadri tayin oluuuilluttur. lar civarında yeni kıolalar yaptmla- teti mUnuebetiyle Majeste Krala idareainin iki ve lzmir körfez itletme 

cııktır. çektiği hararetli telgraftan dol&yı iz- sinin de iki vapuru vardır. 
Denivollan i"faat atelyeai (Tan_ Hatırlardadır ki mı bet ci teşkilatı bqkamua da &.):rica te- Deııizyollan idarem, yeni vapurla. 
DenizyolJarı idareeinin Tophanede- gUn kadar lince de Almanya ordu,,unu eekkür et.mittir. Ingiltere Kralı, Ytı- rm iıışasma kadar sulanmada seyıil 

._ 8ar.eıon açıklarında demirli bulu
ı..~}1ruguay adlı gemide toplanan 
~ divamharbf ild topçu zabi
~ bir miralayı ft i1ı:i binbqıyl ida
~ ..... ~kfbn etmlftir. Eeki lspauyol 

ki inpat atelyeei ~. duble etmifff.) nan izcilifbıe mUftffak!JeUer temeD- seferi eldeki veaaiUe temin için bir • 
nietmektedir. k ı- enid ---:;=:-----::----::-::-------------------------====- ço vapur1an y en tamir etmefe 

R ~ f!l l :15I,J 1 karar vermiftir. 

t. ~ Alauo dUn ab&h Madrit
-~ disilmiftir. Hayvanla

rın ,süt 
• • 

venmı .. AIDlu1* bir b,tw .-.1 
.at ftl'la YWtlll - ldlodar. 

• 
1'lıld7e .... alan ...... bay

vw bol bir lllflllleketth'. ll'abt 
~ ........... .ut 
aalktan el••ft'ı ..._pim 11M 
bet.le ..m. 

.. ,........---- ....... 
kat ..,... h!imeı • ft ..... 

......... blbnedltl•Wlr • ...,_... 
vnnaan ebut1er1n1 l9lala eder, 
aaJan. beJrmeemr ijna1nek )Is 

te •tlt verimini arttırahlllrk. 

Bir l&Ddal devrildi 
Anadolu KltlbUne mensup bet gen 

cin bindiği sandal, dün sabah Sa • 
rayburnu açıklarında akıntıya kapı

larak devrilmiJtir. Gençler, civar -
dan geçen liman motörtı tarafmdan 

~ardır. 

Bir kuduz vak'uı 
Konyanm Tömek kamı .mnda bir 

kuduz vakaaı olmlJltur. S!zma k6yü

ne gelen flg kişiye aaldJrımt ve Kez
ban isminde bir kadım yaralamışta 
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No. SG Yazan : Ziya Şakir 

Bu kıpkızıl caniler, cürümlerini 
kamilen itiraftan çekinmemişlerdi 
Amasyada Necati beyin riyasetin

deki istiklal mahkemesi, derhal bu 
canavarların muhakemesine giriş • 
mişti. Mahkeme, şimdiki Halkevi bi
nasında teşekkül etmiş: h1::r zaman 
ve her yerde olduğu gibi, alenen ce
reyan eylemişti. 

Bu kıpkızıl caniler, cürümlerini 
kamilen itiraftan çekinmemi~lerdi. 

<Halife ordusu kumandam postacı 
.Nazım) kendisini iğfal ve teşvik e
denleri birer birer saydıktan sonra, 
bıı kanlı macerada l:mı.nbul mefse -
det şebekesinin oynadrğı foci rolleri 
tamamiyle izah eylem1§ti. Bunun ü • 
zerine de, mahkeme tarafından, en 
tabii olan hüküm verilmişti. 

Bunca masumun felaketine sebep 
olan hadiselerden derin bir teessür 
içinde bulunan halk, sabırsrzlıkla bu 
hUkmiln icrasını beklemektelerdi. Ve 
işte o sırada, cidden ibrete şayan 

bir vak'a cereyan etmişti. 
Şehrin Sel Ağzı denilen yerine, 

dört darağacı dikilmişti ve bu dört 
cani, bu siyaset mey<l:ınına getiril • 
mişti. 

Gürbüz, iri vücutlu, arkasında 

masum Türk kanlarıyla mülemma sa 
rı meşin bir ceket bulunan (Sarı 

Pavli), birinci' darağacrnda ipe çekil
mişti. 

ikinci darağacının altına, (Zileli 
Hafız Ali) sevkedilmişti. il'akat bu 
adam o anda boynunu bilkmtiş: 

- Allah rızası için, bir dakika du
run .. Sizden bir ricam var... Beni 
haklı olarak asıyorsunuz. Buna, hiç 
diyecek yok. Faka.t; benden evvel. şu 
postacı Nazımı asın da, gözlerimle 
göreyim. 

Demişti... Ve sonra, bun1m sebebi 
hakkında sorulan suale şıı cevabı 
vermişti: 

- Efendim!. .. Bu i~e, hep beraber 
girdik. Daha ilk günden itibaren d~, 
birçok felaketlere sebebiyet verdik. 
'G c:üncti gUn, kalbime bir nedamet 
geldi. Postacı Nazıma bu işten vaz· 
geçelim, dedim. Fakat o, 1srar etti. 
Beni tekrar bu işe sUrükl .,di. O za
man Nazıma; bugün uğradığımız şu 
acı akıbeti hatırlattım. Benim bu 
sözlerime, kahkaha !arla cevap verdi.. 
Nazım, bir gün gelir, hen dt: senin 
haline gülerim, dedim. Buna ayni 
suretle mukabele etti... tşte şimdi, 

gülmek sırası, bana geMi. Rica ede
rim, evvela şu herifi asın da, ahdim 
yerine gelsin. 

Dedi. 

Zileli Hafız Alinin hu samimi ri
cası, reddedilmedi. Halife oriusu ku
mandanı, darağacının altına geıiril

di. Küçük bir masanın üstüne çıka
rılarak boynuna ip geçirildi. !şte o 
zaman; evveli bir kahkaha, ve son
ra da şu sözler yükseldi . 

- Nasıl, Naıım.. Sözüm çıktı 
mı? .. 

Halife ordusu kumandanı, belki 
buna bir cevap verecekti. Pakat a -
ya.klarmın altındaki masa çekilmiş; 
vücudu bir anda uzayıvermişti. 

Tokat köyltilerine dünyayı zindan 
eden' (Küçük) e gelince; ele avuca 
sığmryan bu şaki daha siyaset mey
danına getirilirken, bitkin bir hale 
gelmişti, Hele Selağzı köprü'3ünü ge
çerken dizleri bükülüvermiş; dara ı 

ğacının altına yarı mefluç bir halde 
getirilmişti... Hafız Ali, hakikaten 
hayrete şayan bir metanetle can ver 
dikten sonra; bu kudurmuş canavar 
da, ipe çekilmişti. 

* Yurt ve millet ihanetinin en ta.bit 
neticesini gösteren bu feci sahne; 
burada hitama ermişti. 

Fakat burada birer birer ipe çe -
kilen bu canilerden daha cani ve ca
navar ruha malik olan (İstanbul fe
sat şebekesi )daha hala insafa gel
memişlerdi. Bunlar; Zile ve Yozgat 
isyanlarının muvaifakıyetsizlikle ne
ticeleneceğini hisseder etmez, (Af
yon Karahisar) mıntaka~rnda da 
Çopur Musa isminde bir şerir elde ı 

etmişler; burada korkunç bir 'Yolkan 
yaratmak istemişlerdi. 

basarak ilk melA.netinin mahiyetini 
göstermişti. 

Fakat; bir anda yetiqen aaker kuv
vetlerine mukavemet ~cknııyerek, 

derhal Yunan cephesine firar etmiş, 

işte bu hadise de; padışah ve halife
nin ve onun riyaset ettiği ihanet şe
bekesinin; mana, mak:.at ve mahiye
tine bir mi~al daha ilave etmışti. 

:(. 

Bu hadiseler. (Büyük inkllapçı -
Mustafa Kemal paşa ı nın orduda 
yapmak istediği ıslahat ve tertibatı 
sektedar. etmekteydi.. Bir taraftan, 
Yunan ordusu dah3: ileri hareketlere 
devam edebilmek için büyük mikyas
ta hazırlıklara girişmişti. Diğer ta
raftan da. Yunan ord'..lsunım bir an 
evvel Anka.raya girmesini temine 
çalışan - padişah ve ha life ile -
onun fesat şebekesi; hiç durmadan, 
hiç dinlenmeden, mütemadiyP.n is
yanlar ve ihtilaller tertip ~ttirmc:kte
lerdi. 

Netekim; (Bolu - Düzc<:ı) (Zile -
Yozgat), (Konya - Çivril) isyan ve 
ihtilalleri bastırxlmıya başhr başla
maz; şimdi de, (Kilrt isyanları) baş
göstermişti. 

Bu isyanın fesat kaynağı da gene 
tstanbuldan kaynıyor; ve muhtelif 
mecralara ayrılıyordu. 

Isyanm mürettip ve idarecileri; 
muhtelif hırs ve menfaatler peşinde 
koşan bir güruhtan mürek1•cpti. Fa
kat bunların en başında vı:ı ilk plan
da görülen iki mühim şah;iyet , ·ar
dı ki ; o da başlıca şu iki şahıstan i
baretti: 

1 - Büyük babasının bir (erme
ni) olduğu. patrikhanede resmen ka
yıtlı bulunduğu halde, kendisinin 
(Kürt) ve (Arnavut) kanm1an gel
diğini iddia eden; (Sadrazam, Damat 
Ferit Paşa) ... 

2 - Diğer taraftan (Arap) nesli
mı mensup olan (peygamber) in to -
nmu olduğunu iddia eden, diğer ta -
raftan da Kiirdistanın en C'Ski asil
zadesi sıfatiyle hareket ettiğini söy· 
liyen; <Osmanlı lmp .... rat.o.-hğ .... A -

yan meclisi azasından, Seyit Aqpül
kadir efendi) ... 

Asıl şayanı hayret olan bir şey 

vanıa, o da; iki çürü le kavak ağacı
na benziyen bu iki kof şahsiyetin o
muzlarına dayanan (Pıdi§ıh \iah . 
dettin) di. 

Padişah Vahdcttinin irtikap ettiği 
cinayetlerin en büyliklerinden biri 
de; (Müstakil bir Kürdistan) teşkil 
etmek ve onun başına ~eçerek evvela 
saltanR.tı ve sonra da hilafetini ilan 
eylemek için var kuvvetiyle ç.ı lışan 

(Seyit Abdülkadir) e karşı göster· 
diği müsamaha idi. 
Osmanlı ceza kıtn•ınu:\da snr:h 

madr.lcler bulunuyor: bu maddeler; 
(Mt-mleketin bir kısmını her ne su
retle olursa olsun ayırcnıya tesebbiis 
edecek işlere girişenl~rin) (idam) 
cez~siyle tecziye edileceklf~rini ihti -
va ediyordu. 

[Arkası var 1 

Teşekkür 
Çok mühim bir ameliyatı muvaf

fakiyetle yaparak ablamın hayatını 
kurtaran ve bizi bugünkü sevinci
mize kavuşturan profesör Tevfik 
Remziye teşekkürlerimizi borç bili -
riı.-Fen fakültesinde 1380 Mehmet 

Beşiktaş nüfus memurluğundan 

aldığım nüfus tezkeremi kaybettim 
yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Mehmet oğlu Naci 328 

TAN 
tı.BONE VE iLAN ŞARTLAR• 

tlıı aylık , • • • • • •••• 8 .. • • • • 
1 "1hlı • • 

Türkiye 
lcin 

1 50 
4-
7 50 

14 -

Drşan 
için 

8-
14 -
28 -

Olo için Tilncılık Şirketlerine miı 
racaaı edilmelidir. 

KUclllr i1lnlar dotrudan dofruya 
•daremizce almabllir. 

Küçük IJlnlarm S 11trrhlı bir 
defalık 30 lnıru,tur. S aatırdan fu 
lası icin ntır basma S kuru$ almn 
Bir defııdan fıızl;ı için vekfind:ır 
3 10 kuru, ındirilir 
r.ünü ~!'!cmi• rıiich<ll:ır ~ kunJ,tUT 

Çopur Musa; o muhitin eski şerir
Ierinden olduğu için, başına çarça -
buk bir haşarat sürüsü biriktirmiş: 

o mmtakada bulunan a::ıkerlc.d fira
ra ve kıt'aları inhilale teşvik ve seY
kedece · • ' · . .... tte, propagandalara ı 
girişmiştı. Ve sonra da, (Çivril) i llıııı..-ıııiiııııoıı1 

__________ ,. 

T A N 
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Ealkan peyniri lf8> R ·
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Balkan festivali her defasında bi- 1 (g) ~ 
ze sevgi ve dostluk duyguları ile - -- -· -~--1 
birlikte güzel güzel dans manzarala- Briç meselesi 
rı getiriyor. Dansların - açık ha
vada olmak şartiyle - sağlık bakı -
mmdan faydalarını birkaç defa yaz
mıştım. Zaten, kız ve erk~k bütün 
gençler dansın, sadece faydala.rmı 

bilmek değil, bir ihtiya.ç olduğunu 

şiddetle hissettiklerinden bir;:oğu ö
ğüde hacet bırakmadan - yahut çal 
gı bile çalınmadan - o:ı,'llamıya kal
k!yorlar. Onun için Balkar. festivali
nin şimdi getirdiği duyguları bir ta
rafa bırakarak eski hatıraları yok
hyacağım. 

Eskiden önümUzde Balkan sözü 
söylenince, yahut bir gaz~tecfo Bal
kan kelimesini okuyunca hatırımıza 
bir taraftan milletler arasında nef
ret, çekişme. kavga, şimendifcrle · 
rin yoldan çıkmaları, komitecilerin 
dağa adam kaldırmaları gözümüzün 
önüne, bir taraftan da o güzel Bal
kan peyniri hatırımıza gelirdi. Gö
zümüzün önüne gelen o çirkin duy
gular ve manzaralar şimdi hep dost
luk duygularına dönmüş olrlukların
dan artık onları unutnıak lazımdır. 

Fakat Balkanın nefis ka',?lcaval ve 
kaşar peynirlerini unutmak hiç doğ
ru olmaz. Balkan milletlerini biribi
rine bağlamak için başka hiçbir se
bep olmasa bile, Balkan peyniri on
ları birleştirmeye başlıhaı;m:ı bir se
bep olabilir. Çünkü Dal'< m millet
lerinin hepsi Balkanların kaşar pey
nirini severler ve sık sık ararlar. 
Rus komşularımız bile, ötcdcnberi 
Balkan milletlerini pek çok sevdik -
!erinden, Balkanın kaşar peynirine 
Kaçkaval adını vererek, sofr'llarında 
kendilerinin milli havynrlarmm ya -
nında ona önemli bir meı:kı verir -
!er. 

Zaten gerek kaşkaval olsun, ge
rek kaşar olsun Balkan peynirine 
gösterilen bu rağbet hiç te haks.ız 
değildir. 

Balkan peyı1iri, iyi cinsiı1den yağ
lıca olursa, insn{'l gıdasmın iki çeşi
dini, albüminlc yağı temin etler. Ona 
insan Balkanlarda hiç te nadir olmı
yan karpuzu yahut üzümü katarsa 
Uç turlu gıaasının her c;eşidini ~ 

olur. 

Besleme bakımından, Balkan pey· 
niri etten daha kuvvetli bir gıdadır. 
Çünkü etteki albilmin Balkan peyni
rindeki albüminin yarısı, etteki y;:ığ 

ise Balkan peynirindeki yıığın onda 
biri kadardır. 

+A.6.5".4.3.2. 
•o.g.s.4.~ ·-

+9.8.7 D 
• R.10 ·2 w E 
+ A·DV.lo.9 
+ s: 1 s 

+ 'Q.D.V.IO ·-• ı.1.6.S 

+ R D.v.ıo.9 
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Müzayede neticesinde (S) 6 kir ta 
ahh~etmiş ve (W) kontra di•erek 
karo tR) si ile oywıa başlamış.ır. !
ki tarafın kağıllarını görmiyeı (S) 
nasıl oynimalrdır? 

[Bu el bir müsa.bakada omanmış
tır. Üç oyuncuda da birer iikan bıı· 
lunma.sı bir mesele tertibi maksadile 
yapılmamıştır.] 

Bu meselenin halli 8 E~ıw sayımız
da çıkacaktır. 

3 Eylıil sayımızc1a çıkan 
meselenin halli 

+ ıo.s6.~.:5 
-?• A . S-.4 

D 
4t A. R.D.V.\O 1.2. 

.A.ıo.~ . -
+v.~.~ 

Contract oynanıyor. İki taraf ta 
tehlikeli mıntakada - vulnerable --
müzayede şöyle olmuştur: 

W N E S 
1 karo pas pas 2 karo 
pas 2 kozsuz pas 3 pik 
pas 5 pik pas 6 pik 

(W) oyuna kato (R) si ile başlar. 
(S) küçük şlem yapmıya nasıl mu
vaffak olabilir? 

0YUQ 
(S) in elinac sağlam 11 leve var. 

İlk olarak müzayedeyi acan ( W) nıı1 
elinde hiç olmazsa (A) ve (R) den 
başlamak üzere 6 karo ile trefl (R) 
si bulunmak la7.lm gelir. Bu hesaba 
göre halledilmesi lazım gelen müşkül 
şudur: 

(W) yı sıkıştırıp 11 nci levcde ya 
sağlam knrosunu atmaya ve yahut 
trelf (R) sini tek bırakmaya mecbur 

F a,dalı adresler ve 
tt\ef on numaralan 

ltfaiy tclefonl~ 

lstnbul lttaıycsı 
Kılıkby İtlaiycai 
Vo;ilköıı Bakırkciy BilyUkdere 

24222 
60020 

fakiidar Itfaıyesi 50625 
rcvnP."lu itfaiycsı 44644 
Biivük.ıda Hevbefi Burga.ı. Kmah mır 

t.kalan tein tclefoıı eantralmdalc memura 
::ınl!'m rlemeı.. klifiıtir 

flaıo,tane telefnnlan 

':erarhpaşa tıastanesı 21693 
GnrPba hactanesı Y enibahce 23017 
Ha~eki kadınlar ha!ltanesı 24553 
Zeynep Kamil hast::ınesı Üsküdar 60179 
Kuduı ha~tant"sı Çapa 22142 
Beyoğlu Zükih ha!ltanest 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Havdıırpaşa Nümune hastanesi 60107 
Etfal ha!!tanesi Sisli 42426 
Bııkı~kfrv il.kıl tııı<1t;ın .. !1i \6.60 

Çabuk sıhhi :rnrdım teşkiliitı 

Bu numaradao ımdat otomo 
bili istenir 

Müracaat yerleri 

44993 

Deniı yollan aı:entesl Telefon 423152 
Akay CKadıkôy iskelesi) 43732 
Sark Demıryollıırı Sirkeci 23079 
Devi~ "'emiryollan Haydarl)a$a 42145 

* 
• Halk Opereti: Büyükad3 lekele Tiyat

rosunda bu akşam 21.45 de (Halime). 
Yarın akşam Suadiye Plaj Tiyatrosun
da (Halime) 

Hava Kurumu müıamereai 
Bu akşam Üsküdar Hava kurumu 

menfaatine Kızkulesi parkında güzel 
ve eğlenceli bir müsamere verilecek
tir. Bu müsA.mere sa.baha kada.r bü -
yük bir neşe içinde devam edecektir. 

etmektir. Böyle bir vaziyet husule 
getirebilmek için (S) bir leve vere
rek ilk karonun ilstüne elinden bir 
trefl atar. Ondan sonra ikinci karo-
yu keser ve müteakıben körlerini oy
namaya başlayıp elindeki üçüncü kö
rü yerden keser. Müteakıben beş de
fa koz oynar. 11 inci !eve de şöyle bir 
vaziyet husule gelir: 

··+o 
+ R. ~ 

·· -• + 

\w·: El 
• a. ··-+ D 7 

(S) 12 inci leve de ko:ı: L:.l) tisini oy 
nar. (W) ya karoyu atarak yerdeki 
(10) lu sağ'' .... -:1ak veyahut ta t-refl 
(R) sini tek ı::ıırakarak (S) e son iki 
trefli yaptırmak mecburiyetindedir. 

5 - 9 - 936 -
1936/'7 Yeni Fılrnleri 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarında bu sene 

göreceğiniz tiıimler 
Her sene memleketimize de.iına eıı 

iyi filmleri getirmekle şöhret kaz~· 
nan !PEKÇİ KARDEŞL:ıJR şirketı· 
nin bu sone İPEK ve MELEK sine· 
malarmda hangi filmleri getirecekle-
ri memleketimizin bütün sinema ıue· 
raklılarını yakından alakadar edell 
bir meseledir. 

Sinema sezonunun başladığı bU 
günlerde okuyucularımıza bunu bir 
an evvel haber verebilmek için dün· 
bir muharririmizi İPEK ve MELE~ 
sinemaları müdürlüğüne gönderdik. 

1PEKÇ! KARDEŞLER her seı:e 
olduğu gibi bu sene de Amerikarı.Jll 
en kuvvetli iki bliyük film şirketi o
lan PARAMOUNT ve METRO 
GOLDV1N MA YER filmlerini teınill 
etmişlerdir. 

METRO şirketinin bu sene görece-
ğimiz en büyük filmleri şunlardır: 
Geçen sene Mariyetta filminde görüP 
alkışladığımız Jeannette Mac Donald 
Nelson Eddy çiftinin Rose Marie ve 
Aşkın Uyanışı isimli iki büyük filıtli. 
Norma Shearer'in meşhur Romeo ,,e 
Juliette, Greta Garbo'nun yarattığı 
La Dam o Kamelya, Jeanette Mac 
Donald'ın Clark Gable ile beraber çe-
virdiği San Fransisko, hakiki Tar• 
zan filmlerinin yaratıcısı olan Jobil• 
ny Veissmilller'in Tarzarı kaçıyor, 
Eskimo filmini yapan Mala ve Lo
tus'un çevirdikleri !nci Avcdan, ıne§• 
hur komik Lorel - Hardy Hindistan• 
da filmi, Ronald Kolman'm baş ro!il• 
nü oynadığı' Fransa İhtila.J.i, Eleonot 
Powell'in Dans İçin Yaratılmış ve 
Broadvey Melody 1937, Clark Gable' 
in Korsanlar gemisi. 

Paramount şirketinin bu sene bil• 
hassa memleketimizi alakadar edell 
en büyUk filmi Ehlisalip muharebe
leri şaheseridir. Marlene Dietrich'i?, 
Gary Cooper ile beraber çevirdiği 
Sevişmek Arzusu, Harrold Lloyd'utl 
Boksör Sütçü, Silvia Sidney'in K~ 
nundan kaçılmaz, Gary Cooper'in A'JJ 
Harding ile bera.'ber çevirdiği Aşıt 
rüyası, Charles Boyer'nin Cludette 
Colbert ile beraber yaptığı Doktor 
Monet filmi Paramount şirketinin bıJ 
sene görebileceğimiz en büyük filt11' 
teridir. 

Bunlardan başka Avrupa, yani 
yüzlerce J:I ranı:ıız v~ ~......... ..,.,_,_,..; 

arasından seçilen filmler şunlardır: 
Benjamino Giggli'nin en son çevir• 

diği A ve Maria, mesşhur rejisör vil· 
ly Forst'un Mazurka, Ah şu kadın ' 
lar ve Burg tiyatrosu filmleri; meŞ· 
hur Harp filmini yaratan Farkaş·ıtı 
Danielle Darrieux ve Adolf Vohlbrilj{ 
ile hazırlamakta olduğu Port Arthtl( 

Hazım cihetine gelince Balkan 
peyniri hem kolay hazmedilir, hem 
de daha önce yenilmiş olan yemekle
ri hazmettirir. Bundan dolayıdır ki, 
işlerini bilen zevk adanıl.=ı.rı peyniri , ..... ,, Kahramanları: Tamara Hacı Murıı: 

alkan F estı·vaı·ı . dm kızı, Hind Mezarı, Mihracerıill 
•••lllııı: kaplanı, Jean Kiepuranm Geceıe:, 

yemekten sonra yerler. 

lçinde şeker olmamasn~dan dola
yı Balkan peyniri, sayıları hiç azal
mıyan şekerli hastalar için, az mik
tarda çok besliyen bir gıda olur. 

Balkan peyniri biraz inkıbaz ve . 
rir .. Bu da b::ırsakları bozıık olanlar 
için büyük bir iyilik rlcmek'.ir. Bar
sakları bozuk olmıy::ınlnr için bu 
cihet bir iyilik sayılamazsa da, o 
kadarcık kusur kadı kızında bile bu
lunur. O küçük kusum da, Balkan 
peyniri bu mevsimde kavunla birlik
te yerseniz pek kolay iza ıe etmiş, 

hem de lezzetli bir yemek yemis o -
lursunuz. 

LOKJ\IAN HEIUl\I 

Teşekkür 
Evvelki gün mezarına gqmdürülen 

kıymetli zevcim Beyoğlu 2 No. lı ka
zanç komisyonu reisi merhum Cemal 
Akman'ın cenazesinin Üsküdara nak
li için Şirketi Hayriye vapurlarından 
büyük bir tanesini tahsis alicenaplı

ğında bulunan pek sayın Bay Nec
mettin Molla'ya ve teşyiinde veya ta-

1 ziyette bulunup bu lı1tufları bana bil
i yük tesliyet bahşolan merhumun bü
tün sayın arkadaşlarına ve sevenle
rine ayrı ayrı teşekküre imkan bula
madığımdan gazetenizle bu teşekkü
rümü kendilerine sunarım. 

Merhumun zevcesi ••• 

Öğretmen aramyor 
Şehrimizin özel ilk okullarından 

ı birinde, yeniden açılacak sınıflarda 
çalışmak istiyen, muallim mektebi 
mezunlarının dilek ve şartlarını. 

tercümeihal ve adreslerile birlikte 
(İstanbul 629) posta kutusuna yaz
maları. 

Bu aksam saat 21 de Taksim Stadında 
Balkon 've iskemle 100, tribün 50 kuruş. 

Yarın gündüz saat 15 te: HALK GÜN Ü 

T AK •. Jl\~ STADINDA 
Balkon ve iskemle 7 5, tribün 50, dühuliye 25 kuruş. 

DİKKAT: Bu temsil için davetiyeler muteber değildir. 
Yarın akşam saat 21 de 

Taksim bahçes!nde 
büyük veda müsameresı 

ön sıralar 200, arka s1raJar 100 kuruş. 

StNEMACILIKTA BiR SOR'AT REKORU! . 41 

S. M. iNGil TERE KRALI 
ÇANAKKALEDE ve lST ANBULDA 

Çan~kkalede Mehmetçik abidesini ve İngiliz mezarlığını ziya
reti, t&taubuiu teşrifleri - Atatürk tarafından kartdanması 

DON AKŞAMDANBERİ 
iPEK ve MELEK Sinemalarmda 

Büyük muvaffakıyetle gösteriliyor. 
D!KKAT: Bu filmi göstermek isti yen sinema müdürlerinin 

iPEKFİLM'e telgrafla müracaat etmeleri rica olunur. .. • 

Zonguldak 
kan lığından: 

Amele Birliği Baş-

31-8-936 da ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çıka -
rılmrş olan Zonguldaktaki Amele Birliği hastanesinin al
tı bin lira muhammen bedelli "Hasta, yemek ve çamaşır 
asansörleri tesisatına talip çıkmadığından 14-9-936 Pa
zartesi günü saat on altıda ihalesi yapılmak üzere 4-9-936 
tarihin<len itibaren on gun müddetle ten1dit edil
diği ilan olunur. ( 1O11) 

sevişmek içindir filmi, Türkçe sözlil 

Meçhul Asker ve Şeyhin kızı filmleri1 

Pola Negrinin Moskova - Şangh:ıi 
şaheseri hep bu sene göreceğimiz bii' 
yük filmlerdendir. 

Halkımızın sevgilisi Martha mg· 
gerth'in bu sene üç filmini göreceğiz: 
Blilbüller öterken, Parisli Şantöz 'l6 

Gönill Dedikoduları, Charles BoyeJ'' 

nin Amerikada yaptığı iki filminded 
ti maada her sene Fransada çevirdi11 

yegane film de İpekçi kardeşler tarır 
fından satmalmmıştır. Bu filıni! 
muvakkat ismi Gizli Emellerdir. 

Bu kadar güzel filmleri nasıl g1W 
tereceklerini sorduğumuz İpek va 
Melek müdürlerinin verdikleri cevsP 
şu oldu: 

- Her hafta gUzel filin, ve bet 
hafta biribirinden güzel film. 

İstanbul Altıncı !cra Memurluğull' 
dan: 

Bir borc:;tan dolayı mahcuz ve pe.· 

raya çevrilmesine karar verilen (!J) 

parçadan ibaret hurda ve muhtacl 

tamir tabakhaneye ait makinele~ 
7-9-936 pazartesi günü sabah sall 
9dan 10 a kadar Yedikule dışuıd~ 
Kazlıçcşmede Afif efendi sokağı cı· 
varında 13 No. lı Canbezdi deri falr 
rikasmda birinci açık artırması iC~ 
kılınacağından isteklilerin mezicıJ 
gün ve saatte yerinde hazır bulurıe. ' 
cak memuruna müracatlan ilin olıl' 
nur. .J 

~---------------------~-
EC'ZANBDE TEK SA l1 

BAYLARA•1s••1•=-
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~ 

... gazt; e 
rırı 

... t En~n Va!ınan 

l'ln'm h 'cfi: H .. berdıe, ffiki de, 
h~rş ... yde tc. uz, clurüs!, s..ı.mimi 
o rnak, karün cu; ... leai olmaya 

ça ışmakllr. 

-- " 

J Gunun rneS11;::;e er 
-

lngilterenin en büyük sefiri 
lıı.bM] ni>erl araıwzda bulwıan ln

giLz Kralı Sekiwıci Elh ard, lngtıtt ..... 
l'eniıı en bu) ük scfın \e en Üü) uk 
konııs) oııcu;,;u s:ı) ıhr. 

Bu defa Ak.den.iade Japtığı seya -
bat, kral olduktan s;,nra onun ilk 
'e) abat tlir. Bu se)µılıatl hususi lıir 
t.eııezzüh halinde yupuyı t.ercüı et
bliştir. Buna rağmea uğradığı menı
leketıerin hepsinde ;gerek kendi şalı
ll, gerek memJeketi etrafında bti)'Ük 
bir muha.bbet 'e ıe, eccüh topla.ruı.41-
tır. Bu memleketlerle İngilt.eı"eaia 
bıünasebetlerlni '.ku\'Vetlettdlnneye, 
daha dost~a bağlari a bağlamaya yar
dunı Olmllftu.r. iitubuJa lellıJi tle 
'l'iırıdyenln 1nglltnre hakkmdakl sev
il ve al&kuım g4iı&t.emıeye \'e&Üe Q&
bıuştur. Bu se~ Kral Sekizinci 
tel, anı, bilvasıta gene memleketinin 
en b~ük sefirliği l'UifesiDi Y~
tlr. 

• • • 
lstanbulun değişen 
tnanzarası 

Kralın ziya.MI mttnasebetlle !'jehrl
lblz temizlendfı, gtlriiltttden kurtuldu. 
4zlz ve mnhilerem misafirini kµtıu
laınak isti) en bir Türk e\1 maazarası 
aldı. 

Bu mUnasebetle halkmuzm gös -
t'.erdlğl terlıl) e)i takdir etmemek 
bıthnkttn deglidlr. 

TAN, bir Bd defa muhte"'°\ misa
llr:m1z1n şehrimize mütenekkiren. gel. 
dlilnl. yollanla, gideceği yerlerde ra
llatsu edllıaemesi icap ettiğini yaz
lbıştı. 

Dün te1aıf clolaft;dr'. Bleı.lr yerde 
lıdnıama, mlaallrlmlsi nhat.sız ede
tıek bir harekete teudüf etmedik. 
lfatta İngtllz Sef~i ÖDÜIHie 

bOe halk tecessüse kapılıp birikme
llblştı. 

"'S'H..a,.. -.!-----.. . _A, ,,,., wum...-

flıinl Jmtlalamumı blHr" 8ÖZiinü bil
ftll ispat etmiş olduk. 

Buaüa ve yum da bu Yakub n'li
'-firpenrerllğlmbl muhafaza edelim 
\re muhterem misafirimizin buradan 
1)1 fnttbalarla aynlmasını temine ça
Jıeaımı. 

• • • 
l:>emokrat Ktal 

T AN 

• 
Edvard'ın 

• • 
ızıncı 

eliaht iken yazdığı 
biricik makale 

E ski dünyada yaşı -
yan bizler, dünya -: 

run başka herhangi bir ta
rafına seyahat etsek avde
timizde çok müşkül bir va 
ziyet t karşısında kalırız: 
~Ierkes intibalarımızı so
ra~ ve bizler bu sorgulara 
cevap vermek mecburiye
tinde kalırız. Seyahat inti 
balarını yakınlarımıza bi
le anlatmak müşkül iken, 
efkan\lmumiyeye a,rzet -
mek nisbet kabul etmez 
derecede '<iaha nazik, da -
ha zord . Bilhassa be -
nim, intibalarırmn ~oklu
ğu ve tenevvüü dolayısi
le vaziyetim de-ha rni;c:. -

lriildür. 

$ arki Afrikayı hiç bilmi
yenler çoktur. Bu hiç bil

qüyenlerden başka, birÇ?klan da 
vardır ki, o memleketi bil:n 'melde 
beraber orasını vahşi, ahalisinin 
canavar avıyle meşgoıl bir yer oh
rak tahayyül ederler. Liknı avın 
ve sporun nekadar har taraftan 
da olsam, geçeır sene eyliıl iptida
larında şarki Afrika ıw:y.ın.ı.tıııe 
çıktlğım zaman biliyordum ki, o
rada av, yegane me~ı;ale değil, 
muhtelif ve mütenevvi me-ı ~aleler
den birini, hayat mUcadelesinfn 
bir tezahtirünU tefkll ediy~. 

B iliyordum ki Şarki Afrika
ya birçok erkek Vf! kadın 

sert hayat mücadelesinin !"abı o
larak. )"erleaaüıtir. Oratn n tarl
hbn n "'"abıallekeyi ali.·, \da..ı "" 
den bazı mef:aili aı: uıııyordum. 

Sekizinci Kral Etlvartl 
Veliaht iken lngiliz miU
tonlekelerine uzun bir H

yahat yapmıfh. Bu •eyahati 
ananntla Alrilıad'alti inti
balanna tlair bil' makale 
ycu:mlfh. Bu )'GZ1 Kral. EJ
varclın bütan laayahntla yaz
tlığı tele yaulır. Bu •iitun
lartla ba maluıleyi olıuya
calı..nıs. 

• mlltfik defildi. Bazan, beklenme -
dik tahavvUlltı havaiyenin, çalış. 

kan, uimklr, ve namuslu insanla
rın aylarca süren mesailerini, me
şekkatlerini nasıl mahvctti~ini gö
zllınle gördüm. Korkanm ki, bu 
ıene de devam eden kuraklık gene 
birçok vatandaşımızı bedbinire 
sevkedecektlr. 

K olon hayatının ne olduğu
nu blliyorum zannında

yım. Onun içın eminim ki bUtUn 
müşkWata rafmen bu ı:ahı;aman 

hayat pehllvanlan kahrımanca 
göğüs geriyorlar. Kolonlanmızm 
hepsini binnetice nikbin, miistem
lekelerinin istikbali hakkında ü
mitli buldum. 

Seyahatimin devamı mUdictince 
yerlilerin, en iptidai şerait tahtın
da lruJUbeler içinde yaşadtklarmı 

ıörmek fıraatım da buldum. Köy. 
lerini de dyaret ettim. Sa .Majelte 
Kral Hazretlerine kar4ı bealedikle
ri hürmete şahit oldum. Ayni za
manda yerlilere karşı gerek kolon
ların ePrPkOO hült\imot mAkAmAtl

mn .-.ct.r~~ 
yer1Ilen-munt ve medemyete ha-
dim işlere alıştırmıya. çalıştıkları
na da şahit oldum. Hilkiımetin te
sis ettiği mektep, lise gibi muhte
lif müesseseler bende müstesna bir 
tesir yaptı. Lakin Holonlann te
eebbüsü şahıi zihniyeti de atıl kal-
mıyor. Yerlilere ziraatin esrarını 
yeni ziraat metotlarını öğretmek 

hususundaki gayretlerini tabasaüs 
ile, heyecanla takip etmemeK 
mümkün mUdUr? Böylece bir daha 
tesbit ettim ki yerliler için en iyi 
mualliml""' ~ ~" h:- __ .. '· ' .,hr-
dır. 

lumanın benoe hiçbir cazibE>si 
yoktur. 

aamafih bu iki ,Unlük av M partlal eanHmda ulan, 
ru, Rlılrıocer09 ve vahfl bota av
larken hay&tmam en büytık zevJı
lerlnden birini tattıtmu itlaf e
dersem hot görW.un. Vahfl hay
V'&l\J,arm avı, tehlikelerle dolu ve 
hatin bir uvll: ile metbu bir nw. 

radır. Bö)'le bir av, bize, ilk llokın 
lamı karfdaltlklan teraiti )-akın
dan hatırlatır. l&Pbema. mu11m ve 
tehllkecıa bl\Mber bir ruı &dttr
mek, inam _....... ed'9ll bir hl
dllledir. Llkba bir tilin dteJerl de 
culbemine d mub.Vemet edilebi· 
len bir giniımt tefkil etmektedlr. 
Maamaflh itiraf etmeliyim ki, ha
varun müsaadesizliği yüzünden 
yalnız iki gün devam eden bu av 
partili esnumda, talih bana nadi
ren yar olmuflur. 

arkf Afrika Kolonlarmm, 
mt18temlekclerinin atisi 

ha nda çok nikbin old•tklannı 

yukarda kaydetmiştim. En yenı 
mli.c:emlekelerimizden biri oJan 
şarki Afrikanın mesut bir ietikba
lı için en eABlı, teminat ı:udnr ki 
İngiltere lmparatorluğunun diğer 

müstemlekelerde iktisap ettiği çok 

kıymetli tecrilbelerln yeni müs
temlekelerde milşkillitsn tatbik e
dilebilir. Bence, bu kıymetli ıec .. 
rUbeden istifade imkanı, Nevse
land, Kenya, Oupnda, Tanpnıka, 
yı ihtiva eden bu dilber mlistemle

kenin en büyük imtiyazıdır. İngi

Jfz milletine mens•ıı> ın4Uln1Mrın 
... ~llılıtln ~ tetld
lat ve iktısadi faydalanmaamda, 
müstemleke mesailinin hallinde 

iktisap ettikleri kıyrrıetlt tecrilbe

ler, yeni müıtemlekeleri:ı kun•l

masında çok mesut neticeler vere

bilir. İhtiva ettiği memleketlerin 

tenevvüüne rağmen Ingiliz Impa-

ratorluğunu teşkil eden kıt'alar, 

müşterek menafiln "" ilttikbaıin 

biribirine bağladığı bir devlettir 
Şarki Afrikanın idal'e5iyle muvaz
zaf olanlar, ümit edecim ki, mesai
lerinin ve muvaffakıyetlcri ı\n Ce

nubi ve Garbi Afrika.da. Ilindistan
da ve Kanada ve AV'llStralyada ve 
ana vatan olan lngilt.erede yap

yan dostlan, vatandadları tara
fmdan, dikkatle, eempati ile takip 
edildiğini gördükQe cesaret bula
caklar, kendilerinin bu glln maruz 
kaldıkları müşkülitJ o memleket

lerin de vaktiyle, kendi idareleri 

ve hudutları dahilinde iktiham et

mek mecburiyetinde kaldıklarını 
bildikçe Jrudj y,uifelarüıal4..._ &Qa 

laylaştıfmı .lıfuedecekla,.dir. H&.&
sust hayatta olduğu kadar umumt 
hayatta da, arkamızda, icabında 

bizim yardımımıza ko'.7a ·a.k na
muılu insanlann mevc ıdiyetini 
bilmek daima cesaret telkin ede
cek bir amildir. 

Edward Alberf 

5 

1 Tarihi Dedikodu 

Bir mılyon lira 
ıçın bir iilke ve 
Amıral Gambel 
Meşnt\YetlD illaı Sll"alannda ltal-

1 yanın lnsaldo tezgahlan A' erof .... n·h
hsw satıbja ~ıkarmı~lard.ı. Sadra. -
um Makim Pata ao .. ~ MüJp,
,>ia Hilmi ....... • .... , .. ..,. 

l .Uakkı Pa.~ A\erofun Yunanhlar ta
rafıuıflan elıle edikncie .-ı~ıJı pı 

ı .... aJdL bütan kaV\ etmi kıalcJJıi• l ne \ererek A\erofun hınfımı .lan 
ı satmalnnna811H l8hlr ile aniye ct-
tt. Sadı"ımım H~&yU. lfihnl Pa...-;a, 
hu fikre taraftar oklw. Alleak blr 
mİlYGll albft tiranm tıedarikl lmtdı. 

t ~nei maliye he tallltakar, '*' idi. 

1 

se Mart 1825 pızarif'M aksamı it
tihat 'ft Tenkkl erkiın ımse~w n

. mi Pa.581lın ŞişlidelU k~IMI& tıop
j 1andılar. 1Jzıu.il MUB ftlizal~r 3 a• 
pdttı. v~ ışn. hantM ç•eleır VMldl. 
Fakat netk!ede eller k3\'8!4Unllamk 
~ atı.a~t .-rihH. 

Ertesi Mit wabalR aa 'Üçillleii Nl -
81UK"I Tabura A' a5ofY9 mP~ ıiamnt.ıa 

1 Medi§I Meb'••• ÖlliMle fi!ılekttri 

1 
~itftli ~~le!We, ~ mft.l'

ttl'W4 ~rlffe -Olarak ispatı '\'tic9t 
1 etti. sı l\lart kı3 rurH *""lğtml:ı O.ti -
1 
.. Jtareketl zaira ~-

YmtlUllllM' e1 an.dan ~~ 
pauh~ r;llllM ~r; Aftl'Oru. 
eltlft f!4:Ulıfır. Balkuı harhllldc Ollmdt
• ıtftlhlannıa ~11 dtı'bşetli kalkun na
raa A"ftt'<>f oMu. Bir Mllyoa Um 14,'in 
Mr aıu, bir ildl.9 e Mr dmet ~Ui. 

llaDM*I Yedlacl ır..ftJ'd t--.fm -
4ıaa OMaan1I doaumMUU ldaha me
mur edihn.bı olu ~lılclt> inala dm 
AOIİral G~ ''ftel'i bulmala •ira 
lay All ara·~· (1): 

., - ltf etblftl fftıüfeltluırmm ye
diflci ~,J,,."' ffardleri, latan. 
6wle wJfftlelt here Lencl~4'an 
aynldığım sırllllla beni ltıızurla
rma ,,,,,_, blıyıırJ.tar ve 4*'i!er 
lıl: •1T ürlı tlfMallmOaftl lıi.h ve 
imar etınclı iizere ldıınbııla ~Uli
)'Onllnıa. •alllmmnı% olaınt ki. 
Türlı Jonanmım Balari SeliJ"n 
Şarkında Jngili:; Jo11wanaaaımh 
pi1tarıdır. Türk clonanmtUlffa: ln
güiz dQ11aıuruUtndan baflıa. na. 
zarla boMnayım~. 'Fllrlr donarr-

JMll'flNl&tıa lti~er 
lngili• clOftanltlafttta )'af'I mı, 
hizmetleriniz meeabetinıleclir.,, 

Abdurrahman Adil EREN 

Biz kral deyince halktan uzak. ken
di sarayında, yalnız kendi muhiti 
Is.inde yaş.ıyan, halk arasma glnneği 
bir küçüklük sayan bir varlık taeav
~ ederiz. 
~adişahlar bizde bu lntlbu bıru.k

llaı§lardı. Çilııldi onlar halkla alili.a
'1 değ.lldL Halkın dertleri,, tevlnç 
,_e feliketlerl onu ali.kadar etmezdl. 
O )'•lmz halkın pansile :ce\·k ve &&

'-bet içinde yqamayı billnll. 

lşte bu memleketi yakından alaka
dar eden bazı mesailı de biliyor
dum. lşte bu memleketi yakından 
görmek, p.hsi bir fikir edinmek i
çindir ki, kendimi bu seyahat lü
BWnuna ikna ettim. Kolonlanmı
zın tarihi ve meaa.iai, yeni müı

temlekelerimiadeki m~e ııyet pif
tarlığı vazifeleri beni eskidenberi 
çok alakadar, ve onlara karşı 
bana büyük hünnet telkin eder. 
Şarkf Afrika müatemlekemizin in
kipfı ancak 'Ve yalnJz otuz Be!le

denberi, yani henüz benim doğdu. 
ğunı zamanclanberi başladığı düşU. 
nülürse bu yeni memleketi yakm
dan ve bizzat gönnek hususundaki 
tehalUkümün aıebebi kolayca anla
ıılır. Bu beniın intibalarımla, otuz 
sene evvel henüt hiçbir medeniyet 
eseri mevcut değilken buraya yer
leşenlerin intibalan ara9·nda ne 
uim farklar vardır. Evet, otuz se
ne 'tvvelı sahilden Ougındanm kal· 
... ... üerü,.. ük Kolonla
rın intibaları benim tahasailsle
rimden J·irı~q·,. Mk~dl\r farklı i-

Bozuk ve bakımsız bir sokak 

İngiliz Kralı, hele Sekizillcl Ed
~. krallarm en demokratıdır. Hal
IEQa her türlü hayatına kanŞIJ' Te 

4eıtıer1ne ortak olur. Onlarla bera
heı- gtl)er, onlarla beraber eğlenir. 

Bu defald seyahatini mliteneldd -
"'- yapışı da gemlğl yerlerde halkın 
~serbestçe kanpbllmesi i~.... 

• • • 
llraJm halk lll'UDI& DntmMI llak

..... da muht.ellf hlkiyeler vardır. 

di.. • 

S ahillerde yqıy:ınia~ ba
yatı teraitini, merkezi hU

kfimette ve diğer mera.kbdeki ıne
deniyet asarını yakından gördüm. 
itiraf ederim ki bu in-wılann 
meydana getirdikleri eser, pyaru 
hayret ve takdirdir. Bu insanlarm 
hayatı, kolay olmaktan çok uzaktı. 
Bin müşkülatla mücadele dainıi i
di. Tabiat, her vakit müzahir ve 

~ HWduneU Londra civa -
~ ~olunan İngllls amele mahaı
~ekl e•kl ve vbu evleri yık
._,., yerlerlae yeni ve mtUıemmel a
~ yaptmnaktadır. Sekizin
" Eclvard kral oldaktan bir müddet 
~ bu apartmulan ziyarete .:it
ti. Amele evlerinin kapdarou ~la -
~ birer birer ~rl girdi. Amelelerin mu? 
"""ht.ou tetkik etti ve yapılan nok- - Var, dedller. 
~ işaret etti. - O halde bana neye onlan gös-
fJL__~ fabrlkalan ~-·~ zaman iş. t.ennlyorsunuz, dedi ve halkm seya
=-rıe blnat allkadar olar, ~I kız- hat edeblJecett öçünctt mevki kama
~konuşu, oalann ellerlnl sıkar. :raJan birer birer dolaştı. 
llııL..İlıgillzJer Kuln Mary vaparanu de- Muhterem mlsafirlmk ~e 
~ indirdikleri aman kral gemiyi de bu~ ve yann halk al'88ma kan
~~ gitti. Ona hep birinci ve şarafc blzfm hosuslyetlerlmlzl gör
it kaınaralan, mnht~em salonla- ıMk lstfyebfHr. 

lteadirdUer. Artık gemi terkedDe- lo;te, İngiliz Kralını mUletlııln sok 
ta11taa eordu: sevmeeln.ba sebeplerinc1ea biri de hu-

~ Bu vapurda leftBell mevki yok dur. 

M aahaza seyahıtimin yalnm 
tetkika, çalı1may11. mün

huır kalmadığmı, spora da hisse 
ayırdığını yadetmekle bahttyanm. 
Bana mi&afirptll'Verlik gösteren
ler, seyahatimi yelmaaak bir dolq. 

ma geklinden uzaklatmak lttfun -
da da bulundular- lngUWer, dün

yanm her tarafmda. &t k()fUl&nnl
pek severler. Bu hususta Şarki 
Atrikanm Kenya mtlstemh <esinde 
gösterilen allka ve bilgi bende 
çok iyi intibalar bırakmt'f'ır. Ora
daki atlar, bilhassa. .koşu atlan, 
fevkallde iyi atlardır. Böylece bi
rinci derecede at koşular1run zev
kini tatmak fırsatmı buld 1m. Ay
ni zamanda mükemmel golf ta oy
nadım. Daha dofrusu, ben tevka
lide golf oynamadım, ~retlme 
tertip edilen golf partilerini 
fevkallde mükemmel buldum. 
Şarki Afrikada 14 muhtelif golf 
partisi oynamak fırsatını bulduğu
mu kime söyledimse, mütehayyir 
kaldı. Adeta inanamadı.. iki defa 
da vahgl hayvan avına ittink et
tim. ltlraf ederim ki, muwn hay
van avı, av ganimetleri kollekei
yonu toplamak ıneraklısı defiliın ... 
En hUcra orman köşelerine kadar 
koğalanan, takip edilip öldUrillen 
bu masum hayvanlara act naldan 
kendimi menedemem. :Muayyen 
mıntakalara günlerdeuberi kapan
mış, böyle kaçmak çaresinden 
mahrum hayvanların bulunduğu 
yerlerden otomobme geçerek av-

' 

Cankurtaran mahalletıinden iki o-ı den acaba iıtifade eden kaç Istanbul-
kuyucumuz yazıyor : lu vardır? Eğlence yerlerinde mühim 

"- tstanbulun yeniden imar edil- antre bedele ve çok Ustun fiyatlarla 
mekte olan bir köşeai vardır. Burası satılan meşrubat, bizim gibi orta bir 

eski Bizana sarayla.rmm bulunduğu hayat süren memurların eğlenmesine 
mahalledir. Yerin tarihi kıymeti ec- imki.n vermiyor ki ... ,, 

nebileri de Cankurtarana çekmekte - Filhakika ihtikir ma.Jıiyetiııdeld fi 
dlr. yatlann kontroiii, iıiitim lıRaabuiha -

Maalesef mahallenin yol denecek lamı ~ Mltıl'• 1JGI • 
bir geçidi buhınınadrğı gibi geceleyin mmclall lh.!nıw1_...ı8il--., .ıre fJ • 
sokaklan da kapkaranlıktır. Bütün yatıanm •wB""1r ~ mUftfık 
bunlar yetifıniyorm111 gibi, bur apar- olur. Bu, lıem şehırlınin f aydalanmn.
tmıanıarm Ust katlarmdan aşağıya smı, hem de fazla ztyaretçile daha iyi 

döktllen ıu, atılan karpu, kawn ka- bir gelir temin eder. 

buklan, mahalleye cidden tahammUl • 
edilmez bir çirkinlik veriyor. Beledi -
yenin nazarı dikkatini çekmenizi di -
lıeria.,, 

Bir karar hakkmda.. 

Eskişehirde Porsuk kenarında kah 

o~ atlelderlnde haklı- veci Ha.san Katlan yazıyor: 
cluiar. Yalmarta gttnlerde geçlleml _ "- Eskişehrin bir tek mesirelik 
yecek kadar bozuk olan ba sokaklar- yeri vardır: Porsuk deresi kenarı. 
da.tek bir elektrik J&mbuı yoktur. Belediye, bir kararla buradaki kır 
~ da .. a..ı .. ...:ıı..a~ kahvelerinde bulunan radyoların sa-
ran.ya yana llU!Jaer ---- ya. 

pdablllne de beledly~ .,...elerlu ta. at 9 dan sonra çalmalarım menetti. 
allftk eden hasuaataa koatnl edilme- Bu vaziyet, ıahsen zararımı mucip o
si hakb ı......ı •--- k· luyor. Belediye reisinin resen verdiği 

' lll __ anJI -- geoeee 'H l" • 
tir. bu kararm Şehir -.ec :annce de tasdik 

• edil.nıeei ieap etmez ml r.,, 

F eatival eileaoeleri 
İstanbul inhisarlar idııreei ki.tip -

!erinden Şevket imza.aile: 

.. _İstanbul 4-0 gUn 40 &ece eğlen. 
celerini yqıyor. Fakat bu eilenceler• 

Gürültü ile mücadele tali"ttGhımne-
d ahkômına gfJre, her f>t7ediye reisi 

bu hU8usta 1üzumıu görı.l"•ğ7J. tr:dPJir
lert alır. Bu, hem salahiyeti dahilin

de ve hem de vazifesi icabıdır. Şelıir 
llecZiainCen war Glınlll4ttiıf.I laar.et 

yoktuT. Bittabi umuunu • ftt!/1i icfn 

yapı!Gn bir işte tek bir şahJin - ıı a11 
nıevzııu l.ıah~olamaz. 

Bina vergiıindeki o/c 25 tenzilat 

Feneryolunda Os. Argui inaa i
Ja; 

.._ 9SCS JllmdaD bbaa Yer-
IDerl, 1837 nwnaralı Bina Vargısı 
Kanununa ek olarak çıkan 28'10 tıu
maralı kanuna tev!ikan, kat iieşn ş 

iratlardan yüzde 25 tcnzın sureti~ le 
alınacaktır. Halbuki Kadıköy ve ona 
bağlı tahsil şubelerinde 935 bina ver

gisi tenzilltsız alm.mıştır. Biz, fazla 
alman paranın iadesini beklerken 936 
vergisi de ayni .suretle teozilit yapıl

madan tahsil olunmaktadır. Duydu
ğuma göre, Fatih, Sllnyer, Beşiktaş 

kazalarında yUt.de 2a tensil&t yapılı
yor. Muhtelif yerlerdeki bu nurame

le aykınlığmm sebebi nedir! Kanun 
buna müsait midır?,, 

2870 numaralı kunma göre, bapi 
kat'iyet etaüt 1rat1an1aa ytbde Yir
mi bet ._HM yapdmtı11 i~ -~
tfJIMt de bu •namele. ~ 848 tıe
neslnden 982 ydl MD8M lladat talt· 
rir görmiie olaa yerlere aittir. Mt>k
tulJiaaazda yaairğmm J;illi, Ji'atib, Sa
nyer \'e lle§lktq bralartnda ya 1-
rnakta olu tmailit. bmala.rdakl tah 
rfrln evvelce icra edlbnlt balumm
Sllldandır. 
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istanbulda 
s e ra' 

·r ma·!~kat yaptılar 
Atat·· rk kıymet i m ·safiri Tophane rıhtımında ·bizzat 

karşıladı ve se aret konağı a kadar refakat etti 
[Başı 1 incide] dan çıktılar. Bu arada gaz.:>te fotoğ- lccek şey budur!" 

l'al Fahreddin Altay, Hariciye me - rafçıları, sinemacılar, M.tje::;te Edvar Mülakattan sonra 
ltıurlarından Bülent Usaldıgil, Bahri- dm Atatürkle bir arada, resım ve film 
Ye üst sübaylarından Lutfi ve onları !erini çekiyorlardı. Atatürk misafir
lakiben, Atatürkün hem irdcri ~a · 1 Ierini sağma alarak Başyaver Celali 
Yan Makbule ve Bayan Afet, geldıler. karşılarına oturtarak otomooillerine 

A.tatürkün, muhterem mısrfırleri -ı bindiler. Bu, bir arada çıkısı görmek 
tıi, bizzat rıhtrmdan kar ılayacakları için sabahın cok erken saatlerinı:len 
bilindiği için bütün gôzfor, cadde is- ı beri, Tophane caddesi üzerinde bekle 
likametine dikilmiş, onu beldiyordu. en kadın, erkek on binlerce kişi, bü-

Nihayet Atatürk te, s ::ı.t 11 i 4.5 gc 1 yük bir in hmmla muhterem misafiri
~. yanlarında Başvekil lsnıct Inönü, mizin gcçtJceği yollara clizilmişlerdi. 
bahiliye Vekili Şükrü Kaya, Hari~i: j Misafırmız otomobili :ç!.nde görünür 
Ye Vekili Tevfik Rü tli Aras, Mıllı görünmez, iki taraflı bir insan duva
~üdafaa Vekili Kazım Özalp, ve Lon t rı halini alan cadde, ad(!ta yerinden 
dra sefiri Fethi olduğu halde, yolcu oynadı. 
llalonunu şereflendirdiler. BüyUk Şd, Halk derin misafirlik tezahüratı 
tıhtımı dolduran halk tarafından Ya gösteriyor, şapkalarını hava.da salla
§a! Varol! .. sesleri ve alkı larla kar- yarak: 
§ilandı. - Yaııa Kral! Yaşa Atat.ürk! diye 
ilk müjde bağırıyordu. 
-- A..., rt b' lb' Atatürk ve muhtereın misafirimi -A.tatürk, koyu laı.;ıve ır e ıse . . . . 

· 1 d ff b" zın otomobılı Dolmabahqc, Bcşıktaş, 
giyinmişlerdi. Baş a:.m a . ne 1

. ır, Akaretler, Macka, Harbiye, Taksim 

l
§a pka, ayakCümlarında ~~~ ısl-.arpl ınd - ı ve İstiklal caddesini takip ed.,rek tam 
er vardı .. hurreız1mız, sa on a , . . 
ı. . . · · . b 1 k" ~..ı0 1·stı· 12 yı 17 ge~e, Galatasaray arkasın-
~endılerı ıçın azır anan o~tV~ - . . . . . 
,...h k 1 t 1 · ·· F th' e dakı Ingılız sefarethamsıne geldı. 
«1 at edere sme nonu, • e ı, v 
\ı'ekillerle bir müddet husm>i konuş - Her yer kalabalık 
tular. 

Majeste Ingiliz Kralının, yatından 
Son süratle gelen bir motör ilk müj
deyi verdi: 

- Majeste, hareket ediyorlar' .. 
Vakıa, arası çok geGmeden. bayra

ğında, lngiliz kralların:ı mahsus işa
l'eti taşıyan küçük bil' motörün, Nah 
lin yatından ayrıldığı görüldü. 

1'araya çıkış 

Tophaneden itibaren muhterem mi
safirimizin geçtiği yollar, kalabalık
tan adım atılmaz bir halde idi. Baş
tan başa, bütün binalar, hususi mü -
e sescler, lngiliz. Türk bayraklarile 
donanmıştı. Evlerin, apartrmanlarm 
tarasalarında kesil bir imı,m kalaha
lığı vardı. Caddede iki taraflı yığm
ler teşkil eden bu kalabalık, Beyoğ
luna yaklaRıldıkça gitgide artıyor.Ju. 
Başında Salih Kıhçm bulunduğu !s

Sahilleri dolduran halk, içlerind~n tanbul emniyet teşkilatı. muhterem 
ta~an sevinci açığa vurı.ı.rak, hep hır misafirimizin seyahatlerini serbestçe 
ağızdan "Yaşa!,, diye bağırışıyor, ve rahatsız edilmeden yap~bUmeleri 
limandaki bütün vapurlar, başta Ege' için, lüzumlu gördüğü bütO.n tedbir
Olrnak üzere düdük çalarak Kralı se- leı i alını. tı. 
lılmııyorlardı. 

.Aziz misafirimiz, motör, rıhtıma 

~·anasır yana maz kuvve~li Mrı"'Ee-

Vik bir hareketle, kara va ayak bastı
lar: Ve ilk olarak kendilerine doğru 
iıerliyen Türkün büyük kıırtarıcısı 
A.t::ı.turkle elsıkıı3tılar. Atatürk, bü -
~'Ük misafirine, fransızca: 

- Safa geldiniz! Majeste! dedi. 
Kral da, yine fransızca mukabele 

ederek, Atatürke teşekkür etti. 
Bu el sıkışmada, ev sahibi ile mi

~fir; biribirleriyle görüşmekten ne
ltadar memnun olduklarını, guter 
l'liı:Ieri ve sevimli hareketleriyle da
l-ta ilk dakikada belli etmişlerdi. Kim 
be derse desin, iki büyük millLtin 
lllümtaz Şefleri arasında bu telaki, 
asırlık İngiliz - Türk dostluğuna gi
den yolun UstUnde oluyordu. 

~kşıkinsan 
Muhteşem misafirimiz, son derece 

taru giyinm4,ıti. Başında, bir bahri
~eli kasketi, sırtında, koyu gri üze
l'İıle geniş açık çizgili bir kostüm ve 

ayaklarında yazlık podösüed iskar -
llinıer vardı. BoyUnlarına siyah ipek 

~ravat takmışlardı. Dünyanın çok 
§ık insanı olarak tanınan Kral Ed-

~ardın,•bu gündelik kıyafeti içinde 
b lle, dünyanın yalnız en fiık değil, 
~ eI~i en güzel erkeklerinden biri ol-
lıguna inanılabilirdi. ,. 
~ 

rııı \ tiuhterem misafirimiz, şimdiye 
f adar yüzlerce yüzünü gördüğümiız 
~0toğrafilerinin hiçbirine benzemi
- r:ır, parlak, açık sarı saçları, ve 
lı1hhatli çehresi ile en az on yaş da
t a genç görünüyordu. Majeste, rıh-
~ıttı.da kısa bir müddet kaldı. Bu es
~ a.d.a A.tatürk, kıymetli misafirine 
la.~"ekil İsmet İnönü ile Vekilleri 
ı-ef d.irn etti. Kral Edvard da, kendi 
ta akatinde gelen zatları, Atatürlde 
~Ş~rrdı. ' 

zinci Edva.rdla birlikte lngifü; seıa -
ret binasına geldikleri zaman, cad -
dede ve caddenin nf{ızl,ırını dolduran 
bınalarda, en az bir tahminle altı ye
di bin ki i vardı. Bu binlerce insanm 
binlerce a 'zı, hep l>irdcn ac1lmış, 
"Ya§a ! " diye haykırıyor. all:ışların 
arkası bir türlü gelmiyordu. 

Atatürk, misafirini, scflt'ethane bi 
qasma kadar götürdiller ve orada yir 
mi dakika kadar, misafirile birlikte 
kaldıktan sonra, on i1<iyi elli beş ge
çe Hariciye Vekili Tevfik Rüstüyü 
otomobillerine alarak Dolmabahçe sa 
rayına döndüler. Sekiz;nci Edvard, 
sefarethane binasında hususi bir da
irede yarım saat kadar istinıha.t etti, 
Sefir, Sir Persi Loren'Ie görü~tü. 

Öğle yemeği 

öğle yemeğini yemek üzere, tek
rar yata döndü. Sefarethane binası, 
Majeste Kral screfine. büylik kıt'ada 
lngiliz bayraklarile donanmış. ve drş 
kapıya, Krallık tacının büyük bir .sem 
bolü konmustu. Sembol, muhterem 
misafirimizin "ehrimizde bulunduğu 
geceler zarfında elektrikle tenvir edi
lecektir. 

Atatürkü ziyaret 

Majeste Kral, saat ikiyi kırk geGe 
yattan, kücUk hir motöde hareket e
derek Atatüf'kün sefarethaneye yap-

tığı ziyareti iade etmek üzere, Dol -
mabahçe sarayına geldi. 

Atatürk, yanlarında. Hariciye Ve-
kili Tevfik Rüştü ve Londm sefiri 

Fethi olduğu halde muhterem misa
firini, rıhtımdan karşıladılar. Her iki 
büyük sef tc son derece neşeli görünli 
yorlnrdı. Muhterem misafirimizle 
Atatürk arası~da sarayın yukarı kat 
salonunda uzun süren bir mülakat 
vukua geldi. Bu görüşmede, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştii ve ln
g:liz sefiri Sir Persi Loren., Londra 
sefiri Fethi de bulunmuşlardır. 

Bu esnadrı. sarayın dış avlusunda; 
b~kleyen ecnebi ga.zetecilerde;ı biri~ 
arkadaııma 'merakla soruyordu: 

~f· <lJeste Kral, I...ondrada tam17tığı 
r~~ırnı.iz Fethiye bilhassa iltifat ede
~ .ıt?ndisile bir müddeı.. konuştular. 
hiı-~cıye Vekili Tevfik Rüştüyü de, 
4. aç kelime ile taltif cttil0 r. 

~arasında 
- Majeste. bundan sonra, acaba 

nereye gidecek? 

tı:.i~~d.an sonra, Atatürk, rr:•1hterc>m 
~ittı. fırıle birlikte denizden ve kara

alkış tufanları arasında. salon-

öt •ki cevap verdi: 
- Bundan sonrasını bırak. .. Majes 

tC', şu dakikada AtatUrkle ne konuı;ıu
yor? Bir gazeteci için aml merak edi-

Muhterem misafirimiz. Dolmabalı
çe Sarayından ayrıldılar. Gerek mi
safirimiz, gerek Atatürk bu mülakat
tan dolayı fevkalade neşeli gorünü
yorlardı. 

Majeste, karaya ayak bastıkları 
zamana ait intib \ıarın tesbiti için 
fotoğrafçıların rerim almasına mü
saade buyurmuşlardı. Fakat, bu 
müsaadeyi 4afi gördükleri için, hu
susi mahiyette yapacakları gezinti
lerde resim alınmamasını istediler. 

Rıhtımda veda Şefimi-- Atatih lclc :Mrıjrste Kralın rıhtımda ilk nıüsafan.ııaı ıiıdrın bi.,. intiba 

----- srnda, Miizelcr Umum Mi.idilrü Aziz 
Atatürklc, Majestenin, rıhtım ü - ve Topkapı Müzesi Müdürü Tah-

zerinde vedaları, çok heyecanlı ol - sin karşıladılar. Majeste, müze
du. Bu uzun süren goru§me, yi, basit bir turist gibi ziyaret ede
iki büyük başı, biribirlerine daha bilmek için kıyafetlerini dcği tirmiş, 
fazla yaklaştırmış gibi idi. Atatür- beyaz ketenden bir kostüm ve 
kün tunç yüzünün gerıin hatların- yüksek İngiliz ayakkabıları giymis
da, açık bir dostluğun, bütün ifade- . !erdi. Boyunlarında asrlı bir de fo
Ieri vardı. Majeste Kralın da şu da- toğraf makinesi vardı. 
kıkada, Atatürk gibi bir ı:ıahsiyet.!c Majeste ~ral, tam saat dörtte mü
tanrşmış olmanın verdiği deruni zenin "Babı hümayun" denilen kapı
hazzı, bakışlaıından okumak kabil- smdan iç<>ri r;irerrk, srra ivlP arz o-

di. dasını çini d iresinı, gümüs haz'ne 
Atatürk, motör rıhtımdan ayrr - ve mücevher h'lzinf:' d·1i "lcrini, Ka

lınca ve hatta uzaklaşıncıyn kadar ra Must::ıfo p, c;a, B~Jdnt, Mecidiye 
orada kalarak misafirile birçok de- kö!=!klerini, h'lr·em k•ı:ımmı. ve eski si
falar selamlaştılar. Sekizinci Ed - lfı.hlar d ire ıni geıdi Bilhassa. ı:::ah 
vard, büyük bir nezaketle beyaz şap tsmailden ganımet alman zümrütlü 
kasım çıkarmış, elinde tutuyor, ve ve incili t ht önfind., f ızı·~ca durdu. 
Atatürkün selamlarına reveranslar- Kendilerine bu s<>londn bulunun esya 
la mukabele çdiyordu. ve mücevhC:'rler hal{kmi.:ı, Müze>ler 

1500 numara1ı taksi Umum Müdürü A7.;1 izahat veriyor-

yatta cok du;Iisafirimiz bu iz:ıintr alaka ile 
--------

Muhterem misafirimiz 

kalmadı. Ve biraz sonra, motörle dinliyor ve arnsıra y.rnlarrnchı. bulu
Tophane rıhtımına çıktı. Rıhtımda ; nan zevatla. kont•Ru:,r01·larciı. Azizin 
Majestenin ve maiyetleri erkanmm ı· verdn i~?hatı Knlnnel Wud ing-iliz
emırlerine tahsis edilen otomobiller. ceye tereume ctme1ttPytlı. Hasmctlu 
hareket işareti ebkliyorl:ırdr. ltJ,gi -1 E.ral, m'i7-ı>.dek.Lmüce h •rkrclcn. vak 
~ "'"'ı'"'~ vı .nu.ı.~e ~v.ıuu.~..ı .ı.'ll ,.~. ı.:) I'-' :8.IJillUL ı1'1 I.J', •it • l.c•L d.!uı

)N:uQ.5; )ir aralık bu ot ol lllerd n d n hed ve en iş b'r bastonu. Vf" 

birine ya aştı, ve Maj.,..stcnin bir 1 eski pad·ı:ı h dan omnm zümrüt 
taksi otomobilile dolaşmayı tercih ve pırl:mta kakma1r hançerini pek 
ettiğini söyledi. be<Tı\11di. 

Bunun Uzerine, muhterem ınisııfi- BüyUk anneleri, eski İııglliz Krali-
rimiz için 1500 numaralı bir taksi çe i ViJctoryn'nın Sultan Azize hcdi
otomobili getirtildi. ye ettif,i dizbEl~ niŞ'lnt da, Majeı:;te-

.M:ajeste Ifral, biraz sonra, rıhtım- nin dikkathdnn k'lrtnnmıştr. Kral 
da bu taksi otomobiline bindiler. ; Sekizinci Edvard. kondilPrine r.:öste. 
Kendilerile birlikte şeynhnt eden rilt>n esvadt n be-• ıdik'erinin bizza~ 
şahsi dostlarından Lord Montbat - fotoğ-rafiforini cekiyor. bazılnrmm 
ten, refikası Lndy Montbatten'i de da müzeye han~! tarihtf" •Jr• ne suret
.yanlarına alarak, Tophane, Kara - le gelmis olduk! rmr sorııp öğı eni
kÖY., Köprü, Alemdar yolile ve par- yorlardı. 
kın içinden geçerek, do<l- uca Top-ı Maje;.;te Kıal, müzeden sonra. Ye-
kapr Sarayını şere",..ndirdikr. r~batan sarayını gezdiler. Orı::rln da 
T opkapı Sarayında bır tarihi Bizans sarnıcının eski ve 

ı yeni vaziyetleri hakkında, Müzeler 
Majeste Kralı, sarayın dış kapı- Miidi.irü Aziz kendilerine izahat ı·er-

Çanakkaleden notlar 

Destan arın 
şafak •• so 

yat .. ğı 
erke 

a 

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

Orada her taş 
anlatıyor, 

ve her toprak parçası dünu 
bugünü öğüyor gıbi ... 

Pas tutmuş demir kısımları de
nizin üzerinde kalmış, yana yatmış 
bir vapur iskeleti. Beri taı·afta taş 
ve mermer yığınları, dekovil enkazı, 
ray ve potrel parçaları, bunların a
rasından denize uzanmış ahşap bir 
iskele. Seddülbahirdeyiz. Umumi 
Harpte Çanakkalede yapılan ilk ih. 
raç hareketine sahne olan saha, bu 
ihracı kolaylaştırmak için karaya o
turtulan nakliye gemisinin çürüme

kurulmuş. Yer yer sürmeye başlı • 
yan çamlar, fundalıklar, incir ağaç
ları, tepelere ve yamaçlara dikilmiş 
beyaz taştan abidelerin denizden gö 
ri.inüşünü kolaylaştırıyor. !{arşı 

sırtlarda Mehmetçiklerin süngüleri 
ışıldıyor. İşte Majeste Kral Edvard 
..VIII. evvelki sabah buradaki mü 
tevazı iskeleye çıkarak toprakları • 
mıza ayak bastı ... 

ye yüz tutmuş kısımları karanlık ve 3 Eylfılde Çanakkale Boğaznıın 

kanlı günlerin bir hatırası olarak iki tarafındaki kasaba ve köylerde 
duruyor. Güneşin parlak şuaı altın- sanki şafak sökmeden sabah oldu. 
df!.., ışq.l:ü\qe s"l?ıt' beı:rak. Kumların Kasabalılar, köylüler büyük misafi
o.ra.cmda gömiilü .matralar, konser . rin geçeceği yollara crken'aen dö· 
ve tenekeleri, güife par tı1arı... ldlldüler. Motörlü kayıklar, taka -
Kahramanlık dcstanlannm yatağı lar bir sahilden ,· · rinc mütema • 

olan Çanakkalenin bu kısmında her diyen yolcu taşıdılar. Otomobiller, 
taş ve her toprak parçası dünü kamyonetler, köy arabaları etrafı 
anlatıyor, bugünü öğüyor gibi.. Ha- toza bulayarak Kilyeye yollandılar. 
rap kalenin arkasında kahve ve Bu manalı günde şehit analarından, 
mescidinden başka, harpte çatısı ve şehit karılarından, şehit kardeşle -
taşı yere serilmiş olan köy yeniden riııden kafileler Mehmetçik -ıbides!
=============== ı ne giderek yurt için ölenlerin ruh • 
di, larını taziz ettiler, gözyaşları dök-

Majeste, Yerebatan sarayının zi- tüler, krr çiçeklerinden demetler bı
yaretini de bitirdi, ve sant altıya raktılar ... 
doğru gene ayni yolu takip ederek 
Tophane rıhtımrna ve oradan da yat- Hastane Bayırında alçıdan büyük 
!arına döndüler, bir yazı: 18 Mart 1915. Karsı sırt-

S:dahatrıı G"ÜNGÖR ta iknci bir yazı: 20 VII. 1936. Bu 

Misafirimizin bugünkü 

ziyaretleri 

levhalar, denizden geçenlere ebedi
yen 'fürk kalacak Boğazın canlı ta

rihini anlatmakta, "Buradan dost 
Bugün öğleden evvel İngiliz Se- geçer, düşman geçemez" hakikatini 

farethanesindc bir resmi kabul ya- haykırmaktadır .. Ne güzel tesadüf. 
pılacak ve kral, İngiliz tebaasını ka Kilye önlerine gelen Nahlin yatı, 
bul edecektir. ~1isafirimiz Sekizinci Boğaı:lar davasını halled~n Mc~trö 
Edvard, mütenekkiren seyahat et- mukavclenamesinin imza gününü 

mcıkte olduğu cihetle resmi bir pro- kaydeden alçıdan yazının tam kar
gram tesbit ediltnemiştir. l'rogrnm, 
misafirimizin arzulanna tabidir. 

Muhterem Sekizinci Edvardın bu-

şısında denıir attr. 

Sayın kralın bu ziyaretinin yurt 

içindeki akislerini burada bütün a
gün A.yasofY.a Müzesini, Kariye ca- zametile sezmek 
miini, Asarı Atike. Müıesini, Kapa-

kabildir. Montrö 
zaferini takip eden bu gelis, kansık 
dünyanın, devamlı sulhe ve huz~nı 
muhtaç dil oyanın; muhakkak ki im 
renerek takip edece~i bir hadisedir. 

lıcarşıyı, Halici, Bayazıd1, Adaları 

ve Boğaziçini gezmeleri çok kuvvet
vetlidir. 

Bir yat daha geldi 

İngiliz kralının k!ızenini ve İngiliz 

harbiye nazırının zevcesini taşıyan 

Lord Sa bey yatı dün akşam Hm.anı
mıza gelmiştir. 

Deniz yarışlarını tQkip edecek 

gazeteciler 

İstanbul Matbuat Bürosundan: 

Mec. S. 

Jf·~hterom m isafiı iı:oıizrn Çanak kalede 'l'w k topı aqına ıl"' o.ynk 
lıasışhın.ndan bir qöı iiııilş 

6 Eylul pazartesi günü Modada 
yapılacak olan deniz yarmlarmda, 
İngiltere Kralı Hazretlerinin şehri
m.izi ziyaretleri e-snasmda \·azlfele -
rini kolaylaştırmak için emniyet 
•dlreki.örürıün imzasile Ttirk gaze • 
tecilerine verilen beyaz ve ecnebi 
gazetecilerine verilen kırmızı kart . 
lnr muteberdir. Bu kartı ellerind-.? 
bulunduranlar, Moda deniz klübü . 
nün daveinamcsini hamil olanlar 
gibi yarışa iı:tirak edeceklerdir. 

Kral Edvardm lııısıısr 'hnyc.ıtıııdcuı 
bir hatıra 
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Geceki fener alayı 

Majeste Kral alayı Dolmabahçe 
sarayından seyrettiler 

Halk Büyük Şefi 
tezahürat 

ve misafirimizi coşkun 
arasında selamladı 

Dün İstanbul çok büyük bir nP.Şe 
tçinde coştu, sevindi, tezahürat yap
tı. Büyük misafir Majestenin, şehı i
mizi şereflendirmesi candan bir coş
lmnluğa sebep oldu. 

Daha akşamın saat 18 inden itiba
ren bütün caddeler, kesif halk küUe
leriyle dalgalamyorı her tarafta iç- ı 
ten gelen bir sevincin tezahürleri gö
rünüyordu. Şehir baştan başa bay
raklarla donatılmış, her taraf her k0 
§e elektriklerle süslenmişti. 

Karaköy köprüsünün müteharrik 
dubaları oynuyor, yaya kaldırımlar
dan taşan halk, her iki tarafa asıl
mış İngiliz bayrakları. limanda elek
triklerle süslenmiş vapurlar ve ge -
miler, Beyoğlu ve İstanbul tarafın

daki hususi ve resmi binaların göz 
alıcı görünüşleri, güzel İstanbu!un 
şirin ve iç çeken güzelliğini arttırı
yor. Bu gece büyük deniz fener al:ı.yı 
yapılacak: Çocuk, ihtiyar, kadın ve 
erkek. dolgun bir kalabalık Karakö
ye doğru gidiyor. 

Şirketihayriyenin, Akaym ve Hali
cin köprü ve iskelelerine uğramanın 
imkanı yok. Merdivenlere kadar tık
lım tıklım dolu olan iskelelerde iğue 
atsanız yere düşmiyecek. Gişelerin 
önü, üstüste... Bilet almak istiyen-

ŞUŞNIG 

Yeni bir üçler 
görüşmesi mi? 

Adaletin günahı 
Suçsuz bir mahkum altı sene 

zindanda kaldı 

Altı sene bin bir eziyet içinde cehennem hayatı yaşaa.Jan suçsuz rnahkiı~rı 
çoculdarma kavuştuktan son1·a 

bir facia ile karşılaşmış olan uşağıil 

akli muvazenesi birdenbire bozulU' 
yor. Ve zabıtaya verdiği ilk haberde 

şöyle söylüyor: 

- Komşumuz Jan Martig, bizirı:J. 

efendiyi delik deşik edip öldürdü. 

lerle tıkanmış ... 
Bütün bu manzaranın heybet. haş

met ve güzelliğini toplar da bir ara
ca bir araya getirir gözünüzün öniin- ı 
de canlandırırsanız lstanb~l;ın yaşa
dığı bu muazzam geceyi bir parça 
görmüş gibi olursunuz. 

Avusturya Başvekilinin 

Romaya gideceği 
haber veriliyor 

Adal~t haksızın insafsız hüviyeti -
ne, ayni insafsızlıkla inen keskin bir 

kılıçtır. Ve haklı olan, suçsuz ve gü

nahsız olan cemiyet içinde adaletten 
her zaman medet umabilir. Fakat ha

zan adaletin de günah işlediği görülü 
yor. Son zamanlarda Fransa adli ede

biyatı arasına karışan bir hadise, 

daha doğrusu masum bir facia, ada

letin, yahut adalet kılıcını ellerinde 
tutanlarm yanıldığını gös~riyor. 

Bundan yedi sene evvel, J'ransanın 

bir köyünde adliye makamları garip 

bir ölüm hadisesinin tahkika.tma el 

Tahkikatını bu ifadeye istinadeı:J. 

yürüten polis, ilk iş olarak suçs~ 
Martigi yakalayarak Adliycıye veri" 
yor. Aksiliğe bakınız ki cinayet mali 

kemesinde jüri heyeti de uşağın iflJ' 
delerini esas tutarak zavallı suçsıt1 

ve günahsız adamı on beş sene hidB' 

matı şakka.ya mahkfım e<liyor. FaklJt 

Alayın hareketini tanzim edPn 
vapur (Kalamış) olduğu için ona 
binmek istedim. Fakat, iskelede bir 
adım ilerlemiye imkan yok. Bilet a
la~,..dedim. Gipuin. önüne. ,.. .. ul
nıak ıSeğil, tskele dubasına basmak 

J(.ajeste Kralın Çanal.;Tca leye_çıkt§ intibalarmdmı 

Londra, 4 (Radyo - Tan) - Yeni 
bir habere göre Avusturya Başvekili 
Şuşnig şu günlerde Romaya bir se
yahat yapacaktır. Bu sırada Macar 
Başvekili M. Gömböş'ün de Romaya 
gideceği söyleniyor. İhtimal ki orada 
iki 'ba§vekil ve M. Mussolini bir gö-

koymuşlar. Köyün zenginlerinden ih-

tiyar bir adamcağız, evhıin mutbağm 

da ölü olarak bulunmuş. A1:ımcağız 

kur§unla ölmüş veya öldürülmiiş. 

Bu facianın cere~n etti,j!. evde uşak 
lıl(. :vapan bir ~lı.sa.bah!eyin er
ırenden mutbaga ırup~kanlı m:ınzara-

mahkeme reisi Martigin suçsuz oldıJ' 
ğ1ma, ihtiyar köylünün tabanca il 
intihar ettiğine kat'i surette kana 

getirdiği için, jürinin kanaatine iŞ 
tirak etmiyor ve istifasını vererek 
kiliyor. Aııc-alc iş işten geçmiştir, a'f.' 

bile gayrikabil ... T oçkiye göre 
lll J.u.u. ............ _ • - ... - . " : ..... tlA., 
tigi mahkum ediyorlar. Jan Marti Nihayet bir düdük sesi bütün en

.dişeleri bertaraf etti: Vapur kalkı
yor. 
Kalamış, gözümün önünde uzakla

şıyor. Yavaş yavaş Tophane yanlart
na gidiyor. Köprünün Kadıköy iske -
lesinde (Heybeliada) vapuru duru -
yor. Fakat ayni izdiham, orada da 

Iarile Ma~estenin iı:ımi yazılmış... üzerine çıkmış, sade alkışlıyor. 
Resmi, hususi bütün daireler donar.ı.- Saat 22,30 oldu. Alayın hareketlc
mı.ş ... Sahil boydan boya sabit meşa- rini tanzim eden Kalamış, Ortaköy 
lelerle aydınlık ve nur içinde... önüne gelmi§ti. Yavaş yavaş Beyler-

Saat 21,30 ... Kalamışta Şehir Ban- beyine doğru dümen kırdı. Onu biz 
dosunun çaldığı bir marş, sevinci ne- ve diğer vapurlar takip ettik. Ana
şeyi arttırıyor ve merakı büsbütün dolu yakasında da ayni coşkunluk, 

İdam mahkumları 
tamamen masum! 

YT görünce dehşetle irkiliyor ve ilk 
şaşkınlığı geçirdikten sonra komşu- mahkfun olduktan sonra Fran~nJI' 
ya başvuruyor. Komşu, Jan Martig Güyan müstemlekesine gönderiliyot 

isminde yirmi beşlik bir delikanlıdır. orada tamam altı sene bin bir eziY 
Ahlakının dürüstlüğü ve namuslu ha içinde cehennem hayatı yaşıyor. J.i"ılı 
reketlerile tanınmış ve ken i.isini her- kat adalet yanılsa bile günfuı birin 
kese sevdirmiştir. Uşak komşuyu er- hatasını bizzat anlar ve masumlar 

kenden uyandırarak :ıaşkm haykırı - imdadına erişir. Tarih bunun misıV' var. 

fazlalaştınyordu. ayni heyecan ... 
Mehmet Kaptan, saat 21,50 de ha- Alay Kızkulesi açıklarından Top-

reket edileceğini söyledi. Şehir ban- haneye doğru kıvrıldı ve bir kılavuz 
dosunun çaldığı Güzel İzmir marşını romorköründeki kaptan, bütün gemi
dinliyorduk. Nihayet, kılavuz mo- lere ikinci bir defa daha geçileceği
törler, romorkörler alayın hazırlık ni müjdeledi. Saat 23,15 olmuştu. ls· 
vaziyetini almasını bildirdiler. Gemi- tanbullular tekrar iki dost devlet re
ler, hafif bir seyirle hizaya giriyor- isini candan alkışlamıya fırsat bul
lardı. dular. Alay, Ortaköy önüne gitme-

lntrasigeant gazetesinin bir muha 
biri Norveçte oturan v~ ismi Rusya
daki suikast hadisesine karıştırılan 
Troçki ile mühim bir mülakatL-ı bu
lunmuştur. Aralarında aynen şu 

muha ve?'e cereyan etrni~tir: 
- Norveçte çoktanberi mi bulunu 

yorsunuz?. 
- Bir seneden beri. 
- Daha çok kalacak mısınız? 
- Bunu bilmek benim elimde de-

yor: 
- Komşu, yetişiniz, bizim cf endiyi 

öldürdüler. 

- Kim öldürdü! 
- Bilmiyorum, ne olmuşsa gece ol 

muş. 

Jan Martig, faciayı esrarengiz gö-

Hemen ben, bir sandala atlamak ve 
~ıenüz bekleyen Heybeliad:vun ser -
best tarafından içeriye girmek aklı

ma geldi. öyle yaptım. Kolayca vapu 
ra geçtim. Koca Heybeli, haddi isti

abisinin kifayeti nisbetinde yolcu al

dı ve yavaş yavaş açıldı. Vapurun içi, 

&alon, güverte ve kamaraları cıvıl cı

vıl ... Denizdeki manzaranın bütün gü 
zelliğini tesbit edebilmek, vaziyeti 

kaptan köşkünden görmekle kabil -
di. Kendisine ricalarımı söylediğim 

Mehmet Kaptan, beni nezaketle 

karşıladı ve yanma aldı. 

Hakikaten dakikasında Kalamışm 
ilerlediğini gördük. Heybeliada onu 

takip ediyor. Daha sonra, Göztepe, 

Erenköy, Şirketihayriyenin 68, 74 
ve Boğazdan gelen iki vapuru. B'.l 

kafilenin arkasından Haliç şirketi

nin iki, Şirketihayriyenin 73 çü, li-

den tekrar döndü ve halk üc;üncü de
fa olarak Dolma'bahçe önünde Majes
teye ve Atatürküınüze sevgi, alaka 
ve saygısını tekrarladı. 

ğildir. 
- Rusyacla olup bitenlere ne der- rerek meraklanıyor ve komşunun evi· 

siniz?. Geçen sene Kirofu öldürtmüş- ne kadar giderek feci manzara ile kar 

!erile doludur. Nitekim Fransız gıı.' 
zeteleri son zamanlarda bu müt:tı' 
adli facia hakkında çok ağır neşriYll 
yaparak suçsuz vatandaşın kurtar 

masım şiddetle talep ediyor. lşte 1' 
nun üzerinedir ki adalet tekcar ha. 
kete gelmiş ve Güyan da altı sene 

ağır şartlar altında yaşıyan Jan )l 
tig Fransaya getirilmiş, tekrar mul! 

keme edilerek suçsuz olduğu anıasıl 

man idaresinin 4 romorkörü ile bir

çok şatları, San'a romorkörü diğer 

kılavuz romorkörler hususi deniz va

sıtaları geliyor. Alay, tamamen sıra.-
Saat 21,15 ti. Tophane önlerinde 

bekliyorduk. Biraz evvel kalkan 
Kalamış, durmadan Heybeliada vapu ya girmiş, vapurumuz Dolmabahçe 
nınun önünde manevra yapıyor. Bil- camii önüne gelmişti. Dolma'bahçe 

tün vapurların üzerinde beyaz kınm- camii (Wel Come) diye mahya knr

zı lambalarla "Sefa geldin,, manasına muş ... Sahil, ya§a Atatürk, varol mi
gelen İngilizce (Welcome) yazılı. safirimiz diye haykıran halkla dolu .. 

Denizin üstü k!'lynıyor. Motörler, Vapurlardan mukabele ediyorlar. 

lstimbotlar, yatlar, kayık ve san - Marşlar söyleniyor; alkış sesleri her 

dallar, gidip geliyor, gemiler, vapur- tarafı çınlatıyor. 

lar, bulundukları yerlerde dönüyor, Kalamış, saray önüne vardı. Şehir 

geriye gidiyor, alay geçit sırasına bandosu ağır ağır 10 yıl marşını çalı

girmeye çalışıyor. Henüz limandan yor. Halk, durmadan alkışlıyor ve 
açılmadığımız için şimdilik buna im- bağırıyor: Yaşa, varol Atatürk. Çok 
kan yok. yaşa Majeste... İçten gelen bu ses, 

o, durmadan kaynıyan, kabaran, Dolmabahçenin duvarlarına çarpı
yor, denizde uğultular halinde sürüp 

coşan Sarayburnu, sessiz, rakit bir gidiyor. 
halde ... Motörlerin harekete kadar Büyük misafir ve Atatürk, sara-

yın büyük balkonunda ayakta halkı 

selamlıyorlar, bütün vapurlardan 

Kızkulesi açıklarına doğru bakıyo - yükselen alkış ve yaşa sesleri, insan
da unutulmaz heyecanlar yaratıyor. 

orada beklemeleri tesbit edilmiş ola

ıcak ki, hepsi orada bekleışiyorlar. 

rwn. Dolmabahçe önlerinde torpito

larımız, misafir Majestenin yatı, İn
giliz torpitoları ve diğer demirlemiş 

bütün merakip ışık içinde ..• 

İstanbul, gemiden bütün güzelli -
ğile nekadar göz alıyor. Minarele
rinde mahyalar kurulmuş, Bayazıt 
~ Galata kulelerine (E. R.) rumuz 

On.lan, bir daha, bir daha görmek 
istiyoruz. 

Dolmaba.hçenin önü, romorkörler
le dolmuş ... Türk denizcileri havai fi
şekler atıyor. Rumeli kıyısının baş.. 
tan başa donanmış olan sahillerinde 
de canlılık var. Gazinolar adam almı
yor. Halk masaların, sandalyelerin 

Saat tam 23,30 da Majeste Ed
vard, Ertuğrul yatına bindi. Manza

ra, çok heyecanlı idi. Bütün gemiler, 

romorkör, motör, istimbot ve sandal
lar, yatın etrarmı çevirdi. Ertuğrul, 

bütün gemilerin arasından geçiyor, 

Majeste halkı, eliyle mütemadiyen 

selamlamak lutfunda bulunuyordu. 
Vapurda binlerce insanın bir taraf 

ta Kralı alkışlaması, gemileri yatırı

yor, herkes: "Varol büyük misafir, 

yaışa Kral ... ,, diye haykırıyordu. 

8 inci Edvard, saat 24 te Nahlinin 

bordasına çıktılar. Yanlarında bera

ber gelmiş Lord Septon, Lord Lui 

Maunbaten bulunuyordu. Nahlin, a -

laya iştirak eden vapurların çevrele

diği küçük bir daire ortasına alındı. 

Şimdi, bütün vapurların güvertelerin 
den yaşa sesleri yükseliyor, bu sesler 

dalgalana dalgalana karşı sahile ka
dar uzayordu. Nahlinin projektörü 

ile aydınlatılan bordada kıymetli mi

safirimiz, gülerek, halkı eliyle selam

lıyarak bu sevince iştirak ediyordu. 

Bandoların çaldık.lan marşlar ve 
halkın coşkunlukları arasJI!.da tekrar 
sıraya giren vapurlar, yavaş yavaş 

köprüye doğru yol aldılar. 
Saa.t 1 .. İstanbullular, kıymetli mi

safiri selim.lamanın neşesi içinde yu
valarına çekiliyor, caddelerde tekrar 
kesif dalgalar halinde büyük kafile
lerin ilerlediği görülüyor. 

Latif ERENEI. 

.... ? sunuz ... 
- Evet böyle.bir ittiham altında 

kaldım. Zaten son suıkast davasının 
asıl sebebi de beni lekelem 1ktir. Şu
nu söyliyeyim ki Stalin'in biirokrasi
sinden Rusyadaki amele kütleleri ka 
tiyen memnun değildir. Ve amelenin 
büyük bir kısmı benim daima müda
faa ettiğim fikirlerle çok yakından 
alakadar olmaktadır. Bugünkü Rus 
rejimini tutanlarla, iktidarda olanla
rın müdafileri olanlar amel-?nin haki 
ki hislerinden korktukları içindir ki 
aslı olmayan ittihamlarla Rus efka
rı umumiyesini tethiş etm;1~e çalışı
yorlar ... 

- Rusyada bir o~lunuz vı: rmış ?. 
- Evet Rusyada bir oğlum vardır. 

Benim oğlum olduğu için şimdi mev
kuftur. Fakat hiçbir zaman siyaset
le uğraşmamıştır. 

- Diğer bir oğlunuz y~k mu? .. 
Hatta bunun son suikast m.~selesile 

alakadar olduğu söyleniyor? .. 
- Evet var .. Benimle i:>enber Tür 

kiyedc de oturmuştu. Şimdi öğren -
dim ki ben bu oğlum vasıta"3ile gf1ya 
Smirnofa bir mektup göndermiş 
ve şunları tavsiye etmişim: 

1 - Stalin'i ve Voroşilofu ölılürt
mek. 

2 - Bir . muharebe olursa karıştk
Iıktan istifade ederek Rusyada ida -
t'eyi ele almak ... 

Bunlar yalandır. Ve böyle bir mek 
tup yazılmamıştır. Bunlar Guipeo
nun eseridir. Ben ve idam edilen 
Kam en of, Zinovief masumuz ... 

şılaşıyor. Bu sırada uşak polis ~.ağır

mak üzere karakola gitmiştir. Fakat 

hayatında henüz ilk defa böyle kanlı 

mış ve beraet kararını almıştır. 

Günahkar adalet! .• 

Festi vale iştirak eden Çoruhlular 

1 

Çoruh heyeti bir arada 

Atatürkün Beylerbeyi balosunu şe- 0 gece Atatürkün de yüksek iltifll 
reflendirdikleri gece en çok takdir e
dilen gruplardan birisi de Çoruh gru 

mazhar olmuştur. G~nçler, bil 

canlı oyunlarile sürekli alkış topl pu olmuştur. Zinde, sağlam ve çevik 
gençlerden müteşekkil olan bu heyet, lardır. 

Bitarafane idare edılecek bir tah
kikat benim ve idam edilenlerin ma· 
sumiyetini meydana çıkarm•!ya ka -
fidir ... Bizim ne Kirofun katli, ne de 

diğer hadiselerle alak:ım1z yo1't 
Troçki muhabirin bütün ısrarl' 

na rağmen müstakbel projeleri J:ı 
kında birşey söylememiştir. 
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EKONOMi 

Esaslı ve mühim ted
birler alınıyor, stok 
mal sahipleri zarar 

'EYLCL CUMA 

Pcırcılar 

görecekler 
·--------ı 

Bursa, (Hussut muhabirimiz yazı
yor) - lpekli kumaş sanayii merke
zi olan Yeşil Bursanın kumaşları, 

halk tarafından günden gUne büyUk 
bir rağbete mazhar olmaktad!r. 935 
senesinde bazı sebepler dolayısile 
bozulmaya başlayan birtakım kalite· 
lcrin ıslahı için milteaddit toplantı

lar yapılmış ve mühim kararlar veril 
miştir. Bunları gözönUnde tııtnrak 

ipek sanayii üzerinde tetkikat yaptır

it erlin 
1 Dolar 

20 Çek karona 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 LeJ' 
20 Dinar 
Franııs fr, 
Liret 
İlviçre fr. 
Florin 
AvaıtarJ'a ıUin 
Mark 

Zloti 
Pmıo 

Leva 
Yen 
lıvec karona 
Altm 
Banknot 

makta olan lktısat Vekaleti, ipek ve Ç e lı l • r 
iplikli kumaş sanayiine iyi bir istik
bal hazırlayacak tedbirleri almıştır. 
Bugün elde mevcut, fakat tesbit edi
len kalitelere uyınayan stok kumat
Jarın altı ayda elden çıkarılarak tas
fıye olunacağı hakkında verUen ha -
bcrler yanlıştır. Bundan sonra imal 
edilen kumaşların kenannda her fab 
rikanın kendi alimetl farikası bu\u
na caktır. Mevcut malların satışı ta

Londra üzerine 
Parlı üzerine 
Nev,.ork 
Liret 
Belıa 
Cmevn 
Sofia 
Florin 
Çekoılovak 
Avaıtur,.a 
Mark 
Iaveç kurona 
lapanya putta 

mamen serbesttir. Stok mal sahiple- E •it. G m 
rinin zarar görmelerine meydnn veıil ı. Bankaaı Mil 

A 1ı 1 

621.-
123.-
14,-
10,
ıı,-
13,-
49,-

163,-
155.
ııo.-
12,-
22,-
21.-
20.-
22.-
24.-
32.-
31,-

941-
243,-

miyecektir. Hükumetimizin bu iıteki .. ,. N 
büyük hedefi, ipek ve ipekli aanayiin- A;acıoı; '7e Hi:Uin• 
de de bir standardize yapmaktır. " ~ ıoo 

Sirketf Ha:rri7• 

Dış ticaretimiz 
İhracatımızda yüzde 25 

TramvaJ' 
Bomontl Nektar 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Mcrku Banka11 
Oımanh Banka11 
$ark Merkes ICcıanHı 

1 atı ı 

634. 
126. 

92, 
14, 
23. 
16, 
S3.-

167. 
160, 
120, 
14,-
24.-
30,-
23-
24,-
24.-
34.-
33,-

050.-
244.-

636.-
12.06 

l),7g,20 
10.09.20 
4,70,25 
2,43,51 

f>3.13.33 
1,16,llı 

ıcı 2256 
4,20,lS 
ı,g7 34 
3.05.13 
6.54.40 

15.-
10.-
10.-
24.60 
41.-
16.-
17,!'ıO 
9,25 

12.~o 
12.30 
ıı.50 
27-
3.50 

TAN 

Uşağın kurtuluşu 

Bu mes'ut yıldönümü büyük 
tezahüratla kutlulandı 

No. SS 

Cenazesini 
bir şair 

-

Yn.zan: MITHAT CE~ 

dört hamalla 
kaldırdı . 

Birdenbire, yandaki odadan bir Şimdi mırıldanarak anhtıyordu: 
insanın, bir kedinin, bir kapının "Bir haftaya kadar kalkuc:ıktı. Gene 
- hep birden Uçünün - Eesine ben- romanını yazmıya başhynca1<tı. Gay· 
zlyen kısa bir çığlık koptu. Başını rimeşru oğlunu idam ettiren bir cani 
kaldırdı. "Dur! ... " dedi "Salim uyan avukatla romanını bitirccoktı . ., Sil-
i dı.,, Içerdeki ağlıyan ipekböceğini heyla, kocasının oyaladığına sevine-
emzirmek için - yataktaki iskeleti rck lfı.fı uzattı: - "Ama Coppe'den 
öpmeden - odadan kaçtı. aldın diyecekler" Adnan: "- Çocuk 

Süheyla, konaktan yakmda çıka - sun Süheyla. Hayat o kad ır felaket 
cak cena.zcyle binayı çok kocaman, dolu ki bir romancının kitabından 
kendini çok yalnız buluyordu. Fakat musibet kopya etmeye lüzum yok. 
bir sabah Bozdoğan kemerindeki bu Söyledi söyledi; nihayet öksürüğü 
berhaneye iki kocakarı geldi. Biri: tuttu karısının elindeki hokkaya. i
SUheylanın anası Cemalfer' Bir, tek ğllirkcn siper olarak tuttuğu avucu
damla gözyaşının ıslatmadığı 75 ta- nn bir kırmızılık vurdu, hokkanın 
ne kupkuru sene bir insan derismio kapağını açtı: Süheylaya balm.rak, 

Ayşe Onat söy levini veriyor altında duruyormuşçasına tozlu gibi "kan!" dedi. s ü h e y ı a. ace-

U~ak, (Tan) - Uşağın kurtuluş retile başlanmıştır. Temsilen piyade- bir surat. "İhtiyar,, dan ziyade "es- mi soğukkanlılıkla kocasını temin 
gUnU olan 1 Eylul, büyük bir çoşkun- lerimizden sonra sUva il . . ki" yüz. etti. 

0

Benim her sabah gelir. Bu gö-
lukla kutlulanmıştır. Şehrin kurtu - milteakıben top~ularımız rf'J>ehnmız. v~ Oteki kocakarı, Tekirdağlı Cemile ğtistcn değil, burundan!" Adnan ge-
l ~ re gır 'd' B' tü 1U 1 di ·~· h U§~ 1 Eylfıl saat 19 da olduğu için mi"lerdir. Halk Park meydanında top ~ ıİk· ır T ~· d ~v ~ rcmcdı?ı kı.zı ~.e. ırçınlaştı. Her 5cyc kızıyordu: 
aynı l!IRate kadar hazırlıklar tama - lanmış ve söylevler verilmiştir. Bu e . ıs, e ır .a~ıı_ı: a ge.~~ bır gUn bır ~aha o~u görmeye kimse bu eve 
men bitirilmiş ve merasime tam 

0 
sa- çoşkunluk ve kurtulua teza'-•.ı' "at gizh çocuk dUşururken oltlnce Ce - gclmıyecektı. Ne Prens Hnsan, ne 

" • • ı . ı, sa- ·ı . d ~ d k' ğ P 
atte Toptepede verilen kurtuluş işa- baha kadar devam etmiştir. mı e Tekır ııgın a ı ha mı satmış, renses Bahire, hatta ne hekim, ne 

Mareşal Fevzi Çakmakın gezintisi 

para siy 1 e Top kapıda ev hiç kimşe!,, 
almıştı. Mutfak masrafı C e - Söylene söylene yorgun dü5tU. 
malfer den (yani kocsınm maliye na Hekimin gelmiyeccğine içinden piş
zm aylığından); ev, Cemileden; be- mandı. Fakat Silheyldnm hekime 
raber oturuyorlardı. Fakat evi var "gelme" demiyeceğine gizli hisle 
diye Tekirdağlı Ccmilenın hırçınlığı emindi. 
sabah "terbiyesizlik" olarak başlıyor, Uzun, uzun düşündü. Daldı. Uyu· 

l ikindi vakti "edepsizlik" olarak biti- yordu. Süheyla gözleri dolm.:15, mıs-
yordu. Her gUn başına kakılan bu knyı gözyaşının arasından iki iiç 

1 Uç odalı ev Cemalferin canına tak kat büyUk görerek takkeye dikiyor· 
1 etti. Kızının konağına geldi. Ama du. Oda kapısı yavaş yavaş açıldı; 
l yıllardan beri Tekirdağlı Cemileyle o konağın ihtiyar kalfası girecekti. 
1 kadar beraberdiler ki o, bir yere gl- Süheylii Adnanın uyanııcığını öfke 
/diyorsa bu da gidecek demekti; Cc- ile kadına i§aret ederken Adnan: 

İstatistik Umum MUdUrlUğü tara- Türk Borca ı 
23

.
45 

1 mile de peşine takıldı. -"Uy.umuyorum" diye bağırdı. Kal 
fından hazırlanan dıı ticaret rakam- • • 11 21.85 . Sakallı Vasfiye vardı diye anas1 fa. "Bir hanım geldi: Şefika hanım. 
larına göre memleketimizin Haziran EErıanl A~1~. c. :~:~~ · İ Cemalfere, Süheyla, hflla, ilk günU Annenizin hizmetçislymi5.,, 

l•tilırcızltır yükseliş var 

936 ayı zarfındaki ithalitı 8835993 ve htikraaı Dakilf 97 - ! kadar dargındı. Fakat ~onağa gc - Silheylfi. - Söyle, başka. zaman 
ihraatı da 4,991,718 lira tutmuıtur. li:aa - Srnnam J Ç9.25 ! lince, Cemalfer, affeden ananın kur- gelsin. 
1935 yılının ayni ayındaki ithallt ve 99'25 ınaz azametiyle, SUheylanın ağzına Adnan - Hayır, al getir.. Anam 
ihracat rakamları aıraaile 7,038,934 M ı • ı r fer it 11 i 11 er l l elini uzattı; Süheyla dudağmda bul- bu kadının elinde öldU SUhcylA.. 
ve 4:,884,683 liradır. lMI ı lduğu eli öpmUş bulundu; barıştılar: Şefika kıçı yerlere -:;iirUuerek oda· 

Bu rakamlara göre, içinde bu ulun- ~~~ fır ı:::: 101.50 j Fakat barıp.nların gilzel heyecanı ya g1rerken "'Ah kUÇilk bP-ycığlır r,, 
öuğumuz senenin Haziran ayında it- 96·50 ikisinde de yoktu; ne ağ a t1lnr, ne dedi. Yorganın ayak tarafını öptil. 
halat ve ihrac~tımız geçen yılın ayni T cı,lı "il at gUiüştüler! "İş'' gibi bir barışma! l\adın, yorganda, bu kocamııiı kona-
ayına nisbetle yükselmiştir. Ithalltta Rıhtım ıo.2s Erld\nıharblyf'l Umumiye Reisi Mareşal Fevzi ~'lakmak, Anadolu ge- "Gibi" si fazla, tamamen ''iş"! Bu, ğı öpüyordu. Iki defa çirklnleşmi§ti: 
ki artı§ yüzde 2:r;, ihracattaki ise yil.1- Anadolu 1 •• il 44.25 zlnthinf" devam etmektedir. l'ukanki resim, Mareşali Erbaada belediye Cemalfer için de "iş", "hesap", men- Hem hastaydı, hem şişman. 
de 2,5 olmuıtur. .. " ~~m .. ıit :~:r~ dairesinden çıkarken gösteriyor. faat"ti. Silheyla için de! Süheylfl Adnan: 
W~~h~ç~Mu~.lm~-------------=~=========================~~~illil~rm~@i~ fil~~ -~~~~noo ~l~re ~fil 

berl Haziran ayları dı§ ticaret mil- Anadolu tahYilitındaki aukut B ) d• } B k U zihninde büyütüyor, son günlerde bak Şefika Hanım! 
vazcnemiz daima pasif bir soldle ka· dün de devam etti e e tye er an ası mumi heyeti Adnanın yanında çokluk bulunma - Diyor, fakat kadının bunu tasdik 
panmıştır. Gerek ihracat ve gerekse DUn Paristen Ünitilrk açılı!J ve ka- maya çalışıyordu: Ya birdenbire etmemesini bekliyordu. Şefika 38 a· 
ithalatımız devamh bir sur~tte yeni- pın19 fiati gelmediğinden bu tahvillt can çekişmeye başlarsa! ölmekten ateşle yatan Adnana: "Maşalah 
den artmaktadır. lthalittakı artıt bu üzerine çok muamele olmamı,tır. Ma ziyade ölü görmek Süheyla için kor- pembe pcmbesin küçük beyciğim, hiç 
~ılın Haziran ayında 1932 yılında.nbe . amafih fiatler sağlamdır ve piyaaa 1 kunçtu. Halbuki anası Ccmalfer, ha· bir şeyciğin yok!,, diyor, sonra Ad· 
ri en yUksek haddine varmıs bulun 1 yatları~da ölil gören ihtiyarların nanın anasına yaptığı iyilikhre geçı· 
maktadır. Bu yüzden dııs ticaret mu: 23·°'5 lirada kapanllllftır. • melekelı çehresiyle can ~ekişirken yordu: 
vazenemizdeki pasiflik 1932 den beri Buna mukabil Anadolu tahvilitm- ı= Adnanın yanında bulunacaıüı. Ad- "Beş vakit namazda ona fatihalar 
en yüksek haddini bulmuştur. Ancak da.ld ıukut diln de devam etmittir. nanı son dakikasında SUheyla hala- Göndermiş" ti; "Uç aylarda ona 
son iki yılın ilk altı Aylık dıı ticaret Evvelki ıiln 45,:50 liraya kadar mu~ i yıkların elinde bıraknuyacaktı; bil - "Yasin" ler okumuştu." Kendi iyilik 
müvazenetıine bakacak oluru.k bu yıl mele gören bonolar, dün ıi5,10 liraya, ı tUn mahallenin duyacağı bu vefasız- lerini bitirdikten sonra "KU.;Uk bey· 
ki pasif soldiln ge~n y!la nazaran obllruyonlar da 44,20 liraya dilt- lığın daha işlenmeden evvel başlı _ ciğim, senin bir dostun daha varmış 
yUzde 61 derecesinde dUtmilı olduğu- mUftilr. 1 yan vicdan azabından da Süheyla meğer! Raif bey yok mu? lşte o a· 
nu görürüz. 1 kurtulmuştu. dam ... Anneclğine hekim mi taşıma· 

Yunan parası 1 Evet, bütün mahallenin duyacağı! dı; aylıklarını mı getirm.-di; annen 
Çünkü konakta son zama >da olup .onunla benim elimizde öldü. Cenaze-

Üzüm mah~ulü 

Kelepir satılık kö~k 
Yeniköyde Sait Halim Pap. koru

!Unun üst tarafında denize nazır ve 
fevkalade manzaralı, içinde limonlu
gu, motorla işleyen tulumbalı kuyu
ııu ve on dört dönüm bahçesi ve mey 
vah ağaçlan bulunan bir k<>§k (eski 
lzzet Bey köşkti) ıııatılıktır. 

Almak isteyenlerin Mahmutpap 
'.Abnt Efendi hanında 5 nu n ıraya ve 
gezmek isteyenlerin de köşk müsteci
Ji Bay Halime milracaa. ·Jan. 

Başbakan Metaksas'ın 
dikkate değer beyanab 

Yeni ticaret anlqmuı 
DUn Londradaıı plen bir telgraf 

haberi, Jllfiliz aermayedarlarmm 
Tllrk aanayU De yakından &llkadar 
olacaklarmı bildirmektedir. Tilrk -
İngiliz ticaret anlaımaamm yenidP.n 
imzalanmuı, Londrada çok mUsait 

1193 kaıııılanmıstr:r. 

Bu scrgidcdir. • 
iki. k~omlu Alpaka KAŞIK ve ÇAT ALlarını da daima tercih 
edınız. 

biteni mahallenin imamı - nasılsa- sinde sade o vardı.,, 
duyuyordu; o duydu mu bUtUn ma - [Arkası var] 
halle biliyordu. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 
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Danimar~a gemisi akşamın sisleri arasında yalçın 
kıyılara yaklaşmış, karanlıkların icine girerek erimişti 
- Reis, bana kalırsa sandalı yede

ğe bağlıyalmı. Hem güvertede kala
balık ediyor, hem de belki gene la • 
ıım olur. Tamiri iyi yaptık ama ... 

Dedi. 
Recep Reis buna belki lUzum gör

!ni~cekti. Fakat ayni dakikada 
Grandi direğindeki vardiya yüksek 
sesle bağırdı: 

- -Reis, provamızda bir gemi 
Var ... 
Şimdi sandalla uğraşacak ıaman de 

ğildi. Yedekteki üç gemiden ayrılmak 
l!ızl.Q,, şu ileride görünen genıiye ye -
~k biraz güçtü. Lakin çabuk dav 
rıınarak denemekten bir zarar gel 
rnezdi. 

Recep Reis Kara Mahmuda: 
- Sandalı yedeğe al.. 
Dedikten sonra şaşı Mustafaya ses 

lendi: 
- Haydi son hızla ... Yelkenler, fo 

ta ... Şu öndeki ava yetişelim. 
Görünen gemi daha önce avladık -

lan diğer J?animarka gemileri bil • 
Yüklüğünde bir tekne idi. 

Türk kadirgasını görünce kıyıya 
:Yaklaştı. 

Kenardan gitmeğe başladı. 
Güvertesinde koşuşmalar görülü • 

~ordu. Yelkenler daha iyi şişiriliyor, 
en küçükleri bile hemen hissa edili
Yordu. 

Lakin buna rağmen Türk gemisi o
ııa yetişebilecekti, çünkü yelkenleri 
daha azdı ama, kürekleri çoktu ve 
banimarka gemisinde biç kürek yok 
tu. 

Danimarka gemisi gittikçe kıyıya 
Sokuluyordu. 

Kovalamaca üç c;iört saat sürdü. 
Akşam yaklaşıyordu. 
lki geminin aralarında ancak ya -

l'ım mil kalmıştı. 
Yaklaşıldığı zaman Danimarka ge 

in.isini!} pek o kadar yüklü olmadığı 
anlaşılmıştı. Lakin çantada keklik 
gibi göründüğü için vaz geçilmiyor -

du. Zaten hiçbir ~y bulmasalar hiç 
olrnazsa birkaç esir, yelken, ip ve sa
ire bulabilirlerdi. Tekneyi yedeğe a
larak uygun bir yerde para ile sat
mak pek mümkUndU. 

Fakat Danimarka gemisi birden
bire provasını sarp kayalıklara çe -
Virdi, 

Kara Mahmut gülerek mtrrldandı: 
- Baştan kara edecek ... 
Anlaşılan gemiyi kaybetseler bile 

kendileri esir olmamak için hemen 
karaya çıkacaklar ve kaçacaklardı. 

Tuhaf şey... • 
Danimarka gemisi akşamın hafif 

8lsleri arasında yalçın kıyılara yak -
laşfl'\."ş, adeta o kayalıkların içine gi
rerek erimişti. 

Recep Reis: 
- Vay canına ... Gördün mil lz -

lAnda kıyılarının cilvesini ... 
Diye homurdandı. 
Rara Mahmut kızarmıştı. • 
liiç ses çıkarmıyordu. 

l 
Leventler arasında konuşmalar o

Uyorau. 

- Orada bir körfez varmış ... 
.__ Hiç te belli değil ... 
...__ Ben şüphelenmiştim ..• 
- Şimdi ben de öyleyim ..• 
boğru söylUyorlardI. Orası, Nar -

"eç, lskoçya ve lzlandada Fiyord di
~~ anılan küçük körfezlerd~n biriy -
<i 1• İki tarafı yüksek ve dar olduğun 
an Yandan bakıldığı zaman belli ol 
~UYordu. Oraya gire11 ;emide kaya
~~ kıyıların içine gömülüyor gibi gö

tnüyordu. 
~u fiyord kimbilir ne!'eye uzayor

<lu Ve nerelere gidiyordu. 
Onun ucunda ne vardı? 
nunıarı kimse bilmiyordu. 

b· Zaten avda öyle pek tama' edilecek 
ır Şey değildi. 

l' ~?r zaman inceden inceye düşüne
.. ~,... tşe girişen tecrübeli Türk deniz -
... ıa· n 
" 

1 ecep Reis, avını kovalll.maktan 
lt az geçti. Zaten dümen halkasmm 
ıu°:rnuş olması da son bir uğursuz -
b·· ~~· Bu tuhaf kıyılarda onu daha 
\i~Wk bir uğursuzluk ta bekliyebilir 

1
' }{endi kendine: 

" 'Yolcu yolunda gerek. .. Ovalanma
.,a deıh.-. 

,... ı:. ..... ez! ... 
.Uedj \ 

ltar~ Mahmuda d8n.dt1: 

.J 

Başını ellerinin arasına alrnış dÜ§iinüyordu 

muza bakalım. I Recep reis, kıç kasaranm korku -
Güvertede bir çığlık duyuldu. luklarma dayanarak gür bir sesle 
O tarafa döndü. bağırdı: 

San Ömer forsaların arasrnda biri· - Sarı Ömer ... 
sini kırbaçlıyor ve forsa da hem ken- Kanut o kadar bitkindi ki, nerede 
disini korumağa çalışıyor, hem de re- ise olduğu yere düşecekti. 
isin bulunduğu yere dönerek bağırr - Sarı Ömer reisin sesini duyunca 
yordu: elleri sarktı ve dönüp baktı. 

- Reisi görmek istiyorum ... Onun Recep Reis merdivenlerden güver-
la konuşmalıyım... Bırak beni... Ben teye inerken yeniden emretti: 
kürek çekmekten kaçmtyvr·ını. Senin - Bırak onu ... Vurma!.. 
ne alçak olduğunu herkes bilsin!... Sarı Ömer btisbtitün sarardr. 

Fakat Sarı Ömer onu her ne paha.. Kanut'a baktı. Onu bitkin görün-
sına olursa olsun susturmak istiyor - ce yüzünde bir ümit parladı. 
du. Elindeki kırbacı rastgele vuruyor Recep reis şimdi onun yanıbaşın-
du. daydı: 

DÖvülen forsa, sarışın bir Danimar - Onu niçin dövtiyorsun? 
kalı olan Kanuttan başkası Diye sordu. 
değildi. Yüzünden, omıtzlarmdan ve - Kürek çekmiyor, çalışmıyor. 
kollarından kanlar fışkırın ?tı. Kanutun solundaki yaşlı bir kor -

Fakat buna rağmen susmuyor ve san söze karıştı: 
oturmuyordu: - Ne yapsın! Bu kadar yapabili-

- Reis ... Buraya gel .. Bu adam be- yordu. Zavallı yavrucak, hem zayıf, 
ni öldürüyor. Fakat bir güu sizi de hem de liüta:. .. 
öldürür. Recep rel.s delikanltya baktı ve 

Recep reis bu sözler ara3mdan bir sordu: 
kaç kelimeyi biliyordu. - Bana ne söyliyeceksin? Geldim 

Kanut'un onu görmek istediğini işte ... 
anlamıştı. Danimarka ve İngiliz dilinden bir 

San ömere alçak denildiğini ise az anlıyan bir leventle bir forsayı o
Rccep reisten başka birkaç levent raya çağırdılar. 
daha anlıyorlardı. 

Erzurumda modern 
bir mahalle kuruluyor 

Üçüncü Umumi müfettişlik,yeni 
mahallenin projelerini hazırlattı 

Erzurum mahallesinin umumi görünUşi4 

Erzurum, (Hususi muhabirimiz bil-1 kevi, posta ve telgraf, mektep, jan
d i r iy o r) - üçüncü Umu mi darma, otel, müstahkem me·.,ki ku-
Müfettişlik kurulduktan 
sonra Erzurum da geniş bir 
imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 

Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin U
zerin Erzuramda yeni Erzurum ma
hallesi kurulması ,hakkındaki tetkik 
leri nihayet bulmuştur. 

mandanlığl, inhisar binalariyle umu
mi müfettiş, kolordu komutanı ve 
2-1 aile için memur ve subay evi in
şa edilecektir. 

Mahalleye dört güzel bulvardan 
girilecek ve bu geniş caddelerin hep

si muazzam "Cümburiyet meydanı,, 

nda birleşecektir. Res:rı.i da~re itti

haz edilecek yerler çok sıhhi, ika-

Aydın hattında 
yeni tarifeler 

Basık ve dar vagonlar 
seferden çıkarılıyor 

Aydın (Hususi muhabirimizden)'
Devlet Demiryolları idaresi 1 EylUl
den itibaren Aydın hattı tren tarife
lerini değiştirmiş ve ana hat tarifele
rine uydurmuştur. 1 Eylulden itiba
ren haftada üç gün Aydından Afyon
Eskişehir - Ankara • H1ydarpaşaya 
doğru ekspres kalkacak ve gelecektir.) 
Dört gün de lzmirden Afyona ve Af
yondan !zmire posta treni vardır. 
Bundan başka "!zmir, Nazilli, Aydın, 
&.mir, Denizli • Ortaklar arasında 

tren ve ray otobüs seferleri yaprlmak 
tadır. Aydın - Ankara anahattmın 

son sistem lokomotif ve vagonları iş- ı 

leyecektir. Bu suretle, Aydın hattı, ~ 
eski kumpanyanın dar, ba3ık vagon- · 
!arından kurtulmuş olacaktır. Devlet 
Demiryolları Aydın istasyonunun e
lektrik tesisatının yapılması ic;in e _ 
mir vermiştir. Fakat tesisata başlan
mıştır. Kış mevsiminin yaklaştığı 
ve trenlerle otoraylarm bece gelip 
gideceği dikkate alınarak tesisata he 
men başlanması mukarrerdir. 

·Aşk yüzünden 
Bursada Adaköyünde 

bir cinayet işlendi 
Bursa, (Tan) - Adaköyünde aşk 

ytizünden bir facia ol::nuştur. Abdul
lah adında birisi, genç kızı İrfanı ih
tiyar 'bir adamla evlendirmiş, fakat 
kız kocasile geçinemediği gibi köy -
den Recep isminde bir delil~anlı ile 
sevişmiştir. Kızın kardeşi Abdullah, 
bıı macerayı işitmiş ve nihayet evvel
ki gün tarlada rastladığı Recebi ta -
banca ile yaralamış, eve ge?crek bir 
tUfekle de İrfanı yere sernıiı;ıtir. Kı
zm kolu parçalanmış. bir kurşun kar 
runa isabet etmiştir. Yaralıhr hasta
haneye kaldırılmıştır. Suçlu yakalan
mıştır. 

Katil davası 
Muhakemeye yakında 

J:eniden bakılacak 
Aydın (Hususi muhabirimizden)

Geçen sene bir katil meselesinden do
layı Aydın Ağır ceza mahkemesince 
on beş sene hapse mahkum edilen Ha 
lil oğlu Kazım hakkmdaki karar, 
akli hastalık ve sair birçok sebepler
den dolayı nakzedilmiştir. Suçlu Ka
zım kaçaktır. Muhakemeye yakında 
tekrar Aydın Ağır Ceza mahkemesin
de başlanacaktır. 

· Bir kamyon devrildi 
Mersin, (Tan) - Evvelki sabah 

Gözneden şehrimize gelmekte olan 22 
numaralı fort kamyonu, Somak alanı 
denilen yerde devrilmiştir. 21 yolcu
dan 7 si muhtelif yerlerind·~n ağır su 
rette yaralanmışlardır. 

Gedizin kurtulu,u 
Gediz, (Tan) - Gedizi.n kurtuluşu 

münasebetile 1 Eylfılde yapılan bü -
yük bayram, çok parlak olmuştur. 

Belediye tarafından verilen çaydan 
sonra Cümhuriyet meydanında bir 
toplantı yapılmış, halk, neşeli bir ge
ce yaşamıştır. 

Bir köprü yapılıyor 

Balıkesir, (Tan) - Balıkesir -
Bandırma yolunun 62 inci kilometre-. 
sinde beton bir köprü yapılmaktadır. 
Bu köprü 102 metre uzunluğunda
dır. 

Festivalin sonu 
İstanbul sezonunun sonuncu hafta

sını teşkil eden Balkan haftası yarın 
akşam nihayet bulacaktır. 

Bu itibarla bu akşam Taksim stad-
yomunda bir müsamere verilecektir. 
Yarın gündüz saat 15 de bir halk gü
nü tertip edilmiştir. Halk günU ucuz 
fiatle olacak, hiç bir ·davetiye mute
ber olmıyacak ve temsiller yine Tak
sim stadyomunda verilecektir. Yarm 
akşam için de Taksim bahçesinde bir 
veda müsameresi ter tip edilmiştir. 
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On altı saat münakaşadan sonra 
Rohan'ın beraatine karar verildi 

Halle tam on altı saat ma 1ıkcmcnin lcararını be1cledi. 

On altı saat münakaşa edildikten releri daha kaç gün evvelden dehşet .. 
sonra nihayet yirmi iki reye karşı li pahalı olarak herkes tarafmdan ki
yirmi altı rey ile Rohan'm sadece be- ralandı. Bütün Paris halkı bu man
raetine karar verildi. zarayı seyredeceği için sev'ıniyurdu. 

Nikol da beraet etti. Madam de la Fakat kral ve saray erkanı son da· 
Motte kızgın demirle hırsız diye göğ- kikada cezanın aleni yapıl n ısından. 
süne işaret edilmeğe, cellat tarafın- korktular. Ve sabahın be§inde orta .. 
dan kırbaçla dayak yemeğe ve ömrü da kimseler yokken hapishan".!nin 
nün sonuna kadar hapts edilmeye on dört tane celladı Madam de la 
mahkum edildi. Motte'u meydana sürüklediler. Ka • 

Fakat alenen ve resmen mahklım 

olmadığı halde halk nazarında mah
kum edilen bir insan daha vardı: 
Kardinal Rohan beraet etmekle Kra 
liçe Mari Antuanet manen mahkum 
oluyordu. O dakikadan itibaren hiç 
müdafaasız, halkın dedikon•J, iitira 
ve hudutsuz kinine maruz kalıyordu. 

Mahkeme kararını verir vermez, 
birisi hemen salondan fırladı ve hal
ka kararı tebliğ etti. Sokad:taki bin -
lerce insan sevinçten çıldırdı. Avaz
ları gökyüzüne yükseliyordu. Eski -
den etrafı çınlatan (Yaşasın kral!) 
nidaları yerine..""iaıdi (yaşaam mec
lis!) sesleri yükseliyordu. Ha -
kimler sarayı terkedip sokağa çık
tıkları zaman büyük tezahürlerle 
karşılaştılar. Çiçekler atılıyor, her -
kes ellerini öpmek istiyord·ı .. Yaşa
sın diye haykırıyorlardı. 
Arkasında kırmızı merasim elbise

si olduğu halde Roban görününce 
binlerce halk etrafını alıp alkışladı. 
Halk o kadar coşuyordu ki donan -
ma yapmak istiyor, fakat polis buna 
mani oluyordu. Bütün bir millet kra
liçeye ve krallığa muzır olan ve on
ları küçük düşüren adama büyük 
muhabbet ve alaka gösteriyor. 

Kraliçe fevkalade kederli... Hay
siyetine vurulan bu a~ır darbe, onu 
çok meyus etmişti. Oda hizmetçisi 
gece odasına girdiği zaman onu ağ
lar bulmuştu. Her hadiseyi evvelden 
hisseden Mari Antuanet kraliçe ola
lıdanberi ilk defa olarak, kendisine 
düşman bir kuvvetle karşılaştığını 

hissetmişti. 

Kral bu kararı nakzetmek hakkmı 
haizdir. Büyük bir cesaret göstere
rek k r a 1 i ç en i n k ı r ı 1 a n haysi
yet ve şerefini tamir edebilir. Ifov
\•etli bir kral bunu mutlaka. yapar
dı. On dördüncü ve on beşiıici Lui 
böyle bir hadise karşısında muhak
kak ki, başka türlü hareket ederler
di. Fakat on altıncı Lui kafi derece
de cesaret gösteremiyor. Meclise 
müracaatla mahkeme kara!'ını nak -
zetmiy;:;r. Sadece Kardiu.~l Roham 
azletmekle iktifa ediyor. Eğer kral 
daha kuvvetle hareket etmiş olsay
dı, birçok vahim neticelerin önüne 
geçmiş olurdu. Netekim ki bu cesa
retsizliği yüzünden krali~e?e karşı 

bir hücum devresi başladı. 
Madam de la Motte 'un cezalanma 

şekli de acaip olmuştur. Burada. da 
kral zaaf göstermiştir. Bu cezalan -
ma şekli iki türlü olabilirdi: Ya bü
yüklük gösterip mücrime kızgın de
mirle hırsız işareti kmıul r.aktan 
vazgeçilirdi ki bu müsaınıiııı. efkarı 
umumiyeyi çok memnun edecekti. 
Yahut tamamiyle aleni olarak ceza
landırılırdı. Fakat bunların hiçbirisi 
yapılmadı ve şu tarzda hareket e -
dildi. 

dm o kadar çırpmıyor, ve bağırıyor
du ki, bu kuvvetli erkekler bile onu 
güç zaptediyordu. 

Orada cezası okunuyor: Kırbac:Ia 
döğülmek ve kızgın demirle yakıl

mak ... Bunu duyunca o kadar hay
k:rmaya başlıyor, meclise, krah, 
Rohana o derece küfrediyor ki. et • 
raftaki halkı uyandıriyor. Elbiseleri
ni çıkarıp göğsüne kızgın 0emirl<! i
şaret etmek istedikleri zaman ayak· 
lariyle tekme, elleriyle yumruk atı • 
yor ve kendisini müdafaa ediyor. 
Eızgm demir hırsız kelime3•;1in mu
kabili olan (Volcuse' ün ba,g. harfi 
(V) yi göğsüne bastırırken hızla 

dönüyor ve demir omuzuna yapışı • 
yor: lşaret ancak omuzun:ı yapılı • 
yor. Can acısından celladm kolunu 
ısırıyor. Sonra nefesi tükenerek dü • 
şüp bayılıyor. om gibi bir halde ha
pishaneye sürükleniyor. Orada ömrü 
olduğu kadar siyah keten elbise ve 
tahta ayakkabıları giyerek yatacak. 
kuru ekmek ve mercim~k çorbasm • 
dan başka gıda yüzü görmiyecek ... 

.Madam de la Motte'un sabah ka
ranlığı gizlice cezalandırıldığım du
yan halk fena halde krzıyor. Herkes 
kadına acımaya başlıyor. Çünkü ona 
acımak, kraliçenin aleyhinde buluu ~ 
mak demekti. Bütün zenginler arala
rında para toplayıp zavallı bic:are 
kadına hediyeler göndniyorlar. Ha
pishanede kendisini ziyaret etmek 
adeta moda oluyor. Hı:ıtta hapisha
ne gardiyanlarından birisi ziyaret • 
çiler arasında bir gün kraliçenin en 
aziz dostu madam de Lamballı görü
yor. Bu ziyarete herkes başka başka 
manalar veriyor. Bazıları kraliçe ta
rafından gönderildiğini bile söylü • 
yorlar. Kraliçenin vicdan aznbı çek
tiğini söyliyenler de çok oluyor. 

Bir müddet sonra meçhul bir el 
hapishane kapısını açarak de la 
:Motte'un kaçmasına sebep oluyor. 
Sahtekar kadın Fransayı t.:rl~edeıek 
lngiltereye iltica ediyor. Birçokları 

bu kararın kraliçe tarafmfian tertip 
edildiğini ve burıun bir tes~ı<kiir m::. 
kamına yapıldığını c;öylüyorlar. 
Mahkeme huzurunda kabahati üzeri
ne alarak kraliçenin g-eı·da lhk mese
lesinde mücrim olduğunu sakladı~ı 

için yapılmış bir muamele addedi
yorlar. 

Pazartesi akşamı belediye Park O
telde festival heyetleri şerefine bir 
veda ziyafeti verecek, Salıdan sonra 
da heyetler memleketlerine dönecek
lerdir. Şehrin en kalabalık bir yerine 

yüksek bir mevki yapıldı. Bunun ü -
hallenin teşcirine ayrıca itina edile- zerinde hırsız kadın cezala:ıdırılacak 

Hakikatte bu karar kr:ılic:t:nin 

düşmanları tarafından onu kirlet
mek için tertip edilmişti. Çiinkü bu
nunla hem kraliçenin onu kaçırdığı· 
nı zannettirmek, hem de lngilterede 
serbest kalacak ahlaksız kalının ye
niden bin türlü fenalık yapmasını te 
min etmek kabil olmuştur. Birçok 
insanlar bu yüzden pek çok para ka· 
zanpnşlardır. Kadın, Ingilt.e-:cye a • 
yak basar basmaz, derhal kraliçe a • 
teybine yazılar yazmıya başlryor. 

Londramn en büyük kitapcıları ken • 
disine pek çok para vererek bu yazı
ları neşrediyorlar. 

- Avlanmaktan vazgeçtik. Yolu-

Mimar Necmi Ateş yeni kurulacak 
mahallenin bir planını hazırlamış ve 
mlifettişliğe vermiştir, bu plana gö
re, umumi müfettişlik, Kolordu, Hal metgahlar modern olacaktır. Ma- cektir. tı. Biitün etrafta 1ti evlerin pcnre- [Arkası vnr]' 
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Mehmet Karanlıkları delmek iste- galarda can vermiştim. .... -----.. ..,...._ 
yen gözlerle denizlere baktı, baktı. - Sen şimdi bunu bırak ta anlat 

lüks 
- Bereket versin ki kar durdu. bakayım. Bu fırtınaua senin denizde 

Radyo 
eşya mıdır? 

Makine fiatleri yarı 
yarıya indirilmedıkçe 
abonelerin artmasına 

imkan yoktur 
Başka memleketlerde bir amelenin 

bile kolaylıkla satın alabildiği rad -
yo makineleri bizde henüz bir lüks 
olmaktan kurtulmuş değildir. 

Memleketimiz radyof on isinin se -

nelerdenberi kaplumbağa adımlarile 
ilerlemesindeki sebepleri arıyacak o
lursak, bunlardan başlıcasını alıcı a

leJerin pahalılığında buluruz. 
Dünyanın her tarafında radyo din 

leyicileri mi~yonlara baliğ olduğu 
halde biz memleketimizde radyoyu 
evlerimizde değil, radyo mağazaları
nın vitrinlerinde tek taşlı bir pırlan 
ta yüzük gibi seyretmek mecburiye 

tinde kalıyoruz. 
Her evin nasıl ki, bir masa, do -

lap ve sandalyeye ihtiyacı varsa, bir 
l'adyo makinesi de o evin ayni dere
cede IUzumlu eşyalarından biri ol • 

Pazar, 6.9.936 

İSTANBUL 
12,30: Muhtelif plak ve halk musikisi. 
18: Tepebaşı bahçesinden. nakil, 19: Ha
berler, 19,lS: Muhtelif plaklar, 20: Muh
telif sololar .(plik). 20,30: Sttidvo orkes
tra11, 21,30: Son haberler, 22: Gazetelere 
mahsus ıervis. 

PRAG 
20.05: Asken bando, 20,5S: Yugo~hv 

milli bayramı munaseberile skeç, 21,25: 
Yugoıılav ıarkıları ve şiirleri, 22,15: Rad
yo piyesi, 23: Haberler. 23.25: Plik. 23,30 
Almanca haberler, 23,35: D'lns musikisi,. 

BOKRE-Ş 
7,30: Sabah neeriyat, 12,10: Kilise mu

ııkisi, 12,43: Milli Ro!Jlen musikisi, ıs: 
Haberler, 16: Romen Halk mu•ikisi, ı9.1S 
Cazband, 20: Konferans, 20,2:>: Cazın de
vamı, 2ı.os: Konusmalar, 21,20: Radyo 
orkestrası, 22,35: Hafif musiW. 

BUDAPE.5TE 
20: Macar operetlerinde ıımiırckkep po

pUrl, 21.35: Plak, 22,3S: H'lberler 23: Çi
gan musikisi, 2'4: Ca zm:ısikis, 10,0S: Son 
haberler. 

BELGRAD 
20.30: Radyo orkesrası, 21.20: Plak. 21, 

O: Muskili radyo pivesi, 2: 3por haberler 
23,20: Plik, 23,SO: Dans p!Akhrı. 

VARŞOV.N.. 
18: Salon riosu. 19: Radyo piye!liİ. ı9,30 

Kliçlik radyo orkcııra~ı. 21,25: Konuşma
lar, 22: Eğlenceli nC!lrİy.:ı, 22,30: Piyano 
kons~ri, 23: Sp0r, 23,20: Salon kuarteti, 
2'4: Danı pllkları. 

EİNDHOVEN 

Haberler, • Plak, 16,45: 'Dans musiki-i.. ı yat, 21: Senfonik konser, 23: Haberler, 2S. 
Vi\.·A-'A 20: Konser nakli. 

(49,5 metreli kısa dalga). 18 40: Karışık ı V ARŞOVA 
konser, 19,10: Halk şarkıları, 19,40: Kon - 18: Solist konseri, 18,50: Konu-şmalar 
ferans. 20: Haberler, 20,10: Aktiialite, 20, 21: Radyo piyesi. 21,30: Konuşmalar 22: 
20: Çiftçi saati, 21: Stci.:rmarktan reı>or - eh ıarkıları, 22,25: Mozartm e .. erlerinden 
aj, 22: Kilise musikisi, 23: Haberler, t2S,10 kuartet konseri, 23: Hııberlrr. 23,15: 
Eğlenceli musiki, 1: Dans plaklarL Dans ve hafif musiki, 24: Dans plakları. 

MOSKO}' A EİNDHOVEN 
19,15: Amatör amele tarafından konser, 

20: Edebi ve dramatik neşriyat, 21,15: 
Efsane, 22: Yabancı dılJerle neşriyat. 

Salı, 8·9.936 

PRAG 
ı9.05: Bohemya şarkıları, 19.45: Al

mancıı haberler, 19,SS: Plal:, lO: Konu-şma 
lar, 20,10: hafif musıki, dans p:ırçaları. 21 
Konferans, 21,20: Çek halk şarkı!arı, 21,50 
Skeç, 22.0S: Beethovenin oda musiki.;i e• 
!'lerlerindt'n, 23: Hat-~r1 .-r, 23,lS: Pliik, 23, 
45: lngilizce haberler. 

BÜKREŞ 

(16,88 metreli kısa dalgaı 15,10: Plak 
lS,15: Haberler, lS.30: Plil:. ı5,45: Piya. 
no konseri, ı6,05: Konu1malar. 16.2S: Pi
yano konseri, 16,4S: Dans musıkisi, ı7: 
Son. 

YİYANA 
(49,4 m. kısa dalga) 20.l(I: Haberler, 

20.20: Kon}erans. 21,4S: Gun.ın '!e'>i, 22: 
"Şair aynası,, adlı piyes. 23: Hab~rler. 
23,10: Eğlenceli orkestra musikisı. 24,4S: 
Dans. 

l\10SK0\7A 
1_9.30: Rus halk ıarkıları. 20: Musikili 

neşriyat, 21: Piyes, 22: Yabancı dillerle 
neşriyat. 

Cuma, 11.9.936 

PRAG 

Mustafa belki yarın gelir, nöbeti nur, 
ben biraz dinlenirim. 

Mustafa iki gün evvel hastalanmış, 
kasabaya gitmişti. O günden sonra 
ortalığı kar kapladığı için gelememiş 
ti ... Belki de hastalığı artmıştı .. Kim 
bilir?. 

Mehmet tam üç gündür, tt'd: başına, 
karşısında kuduran. gökreyen denizi 
seyrediyordu. 

- Çorbamı içer, şöyle biraz uyıı -
yuveririm. Tekrar kar başlamv.sa 

birazdan ay ortalığı 1ştldata~ak .. Fa
kat bu sefer fırtına pek yaman oldu! 
Allah, denizdekilerin yardmıcısı ol -
sun. 

Mehmedin kafasından geçen bu söz 
lere cevap gibi, birden bire. fırtına -
nın arasından, kuduran Jalgalardan 
daha korkunç bir ses yükseldi. 

- lnsan sesleri geliyor ... Batan bir 
vapur var. 

Karanlıkları delmeğe alıskın gözle 
rinin bütün kuvvetile dalgalarda kay 
bolan bir vapuru ararken, birden bi
re. bulutların arasından sıyrılan sol-

7,0 Sabah neşriyatı, 13,.~0: • 15: Orkeıı
tra konseri ve haber servisleri, 19: Ko • 
nuşmalar, 19 20: Plik konseri, 20: Kcınfe
rans, 20,20: Çift piyano. 20.50: Aktüalite, 
20,5S: Sıırkılar, 21,15: Konu~malar, 21,30. 
Senfonik konser, ı23,20: Plak, 23,4S: Fran 
sızca haberler. 

20,SS: Sen halk şarkıları 
su). 22: Orkestra konseri. 
23.?.0: Plak, 23,45: Rusça 
Plak. 

! Çocuk lror"t gun bir ay denizin üstünü aydmlattı. 
23: Haberler. d •1 'b' "k 

Bl~APl~TE 

19: Budapcşte konser ırkestrası. 21l 20: 
Sen f:kralar, ml111'ki parçaları, 22.20: Ha -
herler, 22,50: Cazband. 23,50: Radyo salon 
orkesral.ın. 

BEI..GRAD 

Bt1KREŞ 

haberler, 24: Sular ag ar gı ı yu St>ldi Bu dağ -
• !arın arasına, parçalanan bir geminin 

ankaz1 dağılmıştı. 
- Zavallılar! 

ması 18.zımgelir. 
Hükftmet bunu nazarı dikkate a -

larak memlekete sokulan radyo alet 
lerinin kilosundan alınan gUmrük 
resmini son Uç sene içinde beş li • 
radan iki liraya indirmiştir. Fakat bu 
na rağmen radyo aletlerinin satış ~i
ntlerinde hiçbir fark görülemedı. 
Bundan Uç sene evvel bir alet kaç 
liraya satılıyorsa bugün de gene ay-

(19,71 metreli kısa dalga) 1-': Pllik, ko- 20,50: Şarkılar, hafif nwı,lar. 21,30: 
nu!Smalar, pllk. 16.88 metre) 15.0S: Ha ~ Plak, 23: haberler, 23,20: Radyo orl:eı;ra

6,30: Sabah ne~riyatı. 13 30: Plak ve ha
ber servsileri, ı 9.30: Milli Romen mı.ısı ki
si, 19,50: Konferans. 20,10: K?n!lerin de
vamı, 20,SS: Konuşmalar, zı.ıo: Puccininin 
"Mnnon e'icaut" opera!;!, (plf.k). 23,45: 
Yabancı dillerle haberler. 

O kaç gün böyle parçalanan gemi
leri görmüş ve yüreği böyle sızlamış
tı. 

berler. konu,malar. 20: Plik - 1-onuşma- SL 
!ar • Plak. 

BUDAPJ~TE 

Vl\'A?-ı"A 
. <49.m kısa dalga) 18.45: Eğlenceli mu

sıkı, 20: Haberler, 2Q,10: Konserin deva
mı, 21: Radyo piyesi, 23: Habcrlrr. 23,20: 
Sarkılar, 24.15: 2'4,lS: Dans plikları 1 · 
Çigan musikisi. ' · 

l\JOSKOVA 

ni. fı'atı muhafaza etmektedir. 19·15: Sarkılar, 21 = Karı~ık koııser. 22: 
Yabancı dillerle neşriyat-

Pazarte•i, 'l.9.936 

1STANRUJ,, 

Evvelce bir satıcı makinelerin pa
halı satılmasında sadece yüksek 
gUmrtik resminin amil olduğunu id

dia edip dururdu. Alınan gümrtik 'ril ı8: Dans musikisi plak. 19: Hab•rlt'r, 
resminin yüzde 60 nispetinde indı 19,15: Tiirkc;e opera ve film parçaları plak 
miş olmasına. rağmen ayni satıcı ge 20: (Dr. Fahri CelSI tarafından r:ekele • 

mek hakkında) 20.30: Stiid,.o orkestrala
ne ayni nakaratı tekrar etmekten çe n, 21,30: Son haberler (22 den sonra ca-
kinmiyor. zetelere mahsus servis). 

Hepimiz biliriz ki. radvo aletleri- PRAG 
le elektrikli buz dolapları tüccara. en 18,40: Çele tarkıları. 11): Konuıunll1 r, 

. 19,20: Piyano - şarkı. l9,4S: imanca ha-
çok kar bırakan bir t2carettır. • • ~ herler, 19,S5: Plak. 20.10: Mahih mu~iki. 
bir halkın zaruri ihtiyaç lan meya • 20,45: Konferans, 21: Pivano - ııarkı. Ha-

l b. 1 t' k • • fif solist musikisi). 21,40: Radyo piyesi 
nma giren böy e ır a e ın ço Kar 22: Musikili şen neşriyat, 2!,15: Pllik, 23; 
bırakan bir ticarete zemin teşkil et- '40: Almanca haberler. 
mesine daha nekadar tahammül e - n UKRF .• Ş 
dileceğini kestirmek gUç değildir. • 6,30: Sabah neşriyatı, 13,40! 15 • PUik 

Radyo dUnyanm en uzak yerleri- ve haber ııervisleri, 19,03: Radyo otkestra
sı, 20,05: Konferans, 20,25: Plak. 21,15: 

ni bir saniye içinde biribirine bağ • Fransızca aktüalıte. 21.30: Oda musikisi 
(Brahmı). 22,0S: Sarkılar, 22,0: Haberler, 

lar. 22,4S: Orkestra, 23,'45: Yabancı dıllerle 
Radyo ile en tanınmış orkestra haberler. 

şeflerinin idare ettikleri bUytik kon 
serlerden istifade edilir. 

BUDAPEŞTE 

VARŞOVA 
17: Solis konseri, 18: Silezya şarkıların

dan bir popuri, 18,20: Keman konseri, 
(plak), 19: Konuşmalar, 20. Eğlenctli 
konser, 21.2S: Konuşmahr, 21.r.5: Radyo 
piyesit. 24: Dans plakları. 

EİNDllOVE.N 
(19,71 hıetreli kısa dalga). Saat 11 den 

13 çe kadar Philips laboratuvarlarından 
karışık eğlenceli neşriyat. 

VİYANA 

18.40: Homeros korosu. 19.30: Spor. 
19.4S: Fransız oda musikisi, 20 30: Kon!e
rans, 21: Radyo salon orkerıtrası 22.15: 
Haberler, 22.30: Orkestra. 23.30: lnciliıcc 
konferans. 2'4,10: Çigan nıuı;ikisı. 

)U~LGRAD 
20,30: Milli neşriyat. 20.SO: Radyo orkes 

trası. 21,30: Popüler şarkıiarı. 22: Zag
rebden nakil, 23: Haberler, 2,20: Plak. 

VAl?.ŞOVA 
18,15: Oda musikisi (Mozart). 18,50: 

(49.4 kısa dalga) 18.25: Pıyıno musiki- Konuşmalar, 20: Karr11ık lconser, 21,30: Ro 
si • Konuşmalar, 20: Haberler, 20.ıo: Vi- men tefrikasL 21,4S: Konuı:malar. 22: Fıt
yana • Graz arasında repoı taj, 21: Eğlen- elbergin idaresinde senfonik konııcr. 23: 
celi Viyana muskisi, 22 35: Hıftruun haber Haberler, 23,lS: Sarkılar. 24: Dans plakla
icmnli, 23: Haberler, 23,10: Çift piyano rı. 
24,0S: Dans musıkısi. EİNDHOVl~:N 

l\IOSKOVA 
19,lS: Sovyet kompozitiirleri. 21: Karı • 

şık konııer, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

Çarfamba, -9.-9.936 

PRAG 
18,40: Piyano konseri, 19. Konuşmalar, 

20,20: "Baş yukarıya' 'adlı caz, koro v' 
şarkılı radyo piyeııi. 21.20: Konferan!I, 21, 
3S• Yeni şarkılar, 22: Siır ve mı:siki. 23: 
Hr.berlcr, 23,15: Plak, 23,45: Fransızca 
haberler. 23,15: P14k, 23,4S: Fraıısııca ha
berler. 

n1lhı?Eş 
6,30: Sabah neıriyau. 13.30: • 15: Plak 

ve haber servisi. 19.05: Radyo orkestrası. 
19,SO: Aktüalie, 20,20: Konfcrnr.s, 20,40: 
Livanya ve Finlandiya. musiki~i. 21,lS: 
Posta kutusu, 21,30: Keman mııo;ik:~ı. 22, 
OS: Sar kılı, 22,30: Haberler, 22,45 :• Radyo 
salon orkestraııı. 

UELGUAD 

(16 88 m. kısa dalga) ıs.~o: Ptak, ıs.ıs 
Haberler, lS,30: Phohi triosu. 15,S'l: Ede
bi ncşriya, ı !,10: Pohi riosunutn devamı, 
16,40: Frıınsız plakları, 17: Son. 

V&YA...,·A 
(49,4 m. kısa dalga). 18.55: Richard 

Vııgnerin "Ring dcs Nilıelungen" oı•erası, 
24,40: Vals havaları. 

l\JOSKOVA 
Saat 22 den itibaren yabanrı d ll•rle neş

riyat. 

Cumartesi, 12.9.936 
PUAG 

20.15: Yaz musikisi, 20,35: Halk konse • 
ri, 21,05: Konferans, 21,20: Dış ve su ba
kanlarının himayesinde veriltcek buyuk 
senfonik konseri nakil, 22 lu: Musıki ve şi 
ir. 23: Haberler. 23,15: Plıil':, 23,30: Orıe 
ret ve marşlar. 

BUKUEŞ 

Ay şimdi bulutlard'ln uzakln§mış, 
bu faciayı aydınlatmak için denizin 
üstünde parlamıştı. 

Fener bekçisinin vücudü, elektrik
lenmiş gibi titredi, gözleri yerinden 
fırladı, ağzı aQJldı: 

- Bir tahtaya sarılmış bir insan 
bu tarafa doğru slirük!~niyor. 

Mehmedin kanı damarla,., ıda kuv
vetle kaynadı... Beyni burgı:landı ..... 
Bir dakika sonra dalgalar arasında 
çırpınarak yüzüyordu. 

ılı 

- Biraz kendine geldin mi kız? 
- Allah sen den razı olsun Ağam. 

Sen olmasan ben şimdiye kadar dal-. 

berter, spor. 23,05: Ciğan musıkisi, 24,10: 
Cazband. 

JJJ~LGR D 
19,20: Piyano lı:onseıi, 20.30: IJlusıı n~ 

riyat, 20,50: Plak, 21: Milli dans ve ur • 
kılar. 23: Haberler. 23,20: Radyo orkes -
trası, 24: Dans pUlkları. 

VARŞOVA 

18: Solist konseri, 18,50: )-~onuşmalar, 
20: Küçük radyo orkesrası, 21,15: U:ı:aka
ki yurddaşlar için. 22: Viyolontııel konse -
ri, 22,30: Vilnııdan nakil, ?.3: Haberler. 
23,15: Hafif orkestra. 24,30: Dans plikları. 

El:Nl>HOVES 
(16.88 metreli kısa dalga) ıS,10: Haber

ler. 15,30: Plak, 15,40: Haberler, 16.2!>: 
Karıııık proı;:ram, ı6,SO: Dans nıusikisı. 17 
Son. 

VİYANA 

işin neydi? 
-Annem çoktan ölmüştü; ben köyde 
ihtıyar babama bakıyordum. Bı.: sefer 
o da öldü. Ağam Istanbuldn bir gemi
dı> tayfalık ediyordu. Babam ölünce 
köye geldi, bana: 

- Fatma, dedi, sen köyde tek ba· 
şına ne edersin? Gel !'eni de lstanbu
la götüreyim, beraber otururuz. Ben 
kışın denize çıkmaktan korkal'lm de
dimse de dinlemedi, guldü ve arkadaş 
!arından Hasan Kaptanın tahta yük· 
lü vapuruna beni de bindkdi. Yolda 
kar başlad1. üç gün denızde çalka!an· 
dık Benim gözlerimdF>n akarı yaşlnr 
topuklarıma değiyordu. Dördüncü gü
nü baktım ki Ağamın da Hasan Kap 
tanın da yüzleri karış1k g~izleri bula· 
nık .... Her§eyi anladım ama ses çıkar· 
madım. Bir ara ağam yanıma geldi, 
saçlarımı okşadı, şundan bundan ko
nuştuktan sonra bir sırasını getirip 
bana dedi ki: 

- Şayet gemi parçalanırsa üstün 
den ağırlıklarını çıkarır, Allaha güve· 
nerek geminin bir parçasına ya}Ylşır
Rın: sakın korkayım deme ha! 

Karanlık basmıştı... Kar durma • 
dan yağıyor, gemimiz gıcırdıyordu. 
Birdenbire bir gürültü duydum, <'an 
korkusile bağırarak bir tahtaya y:ı • 
pıştım. Sonrasını bilmiyorum artık. 

- Şimdi ne yapacaksın?. 
- Ben ne bileyim Ağam? Artık 

dünyada kimsem yok benım. Keşki 
ben de ölseydim bari. Ne ettin de be
ni kurtardın sen?, 

- Sus Fatma, öyle söz1er etme, 
senin gibi güzel bir kıza ölUm yakı§$ 
mıydı?. 

:t. 

Kar yeniden başlamıştı; fakat Meh 
met artık Mustafanm gelmesini bek· 
!emiyor, hatta bunu istemiyordu. Fat 
ma ile haşhaşa geçen ;;aatl~r. ömrUn 
d~ ilk defa olarak onu tatlı tatlı dü
şündürmeğe başlamıştı. 

- Bırak Mehmet Ağabey, çorbayı 
ben pişireyim, sen otur dinlen biraz. 

- Dur odayı silip siipüreyim. Her 
taraf tozlanmış, kimhilir kaç günden 
beri temizleyemedin. 

Mehmet Fatmaya bakıyordu. 
- Ne güzel kız bu! Konuıım:ı.sı bir 

kuş cr.'!lltı ı, gözleri bir deniz yosu -
nu, saçları bir ipek çilP-si. un.ı eve gö 
türsem, anama desem ki: 

"Ana, bak sana Allah göklerden 
bır gelin yolladı. Hemen ıfüğün hazır 
lıklarına başla!" 

Zavallı ihtiyar kimbilir ne kadar 
sevinir ... Anamın yanında FatınnnIJl 
salınarak dolaştığıru görürı:em içiı:n 

rahat edecek. 
- Kız Fatına, köydf' senin yavuk· 

lun yok muydu?. 
Fatmanın gözleri yere dikildi. ya-Memleketimizde henüz opera tem

sillerinde rol alacak artistler mevcut 
değildir. Fakat radyo bize Bcrlin, 
'Moskova, Viyana, Budapeşte, Ro -
rna ve Milfı.no operalarında verilen 
bUtlin piyesleri evimizde dinlemek 

18,30: Çigan musikisi, 20: Piyano kon • 
seri, 20ı'\O: Hikfıyeler, 21.05: .Radyo salon 
orkestrası, 22,20: Haberler. 22,40: Opera 
orkestrası,j Ernest Dohnanvınin idaresn • 
de). 2'4: Ingilizce konferan,., 2'4.20: Pllik,. 18: Ma-::ır ııarkıları, 19: Konferıı.ns, ]t'I 30 

Piyano - şarkı, 20: Konferans, 20,30: Plak 
21: Dış siyasa, 21,40: Haberler, 22: Opera 
orkestrası, 23,0: Cazband, 24,10: Çıgan 
musikisi. 

6,30: Sabah neşriyatı. 13.~0 - 15: Plak 
ve haberler, 19,03: Askeri musiki. :i:0,05: 

(4!1,4 m. kısa dalga). '20: Haberler 21.: 
"Bittesich zu bediencn" adlı musikili pi • 
yes, 22,40: Film bahsi. 23: Hıı.':ıcrler, '!3,30: 

1'\aklan al al oldu . 

imkanını vermiştir. 

Avrupanm ve Amerikanın en mU
him adamlarının ağzından çıkan söz 
ler radyo vasıtasile dakikasında bi

ze gelir. 

Bt~LGRAD 

20.SO: Halk şarkıları, 21,30: Belgra ope
rasmda verilecek piyesi naktil, 23: Ha • 
herler. 

YARŞOVA 

18: Şarkılar, 18,SO: Muhtelif konuşmaalr, 
20: Radyo salon orkestrnııı 20 45· Leh 
mus\kisi, 21,30: Musahabe, ' 22: ' Bahriye 
bandosu. 22,45: Spor, 23: lngiliz kompo. 
:ı:itörlerinin eserlerinden alto ile pivano 23 
30: Küc;ük orkestra, 24: Dans pllikları.' 

EİXlHIO\'EN 
Kahraman ordumuzun lzmire gir

diği "9 EylU1,, tarihinae Bayındırlık 
Bakanlığının radyomuza tam mana- (16,88 metreli kısa dalell. 15,10: PUik, 

sile el koyuşu ilerisi için bir faliha
yır olarak telakki edilmelidir. 

Türk Telsiz Telefon Anonim 

Şirketi on yıl içinde Türkiye -

deki abonelerini yedi bine çıkart

maya muvaffak olamamıştır. On ye 

di milyon nUfuslu bir memlekette 

bu kadar az dinleyici bulmak, şir -

ketin bu mühim işe - halk noktai na
zarından - nekadar ehemmiyet ver
diğini gösterir. 

Henüz doğru dürilst bir posta çalış 
tırılmıyan komşularımızdan Yuna -
nistan ile Bulgaristan bile bugün 
onar binden fazla radyo abonesine 
maliktirler. 

Mısır radyosu yalnız Uç yaşında 
olmasına rağmen_ dinleyicileri kırk bi 
ne yaklaşmıljtır. 

dikten sonra radyofoniyi propagan
da bakanlığına bağlamıştır. Propa
ganda bakanlığı mevcut makinele
rin fiyatlarını çok pahalı bulduğun
dan fabrikalara kendi hesabına ü -
~er lambalı makineler ısmarlıyarak 
satılığa çıkarmıştır. Bizim paramız
la yirmi liraya satılan ve "halk ma
kinesi11 adı verilen bu makinelerle 
bütün kuvvetli Alman radyoların • 
dan başka birçok yabancı postalar 
da dinlenebilmektedir. 

Bu ucuz makineler sayesinde Al
man radyofonisi altı ay içinde bir 
milyona yakın yeni abone kaydet
miştir. Bir milyon abonenin bir 
senede verdiği abone ücreti iki mil
yon marktır. 

Neticede şuraya varacağız ki dev
let eline geçecek radyof onimiıdn en 
kısa bir zamanda terakki edebilme-

Yaptığımız incelemeler bUtün bu 
memleketlerde radyo makinelerinin 
bizden çok daha ucuz fiyatlarla sa- si ve halkımızın radyo gibi öğretici 
tıldığını gösteriyor. bir vasıtadan mahrum kalmaması 

ancak radyo makinelerinin ehven 
ve herkesin kesesine elverişli fiyat -
larla saWmasına bağlıdır. 

Bundan Uç, dört sene evvel rad
yo abonelerinin arttırılması için Al
man radyo teşkilatı muhtelif çare
lere baş vurmuş. fakat bunların hiç 
birisi mlispet bir netice vermemiş 
Te abone sayısı çoğalmamıştır. 

Nihayet radyoya. çok ehemmiyet 
,._ :wili.r, iküdar mevkilne ı:el-

Yoksa program tanzimi hususun
da gösterilecek bütün himmet ve fe
daki.rlık1ardan büyük bir netice 
beklemek doiru değildir. 

'.r. M. Bleda 

Tıbbi konf. 20,2S: Konserın devıımı. ?1.05: 

VARŞOVA 
20,SO: Halk şarkıları. 21,0: Mi::ah, 22.03 

Plak. 23: Haberler. 23,20: Fliit, ~iyolonsel 
ve piyano triyosu. 

Aktüalite. 21,10: Konuşmalar. 21.25: Rad· 
yo salon orkestras.ı 22,30: Hab•ıler, 22ğ4S 
Orkestra şonscrin nakli. 23.45: J.::cncbi d:l 
)erile haberler, 24: Sımal musıkisi. 

Opera havaları vı: oratoryumlor (Senfoni) 
24,lS: Hafif musiki. 

~IOSKOVA 

IlUDAPE.5TE 
C0(.721,J5:9M ,,,R?Sı!9f5 A tg m m mbb 

17.ı5: Askeri konser, ıs.ıc: Senfı:·nik 
plaklar, 19: Konusmalar. 21): <ildik radyo 
orkest~ası, 21 30: Konusmal1r 22: Sopenin 1 
escrlennden knnser. 22 30: Oda mus:Y.ı tri- 1 
osu, 23 25: Musikili konusnı3tar, 22 45: ı 
Dans musikisi nakli. ' 

EİNllHOVEN 
(19,71 mctreil kısa clalgn) S:\at 14 ila 18 

arasmda. Philips laboratuvarlarından ka
rışık eğlenceli ne riyııt. 

VİYANA 
(49,4 metreli kısa dalga) 18: Bir res

ııam nezdinden reportaj. 18.4'i: Düo ve trio 
musikisi, 19: Konu,malar. 2\l: qabcrler. 
20,10: Koro konseri, 21.35: Mi.ıııh. 2l.4S: 1 
Senfonik konser, 23: Haberler, 23,10: Ku
artet musikisi. 

l\IOSKOVA 
18,30: Edebiyat, 19,30: Musiki hııhsi. 20 

Fransız musikisi, 21: Sovvct opl"raların 
dan sahneler, 21: Rus Hıdk ,~rkıhrr 

Perşembe, 10.9.936 

PRAG 
19.05: Almanca konuvm.ılar. haberler. 

20.lS: Emmerich Kalmanın eserl.:rinden 
(Grafirı Maritza) opereti. 21,40: Konusma 
lar. 22: Akşam musikisi (Piyano • l<eman 
viyolonsel). 23: Haberler. 23,lS: P15.1:, 23, 
30: Gece musikisi. 

UÜKRI~5 
6.30: Sabah neşriyatı, 13,40· - 1S: Plak 

ve haber servisleri 19,03: Milli Romrn 
musikisi, 19,SS: Aktüalite, ?O: Konserin de 
vamı. 20,20· Konferans, 'Z0,40: Dllnün ve 
bugünün danslarından. 21.40: Konuşmalar, 
21,25: Radyo orkestrası, 22.lO: Haberler 
22,'4S: Orkestra nakli. 

BUDAPEŞTE 
18,30: Çigan musikisi. ı0,30: Tiyatro 

bahsi, 20: Piyano rdakatile şarkılıırı 20,40 
Radyo fiyesi, 22,20: Haberl::r, 22,40: Pi 
yano konseri, 23,30: lngiliz dans musikisi, 
2'4: Konusmalar. 

BEI,,GRAD 
Ul,30: Halk prkllar~ 20,0: L1illl ~-

Jı(JJ).ı\.,l~'fl~ 
18,30: ·Dinleyicilerin istedıkleri parça -

tar. 19,30: Kızıl ordunun şarkılarından 
19,20: Sesli film musikisi, 20,10: Radyo 20: Bir konser nakli. 22: Yabancı dillerle 

reportajı, 21! Viyanadan nakit, 22,40: Ha- ne:ıriyat. 

Amerikan raduolarında 6cslcrini dinlcdiaimiz Gcdrude Nicscm 

- Cevap versene! 
- Hayır ... 
Kızın bu cevabı Mchmedı bütlin ge 

ce düşündilrdU. Bir dakika uyusı:ı, 

Fatmanın suda sertleşmiş vücudil -
nün kolları arasında çırpındığını gO
rUr g\bi oluyor, hemen titreyerek göz 
!erini açıyordu. 

Içeriki odada uyuyan Fntmann ta· 
z.e göğsünden çıkan oP.fesler ta Meh• 
rr.tde kadar geliyor, delikanlının da 
marlarını yakıyor. 

Ji. 

Ancak bir hafta sonra karlar eri 
di, yollar açıldı ve Mustnfn ı;eldi. 

- Hastalandım, geıemcdim. HcP 
aklım sende idi. 

Yollarm açılması Mehmedi de, Fat 
mayı da üzmUştU. Sabahtan beri a • 
~zlarmı bıçak açmıyordu. En sondt> 
Fatma üzüntUsilnil yendi: 

- Yollar açılmış, artık ben gide • 
yim. 

Delikanlının kaeları çatıldı, göğ • 
sünden sert bir ses fırladı: 

- Nereye gideceksin'! 
- Elbet bir çaresinı bulur, k6)'° 

·}önerim. 
Mehmet. Fatmayı uzun uzun sUZ ' 

dü, sonra birden bire :çınden tos'l11 

bir ateşle ona yaklaştı. gen~ kızı!! 
ellerini tuttu: 

- Gitme Fatma. kal. eeni eve gli' 
türeyim .. Annemle otunır.illn. 

Soıı Deniz yosunu gözler parıadı. 
dil. 

1 

- Annen neder Ağam! 
- Annem çoktand1r kendi:ıine tılf 

I gelin arayordu ... Seni buldugunn ı;O' 
vinir artık. • 

Sonra kesik bir ses i.lii.ve etti: 
- Ben de seni bulduğuma çok sır 

vindim Fatma. 
Muazz~ Tahsin BcrkanÖ 
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Eski F Z i AT i 

Yat.h ~•sel eri Yat.sız 
Kızlar ve erkekler ıuçin ayrı böaüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları 

!{ayıtlar başlamıştır. Kayıt vı~ tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane ar
kasında Basiret hanında Ozyoıı idarehanesine müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gön
derilır. 

mvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: S6.210 

et~ştırme 
ü üv .. den: 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştir
ıne çiftliğı icin ilki ağıl inşaatı kapalı za·rf usulü ile eksilt
tneye konmuştur. 

2 - Beheriruin keşif bedeli ( 7 4 4 3) yedi bin dört yüz 
kırk üç lira ( 2 2') yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 15-9-1936 tarihine müsadif salı günü sa 
at 1 S te Bursa Baytı.r Müdürlüğünde toplanacak Meri -
nos yetiştırme çiftliği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 

4-l\1uvakikat teminat ıniktarı her iki ağıl için ( 111 7) 
bin yüz on yedi liradır. 

5 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C-Proje 
D - Nafia seraiti umun1iyesi • 
6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları 

ve 2490 No. lu kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye işti -
tak eylemeleri ilan olunur. ( 841) 

2 ve 20 4tomprım~lık ambalailarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halıs· 

li(jin timsali olan EB markasını arayınız 
-· ... ,, .. ._ . .... ' . ' 

•nhisarlar Umum 

70 Cuval talas: Cibali fabrikasında 
820 adet 3 litrelik şişe: Kaba~as Levazım anbarında. 

6 7 21 kilo ıskarta ip: Ahır kapı Bakımevinde 
19 5 ı kilo is1.arta kanavice: Üsküdar depolar grupunda 

727 kilo iskarta çul: Üsküdar depolar grupunda 
804 kilo i~karta kınnap: Üsküdar depolar gr-upunda 

. 4 2 8 kilo iskarta çul ve kanaviçe: Ahır kapı bakıme
'-'ınae. 
Yukarıda cins ve miktarlar) yazılı kullan!Imrş malze

llıe 8-IX-93G tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da Pa
har}ı~~a satılacaktır. t.~tekl~lerin mallan görmek . ~zere 
ter. gun hizalarında gosterılen yerlere ve pazarlık ıçın de 
b~Y~n olunan giın ve saatte 70 15 güvenme paral§lriyle 
b ır~ıkte Kaba taşta İnhisarlar Levazım ve mübayaat şu-
esı müdürlüğündeki satış Kon1isyonuna müracaatları. 

(546) 

ROMAllZMA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

ağrılan TESKIN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 
630 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdar 

- zade Han. Tel. 22/.10 -

Karadeniz 
Pazar postası 

6 Eyliıl Pazar günü saat 12 
de l{nradcniz hattına kalkması 
lazımgelen posta yalnız bu haf
taya mahsus olmak üzere bir 
gün teehhürle yapılacaktır. Bu 
postayı yapacak olan AKSU va
puru 7 EylCıl Pazartesi günü sa
at 12 de kalkacaktır. 

Bu posta her hafta olduğu gi 
bi yükünü Cumartesi günü ala
caktır (908) 

1295 

MUDANYA 
Posta'an 

1 Eylülden itibaren tatbikine il 
başlanan ve Birinci 'l'cşrin sonu
na kadar devam edecek olan 
mevsimlik program mucibince 
evvelce ISTANBULDAN CU
MARTESi GUNLERI SAAT 
14 DE -KALKAN POSTALAR 
CU.MARTESI GUNLERI SA
AT 8,30 DA KALKACAKLAR
DIR. Gemliğe kadar giden bu 
cumartesi po::;taları pa,ıar günu 
tIBat 6,30 da Gemlikten, 11 de 
l\ludanyadan ve 12 de Armutlu
dan kalkarak 15,15 de lstanbu-
la döneceklerdir. PAZAR GUN-
LERI .MUDANYADAN 18,30 
DA ISTANBULA DONEN 
POSTALtR KALDIRILMIŞ -
tır. Istanbuldan Pazar günleri 
8,30 da kalkan postalar Istanbu
la Pazartesi günleri dönecekler
dir. (909) 

1294 

1250 

KUPONLU ·VAD~Li · MEVD A 

HER· AY\N· 8iRiND~ ·PARANIN ··ı:-Ai Zi · 

AOAPAZARI 

TURK TiCA ET BA 

KA 

E 
Grip • Nevralji - Baş ve Diş Ağrıları • Ar r· m .. on 

. ' . . . ' , ... ~-"·~· . ~. ·· .... "v · .... _,.·.,. '·· '· ,. .... ~~~ ..:;,.,-.. . • • .... 't''9"'T, ,,~ 

lstanbul L.se:er A atım 
. m ms o • 

• 
Sebzenin Miktarı Muhammen Teminatı Eksıltme Gurı s~at 
cinsi Kilo Bedeli şekli 

L. K. L. K. 
--- -- -

Yeşil arbunya 6000 
Krrmızı 

" 
6000 

Çalı f asulyası isoo 
Prasa 30500 
Lahna 18500 
İspanak 26000 
Kırkağaç kavunu 44000 
Tekirdağ karpuzu 29500 16-9-936 
Marul 8000 Adet Çarsam 15 te 
Taze soğan' 8300 Demet 
Yeşil salata 6000 ,, 
Kırmızı turp 8500 8178 613.36 Kapalı zarf 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda miktarı, muhammen bedeUe i-
1e ilk teminat ve eksiltme gün ve saati yazılı yaş sebze kapalı zarf suretile eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapı1acak -
tır. İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni vesikalanndanbaşka ticaret odasının yeni 
yıl vesikasr ve teminat makb uzlarile beraber teklif meh.4:uplannı ihale için tayin edi -
len saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanhgına verme1 i: 
İlk teminatlarını belli gün ve saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsa -
liye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları; 

3 - İsteklilerin şartnameyi görüp okumaları için komisyon sekreterli;: ine mura -
caatlan ilan olunur. ( 839) 12 7 

Bütün kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 

Bu Krem Pertevin her za

man pek büyük bir itina 

ile ihzarmdan başka bir ~ey 

değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde giremez. 

Birdefa 
gelip 
görü
nüz. 

9 
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ilaçlarınızı Bah~e 
kapıda SALiH NECATi den almıs. Reçeteıermı. 

bUyllk bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırluıır. 

AS Ri SAÇ BOYAS I Leke bırakmaz, tabii sabit, 
bir renk temin eder. 

p11nıun11111111nn11111111•w1111nn11111111111111uunn111n11111 

Türk Hava Kurumu Büyük 

~ÖW &lM@@ ~lUJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

S el k .. lcle 11 • EylQI • 838 dadır. 

Büyük ik r amiye 

35 .. 000 Liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· 
m.iyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

mlWUlllllllWIUIUIUIUll•WIHlllUllllllD llllllllllU 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yab
m talebe kaydına başlanmıfbr. 

2 - Kayıt için hergUn saat 10 hn 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan "Veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talet:>e alınacaktır. Okula girmek ia

tiyenlerin bir an evvel müracaa tlan tavsiye olunur. 
1 

4: - Eylülün onbeşine kadar ka,alni yeniletmiyen eski talebenin 
mUracaatlan kabul edilmiyecektlr. 

5 - lstiyenlere kayrt 9artlarmı bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebafl, PoliB karadolu arkasında. Telefon: 22534 

1192 

. 
ltalyan Lisesi ve Ticaret Mektebı 

TOMTOM SOKAK BEYOGLU 
Kayıt muamelesine eylüliln bidıci gU.ııUnden itibaren 

Saat 10 - 12 de y9ılmaktadir. 
1190 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan 
apğıda isimleri yazılı 6 kalem •bun, soda, vesaire hizala 
nnda gösterilen muhammen bedeller üzerinden toptan 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitüsü binasında toplanan İda-

o 

BIRE, 
1000 

LADIR 

_ • ..ıe-- --- ,,,,. __ 

.,..~ . .__ -- -·•/ \t11ı·- I 
~ . .,.. ""'"~. 
kı -

- ~- . ",f~ . _, 

re ve ihale komisyonu tarafından 8-9-936 tarihine rasth- - ------------------- --'----------------------
yan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
· 4 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire Mü
t!ürlüğüne müracaatları. ( 5 5 4) . ( 65 2) 
Cinsi Kilo Kuruş Yekun fiati K. 

Sabun 
Soda 
Fayda 1 kiloluk 
Kaol 2 50 gramlık 
Pril 
Flit pomoası 

Miktan Beher kilosu 
5000 t 45 
2000 15 

600 kutu 80 
200 ,., iaı 45 

2000 18 
50 adet 75 

1165 

225000 
~0000 
48000 

9000 
36000 

3750 

3517,50 

Sıhhi müesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan 
· Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 1936 mali 

yılı ihtiyacı olan 69 kalem eczayi tıbbiye ve tımar malze
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksilbne 16-9-936 Çarşamba günü saat 14,5 ta 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1608 lira 6 7 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 120 lira 70 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi ve listeyi her gün parasız o

larak komisyonda görebilirler, 
S - İstekliler cari seneye ait tİ4aret odası vesikası ve 

muvakkat garanti makbuz veya baınka mektuplarile bir
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (745) 

117' 

. Akay işletmesinden: 
1' - İ~letmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde de

niz içinde ve deniz dışında yapılacak tamir illeri açık ek-
siltmeye konulmuştur. ı 

2 - Eksiltme 7 Eylül 1936 Pazartesi günü Karaköy
'de idare merkezinde piler encümeninde saat 16 da yapı-
Jacaktır. . .,. •· 

3 - Eksiltmeye girecekler '( 1 SOD lira teminat getire
cekler ve işi olacak olan bu miktan ihale bedeli üzerinden 
yüzde on beşe iblağ edecektir. 

4 - Keşif ve şartnameyi görmek.ve izahat almak isti
.renJerin idare levazım tefliiine müracaatları. (869) 

1227 

Hataratı lldGrmekden ••in 
o•mak ıçın ıa•n•• •• , ... n. •ıan rLIT 
lsterınl•· V• taklldlerlnl reddedlnl•. 
Fena .. ve tesıreıi hatarat öldUrUcU mayller 
almakla par~nızı beyhude yere israf etmeyi-
niz ve FLiT in sahtelerinden aakınınız. Al-
danmamak lçtn Yalnız bir FLiT oldutunu ve 
siyah kuaaklı asker realmll aarı tenekeler 
içerisinde eatıldıtını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü oldutundan her türl ü h ly . 
leden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün hafaratı öldüreblllralnlz. 

IHliltlw. w 'YOnltltıra FUT len ..,..... Ho• 

,arat. INa 1'1ııtıs -"" d111n llwlttıl "'""'"· 
U.-1 ..,... ı J. C•llPll. lıt.-.r, latatı. ,.,._ ıra. &. 

0ecel ·Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılap) 

YUCA ÜLKÜ LiSEL ERi 
Kuram ve Direktöıil: Nebi oğlu Hamdi Ulktımen 

Kayıt muamelesine bql&nllllfbr. Cumartıeei ve Pazardan 
bafk~ hergUn 10 • 17 araamda okul& mUracaat edilebilir. 

lstiyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanık saraylar· Telefon : 20019 

1271 

Nafia Vekiletinden: 
13 birinciteşrin 1936 Salı günü saat 15 te Ankarada 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
53000 lira muhammen bedelli Font boru ve teferrüatı
run kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve teferrüatı 265 kuruş mukabilinde An
karada Bakanlık Malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mek 
tuplanm 7-5~1936 tarih ve 3297 saytlı resmt gazetede 
çıkmış talimatnameye göre vekaletten alınmış vesika ile 
birlikte 13 Birinciteşrin 1936 Salı günü saat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri li-
~dır. (595) <687) · n11 

Hozat Jandarma Seyyar Alay 
Komutanhğından : ti 

l 
llk gilveO it Miktan cinsi 

180000 kilo Un 
040000 kilo Sıfır eti 
300000 kilo Arpa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
21600 00 
06000 00 
12000 00 

Lira Kıs. ~ 
1620 oO 
0450 oO ~ 
0900 oO b· -- _., 

39600 00 2970 oO 
1 - Cinsi, miktan, tahmin bedelleri ve ilk güvenme -

leri yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksilt -
mesine konmuştur. 

2 - Eksiltme 15-9-936 Salı günü saat onda Hozatd 
Seyyar Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartname Hozat Seyyar Jandarma Satmalrıı' 
Komisyonundan alınabilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göt' 
vesika ibraz ederler. 

S - Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir sa•' 
evveline kadar Hozatta Seyyar Jandarma Satmatıtı' 
Komisyonuna verilmelidir. (566) ,.. . w 

Sahibi: Ahmet DnlD YAl .MAN-Umuml NepVatı İdare Eden: 8. ~ 
Gaıet.eclUt ,. J\Teerlyat Tllrk Llm1tet Slrhtl-ByddJtı yer TAN matb.' 

1 
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Fena aa ı or! 
Bunun için; elbise ihtiyacınızı, şimdiden Galata' da 

E 
Büyük e b se Ticare ha e

sinden temin e iniz. 
En mahir makastarlar tarafından bf çilm:ş 

ve en mükemmel kumaşlarla kemali itina ıle .~~~~~tJl~ 
dikilmiş 

Kadın, Erkek ve Çocuklara N ahsus 
elbise, pardesü, muşamba ve paltoların en 
7.engin ve müntehap çeşitlerini bulacaksınız. 

Muşamb lar 11 ı 2 Iıradan itibaren 
i ·ı . 
• 1:1&"1 1~ Pardesliler 
Jıcımı 

13 1 2 " 

Empermeabilize Parde 
Gabardin sUleri 

Pa to ar 
7 

13 

1/2 " 

1/2 " 

" 

,, 

Çocuklar için zengin çeşitlerde pardesü ve 
muşambalar vardır. 

.....__ 
istanbul Dördüncü icra Memur

luğundan: 
Naciy~, Hamide, Güzin, Kerim, Fikret ve Nurettinin 

Emniyet Sandı~ına birinci derecede ipotekli olup tama
mına ehlivukuf tarafmdan 3960 lira kıymet takdir edilen 
Erenköyde. Kozyatağı caddesinde eski 77, 78, 79, yeni 
34, 34 No. lu şarkan Hasan bağı, şimalen Kozyatağı yo
lu, cenuben ve garben I-lasan paşa bağ yeri ile mahdut, 
zemin katında: Zemini malta ocaklı bir mutfak, taşlıklı 
bir kuyu, bir kiler, bir hela, iki toprak oda, birinci katta: 
~ölme iki sofa iizerinde 2 hela biri yüklü dolaplı 5 oda, 
lkinci katta: Bir sofa ilzerinde bir hela, bir gusulhane, 
dört oda, bir bölrr.e sofa, bahçede: Müteaddit meyva ağaç 
lan, dut, küçük lak, dolaplı bir bostan kuyusu, bir ha
~uz olan bahçe içerisinde ve zemin katı kagir birinci ve 
tkinci katları ahsap ve muhtacı tamir ve umum mesaha -
sı 12001 m2 olup 180 m2 bina olan maa 
bağ bir köşk açık artırmaya vazolunmuş -
tur: Artırma peşindir. Artırmaya iştirak ede -
tek müşterilerin kıyn1eti rnuhammenenin % 7,5 nisbe -
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu -
bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi -
fat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Artırnıa 
§ar~narriesi 12. 1O.9 3 6 tarihine müsadif pazartesi -~~ü 
t>aırede manaI " mahs una...t:aHk e'€ınccoı<tır. ınneı-ai .. 
hrınası 5-11 ~W"t"arihin JU'iiuclll a re
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artır 
?nada bedel, kıymeti muhammenenin ° o 7 5 ini bulduğu 

_ takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha 
temdit edilerek 20.11.936 tarihine müsadif Cuma günü 
Saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artırma 
lleticesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
llumaralı İrra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapl\sicillerile sabit olmıyan ipotekli a
lacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
~in bu haklarını ve hususiye faiz ve masarif e dair olan 
1ddialarını ilan tarihinden itibaren 2 O gün zarfında ev -
takı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri Iazım
~ır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyan -
ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte
takim vergi, tcnviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bele
diye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil 
1:>Iunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/1999 
llurnaralı dosyada n1evcut evrak ve mahallen haciz ve 
tcı.kdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilan olu -
llt1r. ( 1003) 

Sıhhi müesseseler ·arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Q' Müte~ıhhidin kanuni müddet içinde muvakkat garanti 

1
1rı~ kat'i garanti miktarına çıkarmamasına ve mukave
{~ı yapmamasına binaen ihalesi feshedilen leyli Tıp Ta
~be Yurdunun 7 50 çift terliği yeniden açık eksiltmeye 
0tıulmuştur. 
~ ~ - Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat 15 te 
b·~galoğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
1ııasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiyat bir çift terlik için 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. 

" t 4 - İstekliler nümune ve şartnameyi komisyonda gö-
ı:bilirler. İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasi

t9 v 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
h~ltkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
elli gün ve saatte komisyona gelmeleri ( 7 O 9) 

·~ '-.........._ ______________ ~-------------------1-17~5 

1 
A.kay işlelmesi Direktörlüğünden: 

8~ \> 6-9-1936 Pazar giinii deniz yarışlarr münasebetiyle 

4 ~Durlar Moda, Kalamış iskelelerine gidiş ve dönüşte 
q~r~rnıyacaklardır. Ada seferlerini yapan vapurlar Mo
a~lesi._yerine Kadıkoyüne~ğrıyacaklardır. ( 9 7 8) 

asa maz 

A AN 
Tıraş Bıçağı 

Dünyada mevcut bütün tıraş bıçak
larının mutlak en mükemmelidir. 

100 defa Tıraş eder. 
Hasan tıraş makinesile birlikte Ha -
san tıraş bıçağı senelerce su içinde 
kalsa kat'iyyen paslanmaz. Tıraş o
hınduktan sonra temizlemeğe hiç lü
zum yoktur. 

Aksini isbat edene: 

1000 ira verilir 
İhtar: Yumuşak sakalı olanlar pas

lanmaz Hasan tıraş bıçağını birkaç 
dakıka kaynar su içinde bıraktıktan 
sonra tıraş olmalıdır. Çok keskin, 
çok hassas olup bir dakikada huzur ve 

Paslanmaz 

HASAN 
TIRAŞ MAKiNESi 

Adedi 100 kuruş 

HASAN 
TIRAŞ FIRÇASI 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

20 - 30 - 40 kuruş 

HASAN 

raha~a insanı tıraş eder ve P.erdah Tıraş sabunu ve kremi 
olmaga hacet bırakmaz. Adedı 6, on 
adedi 50 kuruşa. HASAN 

HASAN DEPOSU: lST ANBUL 
ANKARA, BEYOöLU TIRAŞ KOLONYASI 

~l'lff''"",,Wt U L L A R · G 0 N E Ş i , 
tıERAO/IJI ~ (Şemsülmekatip) !stanbulun en eski özel bir okuludur. Fasılasız yarım asırlık biı 1 

~- 6U··zEL it u.11 hayatı vardır. Manzara. hava. ziya, ve su cihetile talebe sıhhati için eşsiz bir bina-

trsr7. t~lphp vazTlrr fc:tivenl"'rP tarifname gönderilir. Telefon· 4.2282 

-

. ısKAHI D!l rı dır. lVIuadeleti musaddaktır. Yuva, ilk, Orta, sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, ya 

. 

1 

iM S'F:LW Beşiktaş: Y Ildız. 

~ 
1 

Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik caddesinde ~ 

.... ~-....... Şişli Terakki Lisesi L~ü-~d~~I 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE iClN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
.-~~'P! ~ . Me~t FRANSJZC~ ALMANCA, lNGiLİZCE kurslarına ddkuz yaşm.r 

~-· ·ştirak edeu-.-M.ekt&p.ber-giin saat 10 -J. 7 arasında açıktır. Kayıt iş~ 
lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 -IJ 

Hiçbir erkek yüzü 
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye ça
ğırıldıklarını, hatta izdivaca bi
le talip çıktığını görünce adeta 
gıpta ediyorum. Fakat hiçbiri 
bana bakmryordu. Sebebini de 
biliyorum... Çirkin bir tenim 
vardı. Cildim siyah noktalarla 

~sta ul Gayr mübadiller Komisyonundan: 

ve açık mesamelerlc dolu idi. 
Tevessül ettiğim bUtün tedbir

lerin hiçbiri fayda vermiyordu. 

Fakat, bir kimyagerin tavsiye 
ettiği yağsız beyaz Tokalan 

kremini tecrübe ettim. Birkaç 
gün sonra, cildim daha beyaz ve 

D. No. Semti ve mahallesi 

164 8 Yedikule Fatih 
Sultan Mehmet 

1992 Kuzguncuk 

3019 Beyoğlu Emin 
Camii 

3548 Süleymaniye 

3655 Yeniköy 

4114 Kuzguncuk 

4 7 34 Yeni köy 

7882 

8060 
8061 

1 . 8273 

8315 

8337 

Kuzguncuk 

" 
" Kurtuluş 

Kumkapı Kürk
cübaşı 
Kuzguncuk 

Sokağı 

İspitalya 

E. Yahudi mektebi 

Emlak No. 

Y. 5 
E. 34 
E. ve 

Y. Ayhan ve veni Gül Y. 1 

llar 

Kebapcr nan 
yokuşu 
Kasap 

E. Hacı 
Kanıymak 

E. Keresteci 
Y. Demir Tulumba 
ve çifte kasap 
Konçina ve 
Menteş bağı 
E. Konçina 
E. Konçina 
E. Margi kalfa 
ve Yeni Kilise 
Y. Deve Süleyman 
ve Omuzdaş 
Mektep 

15 

E. ve 
Y. 4 

E. 18 

E. 68 Mü. 
ada 27 

harita 370 
E. 17 
Y. 25 

E. 10 

E. 10 
E. 10 

E. 20-22 
24 Y. 38 

Y. 24 
E. 

Cinsi ve his. Hisseye göre 
muhammen K. 

7777 metro bostanın 
1/2 His. 1200 K.zarf 
69 metro arsanın 
98/ 120 His. 100 A. ar-

trrma 
17 9 metro arsa 360 ,, 

606 metro arsa ve 
yarım masura su 
Ahşap hanenin 
6818/ 26880 Hi~ 

2430 K.zarf 

240 A. ar-

57,50 metro ars" 

52 metro arsa 

108,50 metro arsa 

59,75 metro arsa 
108,50 metro arsa 
Evvelce iki hane ve 
bir arsa şimdi 177 ,50 
metro arsanın 1/ 2 
His. 
40 metro arsa 

60 

50 

110 

60 
110 

100 
60 

tırma 

" 

,, 

" 
,, 
,, 

,, 
" 

E. Mentes bağı E. 3 Bahçeli ahşap ha • 
Orı:::. Y. 7 nenin 1 /6 His. 210 " Y. Menteş bağı mahallen 
ve Bereketli 62 • 64 

daha nermin bir hal kesbctti. 
Bir hafta nihayetinde bütün si
yah noktalar ve açık mcsameler 
tamamen znil oldu. Cildim be
yazlandı, ve yumuşadı. Artık 

kıskanç değilim. Şimdi tesadüf 
ettiğim bütün erkekler bana 
güler yUz gösteriyorlar ... Beyaz 
renkteki Tokalon kreminde ta· 
ze krema ve musaffa zeytinya
ğı mevcut olup bunlar mesa
melere nüfuz ve sabun ve su

yun izale edemediği gayrisaf 
maddeleri tam{imen giderirler. 
Ayni zamanda cildi besliyen ve 
gençleştiren kıymetli unsur
lar da -.. ~dır. ~t'r kadın hatta 

yaşlı hile olsa az zaman zarfın
da geııç kızların bile gıpta ede· 
ceği, açık, taze ve cazip bir cil· 
de mnlik olabilir. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa cıkarıımrştır. !haleleri 
16-9-936 tarihine tesadüf eden carşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri 
mühacfü honosiladır. 

,,. Güzel giyiniş güzel zevkler doğurur -
Kendi elinle kendini süsle en iyi, en çabuk usullerle size bu 

zevki a,ıhyacak müessese: Kadıköy Altıyol oğzında 
BAY ANLAR BİÇKİ VE DİKİŞ EVİDİR. 
Kayıt muamelatı hergün 9 dan 17 ye kadar. 

Sergi hergün ziyaretçilere açıktır 

Balıkesir Türk Hava Kurumu 
Başkanlığından· 

Kurumumuz iş evi inşası eksiltmesi 1 Eylül 936 dan 

itibaren on gün daha ten1dit edilmistir. ( 905) 

Jandarma Genel Korlıutanlığı An

kara Satınalma Komisyonundan: 
Bir metrosu 5 5 kuruş değerlenen 1 5 3, O O O den 16 3, O O O 

metroya kadar Erat yazlık elbiselik kumaş 22-9-936 sa
lı günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Şartnamesi 449 kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belge ve 
5732 lira 50 kuruş teminat makbuz veya banka mektup
larile içinde bulunduracakları teklif mektuplarını eksilt
mevaktinden en az bir saat evvel Komisyona vermiş ol
ma lan. ( 6 9 3) ( 8 8 2) 

• 
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Edvard Vlll Canakkalede ve lstanbulda 
, 

• 

Majeste Km1 V lll Edvard ÇanakkaZeae Türk toprağuıa a11ak basarken .. 

.. . 
,. .. 

Büyiik Şefimiz Yüce Atatürk-ün misafirifo ill; bııluşma ve 7..;arşı?Mmaaı 

M faa/ ir hil kflmdar meçhul kahrcıman'l<ırın mezarlc.rını ıriuarete oidiuor. 

Şef Atatürl" To1ı1ıaııc rıhtımında kıymetli misafirine l:ıU:it met ricalimizi tanıtıycn 

Muhterem misafirim iz Büyük Britanya meçhul asker cibi desinin kar§lsında • , 

.... 
lki dev1ct reisi Tophane rıhtımımlan ayrılmalc üzere 

E duartl V TJT Canakka1cden 1.'ftn.nlml ?Lfu1c~annrı ao(iru hıırekct . .a Yüce Scfimiz Afat!rk ve Majeste Kral rıhtmıaa yanyana yilrüyorlar, 


