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Sofya mektubu 

Bulgaristanda seçim 
mücadelesi başlıyor 
Romanya ve Bulgaristandaki son göçmen 

kafilesi de bugünlerde Türkiyeye nakledilecek 

5 of ya, (Hususi Muhabirimiz ı göstermişlerdir. Fakat< Bqvekille 
yazıyor) - Bu sene Bulga- Dahiliye Vekilinin kat'i beyanatlan 

ristandan Tilrkiyeye hicret edecek o- herkesi teskin etmiştir. Yeni intihap 
lan 10 bin göçmen hakkında hüklı.- kanunu meydana gelince, 19 Mayıs 

mctimizle ~lgaristan arasında akde inkılabmm husule getirdiği saremt1· 
dilen mukavele mucibince, son parti lar kalkacak ve intihapla beraber 
göçmenler bugünlerde buradan TUr- memlekette tam normal vaziyet mey
kiyeye gideceklerdir. Geçende Ay· dana gelecektir. 
dos ve Karnabat kazalarından Tür- Kadınlar ıeçime girmiyeceltl 
kiyeye yUz aile göçmen gitmiştir. Bul • t 'h k kınd er 
garistanda ve Romanyada kalan son 1 n ı ap anu~u yıl a meclis-

.. kafil 1 · · al k U N" te kabul edılmlş olacaktır. Ka-goçmen c erını ma zere a-
H · ·mı . d k' TU k nunun henüz tamamlanmamış olma-

zım ve asar ısı erın e ı r va· S f . 
purlan bugünlerde Vama ve Kö,şten- sına :ağme~. 0 ya belediyesı, inti· 

-' kl d' s art•d B 1 hap lıstelennı sokaklara yapıftırarak ceye t;cıCCe er ır. On p 1 e U • il" . . 
· tan R d TU' k' an etmıştır. Listeler, eski aeçim ka-gans ve omanya an r ıyeye .. 

kledil ek .. 1 13 b' k' . nununa gore hazırlanmıştır. 
na ec goçmen er ın ışı- Hükfl ti :.ı , 
dir. İskan edilecekleri yerlere varın- me n programına gure, meb 
cıya kadar iskan ve iaşelerinin Tilrk us lntihaplan Teşrlnievvelin son 15 
hüknmeti tarafından temin edileceği gilnü içerisinde yapılacaktır. İlin e
habcri buradaki göçmenleri çok 8~ dilen listelerde kadınlann isimleri 
vindirmiştir. yoktur. Seçime iştirak için yaptıklan 

Bulgaristanda.n göçme k bul t.m mUteaddit müracaatlere rağmen ka· 
n a e e d l · tih 1 · • k t 'ril · mUddetinin bitmiş olmasına rağmen, m akrlm .ın ap ara ıştıra e ~ mı· 

Bulgaristandan Tilrkiyeye göç etmek yece en anlaşılmaktadır. Seçımden 
isti. en daha bi k Tü' k- 'lel . 21 yaşından yukarı olanlar istifade e-

y r ço r aı end kirdi ardrr ece e r. 
v · Seçim yaklaştıkça, feshedilen eski 

J ntihap kanunu hazırlanıyor partüer siyaat faaliyetlerini arttır· 
• ç siyasete gelince, meclis, mem- maktadırlar. Dahiliye Nezaretine ge
l lekette ekonomi ve maişet güç- len malflmata göre, son günlerde 

Jüğünde olanlara yardım· işlerini sıra- partiler, burada ve memleket d&hi
ya koyduktan ve dahili ıslahata dair linde, kanunun menetmesine rağmen 
bazı kanunlan kabul ettikten sonra alent veya gizli olarak siya.st içtim&· 
efkanumumiyeyi en ziyade alakadar lar yapmaktan ve beyannameler da
eden intihap kanununun müzakere- ğrtmaktan çekinmemektedirler. Bun
sine başlamıştır. Bu kanunun mü- dan dolayı Dahiliye Nazırı, umumi 
zakereleri henüz devam etmektedir. valilere bir tamim göndermiş, parti
Başbakan Köseivanof, seçim kanunu zanlara karşı laznn gelen şiddetli ted 
işini prensip olarak ortaya koymuş· birlerin alınmaması yüzünden içti-

t mai hayatın zehirlenmekte oldugu· nu ur. 
Meclisin bundan sonraki celselerin bildirerek bunların fırkacılığı ilga e-

de intihapçılarm yaşlan, ve meb'us- den kanun mucibince tiddetle ceza
larm sayısı görüş11lmUI), bir çok meb' landınlmalarmı bildirmiştir. 

uslar bu hususta mUtalealarmt beyan Buna .rağn).en, 8Qn K&eivanof ka-
etmfşlerdir. binesine iştirak e tirilmiyen )Dubalif 

Harbiye Nazın General Lukof, Şi- partilerin gelecek meb'us intihapta· 
mali Bulgaristanda askeri teftiş se-
yahatinde bulunduğu için bu mil2'ıv nnda hükfunete karşı topluca muha-
kerelere iştirak etmemektedir. lefet edecekleri tahmin edilmekt~dir. 

!ntihap kanunu meselesinde, evve- lntihaplarm çok gUrültWU olması 
la eski parti liderleri tel9.ş ve endişe muhtemeldir. 

Is tan bul 
devlet 

Radyosu 
elinde .. 

Çarşamba gününden itibaren, yeni 
bir programla neşriyata başlanıyor 

r'ltanbul radyosunun "llugihıl.il görünüşü 

Evvelki akşam Bayındırlık Bakan 
lığının bir emrile lstanbul radyo şir
ketine P. T. T. başmüdürlüğü tara -
fmdan vaz'iyet edilmiştir. 

Bakanlığın emri ve §irketin hü -
kumete de\Tolunacağı o akşam rad· 
yoda da halka bildirilmiştir. Radyo, 
9 Eylül akşamı hükumetim.ize bilfiil 
geçeceği için Çarşamba gününe ka
dar neşriyata şirketin hazırladığı 

programa göre devam olunacaktır. 

Posta telgraf baş müdürlüğü, fev
kalade bir program tertip etmiştir. 
Bu program, eskisine nazaran, bir -
çok yenilikleri ihtiva etmektedir 
9 Eylülden itibaren Istanbul radyo-
11u, P. T. T. başmüdürlüğü tarafın -
dan idare olunacaktır. 

. Şirket nanl ~alıştı? 
TUrk telsiz telefon anonim "1rke-

l stanbul radyosunun istirahat i.1are
tini neşre<len alet - On sene evvel 

ilk neşriyat lm mikro/anla 
yapılmıştır 

ti, on sene evvel işe başlaımştir. A

radan bu kadar uzun seneler geçmiş 
olmasına rağmen şirket, kendisinden 
beklenilen randımanı bazı ~bepler 
yUzfindcn verememistir. Ses kaçak • 
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Siyaset alemi 

Üniversitede dün Milletler Cemiye- Elişi sergisindeki 
İspanyada Komünistler 

iş başına geçtiler 
hd gtindenbe.ri İspanyada cereyaıt 

eden hadiseler hiç te ~ladrit HükU· 
metinin lehine dt"ğildir. Şimalde hii• 
kfımetin istinat noktalannda.n btrl 
olan İrun ı:.ıehrinin diin i.c;;ilerin eli· 
ne g~mesi, derhal umumi vaziyet 
üzerinde tesirini gösterdi. Madritttı 
zaten hükumeti. 7Jifla itham eden ko· 
münistler, tenkitlerini arttırdılat• 
Dün de bir dereceye kadar sola meY· 
yal merkez fırkalanrun tesiri altın' 
da bulunan, Glrol kabinesini de de
virerek ldare)1, bu defa filen, ele al
dılar. 

bir toplantı oldu tinde konsey ikramiye miktarı 
içtimaı 

lçtimaa Maarif Vekili 
riyaset etti 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün 
Üniversiteye giderek bir müddet meş
gul olmuştur. Vekilin riyasetinde 
Oniveristede bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda vek&let yUksek tedri
sat müdürü ile rektör ve dekanlar da 
bulunmuolardır. İçtimada Üniversi
tede bu yıl yapılacak değişiklikler ve 
bilhaua Hukukun dört seneye çıks
nlma meseleıri görüşUlmilştür. Tet
kiklere devam olunacaktır. 

Terli eJcn muallimler 
• Terfi eden orta tedrisat muallim

lerinin kararnameleri Maarif Vekale
ti tarafından muallimlere ağustos a
yında tebliğ edildiği halde husust 
muhaaebe ancak eylfıl ma&§mda bu 
zamları vermiştir. Ayni zamanda ba
zı Rluallimlere de bütçe darlığı do -
layııile bu yıl zamlar verilemiyeceği 
bidirilmiştir. Alikadarlar bu vaziyet 
karşııında Maarif Vek&letine müra -
caat etmeye ve vaziyeti bildirmeye 
karar vermişlerdir. 

Odııütlar Orta Mektebi 
Üsküdar Kız San'at Mektebi içinde 

bulunan Üskilda.r Ortamektebi ÜskU
darda lhsaniyede mUstakil bir binaya 
nakledilmiştir. 

Bu yıl Üsküdar Ortamektebine 
munha.sıran kız talebe kaydedilme· 
sine karar verilm~ir. 

Bir tahsildar 
Zimmetine para geçirdiği 

iddiasile yakalandı 
Bir banka ile birkaç şahsın müş

tereken kurdukları Vinç Şirketinin 
mUdUrU, zabıtaya milracaat ederek 
F tlhto oturıı.n 

birisinin bir ay evvel bu şirkete tah
sildar olarak alındığını, fakat bu 
müddet zarfında 842 lirayı zimmeti
ne geçirdiğini bildirmiş, . kendisine 
işden el çektirildiği halde haliı. tah
sildarlık yapıyormuş gibi davrana. -
rak bazı tüccarlardan yeniden 203 
lira aldığı iddia edilmiştir. 

Zabıta Alfıeddin hakkında tah -
kikata başlamıştır. 

' Tekme ile yaralandı 

Üsküdarda Çavuşdere sokağında 

oturan beş yaşında Ahınet, Bekire 
ait bir tayın kuyruğunu kesmiş, tay 
can acısiyle tekme atarak çocuğu 

başından yaralamıştır. 

Canbazlrk yaparken 

Adanalı Rafet, dün Anadoluhi -
sannda Kü~üksu çayırında eeyirci • 
lerin önUnde cambazlık yaparken 
direk kınlarak yere düşmüş,, muh -
telif yerlerinden yaralanmış, hasta
neye kaldırılmıştır . 

Muhtelif· yerlerinden yandı 

Karagilmrükte Haticesultan ma
hallesinde oturan yedi Ya.tında Va
hide, eline geçirdiği kibrit kutusiyle 
oynarken kibritler tutuşmuş, ço • 
cuk vUcudunun muhtelif yerlerin -
den yandığl için hastaneye kaldı -
rılmıştır. 

Yolda bulunan çanta 

Ama\'Utluk hükUmeti Jandarma 
müfettişlerinden kaymakam Kopis, 
Sirkecide siyah bir kadın çantası 

bulmuş ve çantayı Eminönü polis 
merkezine teslim etmiştir. 

Merkezde çanta açılmı3, içinde iki 
beşi bir yerde, on bir san altın, Uç 
yeni gUmüo lira, bir kol saati ve bir 
bilezl1c çıkmıştır. 

Yanm saat sonra Safiye isminde 
bir kadın koşa koşa merkeze gelmiş 
Ye bir çanta düşürdüğünden bahse
derek muhteviyatını anlatm13 ve o 
çantanın bu kadma aidiyeti anlaşıla 
rak kendisine verilmiştir. Safiye, Fa 
tihte oturan kadastro memurların • 
dan Ahmet Hamdinin karısıdır. 

çılığı ile sıkı bir mücadeleye girişil
memesi de şirketi zaman zaman müş 
ktil vaziyetlere sokmuş, hatta bir -
kaç defa neşriyatm tatil edilmesi 
mecburiyeti bile hhıl olmuştur. 

Heyetimiz 11 Eylülde 
Cenevreye gidiyor 

Milletler Cemiyeti konsey toplan
tısı ve bunu müteakıp Asamble içti
maı bu aym on sekizinde yapılacak
tır. Konsey toplantısında ve asamble 
içtimaında heyeti murahhasamızı teş 
kil eden Hariciye Vekili Tevfik Rüş· 
tU Aras, Dahiliye Vekili ŞUkrü Ka
ya ve Cemiyeti Akvam ner.dindeki da
imi delegemiz Necmettin Sadık ayın 
on birinde Cenevreye hareket edecek 
lerdir. 

Hariciye Vekiline Adliye Vekili 
ŞUkrü Saracoğlu, Dahiliye vekiline 
Maarif Vekili Saffet Ankan vekalet 
edeceklerdir. Asamblenin bu içtima
ında Habeş - İtalyan meselesinin gö
rüşülmesi çok muhtemeldir. Bundan 
b~ka Cemiyeti Akvam nizamnamesi
nin tadili işi de ruznameye alınacak
tır. 

Bazı değinnenl~rdeki 
yolsuzluklar 

Maliye, bazı değirmen ve fabrika -
larm tUccarl!ll'la anlaşara:Ic 2466 nu
maralı kanuna muhalif hareketlerde 
bulunduklarmı tesbit etmi§lir. Mali -
ye müfettişleri tahkikata başlamış

tır. 

Kanunda hertürlü suiistimalin önü 
ne geçmek için buğday ve çavdar un
lanmn öğütilldüğü yerden ancak çu
vallan mühürlenerek ve her parti için 
muntazam bir nakliye tezkeresi alına
rak diğer bir yere nakledilebile'!eği 
tasrih olunmuştur. Buna rağmen, bir 
kısım değirmenler, bir kısım ttıccar
larla anlaşarak vergiden kurtulmak 
için nakliye tezkeresi almıyarak aev
kiyat yapmaktadırlar. Maliye bu yol
dLbirkac vak'a teabit edilmistir. 2466 
numaralı kanunda bu nevj hareket-
lere müracaat edenlerden üç misli 
ceza alınacağı ve unlarının müsadere 
edileceği musarrahtır. Müfettişlerin 

tahkikatı, bu gibi vak'aların mahi
yetini daha iyi aydınlatacak ve suçlu
lar mahkemeye verileoeklerdir. 

Yeni vapurlarımız 
Dün şehrimize gelen malumata gö

re, Almanyada Krup tezgahla.rı Dev· 
let Denizyollarmın ısmarladığı altı 
vapurun inşaatına başlamıştır. llk 
vapur bir buçuk senede ve diğerleri 
de birer ay fasıla ile te&Iim edilecek
tir. Ismarlanacak diğer vapurlar için, 
büyük bir İngiliz firması bazı teklif
ler yapmıştır. Firma ile temaslara de 
vam olunmaktadır. 

Atatürk mükafatı olarak 
2000 lira verilecek 

29 Teşrinievvel Cümhuriyet Bayra
mında Ankarada açılacak olan cliş
leri ve küçük san'atler sergisi hazır
lıklanna devam edilmektedir. Sergi 
niza.mna.mesi hazırlanmış, lktısat Ve
kili Celiı.l Bayann tasdikine a.rzedil -
rniştir. 

Osmanlı sa.ltanatı zamanında inkı • 
ra.z bulan eski Türk elişi ve küçük 
san'atlerinin kalkmması maksadını 

güden hükumetimiz bu ilk ıergiye btl 
yUk ehemmiyet vermektedir. Bu mak
satla sergiye gönderilecek eşyanm 

bütün masrafını 1ktısat Vek&leti ve
recektir. 

Sergiye iştirak eden ve beğenilen 
eserlerin sahiplerine verilecek ikra -
miye miktan §imdiye kadar hiçbir 
sergide görülmemiş derecede çoktur. 
Ayrıca (2000) liralık Atatürk, 1500 
liralık hilkfı.met, 1000 liralık Ankara 
ikramiyeleri verilmesi de takarrür 
etmiştir. 

Sergiye iştirake karar veren elişi 
ve küçUk san'atler erbabı eserlerini 
hazırlamaya başlamışlardır. Bunla.r, 
ambalaj halinde ticaret odasına veri
lecektir. İktısat Vekaletinin emri ü
zerine sergi komitesi, elişleri ve kU
çük san'atler erbabından ne g i b i 
dertleri olduğunu ve bu san'atlerin in 
ki3afı için ne gibi tedbirler düşündük
lerini ve hazırlanmakta olan küçük 
san'atlcri himaye kanunu hakkındaki 
mütalealarmı sormuştur. Alakadar -
lar mUtaJealannt yazı ile ticaret oda
sına bildireceklerdir. 

Sergiye lstanbul kız san'at mektep. 
Jeri tarafından yaprlan şapka, çiçek, 
elbise ve saireden bir kısmı da gönde
rilecektir. Muhtelif vilayetlerden ser 
giye L,tirak için birçok mt1racaatler 
yapılmıştır. Serginin, noksansız ve 
çok mükemmel olması için bilhassa 
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ı;ılaır bu Uk--sergi1 ip tasnif iti
barile de bir nümune sergisi olacak
tır. 

Bir Sovyet aliminin 
mühim eseri 

So,·yet 8.limlerinden ve Tas Ajan
sının Türkiye mümessillerinden dok· 
tor S. Mayzel, Rus - Türk haraı yo
lunda ehemmiyetli bir noksanı ta
mamlamak üzeredir. 

S. Mayzel yedi senedenberi devam 
eden çalışmaları sonunda Sovyet -
Türk dillerinin büyUk bir lfigatini ha
zırlamıştır. lçinde izahlı misaller, 
darbımeseller vardır. Bu llıgatle kom 
şu ve dost Sovyet . Rusyanın dilini 
kolayca öğrenmek mUmkün olacak
tır. Lugat, Sovyet Rusya tarafından 

Boğazlar komiıyonunun bastınlacaktır. 
tufiyeai ------

Millga Boğazlar Komisyonunun Adliyede tatil bitti 
tasfiyesine devam edilmektedir. Tas- Adliyede yaz tatili dün bitmiştir. 
fiye işi bu ay sonunda nihayet bula - Yarm sabah, bütün mahkemeler açı-

Şimali İtalya.da hUkO.met km'\fet• 
!erinin ma~liıbiyeti bir iki netice dw 
ha vermiştir: İhtilalcilerin manevi~·ıY 
tı yUk~elmiş, hükumet lruvvetlerinltı 
~hnalde vaziyeti sarsrlmı trr. San 8e" 
hastlyan, 017.on ve Bllhaoya hlkbn o
lan halk cephesinin mevkii de sar81J. 
mıştıl'. 

••• 
ispanyadaki ldarenhı artık ftlt.9 

sosyalistlerin ve komünistlerin elble 
g~tiğinl yazmı~k. Hatta, 1W>Sr"" 
ıı~tlerdm ziyade komilnist.ıerln elirtf! 
diyebiliriz. Çunkil yeni kabinenin nd 
~lıca rüknü Largo Caballero ~ 
Priet-Odur'dur. Fa.kat, hükfımetln bit" 
şmı ve nıhunu ırosyaU~t fırkMnııtl 
komUni:mıe meyyal rtlslerlnden L6t' 
go Oaballero t.Mkll edecektir. 

Bu ~hsiyetin iş ~ma ıt~ 
bir mana daha ifade f'der: Madrff 
Hükumeti her ne bahasına n het' 
hangi va..~rta Ue olUl'Sa olsun, mUcıt" 
delt>yi sonuna kadar idame ett~ 
ye kara.r vermlsttr. 

• • • 
Yalnız yeni hti.k\imettn ha~~ rıl' 

sıl karsllanacağl, mlihim bir ~ 
halfnl aJM'aktır. BUhıwıa Fran_.d' 
buglin lktfda.r mevldlnde btıhıtl~ 
halk cephesi taraftarlarmm vazfYt~ 
nezaket kesbedecektfr. Ve Bu~tl 
teşekkUI eden muvakkat hUk{tmett' 
Fransayı Madrit RiikOme-tine ys.t ' 
dırnla itham etmesi nahoş bir vsıf• 
yet yaratnu~hr. Diğer taraftan ttsl' 
~anm bazı tehditleri hatta Roma fi! 
lko.rtinm l!i!panyaoa iJır Komtuu .. u•' 
resine tahamıiitıl "'edemiyecek'ıerinl ~ . il 
yan etmekta1 t;:P-kinmemelP.ri siyıt!' 
va:ıiyeti yine kanştuabilir. Btrkıı< 
güne kadar \'87.iyet her halde cı.tı• 
i;>i ta\·azzuh edecektir. 

Raif N. MJ!tfO 

Dahiliye Vekaleti teftif heyeti 
reiıliği 

Dahiliye Vekaleti Teftiş Heyeti W' 
yasetine Kastamonu Vafüıi Te\.fi~ 
Talatın tayini Yüksek Tasd.i1'~ 
çıkmıştır. 

&IY~ME'f 
"•• LIST.f:~ 

Hafif yemekler - Şi~ kebabı, ıtJ" 
kama tereyağh, elma hoşafı. _..t• 

Ağır yemekler - Tas kebabı ~ 
be.anlı, zeytinyağlı fasulye, çlkoli 
krema. caktır. lacaktır. 
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16 - 9 - 9361 1 PAZAR Bugünkü Hava : AÇIK .. • 
'"' • o.. Buıı.in hava, ıureti umumiyede açık ola- ı dilmiıtir. Rütubeti nhbiye yÜ:zde 49 dere. 

caktır. Sıcaklık derecesinde yeni bir yük· ceye tenezzül etmiı, rüzılr ıimal iıtika -
seliı muhtemel deiilıe de birkaç &"iinden- ı metinden saniyede vaaati 2,4 metro ıüratle 
beri ıörulen bunaltıcı bir hava buııün de esmiıtir. Tuyiki nesimi 756,6 milimetro o
hi1tedilecektir. Rutubeti niıbiye iki ıün larak tesbit edilmi~tir. Sabahleyin, hafif 
zarfında yilzde 10 kadar bir tahavvı.il cöa- bir ıiı ıöriilmüıtür. 

1 2 3 4 1 5 

s J 7 a 9 
1 101 11 1 1~ 

1s 141&!1e 17l1s 1s 
20 21 22

1
2a 2 4 2&lıze 

termektedir. Maamıfih, dünkü rütııbet niı· • * • 
betine nazaran, bucün biraz daha tenezzül 
kaydedilmesi ihtimal dahilindedir. Rüzılr 

mutedil surette ıimaı istikameinden ese • 
cektir. Rüzılirm öileden ıonra hızını bir 
miktar fazlalaıtınnası mümkündür. 

Dünkü hava 
Dün, hava açık &eçmiı, derecei hararet 

bir parça yükselmiıtir. Gölıedc 11caklık 
en çok 30,8, en u 19,2, ıüneıte azami 57,S, 
rütubeti niabyie evvelki ıüne nazaran yüz
de 11 fazlasile yüzde sı olarak klydedil
mi!jtİr. Tazyiki neaiıni 758 mili.metro civa
rmda ıörülmüı, rüzılr şimali prld iıtika
metinden ıaniyede azami 6 metro ıüratlc 

esmlıtir. 

Geçen ıene bugün 
Geçen ıcnc buzün hava açik reçmis, 

hararet ıolıede en çok 33,3, en u 21,4, 
Jıine&tc azami 59,S derue olarak lrud~ -

1 - Baıvekilin Doğu ıeyahati 11raamda 
Gümü,hanedeki madenler iizerinde yaptıiı 
tetkiklerden sonra Bayburt bolıesine bir 
maden mühendiıi ıönderilmiı, inceleme • 
lere ba5lamı,tır. 272829301 

2 - Profesör Bayan Afete Amerikadan - ~ -- ,~ bir ıenç mektup :vaıarak orada bulunan ıııııt= 
bir profesörün en etki Türk ırameri üze- 9 uncu ay Gün: 250 uJJl 
rine yazılmıt bir eıeri tetkik etmek iıte • 1355 HiCRi 1352 R-
diiini, bu yolda bir eaer vana ıönderilme· Cemaziyelôhır Ağı.ıst<J$ 
sini bildirmiıtir. Profesöre "Türk Dili Ku 19 !4 .. ıS~ 
nımlırı .. adlı eıerden iki nüsha ıönderil • t · el•· " 
IRİttir , Güneı: 5,32 - Öile: 12.12 - k~ııı ,-ıc:'· 

3 - Göynükte bir haftadanberi yanmak- Akiam: 18,35 - Yatsı: 20.ll -
1111 ,, 

ta olan ormanlar, nihayet ıöndürülebiJ - • 7,,,,0 ' 
miştir. 150 hektarlık arazideki aiaçlar ta- dan ıeçmhıtir. Bu ııemllerden {içil 1 ~· e' 
mamen yanmıe, zarar 17031 lira olarak tes ker ve difer yedisi harp malzeme' .. l' 
bit ~ilml,tir. Yanın ıfaçlarm 34 binden hane taıımaktadrr. ;,, r'~ 
fazlası çamdır • 1 S - Otaden'de şiddetli yaiın°~1rsıııV 

4 - Son iki sün !~inde 10 İtalyan cemi- malrtadrr. İtalyan ıomalisi budu 
•İ Afri\.11.ya sftmdr üzere Süve,oı kanalm- arazi '-:namen ıu altmdadır. 
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Almanyaya karşı Fransa da 
askeri tedbirler almaya başladı 
Fransa bir 

Lehistanı 
taraftan da 

teslih ediyor · 

Hazari 
motör 

ordu kadrosu ve ordunun 
kudreti tezyit edildi 

Paria, 5 (Radyo· Tan) - Franıız Kabineıi bugiin 
Bqvekil Blumun reisliği altmda çok mühim bir toplantı 
yaptı, muhtelif aiyaıi komplikasyonlar toplantıda görüş
me mevzuu oldu. Öğrenildiğine göre Milli Müdafaa Na
zın, Almanyada ukerlik müddetinin iki ıeneye çıkarıl
muı ve Alman orduıunun iki misline ibliğ edilmesi et
rafmda beyanatta bulunmut ve hararetli müzakereler ce· 
reyan etmittir. 

lQmata göre, Akdeniz ko·fıitesi per -
fell1be günü mUza.kerelerlne başhya
caktlr. Franm kabinesi pazartesi gi1 
nü yeniden toplanacaktlr. 

Franaa, Lehiıtam teslih ediyor 

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

İçer de 

Ankara - K171eri telefon hattı, yirmi 
eylCUde muhavereye açılacaktır. 

• • • 
Son bir haftada 83 kaçakçı Yakalan
mq, birçok kaçak eıya muaadere 
edilmittir. 

Dışarda 

Avusturyada evvelce karar ven1en 
umumi af usulü peyderpey tatbik edil· 
me:re batlanmııtır. Bundan beı bin 
kiıi iatifade edecektir. 

••• 
So.,-et Ruı:ran ıiden Türk muallim 
heyeti tetkiklerine de•am etmektedir. 

• • • 
Briikselde toplanan sulh konferansı 
ıulh lehinde propaıanda için beyne). 
milel bir komisyon ibdaı etmiıtir. 

• • • 
Bulırar dermatoloji llimlerlnden Pro
fesör Hoıomil :retmiı nımda ölmilı· 
tür. 

Bqvekil Blum Almanyanm aldığı 
ft.zlyet karpmıd& Fra.nsanm d& mu
kabil tedbirler a1ma.k mecburiyetini 
hiuettiğini llSylemi§, bu hususta fiın 
diden alman ve bir program altma 
aluımam mukarrer olan tedbirler et
rafmda. da. izahat vermi3tf,r. Toplan
bda.n sonra bir tebliğ neeredilmi§tir. 
Verilen mal<ıınata göre hUkUmet ha
rıeii ordu kadrosunu mtım'ktln oitlu
ğu kadar tezyit edecek, ordunun ı:ıo
t&-J~ bUh11sa ehemmiyet 
terllecektir. 

Paris, 5 (A.A.) -Ordre gazetesi· _____ ııııııiıııl ______ _ 

nln bildirdiğine göre, Lehistan Baş

kumandanı General Smiglinin bugün 
kil konuşmalarında muhakkak suret

te Polonya Millt Bankasma uzun va.
deli krediler verilmesi mevzuubah3 ol 
maktadır. General, Fransa tarafın. 

Sulh 

Akdeniz komite9i 
Parla, IS (Radyo - Taıı) - Bugi1n 

"( d1hı) toplanan ka:binede Ak-imiz 
nıelem de konutUJmU§bır. Bu hu
IUt& nefredilen reııml tebliğde IÖY
le denlliyor: 

Dil itleri. mtıatemleke ve d&hiUye 
l>abnlarmm teklifi veçhile, Akdeniz 
komitesi pek yatmd& toplanacaktır. 

yolunun 
yolcuları 

dan garanti edilmek suretlle Polonya.. 
ya verilecek mühim miktarda silah • · 
tan gayri, Polonya, Katoviç - G!!in
gen demeyolu f.n§aatma devam ede
bilmek tlsere bir kredi almaya da ça
lıfm&ktadlr. General Rydz - Smigly 
ile Polonya milll maııkumm iki di
rektörü tarafmdan idare edilen müza
kereler yakında nihayetlendirllnıiş o

[ Başı ı ıncıde J 
Türkiye, bir vakitler dUnyanm 

dört tarafına hikim olan bir İmpa
ratorluğun varisidir. Fakat önderinin 
isabetli görüşü ve dehası sayesinde 
kendi nefsine karşı misli göril:memiş 
derecede bUyUk bir sulh zaferi ka
zanmıştır. Büyük bir İmparatorluğa 
ve onun acı ve tatlı hatrralarma varis 
olan bir milletin, büyUklUk hulyaları 

Bu hUSUlt& alman mtıtemmlm ma-

~ıvas kongresının 

yıl dönümü 

Evvelki gün heyecanla 
kutlulandı 

Sivaa, 5 (A.A.) - Türk kurtu -
~unun ilk adımı olan 4 eylfil Sivas 
~ngrMinin toplandığı günün yıldö
~u. dUn Sivuta fevkali.de parlak 
'Uler&aımle kutlandu. Şehir ba.,tan 
~ donanmı, ve cumhuriyet ala -
lllnıd& birçok taklar Jrurulm\lfbL 
Varlığmm t&rihinin başlangıç ye· 

lise binası öntlnde asker kıt· 

dı. 

halk ve esnaf teşekküllerinin 
ile büyük bir geçit reaml ya. 

lacaktrr. 

Alman-ardusu 
büyük tezahürata 

hazırlanıyor 

Hitler mühim bir 
nutuk söyliyecek 

Berlin, 5 (Radyo - Tan) - Pa
zartesi gUnU Alman naayonal sos • 
yalist kongresi toplantısına başla -
yacak, yedi gUn devam edecektir. 
Kongre münasebetiyle ayın on ü
çünde hücum krt'alariyle muhafız 

kıt'alan ve nuyonal sosyalist mo -
törlU ordusu Hitlerin önünde muaz.. 
zam bir geçit resmi yapM:ak, ertesi 
gün de hava ve deniz kuvvetleri bü
yük tezahilrat yapacaklardır. Bun -
dan sonra da Hitler orduya hitaben 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 

11rk11qmrb ko9mıaqın1fan , f'nımtbr Jl· 

ramasmdan, yeni .na.Bilin ftlağina 

gizlice Tuna, Sellnik, Bağdat, Şam 
gibi kelimeler fısıldamasmdan daha 
tabii birşey olamazdı. İnkılap TUrki
yesi böyle bir gidişi her vakit için sil
miş, tasfiye etmif, milli menfaatini 
sulhte ve dahili inkişaf ve teklmW
de görmüş ve aramıştır. 

Fakat biz, sulhe bukadar sıkı bir 
surette bağlanmayı, dUnya iflerin
den el çekmek ve: "Bize taarruz eden 
olursa yurdumuzu muhafaza ederiz.,, 
düşüncesile kendi köşemizde uğraf
mak ve hazırlanmak diye anlamıyo
ruz. Milletimiz, A vnıpa ile Asya ara
sındaki geçit yerlerine ve en kıea ka
ra ve hava yollarına hi.kimdir. Bu 
vaziyetimiz bizi dünya siyasetinde 
faal ve canlı bir rol oynamaya mec
bur etmektedir. Sulh bizim için tatlı 
bir rüya değildir. Hem kendi menfa
atimiz, hem de dünya menfaati bakı
mından, uğrunda uğraşılacak bir a
meli davadır. 

İspanyol asileri 
iki tahtelbahir 

batırdılar 

lrun alevler içinde ya
nıyor, katliam da 

devam ediyor 
lrunun sukutu esnasında Fran -

saya iltica eden 800 kadar hü· 
kOmet askeri derhal ispanyaya 
geçmek için trenle Barselona ha
reket etmişlerdir. 
Şimdi huduttan gel&n bir habe

re göre lrunun sukutu, bu şehrin 
biraz ötesinde ve Atlas Okyanusu 
sahilinde bulunan San Sebastiyanı 
da tehlikeye düşürmüştür. San Se
bastiyan muannidane bir müdafaa 
yapmakla beraber şehre hAkim te
peler isilerin ellerine geçmiştir, 
buradan şehre doğru iniyorlar. A
silerin bUtün emelleri bu iki şehri 
tamamen ele geçirmek suretiyle 
ispanyanın Fransa ile temasını 
kesmek, Fransadan lspanyol mi
lislere yardım temininin önüne geç
mektir. 

İSYAN: 

Asilerin elinde bulunan Sevilden 
gelen bir habere göre, asi generali 
Molanın kuvvetleri Madrid civarın
daki hakim mevzilerden bir çoğunu 
işgal etmiştir. 
MUbalağalı sanılan bir habere 

göre de asiler Kadiks vilayetinde 
Monya ve Sidonya kasabalarını ele 
geçirmişlerdir. 

Asi kaynakların iddialarına göre, 
Madrid civarındaki Toledoda ve Ma
york adasına çıkan hUkfımet ku'Crvet
leri mağlup olmuşlardır. 

Halbuki Madridden gelen haberler
de, asilerin Tolcdo ve Alkazarda feci 
bir vaziyette oldukları, şimalde O -
viedo şehrinin imdadına koşan bir 
8.si müfrezenin isyan ederek zabit
lerini derhal kurşuna dizdikleri bil
diriliyor. 

Gene bir Madrid haberine göre, 
şimalde Atlas Okyanusu sahilinde 
Asilerin elinde bulunan La Garony 
şehrindeki kışlada asker isyan et -
miş, kumandanlarını ve z '" tlerini 
öldürmüşlerdir. 

Hükumete ait bir torpido teslim 
olnııı.mıık ic_in Fransız sahiJIPrine il -
tfça etnıl,ıJr. lspanya c.umhur re -
si hilk~met cephelerinde teftişler 
yapmıştn- • 

YENİ KABİNE: 

Londra, 5 (Rdyo - Tan) - Yeni 
İspanya kabinesini teşkil eden Ka -
ballero komUniettir. Yeni kabine a-
zalan da komünist ve sosyalisttir. 
Bu suretle hükumet A.silcre karşı 

daha cezri ve kat'i bir harekete gi
rişecek demektir. 

Yeni kabinenin harbiye nazırlığını 
bizzat başvekil, hariciye nazırlığını 
da Alvarez del Vayo almışbr. Bar -
selonda hükfımet halk elinde bulu
nan her çeşit altmm derhal teslim 
edilmesini emretmiştir. 

DENİZDE HARP 

Londra, 5 (Radyo) - İspanyadan 

gelen en son haberlere gör~ iki taraf 
arasında bir deniz muharebesi vuku 
bulmug, asilerin deniz kuvvetleri hü-

MUteakıöen bu ft!'hk gtlııtlnftn 
.,...._tıcıaı AtatUrkiln ,erer verdikleri 
~ salon binlerce yunldaf tara
~dan cotkun bir heyecanla ziya· 
~ edildi Gece bUytlk bir fener a
"11 yapıldı. 

--------------------- Kral Edvard Sofyada 
karşılanacak 

Bu dava için ayni temiz saiklerle 
uğrqanıarla daima it beraberliği kfunetln iki tahtelbahirini batırmağa 
yapmıya hazırız. Büyük mümessili ,muvaffak olmuştur. Bayraklar 

ilmi müdafaa Vekileti 
tekilleri tesbit etti 

''lnbra. '5 (Huııua! Muhabirimiz. 
) - Mllll Müdafaa Veklletl u-

Parla 5 (Jtadyo) Sof yadan gelen ha 
berlere gi;)re, Kral Sekizinci Edvard 
pazartesi giinünü Sofyada geçirecek 
ve Kral Borla tar&fmdan kal'fllana· 
rak ilu olunacaktır. 

tan fl&ma ve bayraklarm yent Bulgar Kralı seyahatten 
· teehlti ile JnıllandaoakJa- d.. d .. 

liınaıılar halı:landa bir tallmatna- on u 
haaırl&mlf ve bu talima.tname Ve Sofya, 5 (A.A) - Bulgar Kralı ve 

Heyetinde kabul olunmUfbıı'. Kraliçesi bugtın saat 19 da Sofyaya 
:teni bayrak kanununun tatbik dönmtiflerdir. 

aramıza ~~ BUyUk Britanya İm· HÜKÜMET1N ZAFER! 
paratorlugunu da ıulh yolunun bizim 
kadar samimJ bir yolcusu ve bu da
vanın bizim kadar hararetli bir taraf. 
tan mevkilnde görüyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sıhhiye Vekili Trakyaya 
aidiyor 

:Ankara: 5 (Ta.n) - Sıhhat Vekili 
Dr. Refik Saydam göçmen işlerini 
tetkik etmek Uzere birkaç gUn 80ll· 

ra Tralcyaya gidecektir. 

Madrid, 5 (Radyo) - Harbiye ne
zareti tebliğ ediyor: Hükumet kuv
vetlerinin topçuları Toledoyıı giddetle 
bombardıman etmektedir. Alkazarda 
bulunan i.siler tamamiyle meyus ol
muş bir haldedirler. 

Cenupta, Asilerin elinde bulunan 
birkaç köy hükQmet kuvvetleri tara -
fmdan işgal edilmiştir. Başka cephe
lerde mühim bir hadise vuku bulma
dı. 

~t gösterecek olan ninmnaınede :un MUdafaa, lç ve Dil Bakanlı1r1ar 
l'eeınt daire ve teeekkWierln bay

;:_~ ve indlrielerl, Tttrk bayra 
-._ )'aba.ner memleketlerde çekiliş 
t-_ ~ ve bayrağmmm gerek 
~U ve gerelaıe 8Üaleme ~ ne sa- 1 
~ ve DUil, nerelere çekileceği 
~ hfW>mJer bulunacalı:br. 

:r ·~ElkEll~ 

Harpten 
•• once ve 
sonra 

Krallıklar 

911 de :& vrapada 1 '7 kral n.nh. 

•••666666 •••••••• 
t 93S te yab.LI 11 kral ftl'. 

E1o•••••••• •• Barpt.en sonra birçok tahtlar 
sanldt, birçok taçlar ydaldı. 

Avrupada lıa.rpteo sonra tahtını 
terketmeye mecbur olan İspanya 
Kralı AUons oldu. 

Filistinde 17 bin 
• 
lngiliz askeri 

lngiltere oraya yeni 
kuvvetler gönderiyor 

' Londra, 5 (Radyo - Tan) - Ga-
zeteler, hükumetin Filistine yeniden 
on bin asker göndermeğe karar 
verdiğini yazıyorlar. 

Bu suretle oradaki İngiliz kuv -
vetinin yekftnu on yedi bini bula -
caktır. Diğer bir habere göre yeni 
imzalanan Fransa · Suriye muahe -
desinin tatbiki, Filistin kargaşalık

ları dolaytsiyle tehir edilmiştir. 

Grev tiddetleniyor 
Londra, 5 (Radyo) - Kudüsten 

gelen en son haberlere göre aylar~ıın
beri devam eden umumi grevin daha 
fazla şiddetlen dirilmesi grev komite
si re!si Fevzi Bey tarafından isten -
miştir. 

Yeni Lokarno 
İtalya, Rusyanın iştira

kini istemiyor 
Roma, 3 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: İtalyanın, Rusyf11lın yeni 
Lokrno konferansına iştirakine ta -
raftar olduğu hakkında ecnebi mem
leketlerde yapılan şayialar tamamile 
asılsızdır. . 

Konferansın toplanması lazım -
dır. Fakat de\•letlerin çoğaltılma
sı meselesi varid değildir. !talya, 
Belçika, Fransa, Almanya ve Büyük 
Britanyanın iştirakile yapılacak beş 
taraflı bir konferansın mevzuu 
bahsolduğunu hatırlamak gerektir. 

Avrupadan 
Amerikaya doğru 
Bir kadın cür' etkar bir 

teşebbüse girişti 
Londra, 5 (Radyo - Tan) - Ma

ruf kadın tayyareci Markham ha· 

va bozuk olduğu halde radyosuz bir 

tayyare ile buradan Amerikaya ha
va.Hü'imlljtir. ~ Jtadttim bu 
cUreti hayretle k&l"fılanmı9tır. 

!ki gün evvel Amerikadan buraya 
uçan tayyareci Merril ve arkadaşı 
da hava müsait olunca, tayyareyle 
buradan . Amerikaya uçacaklar. 

Londra, 5 (Radyo • Tan) - Kadın 

tayyareci Markam Okyanusun mu
vaffakıyetle geçmiş, akşam Amerika 
arazisinde Yeni lskoçyada yere in • 
miştir. Bu suretle Okyanusu A vru -
padan Amerikaya tayyare ile aşan ilk 
kadın olmak şerefini kazanmıştır • 

Habeş meselesi 
tazeleniyor 

Milletler cemiyeti ltal
yaya müracaat ediyor 

Roma, 5 (A.A) - Milletler cemi
yeti genel sekreteri B. A ven ol pazar
tesi günü Romaya vasıl olacak ve 
Dış işleri bakanlığı mahıfill ile Mil
letler cemiyeti usa.uıblesinin önU
mUzdeki toplanbsı ruznamesi hak
kında konuşacaktrr. Malft:rn olduğu 

üzere bu ruznameye Habeş meselesi 
de dahildir. 

Cenubi Amerikada 
bir isyan çıkh 

Meksiko, 5 (A.A.) Hinduras hUku
meti dahilind~ Uıyan başgöstermiş • 
tir. 

Yalnız liberal muhaliflerin değil, 
muhafazaklrlarm ha isyana iştirak 
ettikleri haber verilmektedir. 

Yalnız bu fırt.mada hıgntz KraJ • 
bğı, halkın 11evglslne ve saygısı
na dayandı~ için hiçbir sarsıntı 
duymadı. ..,. 

San kağıt 
Ben altın san81 da dahli olduğu 

halde san rengi pek sevmem. Şafak 
ta pembelDc, fecirde morluk olmasa 
bana hiç güzel gelmez. Limonun sa
nbğmı ferah veren kokusu unuttu -
rur. Yumurtanmkini de vitamin zen
ginliği. Sapsan gül bana bir güzel 
verem çehresi gibi gelir. Papatyanın 
kar gibi yapraklan olmasa san gö
beği çirkinleşir. Kanarya, ötmese 
yüzüne khn bakar!! 

Safran san değil kınnızıdrr. Öd 
sandır, ölüm san ve ötlek ~ resi sa
ndır. 

San bayrak hMtahk i~tf, san 
kiirt haciz alametidir. 

Sarıyı neden sevmediğimi bilmem 
anlatabildim mi? .. 

Sevmem fiU san rengi vesselam. 
Bugünlerde de sanki pek bayılır

mıt}mı gibi vergi, ve e\'kaf daireleri 
birkaç san kağıtla ha.tınmı soruyor
lar. 

Bu cilveye her sene uğra.nz. Ade· 
ta Cevdet Paşa ta.rafından kaleme a.
lınmış saıulac.-ak kadar muğlak bir 
ibare ile bize: 

"- tcareıılzl vermezseniz hakkı • 
ruzda iyi olmaz! .. " derler. Her sene 
paramızı veririz ve her sene bu san 
kağıdı alın:ı. 

Mademki bu dünkü, bugünkü değil, 
ydlat:'daıaberi yapılagelen bir iştir; 
~imdi neden yadırgar gibi görünüyo
rum diye merak etmişsinizdir belki. 

Efendim! Mesele ıu ki, İstanbulun 
bazı 1emtle.rlnde emlikin yeni tahrir 
kıymetleri tberlııden vergi ve lca.re 
tahakkuk ettirlliyor. 

Bu BmJtler hangileridir! Pek iyi 
bllmlyorum ama biz de o semtlerde 
bulunuyonn. · 

Bir de bakıyoruz ki evkaf lcaresl 
yüzde elH artını~. 

- Aman bre! Ne oldu! Camiler 
mi çoğaldı! 1manllann aylığına :r.am 
mı yapıldı! Yoksa Hayn Efendi za.. 
manmda kapanıp yerlerine vakıf lrai
lan yapılan flll&l'etıer mi tekrar açı
byorf 

Diye teii.,lanırsmız. Gider sonıştu
rununuz. Sizi asude ve emin bir çeh
re ile karşılayıp: 

"- Mülküntiztln yeni laymeti es
kisinden fazladır da ondan ... " 

Derler. Başta İstanbul valisi ol
duğu halde İ!iitanbullular \'e İstanbul
lu ohmyanlar pek rana bilirler ki İs -
tanbulda eml&k, Fransa.da kabine m•t 
tasd d~r. O halde bu yeni kıymet 
fazlalığı nedlrf 

Tetkik eder, anlarsouz ki be§ altı 
sene evvel millkünttze ilk konmuş ve 
sonradan itiraz, :istinaf, temyiz gibi 
yollarla bir hayli değişmiş oluı Uk 
kıymet evkafın hO§Una gitmiş ve si
ze onun üzerinden lcare bl~ml§tfr. 

Mtiraeaat edJnce: 
- Vergi dalreslndm kıymetin de

ğlşttgtııJ bize ya7Alınnız ! 
Derler. Uğraşır, u~ır ve uğra

ıırsnuz. İstanbulun vergi işi bu .ene 
belecliyeye g~ için kayitler, me
murlar, ve sistemler hep acemilik 
g~. Kimse sizin derdlnlz
le ulra§amu ve böylece bir vergi 
gtlçlttgtl içinde bocalar dunınnuıuz. 

.y. 

MJ.ıablandırmaya çabştıian Is • 
t.anbul vergi ve lca.re vaziyeti bu 
1e11e pyam dlkkat bir itinaya muh
taç olacak kadar kanştı. 

Bu ka.ntıklıAm önüne geçmek için 
ben mükellefler nunma her yeni ver
gi ve lca.re ihbarında mülkün yeni 
tahrir kıymetini ve bu kıymetin yüz
de ylnnl bet tenzile tabi olup olma. 
cbjmm mükellefe bildirilmesini lü
zumlu ve zaruri buluyorum. Çünkü 
bet altı eeııedenberl bir taraftan kıy
metleri düşen, diğer t.araftaıı türlü 
tii.rlü komisyonlarca lstln&f, !Uraz, 
tmıylz denıcelerinde muhtelif kıy -
metler konan mWklerln hangi kıymet 
lberinden vergi ve lcarest abndığou 
mal uhlblDhı bilmesi kadar tabii bir 
hak olamu. 

Banu her e-h9lll ayn ayn vergi ve 
vakıf dairelerine gelip n::ttracaattnl 
beklemedense onu, dediğim gibi yeni 
vergi ve lcare bildlrUlrken mahut sa-

" kiğıda yumak ~k ameli ve fay
dalı olur. Ama diyecekslnJz ki: Aca - • 
ba vergi ıubelerln.ln hepsi bu malfl -
matT verebilecek derecede mttcehhez 
midlrf Orasına rufaDer kantır der
dim ama timdi onlar da yok! •• 

il. FELEK 
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No. 87 Yazan : Ziya Şakir 

Bu vaziyet karşısında yapılacak şey, 
SeyitAbdülkadiri adliyeye vermekti 

l§te, Osmanlı imparatorluğunun disine başka bir poz vermiş; hemen 
ayan azasından olan Seyit Abdillka- koca bir bayrak açarak: 
dir efendi de; yalnız ve yalnız; mün- - Hükumeti sen iye, Ktiı· listanda 
hasıran bu işle meşgul oluyor ve bu gönüllü toplamayı bizim nhdemize 
işle meşgul olduğunu da saklamıyor havale eyledi. Hem, (gazt' J ecir ve 
Hatta bu hususta gazetelere açık ve sevabına nai !olmak ve hem de mali 
sarih beypnatta bulunacak kadar ganimet alarak servet ve ıiadete ka
cüret gösteriyordu. Bu vaziyet kar- vuşmak istiyenler, bayrağımızın altı
şısında yapılacak tek hare!<et v&rsa, na buyursun. 
derhal o Seyit Abdülkadir efendi- Diye, her tarafa haberle!'.' gönder -
nin yakasına yapı~mak, ve müddei - mişti. 
umumiliğe teslim etmekten ibaretti. Şeyh Ubeydullah tekkesinin önün
Halbuki padişah Vahdettin; bu hul- de aylarca çalınan davullara ve dal
yaperver (Kürdistan sultanı ve hali- galanan reng-lrenk bayraklara rnğ -
fe namzedi) ni müddeiumumiliğe ve men bu davete icabet edenlerin adedi 
mahkemeye sevketmek eu ta,.afa dur (500) rakamını geçememişti. 
sun; daha hala ayan azalığında ipka Tam mevcutlu bir tabur bile tel'5 -
etmekte ve birinci rütbeden Osmani, kil edemiyen bu kuvvet, sark ordusn
nişanı zişanı ile taltif eylemekteydi. na iltihak eder etmez. kendilerine 

lhtimal ki burada muhterem kaı i- bir vazife verilmişti. Osırada. <Be -
lerimiz bir la)lza duracaklar ve bi- yazıt) üzerine bir hücum yanılacak, 
ze, şöyle bir sual soracaklardır: ve kasaba istirdat edilec:ekti. Bu a -

- Bir taraftan (Kürtlük) diğer rada. Şeyh Ubeydullah ta, maiyetin
taraftan (Seyyitlik) iddia eden bu deki (silahşor mürit) leriylı• Beya -
karmakarışık adama padişah Vahdet zrt kışla~una saldıracak. orada bulu
tin tarafından bu derece müsamaha, nan iki Rus bölüğünü esir v.)ya im
teveccüh ve iltifat gösterilme.sine se- ha edecekti. 
be d. ? Hücum yapılmıs: ve diğer kıt'a -p ne ır ... 

Buna, iki tek kelimeyle cevap ve- lar muvaffakıyet kaza.nmıştı Fakat 
rebiliriz: Şeyh Ubeydullahm silahşor müritleri 

kışladaki düşman asker; .... ri!li kaçır -
- Korkaklık ve ihanet ... maktan başka hiçbir şey yapamamış

tı. 

SaOlılk 
OOQtlerl 

İstiridyeyi severmisiniz? 
Sonbahar gelince istiridyeye aşk 

işlerinden "fariğ,, olduğu için, onu 
seven zevk sahibi kimseler istiridye
nin ancak Eylfıl başmdan Mart so
nuna kadar yenilebileceğini söylerler. 

İstiridye insanlar için çok faydalı 
bir hayvandır. Kabuklan bile eski 
Yunanistanda halkın reyine müraca
at edildiği vakitlerde rey puslası işini 
görürdü. İstiridye kabuğunun de
mokraside bu kadar büyük hizmeti 
olduğunu gören eski hekimler o ka
buklan dövdürerek tozunu mideleri 
kaynıyan bozuk hazımhlara ve zayıf
lamış veremlilere ilaç diye verirler
di. 

1stridye kabuğunun ilaç diye modasr 
bugün artık geçmişse de istiridyenin 
-kabukları ve içi ile birlikte- bu
gün en son usulde bir ilaç vasıtası ol
muştur: İstiridye yetiştirmeğe mah
sus deniz havuzlarına iyot koyduk
tan sonra havuza istiridyeleri bıra
kırlar. Dört gün içinde, istiridyenin 
yenilecek kısmından her· on gram 
miktannda bir miligram iyot bulu
nur ve böylece iyotlu istiridyeler bo
yunları bezlerden şişmiş sıracalı ço
cuklara yedirilince hem iyi besliyen 
bir gıda. hem de iyi bir ilaç olur. 

İyot almaya ihtiyacınız olmasa ve 
böyle ilaçlı yemek yemeyi istemese
niz bile, istiridyeyi nefis bir gıda ola
rak yemeyi sevmelisiniz. 

~--------;...._ ______________________________________________________ ;_ __________ ~----

Yüzme birinciliği seçmeleri 

Dünkü müsabakalarda Beykoz ve 
Galatasaray iki rekor yaptılar 

Kuleli lisesinde su sporları bayramı yapıldı 
İstanbul Su Sporları Ajanlığı tara

fından tertip edilen 1936 yılı yüzme 
şampiyonluğu seçme müsabakaları 
dün Moda yüzme havuzunda büyük 
bir kalabalık önünde yapıldı. 

Kapalı bir yüzme havuzu olmama 
sı yüzünden senenin ancak Uç ayın

da çalışabilen, formunu bulan ve mü
sabaka yapan yüzücülerimizin bu 
mahrumiyetlere rağmen iki yeni Tür 
kiye rekoru yapmaları takdire şayan 
dır. ,.. 

100 metrede Galatasaraydan Or-
han 1 dakika 3 saniye ile ve 4 X 200 
metre bayrak yanşmda Beykoz takı
mı 10 dakika 47 saniye ile eski rekor
ları büyük farkla kırmışlardır. 

Saat 14 te başlanan müsabakalar
da alman dereceleri yazıyoruz: 

100 metre serbest: 
1 Orhan (G. S.) 1.3,3 yeni Türkiye 

rekoru. 
il Mahmut (İ. S. K.) 1.6.4. 
III Bülent (Beykoz) 1.6,8. 
100 metre serbest bayanlar: 

-r J 

Dün Kuleli Lisesinde yapılan su 31JOTl.arı mü.,abakasında ua.z ~ 
müsabakası bMla.r k.ıw 

1 - Vahdettin: (Kürt milleti na
nuna) söz söyliyen (Abdülkadir} in 
Kürdistanda kendi şahsı lehine bir 
hareket yapabileceğini zannederek 
ondan korkuyor; ve elde tutmıya ça
lı1'ıyordu . 

2 - Ona bol teveccühler gösterip 
menfaatler temin ederek, saltanat ve 
hilafet mevkiini tehdit eden Türk 

Şeyh Ubeydullah bu işten iki şey ka 
zanmıştı .. Biri, (unvan) dı. CMüca -
bit, Şeyh Ubeydullah) unvanı. 

Diğer kazanç ta: (silah) tı. Silah
şor müritleri, hükumetin verdiği -
o dev.re göre - son sistem silah ve 
cephaneleri almışlar, birer tarafa 
savuşmuşlar; ve saklamışlardı. 

Bir kere istiridye vitamin getiren 
en iyi gıdalardan biridir. Çünkü ken

dişi deniz içinde yosunlarla beslen
diğinden onlardan aldığı vitaminleri 

bire getirir. Sonra da istiridye pişme 

den yenildiği için vitaminlerin ateş 

üzerinde telef olmalan tehlikesi yok

tur. 

Bu müsabakada rakip olmadığı 

için Beykozdan Krisanti finale kal
mıştır. 

milli teşekkfilünü arkadan vurdur
mak istiyordu. 

Gerek bu tarihte, ve gerek birkaç 
eene sonra - cümhuriyetin ilanını 

müteakip - birtakım katilane hile 
ve desiselerle, Kürt ve Türk birçok 
masum insan kanlapnın dökülmesine 
sebep olan bu (Kürt ve Seyyit Ab -
dülkadir), kimdi? .. Kürtleri temsil 
edecek bir (hak ve menfaat) e malik 
miydi? .. 

Harp; malü.m olan şekilde felaket
le neticelenmişti. Hükumet, bitkin 
bir halde idi. Hükumetin bu zayıf 
uımanında, yeni yeni bir takım (eş -
raf) ve (mütegallibe) zuhur etmişti. 
İşte bu arada, Şeyh Ubeydullah ta, 
haiz olduğu (mücahit) lik unvanına. 
ve silahşor müritlerinin ele geçirdik
leri son sistem silahlara güvenerek 
kendisini (eşraf ve hanedan) sırası

na ithal eylemişti. 

Vitaminlerden b~ka terkibine ge

lince, içinde yüzde seksen sudan son

ra yüzde dokuz albüminli madde, bir 
buçuk yağlı madde, iki buçuk tuz. 
yüzde yedi nisbetinde de azotsuz mad 
deler vardır. 

Kabuğunun içinde az çok miktar
da bulunan deniz suyu, üzerine li
mvn sııuıwk.uw bu.w a ıçuecegınaeu 

pek iyi iştah açar. Hazını pek kolay

dır. İstiridyenin karaciğeri büyük ol

duğundan bundan dolayı adeta kendi 
Bu sual, istikbal tarihini şiddetle 

alakadar edeceği için - hazır sırası 

gelmişken - bu noktada biraz te -
vakkuf etmeyi faydalı bulu voruz. 

O tarihte. hükümet kuvvetlerinin kendine hazmedilir denilebilir. Yine 

• 

Bu suale verilecek ilk cevap, pek 
kısadır: 

- Hayır ... 

- Niçin, hayır? ... 
- Şunun için hayır ki, hu Seyyit 

Abdülkadir; 1324 - 1327 senelerinde 
Asirde (Seyyitlik) iddiasına kalkan 
(ldris) ismindeki adam gibi, bir tü
redi) den başka bir ı;ey değildir ... 
ldris; Afrikalı bir zenci olduğu hal
de hasebi, nesebi, kavim ve kabilesi 
tamamiyle ~azbut olan (Mekl<eli 
Hazreti Muhamet )in sulbfü1den gel
diğini iddia ediyordu. lşte, (Kürt 
Abdülkadir) in iddiası da, tıpkı bu
na benziyordu. 

Abdülkadirin ailesi, (Şem1inanlı) 

idi. Babasına Şeyh Ubeydullah deni
lirdi: (Seyyit Ubeydullah) değil... O
nun babası da, (Şeyh Taha) idi; 

mevcut olmadığı yerlerde, (eşraf ve 
hanedan) demek, doğrudan doğruya 
(derebeyi) dernekti. Ve hangi derebe 
yinin silah kuvveti g<llipse; halkın 

varlığına, o tasarruf ederdi.. Buna 
binaen; srlah kuvetiyle muhitine ga -
lebe çalan şeyh Ubeydullah ta derhal 
ayni vaziyete geçmi!(, miskin ve se -
fil tekkesinin şeyhliğinden, yalçın 

kayalar ürerine kurulmuş §ato gibi 
binaya geçerek civardaki halkı ha -
raca kesmişti. 

Fakat halk fakirdi. Keçi kılından 

örülmüş şalvarla, yemek için (Çö
kelek) ten başka bir şP.ye malik de
ğidi. Eh, bu halk: Şeyh Ubeydu~lah 
gibi haris bir türediyi rıekadar mem
nun edebilirdi ? .. 

(Arkası var) 

Erzurum sporcuları Trabzonda 
Erzurum ('J'an) - Erzurum spor

cularından 20 kişilik bir kafile futbol 
maçlan yapmak üzere Trabzona gel
miştir. 

bu karaciğerinden dolayı lezzeti nefis 
olduğu gibi karaciğeri bozuk insan

lara ilaç yerine geçer. Albümini gı

dadır, tuzlan da kuvvet verirler. Bir 

düzüne istiridye insanın bir günlük 

gıdasmm onda birini temin eder. 

Bizde istiridye meraklıla.n onu ra
kı mezesi olarak yemeyi tercih eder

ler ve bir kadeh rakı ile üç istiridye 

yerler. Bu nisbetle gidilince insan bir 

düzüne istiridyenin hatırı için dört 
kadeh rakı içmeye mecbur olacağın
dan, bence istiridyeyi hiç rakısız ola

rak, yemekten önce ve her birinin ü
zerine limon sıkarak yemek daha mü 
reccahtrr. 

Her gürelin bir kusuru olur. fstrid
yenin iki kuşuru vardır: Biri bayat
ladığı vakit dokunması, ötelP tifo 
mikroplarını getirmeye vasıta olma
sı. Onun için istiridyenin dalına taze 
olması ve daima temiz bir denizden 
gelmesi şarttır. 

LOKMAN HEKiM 

· (Seyyit Taha), değil. .. Ve (Şeyh Ta
ha). (Nakşibendi) tarikathin (Mü -
ceddidi) ve (Halidi şubesinin mües
sisi, (Süleymaniyeli şeyh Halit) in 
ilk hafidi idi. Bu zat, bu suretle; 
tarikat mensupları arasında bir müm 
taziyet kespetmişti; fakat, bütiin 
Kürdistanda değil ... Yalnız, tarikat 
mensupları arasında ... 

Bugün Trabzon sporcularile karşı -
laşacaklardır. Erzurum sporcuları 
Bayourttan geç~rken orada yaptık- ------1::1:1=-====ı=-=a:=::ıı=---
la.n maçı bire karşı beşle kazanmış - Aydın hapisanesi 
lardır. 

Hayatında, başına bir miktar mü

Voleybol maçlarını da bire be3, al· 
tıya 15 ve 12 ye 15 ile kazanm!~laıdır. 

rit tophyan şeyh Taha, vefat ettiği ~,.....-------------,,. 
zaman postunu, oğlu şeyh UbeyduJla
ha terketmişti.. Aradan birkaç sene 
geçtikten sonra da (93 • Rus harbi) 
zuhur eylemişti. 

Oldukça zeki bir adam olan Ubey
dullah, şeyhliğine rağmen, (ahvali 
alem) e bigane değildir. Zaten bütün 
ideali de kendisine tekkenin miskin 
ve sefil hayatının fevkinde daha par
lak ve daha müreffeh bir hayat te • 
min etmekti. Buna binaen bu kurnaz 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bıı aylık • • • , 
s • • ••• 
& • • • • • 
1 ribk • • • • 

Tilrldye Dışan 
için için 

1 50 
4-
7 50 

14 -

8-
14 -
28 -

şeyh, derhal hükiımete müracaat et- DID ıctn ttlncıl* Sirketlertne mo 
miş: racaaı edilmelidir. 

Eıl. b" ·ı~ h ( fi ·d· } Kllçtlk illrılar dotnıdan dofraya - ı ın sı a şor m rı mı ile. •daremizce almıbilir. 
harbe iştirak edeceğim. Küç\ilı Ulnlarm 5 atırht> blı 

Demişti... O sırada hükfunet; agwaç i!efalılı so lnın11t11r. S .aurdaıı fa1 
laSJ lcin aatu baım• 5 kuru' ılmn 

tan adam aradığı için, bu teklif mem Bir defadan fazla lçln 9ekQndar 

· tl k b 1 ed.l · t• % 10 kun11 indirilir. nunıye e a u 1 mış 1• GllnO ıtecnılı nilshatar 5 lnıraetur 
Zeki Ubeydullah, hüku.netin bu "illi .. .._ ___________ ,.,, 

Jnuvafakatlni alır almaz, derhal ken-

Hapisaneler müfettişi 
tetkikler yapıyor 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bil -
diriyor) - Hapishaneler Genel is • 
pekteri Mutahhar dün ilimize gele -
rek Aydın ve Nazillide yapılacak as 
ri hapishaneler üzerinde incelemeler 
de bulunmuştur. Bir zamanlar mev
cudu sekiz yüzü geçen Aydm hapis
hanesi evvelce askeri debboy olan alt 
Iı üsUU iki salondan ibaret binada
dır. Yersizlikten muvakkat tevkif -
liler, ceza alanlar, katiller, kabahat· 
iller, borç için hapis edilenler hepsi 
ayni binada bulundurulmaktadırlar. 

Yalnız genel savamanlıkça, bina i
çinde yaptırılan tadilattan sonra bun 
lar mUmkün mertebe biribirinden ay 
nlmışlardır. Mutahharm tetkikleri 
Aydının ve Nazillinin bu çok önemli 
ihtiyaçlarının yakında kotanlaca -
ğını müjdeliyor. 

100 metre sırtüstü: 
I Agah (Beykoz) 1.25.3 
il Niko (Beykoz) 1.30,3 
III Fikret (Beykoz) 1.30,4. 
100 metre sırtüstü bayanlar: 
1 Kirisanti (Beykoz). 
4-00 metre ~erbest: 
I Halil (G. S.) 5,25 
II Mahmut (1. S. K) 5.40. 
m Fuat (Beykoz) 5.48. 
4 X 200 metre bayrak: 
I Beykoz takıntı 10,47 yeni Türki

ye rekoru. 
II Galatasaray takımı 11.3,7 
Müsabakalar neticesinde Beykoz • 

dan 15 Galatasaraydan 9, 1. S. K dan 
1 kişi finale kalmışlardır. Yarın sa
at 10 dan itibaren programın ikinci 
kısmına devam edilecektir. 

Esefle söylemek mecburiyetinde
yiz ki dört bir tarafı su ile çevrili 
bulunan şehrimiz bu spora çok müsa
it olmasına rağmen bir iki hevesli 
müsabık istisna edilirse müsabakalar 
yalnız Beykoz ve Galatasaray yüzü
cüleri arasında yapılmıştır. 

Sayısı 20 yi aşan diğer klüplerimiz 
bütçelerine menfaat temin eden fut
bolden başka hiç bir şubeye ehemmi
yet vermedikleri için umumi merkez 
sicil defterine kaydedilmiş lisansiye 
idmancılan ve senelik törenlerine de
nizci kıyafetinde iştirak eden yüzler
ce sporcusu bulunduğu halde bu işle 
alakadar olmamaları yüzünden bir 
tek müsabık göndermemişlerdir. 

Su sporlarına büyük bir ehemmi
yet atfederek çalışan Beykoz ve Ga
latasaray klüplerini bu hu.susta tak
dir etmek ıazım gelir .. 

Kuleli Lisesinde dün yapılan 
müsabakalar 

Spor sahasında büyük varlıklar 
gösteren Kuleli Lisesinin Su Sporlan 
müsabakası dün mektebin önünde 
muvaffakıyetle yapılmıştır. Müsaba
kalar, saat 14 te mektep bandosu
nun iştirakile yapılan geçit resmin
den sonra karada yüzme hareketleri 
ile başladı. Bunu müteakıp 100 ser
beSt kurbağalama, sırtüstü, 200 met
re yüzme müsabakaları ve atlamalar 
yapıldı. Su altında yüzmede Sadri 
birinci oldu. 

Elbise ile beş metreden suya atla
yıp su içinde elbkıelerini ~anlar 
zevkle seyredildi. Ve devrilen bir san 
daldan can kurtarma ameliyesi mu
vaffakıyetle başarıldı. Suda yorulan 
veya kramp giı:en yUzücüleri taşıma 
talimleri kusursuz bir şekilde yapıldı. 
Taş çıkarma ve tabak toplama.da 

smıf 11-3 ten Muzaffer birinci cldu. 
Elbise ve ayakkabılarile 30 metre

lik yüzmeyi Kemal kazandı. 
Padilbot yanşlanrida. çiftte Sall

hattin - Fuat ve tekte Fuat birinci 
oldular. Bu arada Bot devirme talim 
leri müsabakalara . ayrı bir heyecan 

. 
veriyordu. Mektep takrmlan arasın- gelenler tebrik edilerek spor kitapla" 
da yapılan su topu müsabakasını 11 rile taltif edildiler. 
inci smıf kazandı. Bu kıymetli gençleri yetiştlreJJ 
Müsabakaların nihayetinde, askeri mektep direktörü ile spor öğretmen .. 

liseler müfettişi tarafından birinci- !erini tebrik etmeyi bir vazife biliriz. 

Saray Sineması 
Bize, yeni mevsimden 

bahsediyor 
Vadetmek kifayet etmez.... Bu 

vaadi tutmak da lazımdır. SARAY 
sineması müdüriyetinin bu prensi
pinin, bu sene her senekinden daha 
kuvvetle ve daha kat'iyyetle teeyyüd 
edeceği anlaştlryor. Filhakika, başla
nacak olan mevsim için seçilen film -
ler, yıldızların sihirkar isimleri, bu 
seç.meye hakim olan zevk, bize şlın
diye kadar misli görülmemiş sürp • 
rizler tebşir ediyor • 

Faydalı adresler ve 
telefon numaralan 

itfaiye telefonla.n 

latanbaJ ltJa17etd 242ZS 
Kadıkö1 ttfıi7esl «ıooıo 
Yetilkö1, Bakırkö7, B\17iikdere. 
Ustüdar ltfaiyeai 5062' 
Beyoğla itfai1esl 44644 t' 
Bil:rükada, Heybeli. Burru, ltmah o:ı 

tablan için telefon aaııtralmdald m~ 
yansm demek Widir. 

Hastane telefonlan 

Ccrarhpaoa twıwıesl 2us9S 
Gııreba haıtıuıesl Y eııibabçe 23011 
Haaeld ltadmla.r hastanesi 24555 
Zeyueıı Klmil hastanesi Uaklldar 60179 
Kııdm hastanesi Çapa zn•I 
Beyojla Zükilr hastanesi 433.+

0
1 

Gülhane hastanesi Giilhane 2051 
Ha7darpaıa Nü.mune butanesl 601~ 

(ALLAIDN BAHÇELERİ) gibi Etfal hastanesi Sioll 4241ov 
bir şahserin oyuncuları arasında Bakırköy Akıl hastanesi 16,60 

MARLEN DlETRtCH ve CHARLES Çabuk Sthhi yardım t,e§klli.tl 
BOYER gibi bütün sinema dünyası -
nm göz bebeği olan iki büyük 'yıldızı ::n a~=dan imdat otomo 

vardır. 

En yakında oynanacak olan filin -
ler arasında MAURİCE CHEVALt • 
ER ile ELVİRE POPESCO'nun GÜ-

~ . 
• HALK OPERETİ: Suadiye ptij tif't') 

·aıe • roaunda bu akşam 21,45 te (Hali al' 
Yarın akşam Kadıköy Süreyyada (~ 
met efendi) 

NÜN ADA.MI; FREDERİCH • 
MARCH'la güzellik sıfatını tama • DA; senenin en muazzam sergUJ 6 
men temsil eden MERLE OBERON- terinden KAPTAN BLUD; Maskarll. 
un temsil ettikleri bir meftuniyet ve ve Yaralı KUŞ filmlerinin büyUk _!{y 
şefkat filmi olan ÖLÜM PERİSİ; tisti PAULA WESSLEY'nin G~· 
HARRY BAUR'la MARC.ELLE KIZ KALBİ filini· 
CHA.NTAL'm N1ÇEVO'su; Karyo- BALALAYKA'da Nana rotünU o~: 
kanm emsalsiz mümessilleri GİNGER nıyan ANNA STEN'in hrapten e;it 
ROGERS ve FRED AST AlRE'in velki Rusya hakkında fevkalade 1' • 
son muvaffakıyetleri TOP - RET; filmi; FREDRİC MARCH ve J{J\)>ltı.• 
büyük tenorlar ve primadonnalar se- HARİNE HEPBURN'ün yaşattı ~· 
risi içinde RtCHARD TAUBER'in n nüvazişkar, ihtiraskar ve yU; ı;l ı 
VİYANA SENİ SEVİYORUM; Bir ler parçalayıcı bir tarih sa~1 
aşk gecesi filminde unutulmaz Ma - MARİ STUART ve nihayet S.A. ıti• 
dam Butterfleyi temsil eden GRACE sinemasının yalnız kendine h~s:eJıj' 
MOORE'un VİYANA ÇILGINLIK - ği mevsimin en calibi dikkat ı~~ g6 
lan filmi; altm sesli tenor JAN Ki- disesi; ancak SARAY sinemasın' 'c.t~ 
UPURA'nm Meyerlingin dilber rUlecek olan minimini sarışI11 ıııtJ rUt
mUmessili DANİELLE DARlEUX- ŞtRLEY TEMPL'in Uç son rıııııte 1İ' 
nun oynadığı senenin en güzel Fran- Bütün dünyayı kahkahalarda~=~ • 
sızca filmi KADINLAR KULÜBÜ: tan ve sarsan CHARLlE v~-6r) 
CLNUDETTE COLBERT'le RO- LİN'in son şaheseri ... BUyilk bı~ (~' 
NALD COLMAN'm canlandırdıklan vete mal olan senenin en P3:11~~p 
muazzam ve güzel bir şan ve şeref. mi, ASRt ZAMA.NLAR•ı ziJCJV" 
destanı olan tKt BAYRAK ALTIN - liriz. 
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"TAN 
6ündelik gazete 

Baemuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çal .. maktır. 

ı GOnOn meseleler i 1 

Kral halk arasında 

htuıbulun bUytik mleaftd d il D 

halk aruma kanftL 
HUSU8i mubtefem otomobiller ye

rine bir tabi arahuma binmeyi t.tt
c:ih ettL Halktan biri gibi Ça.r,ıda 
c1o1-.tı. Dükklnla.ra glnll. Esna.na 
temu etti. 
Şlmdtye kadar yilzftnU bDe saldı -

,_., -.raymdan çıkacağı zaman ki
lometl'elercıe DJM&felere kadar hal
kın gelip geçmesini yasak eden padl
taJılarmıımı ~ bakışı ile 
genç İngiliz hükümdannm demokrat
~ hareketleri mukayese edilince, hal

kın blyök ml8aftrlmbe karp g&.ter

dlif muhabbet w .ıikaya P§IDUDÜ 

llmnpllr. BlmzneJeyh llOkaldarda 

kralı göftDek içlB hallan ~ 
'eJwııh, bir mMÜ detll, bir MWgl 

~ a11b wır1 olanık teM!rH eclllme

lkllr. 
Mim mhlllrtmts daha bagtbt ..... 

IMTdadlr ft ba Mpm felırtmbe veda 

edec&leHlr. 
Ba ima, fabt -.mimi mllafent 

böttta nn 1m1plfldnde '.nrk - tap. 
lk d08thllmta ~ hb
met etmJetir. 

• • • 
Radyo hükumetin elinde 

Geç oldu ama, nihayet radyo dün

den itlb&ren hükfimetln eline geçti. 
Radyo, gttndm güne gueteler gt. 

bl, kitap gibi, ...... gibi bir propa
ganda YMltMI olmaldlMlır. Böyle ol-

husmi ellma. almanlıı b.~ 
ldareeine verlJmitUr. 

Radyonun propaganda uhumda 
ne milhlm rol oynadıpu İspanya har

bi pek bariz bir aurett.e t.eb&rils ettlr
llliştlr. Genık uller, gerek htik6meıt 
dahUdeld halla radyo aayeeinde ar-

kalarma takabllmlt, hariçte efkAn ·
llıamlyeyi ~ ueak l'IMlyo De ten -

\'lr edeblbnlftlr. İki tan.itan blrblbl 
radyo merkezi olmasaydı öteki tara
fın muvaffak olDUMlllla lmkin yok -
ta. 

Böyle mühim bir kanıetln tıılr tl
ea.ret müe88e8e81 olarak kahnaar caiJE 
Olamawh, 

Kaldı ki İ81anbul Bady081l bir tl
t!&nıt mtie8MM8i olarak ta p.lıpna
IQu becerememJttL Elinde ve evinde 
l'adyOA bul1111Ul hiçbir ...tör ı.taa. 
bal merkednl açıp dlnleyemes olmut
*'a. Programlar o kadar iptidai ft 
lert ldL Büldbnetln .radyoda birçok 
tenlllkler ve .ıahat yapacajmı ltltl· 
tora. Um.ayorm ki, httk6met, lstan
baı nıdyoeuna ihmal edllmM bir mer 
lre. ı.nae getlıeeek ve Tttrtdyenbı 
....... Jdlltör, haber Rıtlyacmı tat
lblae llllnal1ü oluılktır. 

• • • 
'Panyada yeni vaziyet lid..,... -.... eden dablll harp 

tan.fm pro .......... yöSÜlldell o 
it._. kanfık bir mamva anedlyor 
Ilı, 'fabyll yakmdaa takip etnılt ol
~ '\'Ulyetl liyıldle kavra
~ lmkiıı yoktur. İspuyada 
~~ta.zam cepheler t.ee.öa etmlt de
~· Harp, muntazam bir eepbe 
-_qlal'uı göstermez. İspuyadald 

~ harp daha ziyade bir ~ har
~. AaUer Franu hududa tize-

' bir Dd neJıire l&hlptlrler. Ce -::Pt.a Okyanm ll&hlllerbıde bir l k 1 
it.._ lctaya tutunmuşlardır. J>atmık bir 

;;.,~ ~ Madrit tberlndekl dallar 
.. ~-....cıacıır. Binaemleyh bir febrln 
~ı, veya bir mevklln terkedll
h. lletlee tberlnde büyük bir tesir ,....._az. Bu baknndan da tnınun 
lalırJ r tarafından zaptı o kadar mU-

l AN =~-===================-===== 

~i~ yar_a_~~a~z_l_a_r~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~-' il Ta rihi Dedikoduj 

-~\J ŞAPK~M SiA 
TuRLÜ KAF'AMDA 
DURM~Z. Us:'AK Si~ 
RUZCS,AR ÇıKSA uç.us.-

-'BUMt>AM KOL A'I 
NE. VAR. 

.. ş APK ~'4' E\.h.~E 
A\..\R.SlM. 

Yedınci 
Edvard 

L!fl:'!j,~m,. l..--------==:-~ c;ioE R. 

Tiirk • • ingiliz 
miinasebatına 

ait vesikalar 
T arihte Türk - İ'llgi • 

liz münasebeti çok 
eskiden baılar. Müzeleri -
mizde bu münasebetlerin 
müşterek hatıralarını ya -
şatan birçok eserler var -
dır. Topkapı sarayındaki 
bir tabloda, 1854 • 1856 
Kırım savaşının kahra -
manlık yollarında üç dost 
askerin biribirine sanla -
rak yürüdüklerini ve müş 
terek düşmanın yere düş
müş bir top namlusunu 

. ezdiklerini görüyoruz. 
Türk, İngiliz ve Fransız 
dost ve müttefik ulusların 
ordulannı temsil eden bu 
kahramanların omuzların 
~-=-ıç~-W miU~tlerinin bay 

rairtanaa daTgalanmakta-
dır. Bu müzede İngiltere 
Kraliçesi Viktorya tara -
fından 12 7 3 tipinde Ab -
dülizize verilmiş İngilte
renin en yüksek nişanı var 
dır. 

Askeri müzede acı ve 
tatlı temaslann birçok ya
digarları vardır: Bir masa
nın başında Kınında mü~
terek düşmanla çarpışan 
üç dost ve kahraman ordu 
nun üç kumandanını bir 
taarruz planı hazırlarken 
görüyoruz: 

Serdar Ekrem Ömer 
Paşa, General Pelisiye, 
Lord Reglan. 

Bir ecnebi Jngilize aoruy(JT': . 

• 

B u m1lzcdc aillb ve -elbirliğt 
ile kazanılan zaferin hatı

raamı ebedileftinnek için yapılmış 
dört de Kırnn madalyesi Yaıdır. 

Bunlardan birisi Türkler, üçü de 
İngilizler tarafmdan buılmıtur. 
TUrk mnı:lalveainin i\15tanüe zafer· 
den eom·a ( Kınm 127) ) azısı o
kunmaktadır. Kırım NValjln ı. işti
rak ede~ müttefik orduların gö
ğllslerinı &Usliyen bu madalyeler 
Türkiy~de ve lngilterP.de o ka "tra
man ;~~kcr torunlarmm s:ı.tldIKla

nndıı. h1.15 oır'" kıymetli h'lt.rn o
larak saklanmaktadır. İngiliz ma
dalyelerinin de birer tarafında V1C 
TORlA yazısı okunuyor. 

B in sekiz yüz elli dört yılı Ey
U'ılUnUn on dördüncü günü 
ICaradenizde D\Ul\\r.şM'l bir 

du.ı..ıo.zuu& ~lV~pvlı.w 9l=alit"'~ 

JruP A 1'01ttA"'"ya m') "'bbı lfişilik 
bir kuvvet çıkanyordu. 

Dört yüz gemiden mUte,ekkil o
lan bu donanmada 30 bin Fransız, 

20 bin İngiliz ve yedi bin Türk as
keri vardı. Tarih o zamana kadar 
böyle muhteşem bir donanma kay
detmemiftir. Patrona Ahmet I"a
tt.niıı kumanda.amdaki Tllrk do
nanmasında Mahmudiye Uç am
barlmı, Tefrifiye, Nusretiye, Muh
bir:isilnır, fırkateyinlerl, Feyziblrl. 
Mecidiye, Taif, Saiki Şadi, Şehper 
vapurlan 6 ferahnüma · ve Hayrat 
korvetleri ve bunlarda 4 7 4 to
pumuz vardı. Vis Admiral Danda
sm kumandasındaki İngiliz donan
muı 3 ambarlı, Uç kapak, Uç frr
kateyn, yedi korvet ve on adet Silr' 
at ve Via Admiral HİMALlN ku
mandasındaki Fransız donanması 

da iki 3 ambarlı, on ~ kapak, yir
mi bir fırkateyn ve bir kaç vapur-

"- Bahçenin bu kadar 'Y' iftki§af etmeMKi na.tıl temin ediy(JT'aıtn1,, 
lngiliz cevap veriyor: 

KraliÇe Viktorya elli be§ sene sal
tanat sürmüş, yetmiş beş ya§ına gel. 
nıişti. Oğlu Prens Dü Gal ise hala 
Parls buh·&rlamu bırakmamış, hflli 
Paris ba.rlarmdan ha§ alamanuştı. 

Kraliçe Viktoryanm vefatından bir 
kaç sene evvel, bir büyük yortu gü
nü Cantebury piskoposu, büyük a.
ylnde mutat olan nutkunu irat etti 
ve halka dedi ki: 

" -El halk l Gözlerinizi açm ve 
gelece-k büyük belaya şimdiden bir 
çare hakm ! Kraliçemiz, muhterem 
hükümdanmr:ı ömrü tabiisini bitir • 
mek üze.redir. Başımıza bir sefih, bir 
an·a..s kral olarak gelmek iizeredir." 

Halk galeyana geldi. }'akat halk
tan ziyade nutuk, \'Cliahdi saltanat 
l 'edinci Ed\·ard'a tesir etti. Yedin
ci F..d,·ard, o gün ~reti, Paris batak
hanelerini t~rkeyledi. 

Fakat efki.n umumiye yatr~nıadı. 
Kraliç,e Viktoryanın nfatile l"edincl 
Ech'al'd tahta çıkınca bütün İngiliz 
matbuatı t e 1 a ı a düştüler. Kral 
aleyhinde tlddetll makaleler yazdı -
lar. lngilterenhı Mahkemel Temyiz 
MtiddelummnJsi birçok gazeteciler a
leyhinde UıMı Ma,Jeırte davası açtı. 
Tahtında oturan Yedinci E<h'ftrd 

hemea matbuata bir beyanname gön
derdi: 

"- Ben, ba§mtiddeiumumlnln a«;

tığı hukuku imme dava.ama taraftar 
deiWm: ben hürmet ve muhabbeti 
kuvvet immeden değil, kulfibti am
meden beldlyorurr." 
· Dedi ve bittabi davalar menohmdu. 

:il-

Kırım mulıarcbeainde ilç müttefik kumandan masa bapıda plôn 1J07"· • 

.Kral Yedinci Ed\•ard lngllterenin 
en mUmt.u hilkümdarlarmdan biri
dir. Yedi llfllleJik 88.ltanahnda yet. 
mit aeneHk iş başarmıştır. Hele siya .. 
setile Alman~-ayı bir c:elik çt-mber 
i~ine alıp Nkrştrrması bir harikadır. 

y(JT''lar: bıqiliz, Fran:nz, Türk. 

dan müteşekkil idi. 

D ünyanın en kuvvetli ~onan
masını kuran Fransız, İn

giliz ve Türk dostluğu çok eski ta
rll\leı:ıl~1bc.ri hcmcu hcmeu hiç fa. 
sılasız deva.m etmiştir. Umumi 
harp asırlar gören bu dostluk zin
cirinin bir lokmasını kırmıştır. Ta
rih milletlerin hayatında böyle ya
nılmaları da kaydetmiştir. Askeri 
müzede o muvakkat Türk-İngiliz si
lahlı ihtilafının bazı hatıraları da 
saklıdır. 12 Mayıs 1915 te tahtel
bahirlerimiz tarafındAn batınlan 
TİRYUNS ve 18 Mayıs 1915 te ba
tınlan 1RRESİST1BLE zırhlısının, 
27 Mayıs 1915 te batırılan MA
JESTİI{ zırhlısının ve 18 Mart 
1915 te batırılan OSENA ztrhh~ı

nın ve (E) sınıfından bir tahtelba
hirin bayrakları ve C1VADAR 
bandıraları vardır. 

Tarih bir çok defalar İngilizle
rin; Tilrk menfaatlerini Türkler
den daha ziyaıje koruma endişesini 
gösterdiklerini kaydeder. Kırnn sa
vaşı Lord REGLAN öldükten son
ra 22 Teşrinisani 1855 te Osmanlı 

ordusunun gösterdiği mukavemete 
rağmen Rus ordusu ·GUmrU ve A
hmhada muzaffer olmuş ve Karsı 
almıştı. Türkler kazanılan zafer
den sonra bu mağlubiyetlerin tesi-
004..e fena waitll bir su1he yanaıı· 
)'OCiuW. 

F akat İngilizler u.vaşm de
vamını ve kat'i zaferin 

müttefik ordu tarafında kalmasını 
istiyorlardı. Bunun için Baltık de
nizinde bir harp ateşi yakmak ve 
Kronştadı da Sıvastopol gibi yık
mak ve Petersburgu bombardıman 
etmek istiyorlardı. Bu suretle Çar
lık Rusyasmı bir daha kalkınamıya
cak bir hale koyacaklardı. 

Kafkasyada Ruslarla çarpışan 

Şeyh Şamile yardıı:ı ettiler. Lehis
tanı, Rusya, İtalyayı Rusyanm 

dostu Avusturya üzerine ayaklan
dırarak 1815 Viyana muahedesi ve 

Avrupa haritasını bozmak istedi

ler. Bütün bunlar Türkiyenin istik
li.li ve boğazlann kapatılması • he

sabında tngilterenin Cf bir menfa
at görmesinden doğuyordu. 

Abdurrahman Adil EREN 

Türk gazetecileri 
Sofyada 

istasyonda Bulgar mat
buatı erkanı karşıladı 
Dexnis, 5 (Sureti mahsusada gi • 

den bqmuharririmizden) - Bugün 
Sofyaya geldik. Heyetimizi Bulgar 
matbuat mUdürile gazeteciler ve 
Türk sefareti erkanı karşıladılar. 

Bulgaristandan sonra Yugoılav
yaya müteveccihen hareket edildi. 
Bizi hudutta Yugoslav matbuat mü
dürlüğü mUmessili krşıladı . Treni -
miz, hududu geçtikten sonra Bulgar 
Kralı Borisin trenile karşılaştı. 

Belgrad, 5 (Radyo) - İstanbıl' tlan 
gelen Türk muharrirleri ve gazeteci
leri buraya muvasalat etmişler ve 
Türkiye elçisi ile sefaret erkanı, mat
buat mUdürüğU ve matbuatın mü -
messilleri tarafından istikbal edilmie
lerdir. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Bir ıiıorta meaeleai 1 dü,) una alarak maaşlarrn tes,·iyesi 

1 
Adanada Vilayet Jandarma Kale- cihetine gittiği ~d~~·or. Herban: 

minde Yazıcı M. Akif Efeye: gl bir memurun şahsı ıgbiran, resnıı 
Sigortanızm yüzde 50 si Milli Rea- muamele tiurlnde mevzuubahs ola • 

mu. Bu itibarla, resmi formalitenin sUrans tarafından temin edilmiştir. 
ikmaline !;alışırken bir taraftan da 

Diğer yüzde 50 si de hükfi.metin mü- ölen kardeşinizin varisi, elindeki Me-
da.halesi ile müemmen bir vaziyette- murin ve M~ Kanunu htlldlmlerin
dir. Yakında size tebligat yapılacak den faydalanacaktır. 
ve henüz tesviye olunmamış taksit- ~ 

ler istenecektir. Mukavelename hU· Bir mesele hakkında 
kUmleri tarafeyn anamda henUz mer. Aydından Orhan Kaya, Do.ı{an va 
iyette olduğuna göre endişe etmeyi- Şakir imzalarile mektup gönderen o
niz. 

* 
V erilmiyen 28 aylık mut 

Konya Cilmhuriyet Müddeiumumi
lik Katibi Şekip yazıyor: 

kuyucularımıza: 

"Şlki.yetlnlzl okuduk. Pek bedbin
lhıb. Hükfunettn bir mücadele f.etkl-
11.tı vardır. Masraftan k~mdrtnma 
ve lstt"nilen parayı ~ok a.fır bulduğu
nuza göre ha tetkll&ta b8§ vurunuz. 
Şikayet etmek istediı{inlz memurlar 
için dal.re dil'f'Jdörlüğüne müracaat 
etmeniz lifidir." 

Jt. 

idaremize reliniz 
Fatihte, tramvay caddesinde Fa-

lih imzasile mektup yazan okuyucu
muza : ls bir hidiıwı teşkil etmez. 

,Paıı~·a dahili harhinde ht-nüz iki 
' ta ka~i mferi kazanmaktan Qek 

IÖJiirıtiyortar. 
" - Anlatayım: Biz balıçeye lıilrriyet ekeriz, nUcMni ile btulanz. adal.e tle düzeltir, 71e,7e üe sular. Sonra, 

aenı.ne almak İQÜI bir 11" a.nr be,.,_ u ... 

"- Kemalpqa kazasının belediye 
teşkilltı olan Armutlu köyünde be

lediye hekimi iken berayi tedavi git 
tiği Heybeli Sanatoryomunda ö
len karde,im Doktor Hazıma a i t 
26 aylık maaşı ne kendime ne de 
varisine verilmemiştir. Maaşlar 931 
932 mali yıllarında düyuna ge<;iril
miştir. Bu paranın verilmemesinde
ki sebep nedir?" 

.. ahalli beledb·enln kabul ettlit ve 

"- M<·ktubunuzu aldık. Sordu;~u
nu:ı noktalar Ü7.A'rinde sizinle görüt-
mekllğlmlz llzandır. tdat'f'hanemlze 
kadar pllnls." 
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ingiltere tarihinden resimler, intibalar 
R.,ı Ekrem KOÇU. 

lngiltereyi idare eden delet reislerinden ba.zıları 

lngiltereyi idare eden devlet reis -
lerinden bazıları: 

1 - Jul Sezar, Büyük Britanya 
ııdMtnı MiUittan evvel 57 yılından 

Roma devled namına zaptctti; ! -

<r ~ .. '~. •.,'.·· ... -,· 
~.~~ i;· >:~ 'ı 

Büyük Knut, 1011 - 1035 arasında ln
gilterey; idare eden Danimarka Kra
lı ,· 3 - Fatih Giyom, 1066 da lngil
tereyi zapteden Normandiya dukası, 
lngiltere Kralı olduktan sonra yeni 

, .,,. :, 

...... .. 
-". 

memleketinin yükselmesinde büyük bir kı.mıı iatilti edildi (13!1-1~31); 
bir rol oynadı; 4 - Uçiincü Edvard, 5 - Sekizinci Hanri, lngiltereyi ,,a
Fransa ile olan yüz yıl harplerini paların dini nüfuzundan kurtaran 
mıwalfakiyetle idare etti ve zama. - bir hükümdar oklu; 6 - Büyük Eli
nuula Fran.nz topraklannın büyiik zabet, bu kadın hükümdann zama. 

nmdad4r ld, lngilizler denizci bir mil vetli lngilterenin kuruluşu bu kadı. 
let oldular. bıgiliz sanayii, nıüstem- mn hükümdarlık devrine tesadüf e
lekcciliği, denizler hakimiyeti kurul der. lngil.terenin san'at ve fikir ha· 
du; 7 - Kraliçe Viktorya, şimdiki yatındaki ,,arlak inkişattır ki, zama 
Kralın bilyiık t1ineaidir. Bugtınki 1-v nına "V.Uc.torya <181"1» adını verdirdi. 

lnsriltereyi idare eden büyük devlet adamları 

lngiltereyi idare eden büyük dev - damı oldu (1418-15j8); ! - Crom- diktatördür; 3 - ihtiyar Pit, on se- ki§afına 1ıasretmi§tı; _. - uenç Pit, 1515 tc Vaterloda Napolyonu mağ-rfield, Kraliçe Viktorya zafMMftda 
!et adamları: 1 - Thornas More, Se- vel, on yedinci asırda. lngilterenin ~ kizinci asır ortalarında, lngiltereyi lngilterede Hindistan işine ehemmi lup edqı ve lngili::: tarihinde parlak B<ı§Vekillik ehen ve Türk dostluğu 
lci:::inci H(lnrinm Başvekili, ayni za- da.resini eline alarak lngiliz deniz ve idare eq,en bir Başvekil oldu ki, bil- yet veren ilk başvekil ve ihtiyar Pi- bir yer tutan en büyük kumandan - ile şöhret alan büyük bir ~ ~ 
eıando Jt.Ukaek bir fikir ve kalem a- sanayi üstünlüğüne çalı.şan bir asker tün faaliyetini lngiliz sanayiitıin in- tin oğlK idi; 5 - General VeUington Zardan biridir; 6 - Lcml. Beacotı8 mıdır. (1801*-1881). 

lnsriliz tarihinin parlak isimlerinden birkac • 
sıma 

Jngtli.z tarihinin parlak isimlerin • nin, ve hatta bütün Avnıpanın en alim, edip ve diplomat olup on ye - tu .. 3 - Shakespeare, büyük lngiliz ton, on yedinci asrın en büyiik iııki- amir.al (1158-1805); 6 - Valtef. 
den birkaç ama: 1 - Roger Baron, bü-yük fen adamlarından biridir,·! - dinci asırda yaşam'*, 'V6 b1tgünkü şairi ve cihan sahne edebiyatının ilk Zi.z şairi; 5 - Lord Nelson, Ingili:: Ccatt, on dokuzuncu a.ına l*vü lfl"' 
on üçüncü tı.!trda ya§Gmı§ lngtltere Franci.s Bac on, büyük bir filozof, müsbet ilimlerin e.wıslarına kurmwı- büyük kurucularından biri; 4 - Mil den.iz imparatorluğunu kuran büyük giliz romancıat, 

1107 ye kadar lngiliz l>a'!/f'cığı 

1101 ye kadar lskOÇ1Ja ba'!/f'ağı 

1101 de lngiltere ile 13koçya krallık 
Zarının birlepıerinden aonra lngil -

tere ba'!/f'ağı • 

Bu,giittkü lngili.z boyrağt 1707 yt

lmda Wolıt bul~r: Şimalde otv 

ran lskoçZar asırlarca 'bü~ün . i!tilôZa Büyük Britcmya adalantmı en eski'malde otunırlardı. Milattan evvel 551 na gelerek Bretonları mağlup etti ve dar bu memleket bir Roma eyaleti ol da yerleşerek bugünkü lngiliZ~ 
ra mukavemet ederek bir lskoçya sekenesi Keıtıer idi. Bunlardan Bre yılında Roma. generali Jul Sezar bü- o tarihten itibaren b~nci astr baf- du. Romalılar terk.ettikten 3onra ada cetlerinden biri old.ıilar. 
krallığı lcurmU§Zardı tonlar cenupta, Pikt ve Skoflar §i - -yük bir donanma ile Britanya adası- lannda kavimler mühaceretine ka - ya Anglo Sakaonlar geldiler. Ve ada ___,/. 

Cenupta oturan Bretonlar mıihte- • ~ 
1/ aatrZarda birçok i!tilaZara uğra • 8ak3onlar, Dmlualar, N ormmtlar gel 111/ngtliz milleti,, doğdu. ve lngiliz ı ayn §Ckilde birer M.llipten ibaret bi-1 Anm zamanında lakoçya ue lngilte-1 rağın üst üste gelmerinden ~ 

: BıraBI ile Romalılar, Anglo - diler "'6 bu t.ıkwmtn Uıtildtından bir Krallıaı kuntldu. Her iki krallığın rer ba'!/f'ağı oordı. 1701 de Kraliçe re krallıkları birleştiler ve bu iki bay lngiliz ba'!/f'ağı vücuda geld.• 
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Kıyafet ve tuvalet 

Ronuüılarda amana, BiJyük Bri • 1atlığt ~ N~dms n..- miüla/aa etff. Bir asker oldıı~ 1iı= aWA m.zaııyarak l,..tltereteita 
. tatlya GdaftlG At1glo • &ıkaottJar valar, bugllllü l>Mi9lorkalalant1 ec- s devrinin yükaek bir /ikAr adamı yibeın&eM için çalıftı Oka/Md Unl-

geJdiler ve adayt zaptetttıer, 'bunl- dack .lrit'*ya adaw Aücum etti • olM Aıtred .O.uwılana OTdugciM • • 
da ~ 1cıwtfu1or. °'"'""" wda 'ler, 'Böbös ~ .._ AJ. na kadar ~le ini 'ka"ba adandan wnilıM de büyük .AlfrtM t..u 
Avnıpada Nor'MGftlclnt1 wnıaat ba.t - fred Dönuwlara karat memlekefiai 1cetldiKe Aayran mraktı "6 onlmiCI etff. (8.J9·901J. . .. .,.. . 

Anglo Sak.sonlar putperest idiler. Hristiyat1 olu§Janna dair f(jyle ga
rip bir vak'a naklo'lunur: 

Romadtl Greguar '8mtnM bir papaa wrdı. Bir gün Romada eair paza

nnda aın aaçlı, beya.z tnli '°" güul eair çocuklarm aattldığtnı görd.ti. 
Otllara hayran olarak eairciye aordu: • 

- Bu çocuklan Mredcm getirdiniz 1. 
- Britanyıa adaamclan ·getirdik, orada yaftyan putpereBtlerin çocuk-

landır! 

Cevabını aldı. 

- o ktwm• adı nedi1'1 dedi. • 
- Angl dediler. • 

<Jtregu,ar Angı adı ile Jôtincede tnelek manasına ge'letl AtSCeZua keu. 
"'8.!İ araatndalci benzerliğe ifaret ederek: 

- Btınlar AJagl değil, meıekler ! dedi. 

On dördüncü asır ortasından OK be§inci tutr orfaattltl kadar f ttgUf8f'I 
1 ile Jl'rattMJ aramnda ve fastlalarla devam eden harpler vardır iri, "'yi8 

yıl harbi,, diye anıı.r. Bu harbin ilk saflıastnda lngilizler l"ranaanm bil

yük bir kısmını istila etmi§lerdi. Bu harpler içindedir ki, l"ranaızlan bii

yük bir hezimete uğrattıkla.n Kreai muharebe.Mde, 13~6, Uk defa ola. 
rak yeni icat edUmi§ oba top kullanılml§h. 

Bu adam Papa olduktan sonra ilk i§i Blyflk Brltanyaya mi8yonerler 

göndererek Angıo - Saksonıan h.ristiyan yapmak ou.t.. 

• 

!Kıyafet ve tuvale~ 

Yukardon tJf(Jğsya: Ot1 tllSfatlfıftcA 
llMr kıyafeti - On be§inci astr kt. 
ya/eti - On altıncı GBtr kıyıaf«I -
On yedinci GBtr kıyafeti - On aekt
Mci GBtr kıyafeti - On doTcllanlcu 
GBtr kıyafeti 

1 
büyiik meraaimle BriatolM .ıiyarBfiM 

~ gijriıyorv:ı. 
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C;OC(J 
SVKADARDA 
Apta/lıKolmaz, 
Aı-t,ıK 
~özıirııi • ç.! 

YAAış 
Yolu 

MÜSABAKAMIZ 

Bu dağınık çiçekleri vazonun 
yerleştiriniz ! • • 

ıçerısıne 

Resimde dağınık birta -
kIM çiçeklerle, yapraklar ve 
bir de çiçek vazosu vardrr. 
Bunların herbirinin etrafını 
oyarak ayrı ayrı çıkarın. Bir 
vazonun içerisinde çiçekler 
nasıl duruyorsa öyle yerleş
tirin. Herbirine bir yer ver -
dikten sonra altlarını zamk
lıyarak yerlerine bir kağıdın 

yahut ince mukavvamn üze
rine yapıştırın. Aralarına sap 
filan çizmek lazımsa onları 

da çizin. Sonra bunu boya -
yıp isminiz ve adresinizle be
raber bize yollayın. Bu çiçek 
leri en iyi yerleştirip yapış -
tıran ve boyıyanlardan yüz 
kişiye gayet güzel hediyeler 
yollıyacağız. 

Deniz tayy~resı 

G G 

3 

).1 

1 f 

18 . 
1 . 

: 
: 

Oyuncak tayyare 

. 
ı . 
I 

nasıl 

,u ıw '-•blo,und•tc• t<ôP«Kte.-e, b•k ~ 
se.n dt o,,ı.~ 9ihi YciPJC•KSlt\ ! 
~-~ 

Geçen bilmecemizde 
he.diye kazaiıanlar 

• 
isimlerini sırasile neşrediyoruz 

Geçen hafta çocuk 3ay/WJındaki 

lmecemizi kazananların isimlerini 
ım bir li.!te halinde ne§Tediyoruz. 
1tanbu.lda bulunan karilcritniz, C14-

nartcsi ve Pa::a.r günlerinden baş -
ka., her gün idaremize müracaat ede 
rek hediyelerini alabilirler. Ta§"ra -
daki okuyucularımız da kazandıkları 
hediyeleri bir mektupla idare dirck
tt>rliığünckn i.!temcli ve mektup içi
ne 4 ku~luk poata pul.u koymalı -
dırlar. 

BlR MASA SAA Tl KAZANAN 
Kadıköyünde Acıbademde Bay 

Atıfın köşkünde Nuran. 

BiRER DOLMA KALEM 
.KAZANANLAR 

Zilede Vanlı oğlu İbrahim, An -
karada Acıelma mahallesinde 61 
numarada O. Ergül, İstanbul 31 inci 
ilkmektepten 1-...1 Muhsin, Kadıköy 
Kız Orta mektıi:>inden Fazıla, Ça
ğn.Joğlunda Yeni fırın karşısında 41 
numarada Nezihe. 

BlRER KOÇUK ROMAN 
.KAZANANLAR 

Tavşanlı orman mtih~disi oğlu 
Silreyya. Ankara. lsmetpa.şa mahal
lesi Balkan sokak 9 numarada Ce
lal, oKnya Ahmet Faki mahallesin-

yapılır ? 

de Nureddin TUrkan, Pangaltı mü
hendis Asım oğlu Ateş, Konya zi
raat katibi oğlu Suat, İzmir Kar,ı
yaka sokak 5 numarada Özdem, 
Feneryolu Yaverağa sokak 12 nu -
marada İlhan, İzmit demiryolunda 
Şems otelinde Salih, Rumelihisar 
Kaleiçi sokak 1 numarada Hatice, 
Ankara Cebeci Ozsoy sokak 21 nu -
marada Cahide. 

BİRER HlKA YE KIT ABI 
KAZANANLAR 

Burdur Orta.mektebinde Salahi, 
Pangaltıda Fat1nefendt l!okak H2 
numarada Nejat, Beyoğlu !stiklll 
caddesinde Lion mağazasında So
beto, Şişli Sabire Hanım a partıman 
2 numarada lsmail Hakkı, Çatalca 
Ferhatpaşa mahallesinde İbrahim, 
Akşehir mobilyeci Vehbi yanında 
Kazım, Balikesir Ekinpazannda Ali 
Kırımlı oğlu Faruk, Akhisar Reşat 
bey mahallesinde 40 numarada Er
doğan, İstanbul okuyucularımızdan 
Cemil Öz, Adana İcadiye mahalle • 
sinde 36 numarada Necla. 

Göztepede İstasyon caddesinde 
l4 numarada Behice, Nişant.aşı Te,
vikiye apartıman 3 numarada Nec
la, Beşiktaş Okullar Güneşinde 176 
Sıddık, Alpullu topçu alanında ge -
dikli erbaş N. Önder, Adapazarında 
Raif yanında Rahmi, Beyoğlu Top
çu çıkmazında 14 numarada Zelda, 
Balatta Rifatefendi sokak 36 numa
rada Raşel ve Eni kardeşler. Gedik
dikpa.şa Esirci Kemal camii sokak 
t2 numarada Ali Ertürk, Ankara 
Börekçi yukuşunda 16 numarada 
Şükran. 

Balıkesir A. C. reiııi kızı Fatma, 
Şehremini Ereğli cami sokak 7 nu
marada Özkan, İnegöl Ankara cad
ı:le!!i 88 numarada Ferit, Beyoğ'iu 
Senjorj mektebi talebesinden İzi 

Moskoviç, Afyon tapu direktörli oğ
lu Necdet, Kadıköy Mühürdar cad
desi 125 numarada Ferdi, Teşvikiye
de Nebahat, Büyükada Ziyapa.,a so
kak 3 numarada Omiros, Gala.tada 
Karantina sokakta 7 numarada Di
mitri, Yenimahallede Yeni Selimiye 
eokak 47 numarada Seta • 

BiRER KART KAZANANLAR 

Bu güz.el deniz. tayyaresini yapmalt i~in bütün ba modelin "1tım ~lrlıyaralı ince bir mu
kavvanın Ü•tÜne yapııtırın. Kuruyunca, her rami, etralını lıreNrelr ayn ayn çılrann. Nolrtalı 
~iz.gilerden katlayın. Karfıl(Jfan par~alan biribirlerine yaplfhnn. Bitince bir lrarhn üzerine ya
pıftırın. 

Ankara İnkılap mahallesinde 6 
numarada Muharrem, '.Ankara Kı
zılelma mahallesinde 8 numarada 
Ferzan, Çanakkalede Halkevi baş -
kanı oğlu Necad, Yalvaç orta mek
tebinden 131 Dilmaç, Sirkeci nkba
har berber salonunda Jak, Beşiktq 
Yıldız sokak 92 numarada. Saciddin, 
Gedikp~ada Silrp Mesupyan ilk 
mektebinde Aliş, Cumhuriyet orta 
mektebinden Ma.ide, Hayriye lisesin
den 199 Turgut, letanbul KüçUkpa
zar orta mektep sokak 9 numarada 
Karu,ağl, Beyoğlu 12 inci mektep -
ten 64 Bahaettin, Nişantafı Çmar 
caddesinde İhlamurpaluta Osman 
Arcan, Tokat memleket hutanesi 
operatörü oğlu Fikret, Çankm Zi
raat mUdürü oğlu Halfık, Antep 
Doğruluk yazıhanesinde Nazif, Boy
lbatta Arif Attila, Bursa Setbaşı 
Namazlık caddesi 4: numarada !li, 
Tokat Ardala sokak ( numarada 

Eğer üter•eniz, boyayabüi,.inU: de.·. Yalnız. bunu re.imleri ayn ayn kemaeden eııvel yap
malı.ınız. 
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No. 84 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Vahdettine acemi Abdülhamit derdi 
Adnan Silheylaya baktı; "O zaman 

Trablusgarpta sürgilnilm diye ana • 
mın cenazesini dört hamalla bir şair 
kaldırdı! Bu ne memlekettir 8ühey-
la ?,, • 

Şefika Adnana, niçin Trablusgarp
ten hiç mektup yazmadığını soru -
yor, Adnan şaşıyordu: Her hafta 
gönderdiği mektupları demek ki pos
tahane onlara vermemişti. Sonra a
numm mezarını öğrenmek istedi: 
Şefika. da bilmiyordu! Adnanm a.na
ıı öldükten sonra köyüne giden ka
dın lstanbula yeni gelmişti: "Yiye -
cek ekmeği yoktu,, Adnan ceketini 
getirtti, Şefika.ya. para verecekti. 
SUheyli. odadan kaçtı. Adna.n katil 
Ahmet davasmm bütün 300 lirasını 

bir hamlede verdi. 

haykırdı: "İnanmazsanız okuyun iş· 
te! Bu herif gavurdur dc.mez miydiIII 
size!,, 

Kahvedekiler; gazetede marpuCUJI 
durduğu müsellese iğildi: 

Çok değerli edip ve avukat Me~: 
met Adnan biraderin vefat ett1ğl 
teessilrle haber alınmıştı. 

Bütün m a s o n biraderleriı:ı 
bu a.ziz cenazeyi sanii aU • 
mı klinatm rahmetine kadirşinas tl· 
!eriyle tevdi etmeleri fçin bugilı:ı 
Bozdoğan kemerindeki evinde wt 
on birde bulunmaları bütUn birader· 
lerden rica olunur. 

TUrkiye masonluğu 
meşriki azamı namm& 

• • • • 
Bu paranın kabusundan kurtul- lmam, illndaki ''Mason mUselle5tt 

muştu. Fa.kat birdenbire "tesadüf,, ine hlll marpuçla vuruyordu: "J3d 
ün zulmüne ba.ktı: Anasına bakan hınzırın gasli de cA.iz değildir; te1' • 
ka.dına borcunu hangi parayla ödü -
yordu. Sonra birdenbire pişman ol
du. Bu parayı hapishanedeki oğluna 
göndermeliydi. Fakat Şefika koynun 
da parayla odadan çoktan çıkmıştı. 

Sofaya çıkmca karşısında Tekirdağ
lı Cemileyi buldu. Yürer liralık 3 ka
ğıdı Şefika tanıyamıyor: 

"- Ben ondan para istedim, bana 
93 kaymelerini verdi!,, diyordu. 

Tekirdağlı Cemile, kadının kulağı
na fısıldadı: "Bunlar böyledir hanım,, 
Koynundan on beş tane birer liralık 
klğrt. çırkardı, Şefikaya verdi. 93 kay 
melerini Şefikadan geri aldı. İkisi 
de sevindiler. 

Süheyla şimdi Adnanrn odasında 

ıair Ra.ifi anlatıyordu: "Üç gUnden
beri bu Raif bey her sabah geliyor, 
kapıdan Adnanı soruyordu,, Süheyla 
"Kaç defa ısrar ettim, yukan çık -

fini de . ., 
Cenazeye gitrniyeceğinl mahal16 

halkı görsün diye imam kah veye 13' 
ten sanksız gelmişti: Gecelik fesUe! 
O, meı;ırutiyetten sonraki cenazele • 
rinden bir suböreği parası bile çı1'• 
mıyan bu mahalledeki bu imamııt<• 
tan da, bıkmıştı; bu sarıktan da.! ... 
Sabahtanberi maliye nazırının kon'· 
ğındaki cenazeye "gelemem!,, diye S 
defa cevap gönderiyordu. Konağıll 
ahçıbaşısı (Süheylaya verdiği hesaP 
puslalarında "mideneva.z" ve "pftr ' 
hassa" yazan Mengenli ahçıbaşı) i • 
mamın evine gelmiş: "Resmen, hUI& 
meten ! cenazeyi . sen kaldırın()" 
mecbursun imam efendi" demişti. l: 
marn da "Doğru söylersin Mengeııli 
ama, hasta değilsem mecbunırıı!~ 
demiş, kansına haykırmıştı: •13aıı' 
tuğla ısıt; sanctlarnn tuttu.,, ı\11~ 

matlı.,, gidince imam da söylenerek kahve~ 
Adnan: .. _ Kendisini tanır mı- çıkmıştı: "Allah allah ... Adnan tıtf 

sın?,, 

Silheyli.: "Bir defa. şiirlerinden ta
nırım. Onun lisanı ~alnız onundur. 
Sonra Hili.liahmerde xl ipi umumiye 
gelirdi. Oradan tan~ınz. Ne zarif a
damdır. Vahdettine acemi Abdillha -
mit derdi. Hiç unutmam; bir gün 
Sultan Reşada kızmıştı: "bu Sultan 
Hamit çok budalaymış! dedi; onun ye 
rinde ben olsaydım, biraderim Reşat 
efendiyi 33 yıl hapsedeeeğime 33 yıl 
sokak sokak gezdirir, işte benden 
sonra bu adam padişah olacak•, der-
dim.,, 

öldü diye ben de ölecek değilim ya!• 
Adnanın damat girdiği bu kona~ 

imamı ne zamandanbeıi lmdunıyot' 
du. Çünkü istibdatta maliye naZlı1' 
nın cenazesiyle imam evini tamir f: 
mişti. O gündenberi imamın iki g8' 
zil bu kalabalık konaktaydı: Bu JcO' 

e&man a.nbardan daha ne cena.selet 
ı 

çıkacaktı! Halbuki maliye nazımı 
da.n sonra konaktan blr tek ölU çı~· 

1 -1~ 
tı: Hacı Kahya! Cemalfer sa.Jcıv 
Vasfiyle evlenince utanmasmdan JV 
CI Ki..h~aya nilzill indi, öldü. ya}Cıf 

Adnan gülecekti. Gülemedi. Duda- Hacı Kahyanın cenazesiyle de, ıınaıı" 
ğmda bu tama.mlanmıyan tak&llüs o- çocuğunun sünnet dilğUnUne hotdt~ 
nun son tebessümü oldu: Gene ök- baz getirmişti. Fakat hepsi 0 kad'1'' 
süriiğü tutmuştu. ~ 

Menfi cenaze! Bu cenazeden 81" 
Arlık haftalar geçiyor, artrk has- _,,. ı 

ra imam, bu konaktan on para ..., ~ 
tanın yüzü günden güne kayboluy.or; madı.Çünkü Sakallı Vasfi Süheyli~ 
artık Süheyla hastanın odasına gıre- .. "k" .. .. 1.sta.nb 1 ıar-ıJJld' 

.. . . gore oprunun u BJ 
miyordu; hastalık şıırinı kaybetmış- ed . d d 

0 
nl JeJI~ 

. .. . .en epsız a am,, ı. nu a ev 
ti. Bilyük hastalıklar dort mevsıme · CI 

.. .. 
1 

- 1 d Ş" diye anasına, Süheyla darılllll§. 
tahammülu o mıyan agaç ar ır. ıır- ser 
1 . . kl . b. 'ki d d"kül: .. malferi konakta oturtmaınıştı. ,,, en, çıçe en ır ı ay a o ur: ed·-· . . • ..ı. ~ 

. _ 1 ıgı en pahalı cenazeyı de ıma,.~ 
Siyah kollanyle ayaga kalkıp durur- . ol~ 

l k .. "rd · k 1 t ' b" lınden kaçırmıştı: Ölecek yaşta .~ ar; omu en ıs e e gı ı. ,.._..ı.ll' 

Bozdoğan kemerinin imamı 
Cemalferin cenazesini! Sonra ~ f' 
fer bu Sakallı vasfiyle avukat 1e , 
fik hocanın evind~ nikihl~~~ 

Mermer masadaki gazeteye nar- A)Jt" 
gilenin marpucu ile vurarak imam başka mahallede kıyılan nik ( 

Cihad, Tokat orta mektebinden Sa
bahaddin, Ankara sıtma mücadelesi 
sıhhiye memuru kızı Süheyla, Diya
nbekir Pirinççiler çaı111sında Mem
duh, Yalvaç malmüdürü oğlu Nahit, 
Malkara gazete bayii oğlu Haşim, G. 
antep Şefik Teymur, Adana Mestan 
camii civarında 39 numarada Meli
ha, Adana 1cadiye mahallesinde 73 
numarada Gülertan, Adana Çınarlı 
mahallesinde 65 numarada Güngör, 
Beyoğlu Emin cami Samancı Fer -
ha.t sokakta Tomris, Eli.ziz Taş ma
ğa.zada •2 numarada F. Şendil, G. 
Antep trahom milcadele sekreteri 
Ferit kızı GUl,en, Be.şiktaf Ortabah
çe Camgöz sokak 23 numarada Bür
han, Ankara hilkfunet caddesi İn -
kıllp mahallesi 6 numarada Adalet, 
Ma.hmutp&J& Sultan mektep çıkmazı 
8 numarada Dürdane, Edimekapı 
Olubatlı Huan sokak 50 numarada 
Dario, Ankara sıtma mücadele me
muru kızı MUfize, Ankara imar mü
dUrlUğUnde lırtimlik memuru oğlu 
Kemal, Erenköy Kozyatağında 37 
numarada İhsan, Kayseri hava ra -
sat müdürü vuıtasiyle Önem, Tekir
dağda Musallada bakkal Sadık oğlu 
Kemal, Konya askeri ortamektep 
hesap memuru oğlu Hikmet. 

Bozdoğan kemerinin imamı bir ~ 
anlamamıştı. Üstelik geçen sene 

Süheyla, Adnanla Mısırlının kÖŞ~ 
de evlenince imam, bu nikihtsJl.,,,. 
para alamamıştı. Artık, her gece ~ 

halle kahvesinde maliye nazırınIJl ı1J" 
nağı "Darünnedveydi.,, "Kafesle i 

bakmayın, içinde kaç göç Y~ 
Mısırlının köşkünde Süheyla b efl 
harbi umumide bahçe cü.mbUşl ~' 
de Alman zabitleıiyle danS1 
manslar etmişti. 

Bu ikinci vardığı herif - ~ 
Adnan - memleketi soymuştu.;,, 
parası vardı; Abdülhamidin Y ııı1 
tabakları ondaydı, Mahalle ~,.ti 
28 odasma 35 yıldanberi kı~· 
konaktan, her gece, imamın e 
da kahvede intikam alıyorJa.rdl· 1,p 
İmam şimdi gene Adnanm ceO el 

sinde bulunmanın "19.hmU binıif Jeel' 
liyle müsavi olduğunu., ant~tıl' Jıel' 
Bozdoğan kemerindeki konağIJl ~ 
penceresinden "ölilm" Un bir ıcJ' 
görünüyordu: Bahçede kaynıYsft ;JJ 
zan... Birinin sırtında konağa ) 
Teneşir ... Bekçi... İmanı. ~) 

(AJ'k98' 
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·izLANDAYA 
''T~R.1<,, AKINI 

- Y azon : Kadfroat1 Kaf l• -

'' Ne diyeceğim? yalan söylüyor, iftira ediyor. 
Bana inanmıyorsunuz da ne olduğu bilinmiyen 

bir forsaya mı inanıyorsunnz ? ,, 
-ıı-

Alet "t'e d11man .. 

Kanut &:>frulmut ve San Omerden 
4a.ha usak k&Jmak, onun 1ar xcmdan 
kendi91ni korumak için reiıin 101 ta
ratma dofru geçmifti. Şimdi kolunu 
1lat.Iyor, 19Mdet pvmağı ile ingillz 
dömneeini g&Jtererek bafmyordu~ 

- Bu alça#ı &dUrUntız. •• AııUan 
bçıran odur. 

San 0m .. diflerlni mkıyordu. 
Elindeki kırba.el kaldırdı ve for- Dona11mamıza ktıtıla11 genç yar aübaylara dipl01Tl4 lan verilıyor. 

9uım ttzerhıe ytlı1lyecek oldu: 
_ Yalan söyUlyor. tftira ediyor .. 

Qnu dövdüm diye böyle yapıyor_ 
Recep reis kq1armI ça.ts :-ak San 

Omere bütl: 
-Ualudur. 
Dl,e ç*ıwho 
A,ıd amuda Şafi :Mutafa ile Çil 

Genç Deniz Subaylarım·ıza 
diplomaları merasimle verildi 

ll, San Omerin koUarmdan tutarak 
a-i oettlJer. Şap Mustafa da GDUD Ban Omer baatyordu 1camçsy... Deniz Harp lisesini muvaffakıyetle bitiren 
Wtpu ııa:::",...,~~~ korn- dine nuıl liaçabllirdl! Zincirin kili· lar kendisinin foyuım meydana çı. -·Recep reı. bir fonanm aöstl dini iyi kilitlemedi. Mahau8 açık karan bu zayıf ve aanom fonayı el-

. ta eenl 81dilrecek delil ya... bıraktı. Sonra ~kar gemiden d&- !eriyle bofaca.ktı. 
lae lnamp edtyord ı: nı.e bir iple aarktI. lpi de bu adam San Omer kendisini tutamayıp Heybelideki Deniz Lisesinde dün, 

40 yarsubayımız, donanmaya iltihak ettiler 
San = ~ Bana iftira e • ~p flllki yerine koydu; 011un kaçtı- ta böyle delice hareketlerde bulun • yeni mezunlara büyük merasimle dip 

,,,::_ VDom .r:;;-dom" .. dayak ye- fı belli olmum diye ... Eğer iple sark dukça Recep relain ftlpheleri büs - lomalan tevzi edilmiştir. Mektebin 
--•.J'VI"• m uaıU _, k k dı bil.:'- b" .. n.--A-t. 160 mcı senesi mezunlarını teşkil e-di almak lstiyor- I mayıp ta denize atlıyara açsa1 , ı.1.111 ".r .. 3 va-.... 

~ 8!._,_ San Omere doğru bir gUrWtU olaca.ktı, du)'Ulup Jcovalana- Kanutun 80D sözleri tae rasgele den 40 deniz yarsubayx, diploma tev-
... _...l" ~ ..._ı.... wı----· zil merasimini milteakıp donanma-ldım &tb ft g6k gtırlemesine benzi• CIU.W• • • haftan 118. CIUA&AM.U, • • 

ııı..- bir _ 1e·. Recep reis Kanutun ~ylediklenni Şatı Mustafa ona fimdiden lllan • nuza iltihak etmişlerdir. 
,,..._ - k bul rd Merasime, saat 15 te bir çok da-

- Sua!.- akla pe yalmı ve uygun uyo u. DU§b. Bu namualu ve mert adam vetlilerin huzurile başlanmı'Ştır. Genç 
Jimdı. Fakat bunlar San Omerin 1Uçlu ol- Dertli Haaanm aevgillalnl Jyi saklı- . . 

Dlye ha a1armda.n ciufuna karar verebilm9el lçln yetmi- dığı k ,.1 1 • subaylar, evvela hepsı bır ağızdan 1s-
San Omerln ~ yuv yordu. ~..; .. ::ıı :ı'::~ en;; 0 

ma tik.lll M8J'3ml söylemişler, bunu and 
fırlamlfb. ---·1rl•'" Kanut onun bu halini kavramı§b l&a ııl&U ,.__ deriyo blu. kiunad se - içme merasimi takip etmiştir. Yeni 

'N·'erlnl --'atıyor ,,.~-·· · bep o ana acwıırl n r n uy • . kte k 
...,.. ea-..aw ' Davasmı ispat için daha ne gibi makta elbet hakkı vardı. mezunlara dıplomalan m.e . p . . u-

lb aıklyordu. ,eyler ıMSylemek lhım.gcıldiğini dUgll mandanı tarafından tevzı edilmıştir. 
Kanut'un ytbthıde derin bir MVinç U rd Blrd--~i d ğruld Şa§r Mustafa, Recep reisin gözle - Bundan sonra mezunlar namına yar '--· _.._ a--'"" omwdarmda kol- D yo U. Q&U re O U ve Be• • • • i b ktJ • • 

o~-uyo&"UU. QMI&& ' vinç! ~. nnın ıç ne a : ,subay Oğuz bir nutuk söylemiş, bu 
1umda hatt& y&L-ftade olan m~ ~ t ıt . ~~- Sa ö · il - h.rnrayım mı? mea'ut ğüniln beyecanmı anlat.mJftır. 
Jifa.larmı ,nıor,rmıJ etlerini ve yer - P~_ o .. ~-::r·~ rı ldm_erı~ • Diye sordu. Oğuzun sözlerini mektep kumandanı-
- ı.A .. 1an umıtmqtu. ttlD1l 'ZL!'a., .... .AIJ.OAaı-uan a ıgı a • 
;rçr sızan ~ nimarka altmlannı y~medi ya .. El- San Omer sağına soluna bakındı nm nutku takip etmiştir. Albay Er-

Anla.tıyordu: ka- bet onun üstündedir. Kaçacak yer arıyordu. tuğrul, bu nutkunda demiştir ki: 

- Anakardan para aldı onu San ömerin benzi kW gibi olu • Fakat nereye kaçacaktı? "-Bugün, hatıran ölünciye 
tlrttı. Re&sl g6rmek '"ltonUllDak la- yordu.. Her taraf denizdi ve bu denizlerde kadar yüreklerimizden çıkma-
t.diitmt aöyledlm. Joledlfi IUÇU ha- Llkin, gQçUlk çekmekle beraber, her admı başında lltlrüyle yahut ba- mcuı lazım gelen aayılı bir gün· 
her verecelimi an1adJ ve hakaD yere kendini tuttu. şıboş köpek balıklarına ra,.qluruunak dür. Siz, bugün hayatınızın •o· 
ı.ıt kırbaçladı. Bunu ben çoktan ha- - Bende para yok .. lftJra ediyor. milmklln değildi. nuna katlar yurda aadık ve lecla-
ber verecektim lllze... Fa'nt vakit Diyerek yeniden Kanutnn üzerine Herkes ona bakıyordu. • kar kalmak için ant/ içtiniz. Ver-
buJ•madwn Bu canavar bırakmadı ytlrUmeye kalkıftı. Eğer onu bıraksa- ( Arkıur 9&r) diğiniz ~zü unutmayınız. 
~ ~ Hayatımdan Ja aziz aayclığım 
aoıut ecııuıa töylUyor" .. tıt- Merzı·fon Amerı·kan Okulu me•leğimize .ubay olarak katı-

tl)Ordu. lan •izleri aevgi ve •aygı ile •e-
Jtecep rel8 8&n Omere d~· KIZ HAYAT OKULU tamlar, hepinize "engin ufuk· 
_Bunlara ne dendn? lannız, açık ol•un!,, elerim.,, 
t>lJe aordu. T edriaat 28 Eylülde bqlar. Kumandanın nutkundan sonra, da-
- Ne diyecellm 1 Yılan aöyltl· Tam devreli orta derece olduğu Kültür Bakanlığmca ta!dik edilmiş- vetliler hazırlanan büfede izaz ve ik-

Yeni mezunlar btr arada 

l , 
( 

~. iftira ediyor. Bana inanmıyor • tir. Türkçe, Jngilizce, Fransızca okunur. Ev idaresi Ticaret dersleri ram edilmişlerdir. DUn akşam, Bü-

llqnuz d& ne olduğu bilinmiyen bir ·vardır. ytıkadada mezun subaylar, bir balo Merasim ba§Zarken hep bir ağızdan istiklal ""'"'ma._r...._şı.....,_s~~lenlyor 
~ya mı iııamyonnınuz? Bea bu Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. vermişler ve eğlenceli bir gece geçir- ===o::::::=;===================-~ fena adam mıyım? 

Ka.nut San ömerin konu§tuğu dil- Fazla maUlmat için Direktörlüğe müracaat. ınişlerdir. 

~ bümiyordu. Fakat onun bu ağrr Yeni mezunlann iaimleri Türkıye Ziraat Bankasından: 
"'çu lnlrlr ettiğini anlamak için dil Kontroıo·· r alınacaktır Bu sene Deniz Lisesini bitirerek 
bthniye lüzum yoktu ki.. donanmaya geçen 40 yarsubaydan 
~ &el &el gUlilınaecll: 

Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif yazı ma 
kinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
ye iştirak şartları: er;.. ı:;~p~:: :ır:~ iktisat Vekaletinden 

'1tııı aldı ondan-
8-n Omerin Jmgmlıfr aon derece

)l bwmUfbı. Kamç181Dl kalchraralc 
~ Denlmarblmm u.ttltıe yt1ri1 -
~ latedl: 
..;;,.,..~ ba klSpeff.. Banu 

~p reis, ODU göğwUnden itti: 
- Ualu dur, 1oba bağlatmm ha_ 

a._~ Omerlıı yUzll uıldı. Gözlerin. 
~ korku bUyildü. 
~p relıı illve etti: 
...... Ôl11Dl e&ıerine bakıp ta senin 
~ olduğunu hemen kabul ede<'ek 
~ Elbet iepa.t etmesini iati-

ııııı....~ bera.ber ~ kendine de 
~ dtitUnUyordu: 
~ "- 8u lngillz dönnıeeinlıı her hal
._ __ bb- tbnusluk tarafı var. Ate§ ol· 
... ~ ~ duman ~maz. 
~utaeordu: 

~Senin dediklerin lltta. kalıyor. 
~~ll lleyle l8p&t edeceksin. Başka 
~ .. «11Q '9'a.ı' mı? 

L.. ~ birkaç eanlye baka kaldı. 
~kekeledi· ..... . 
&.~ - ltinıbillr. Aea.ba gömı var nu 
~ihnem ki ... Benim llÖZÜme 
~ lftU8Ulluz! Eğer bu adam 

&ıııJ§ olaydı AMkar kendi ken 

Men'i tağşiş ve ihracatın mürakabesi ve korunması 
hakkındaki 1705 ve 3018 numaralı kanunlara müsteni -
den mer'iyete girmiş ve girecek olan nizamname ve ka -
ramame hükümlerinin tatbikini mürakabe etmek işiyle 
tavzif olunmak iizere 30 kadar kontrolör yetiştirilecek -
tir. Bu zevat, iki ay kadar bir müddetle devam etmek 
üzere Vekaletçe açılacak ihtisas kurslarından ehliyetna ".' 
me aldıktan sonra 15 Birincikanun 1936 dan itibaren 
ehliyetlerine ve vazifelerinin ehemmiyetine göre 15 O -
250 lira aylık ücretlerle memleketin muhtelif ihraç mer
kez ve limanlarında istihdam olunacaktır. Kurs müdde -
tince kendilerine 100 lira kadar aylık ücret verilecektir. 

Taliplerin haiz olmaları icabeden baıslıca vasıf ve şart
lar şunlardır: 

1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret Mektebi me 
zunu olmak; 

2 .-Askerliğini yapmış bulunmak; 
3- 40 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Hüsnühal eshabmdan olduğunu tevsik etmek. 
Yüksek Ticaret veya Ziraat tahsili görmüı olanlar ve 

lisan bilenler tercih olunur. 
Taliplerin, yukarıdaki vasıf ve şartlan haiz olduklannı 

gösteren vesikaları raptetmek suretile birer istida ile en 
geç 1 O Eylül 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren 
İktisat Vekileti İç Ticaret Umum Müdürlüğüne müra -
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. ( 608) ( 711 ) 

11Rt 

25 l güverte smıfma, 15 i de makine 

sınıfına mensuptur. İsimlerini sırasi
le yazıyoruz: 

1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilme-
lidir.,, 

. 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecr.k ma

man, Cahit Muzaffer, Kemal Ahmet, kinelerden bir adet. 
c.eıaı Mehmet, Lem'i Ali, Sabri Mus- 3 - Müteharrik aksamın analiz raporu, 

GUvert.e yarsubaylan: Sabri ts-

Wa, Tevfik, Nurettin, İsmail Yusuf, 4 - % 7,5 teminat akçesi 
Tahsin Süreyya, Haydar Hilmi, 1b- • • 
rahim Ali, Sacit Ata, Cemal Malı- 5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fıat listcsı. 
mut, Sermet Niyazi, Behzat İbrahim, Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Oğuz HuIU.Si, Cemal Ali, c.enap Mus- Eksiltme müddeti 15 Eylül 936 akşam saat on dörde 
tafa, Adnan, MUnir Haşim, Ahmet kadardır. 

Şükrü, Muzaffer Salih. Banka tercih hakkını muhafaza eder. ( 1034) 
Mak:lneyanubaylan: Basri, Ah--------------------------------------------------

met, Orhan Nazif, Necdet Abdullah, 
Saffet Şevket, Şerif, Mustafa . İzzet, 
Sabri Salim, Baki C-emil, Sabri Ru
şen, Necdet Klmil, Kadri Mustafa, 
Ahmet Sabri, İbrahim Halil, Muzaf
fer Mehmet, Fikret Şevket. 

Genç yanubayla.rmuzJ tebrik eder, 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

YENi NESRIY AT 

Siyua) Bilıiler "Mülkiye,, 
Her ay muntamman intipr etmek

te olan "Siyaaal Bilgiler", "MWkiye" 
mecmuasının atmış beşinci sayısı da 
çıkmı§Ur. Bu nüshada sosyal, siya • 
sal, ekonomik mevzularda kıym~tıi 
etütlerle aym siyasası ve kronolojisi 
VAJ'ftTJ' 

Konservatuvar Direktörlüğünden: 
Yeni talebe alınması ve kaydı yenileme işleri ayın on 

birinci günü haılıyacak ve yirmi altıncı günü bitecektir. 
Derslere 1 Birinciteşrin 936 günü başlanacaktır. Yeni
den girmek ve kaydını yenilemek istiyenlerin Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 13 ten 18 e kadar mü. 

racaatlan bildirilir. (1037) • 

Muğla Vilayetinden 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsa

bakası 1 Eylül 936 günü yapılacağı ilin olunan Atatürk 
anıtı, anıt kaide ve nleydan planının taayyün etmemesin
den müsabakanın 30 Eylül 1936 Carşamba gününe talik 
edildiği ilan olunur. (838) 

1206 
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Misafirimiz diintetkik 
ve gezintiler yaptılar 
Sultanahmede gitti, ezan dinledi, 

Kapalıçarşıda kahve içtiler 
[ Başı 1 incide ] 

etrafında toplanmışlardı . Misafiri
mizin otomobilleri hiç durmadan 
Sultanahmede doğru ilerleyince, halk 
ta o tarafa yürüdü. Majeste Kra -
lm parka bakan büyük kapı önün -
de Sultanahmet camü Başimamı Ba
ha karşıladı. Bu esnada, Kolonel 
Vust ,büyük misafirimizin refakatin
de bulunuyordu. Muhterem misafiri
miz, başimamla konuştular. Tereli -
cumanlığı Kolonel Vust yapıyordu . 

Misafirimiz camiin her tarafını ge
zip dolaştılar. Ve bu arada mihrabı 
uzun uzadıya ·tetkik ettiler. 

Majeste Kral, bilhassa., mihrtbm 
her iki tarafında., binanın sıklet mu
vazenesini tesbit eden küçük döner 
sütunlarla alakadar oldular. B a ~ -
imam, bu sütunların vazifesi neden 
ibaret olduğunu krala arzedince muh
terem misafirimizin alakaları arttı ve 
kendi ellerile onlardan birini veçirdi
Jer. Camiln içindelci mozayik ve · çi
niler de misafirimizin çok hoşuna git
ti. 
Başimama: 

- Camiin mimarı kimdir! diye sor 
dular ve hangi tarihte yapıldığını öğ
renmek istediler. 

Majeste ezanı dinliyor 

Kral Hazretleri, cam.le girerken, 
şapkalarını ellerinde tutuyorlardı. Bir 
aralık Başimam. Bahaya; namaz vak
ti gelip gelmediğini, ezan okunup o
kunmadığını sordular. 
Başimam, ezanın hemen okunmak 

Uzere bulunduğunu an.edince; lstan
bulda bir ezan dinlemek arzusunu iz
har ettiler. 

Bunun üzerine, ca.miin Başmüezzi
ni H%fız Ali ~ Üçii.qcü MU.ezziıı 
Mu~11-ta ın.inareY.~. çtkarak güzel ses
Jerile ezan okudular. Ezanı, bu ya
nık sesli hafızların e.sselatı ta.kip etti. 
esselatı takip etti. 

Majeste Kral, ezam ve esseli.tr 
başından sonuna kadar, büyük bir 
hürmetle, dinliyorlardı. Ezan bitince 
müezzinlere ayn ayn iltifatlarda bu
lundular: 

"-Çok güzel okudunuz, memnun 
oldum." buyurdular. Ve kapıya kadar 
kendilerini teşyi eden başimama ver
diği izahattan dolayı teşekkür etti • 
ler. 

Majeste Kral camii pek beğen-
mişlerdir. Güneşin renkli camlara 
akseden ışıkları altında, iç kubbenin 
gerçekten ulvi bir manzarası vardı. 
Muhterem misafirimiz, bu dekonı, 
k~ırmak istemediler ve fotoğra.fla
rile birkaç poz resim aldılar. 

'Ayaolya müzaim/e .•• 

• Majeste Kral, Sultanaıhmet ca-
milnden sonra, Ayasofya Müzesine 
gittiler ve Müzenin hasırovasmdaki 

mozayikleri., meşhur mermer küple
ri, terliyen direği, mahf el ve mimbe
ri, Bizans devrinden kalma. birçok e
serleri tetkik buyurdular. Burada 
kendilerine Profesör Vittmore tara
fından uzun uzadıy~ izahat verildi. 
Muhterem misafirimiz Ayasofyada 
bir saat kadar kaldıktan sonra, Ye
rebatan caddesi yolile Nunıosmaniye 
kapısından Kapalıçarşıya. girdiler. 
Bu ziyaret, ça.rşmm en hareketli bir 
saatine rastlamıştı. Kral otomobil -
lerinden inerken, alkışlar bafladı. Bir 
kaç sa.niye içinde, çarşm.m önü yüz
lerce insanla dolmuştu. 

Kral, çarşıya girince, tehacüme 
mani olmak için büyük ka.pryı kapa
mak mecburiyeti h!sıl oldl.L 

ÇarrıJaki tetkikler 

Muhterem misafirim.iz, çarşının gö
rülebilecek yerlerini gördükten son
ra, mücevher bedestenine girdiler ve 
ora.da bazı eşyayı tetkik ederek S.m
dal Bedesteni ve Kupmcular Çarşı
sından, Aynacılar Kapısına geçtiler 
ve ora.da antika eşya satan "Bitar ve 
'.Akaoni" mağazasına uğradılar. 

Majeste Kralın maiyeti i 1 e 
tirlikte, mağazaya girdiğini gören 
Çarşılılar, Ustüste yığılarak, onu bir 
an için olsun, görmeye çalışıyorlar-

*-

Sağdan soldan kulağıma sesler ge-
liyor: 

- Ben gördüm ... 
- Nasıld1? .. 
- San saçlı .. Boyu orta .. Mavi kra-

vat takmıştı! .. 
- Nalı, böyle seni ile konuşur gi

bi yanbeyan geldik. Beni görünce se
lam verdi.. 

- Kral be!.. Kral yahu ... Vallahi, 
billahi İngiliz Kralı! .. 
Çarşmın daracık yolları adam al

mıyordu. Muhterem misafirimiz an
tikacı mağazasında yirmi dakika ka
dar k.aldılar. Mağaza sahibi M. Aka
oni Majeste Kralı k a r ş ı 1 ı y & r ak 
büyük bir hürmetle yer göstermişti. 
Fakat, Majeste, ayakta durmağı ter
cih ederek oturmadılar. Mağazaya 

Türk ve İran haldannm en yüksek 
nevileri, elmas, zilmrüt, yakut birçok 
mücevherler, nadide taşlar getirtil
mişti. Majeste Kral emirlerine ar
zedilen bu eşyayı büyük bir dikkat 
ve alaka ile ayn ayn incelediler. Bu 
esnada, yanlarındaki zevatla ingiliz
ce konuşuyorlardı. Kolonel Vuts bu 
aralık, kendilerine: 

- Bir kahve almaz mınmz Majes
te? teklifinde bulundu ve sonra ilave 
etti= 

- Çarşının kahvesi meşhurdur! 

Türk kahvni 

Kral Hazretleri, bir Türk kahvesi 
içmek arzu edince, Aynacılar so l{a
ğmda, 17 numara.da kahveci Kara.be
te ha:ber gönderildi. 

Karabetin yanında çalışan Kayzak, 
kalıveleri bir tepsiye koyarak içeri 
getirdi. Muhterem misafirimiz, Türk 
kahvesinin kokusunu pek '>eğendiler, 
ve f"mcarun yanında 11.uran su barda-
ğını görünce: • •· 

- İçine biraz su katmak larun 
mı? diye sordular. Bunun isteklerine 
tabi olduğu cevabı verildi. Fak!!.t Ma
jeste Kral kahveyi susuz içmeyi ter
cih ettiler. 

Kral, bu sırada, gayet ince ve ucu 
zıvanalı bir cıgara da yakmış h ılu
nuyordu. Mağaza sahibi Akaoni, 
Haşmetlfuıun içtiği bu crgarayı, sön
dükten sonra, pamuklar içine sara -
rak mukaddes bir hatıra gibi sakla
dı. Kral, saat ikiye yirmi kala, ma
ğaza sahibine bilvasıta memnuniyet
lerini tebliğ ederek seçtikleri eşyıyı, 
sonradan aldırmak üzere mağazadan 
çıktrlar. 

Halk, yine iki srralı, HaşmetlUııun 
geçeceği yollan kaplamıştı. Polis 
memurları, kalabalığı, güçlükle ayı -
rarak Krala yol açtılar. Muhterem 
misaf"ırimizin Çarşıyı gezmekten 
memnun kaldığı görülüyordu. Halkr 
selam.lıyarak, Nuruosma.niye kaprsı 
önünde bekliyen otomobillerine bin -
diler. Ve Babıfili, Sirkeci, Köprü, Ka
raköy yolile Tophaneye, oradan da 
doğruca yatlarına geçtiler. 

Boğaz gezintiai 

Nahlin, saat üçte, Boğaza açıldı. 
Majeste Kral, yatlarmm önünden 
ağır ağır geçtiği, Boğaz sahillerini 
dürbünle tema.fa ederek, Kilyosa ka
dar gittiler. Yat akşam saat on ye-

dide, geri döndü ve Dolmabahçe Ö· 

nünde demirledi. 
Artık, Majeste Kralm istirahat 

halinde bulunmalarından istifade et
mek 18.zımdı. Kendilerile görüştükle
ri için günün kahramanları arasına 
giren, şahsiyetleri birer birer arayıp 
buldum. 

Btlf imam ne Jiyoı ' 

Ve ilk olarak Sultanahmet camii 
Başimamı Baha ile görüştüm. Oıta 

boylu, hafif kır düşmüş kısa sakallı, 
zarif bir hocaydı. Az evvel şadırvan
da aptest almış, kurulanıyordu. 

- Misafirimiz Kralı nasıl buldun 
hocam? dedim. 

- Allah için söylerim, dedi, çok 
nazik, çok kibar zat ... Herkesle senli 
benli konuşuyor. Camiin ortasına 

kadar gelince ilk evvel kubbeye bak
tı, sonra mihraba doğru yürüdü. Her 
şeyi inceden inceye soruyordu. Cami
in mimarı kim olduğunu, hangi pa· 
dişah zamanında yapıldığını, öğren
mek istedi. Bildiğim kadar kendile
rine izahat verdim. Öyle sanırrm ki 
memnun kaldılar. Mihrabın iki ya. 
nnıda, binanın yerinden kayıp kay
madığını gösteren iki döner sütun 
vardır. Bunların ne işe yaradıklarını 
sormuşlardı. İzahatımı alaka ile din
lediler. Sonra bana: 

- Ezan vakti geldi mi? d')diler. 
- Ezan okunmak üzeredir, ceva-

bını verdim. 
- Öyle ise, bir ezan dinliyelim .• 

buyurdular. Başmiiezzin Hafız Ali iie 
Üçüncü Müezzin Mustafa.nm okuiuk
Jan ezanı, başları açık olarak hür -
metle dinlediler. Ezan bitince, ca -
miden çıktılar, kendilerini kapının dı
şına kadar uğurladım. Yaıılarmdaki 

bir zat, bana, Kralm, camii beğen
diklerini, hele ezandan çok hoşlandık
larmı bildirdiler. 

Halız Ali aöylüyor 

Ezanı okuyanlardan Hafiz Ali de 
şunları söyledi: 

- Kral, ezan dinlemek istiyor de
diler. Zaten ezan vaktiydi. Minare
ye çıkarak türkçe ezan okudum. Ar
kasmda.n essela.t ta getirdik. Aşağı 
indiğim zaman, Majeste · Kral, ilti
fat buyurdular. Ezanı beğenmişler 

anlaşılan ... " 

Antikacı anlatıyor l ""f-

Kralın ziyaret ettiği anb1ta mağa
zası sahibi M. Akaoni çok memnun 
görünüyordu; dedi ki: 

- İngiliz Sefarethanesi erk8mndan 
Kolonel Vuds ile dostluğumuz va.ı:rur. 
Kral Hazretleri, bazı şeyler satmal
mak arzusunu göster.ince bizim dük· 

kan.tmızı tavsiye etmiş. Bunu öğre -
nince, hemen hazırlık yaptık. Haşmet
lfuıun beğenebileceği birkaç bin lira
lık eşya ayırarak vitrinlere yerleştir
dik. Bunlar arasında birçok Türk ve 
İran halıları, mücevherler ve diğer 
bazı hoşa. gidecek şeyler vardı.• 

Majeste Kral, dükk8.nnmza şeref 
verince, kendilerine bir kahve alıp al
mıyacaklarmı sorduk: 

- Türk kalıvesini memnuniyetle 
içerim! buyurdular. 

Majeste Krala hediye 

Matbuat Umum Müdürlüğü fstan - dilmek üze.re çok g1lzel bir albüm ha. 
bulu ziyaretleri hatırası olarak Majes zırlamıştır. 
te Kral Sekizinci Edvard'a takdim e- Sırtı tamamtıe ve yüzlerinin ftçte 

llaJe&te Kraı Aya.'mfya Mflzesf.rıi ge::tM"r, tetkik lcı yuptıtur ... 

• • • Ve sonra Kapak çarrı~ gitmek niyetil6 otomo bitlerine iler'le4Der. 
Ka.rşıki kahvelerden dokuz imcan 

kahve getirttik. Bunlardan bir tane
sini kendileri aldılar. 

- Di.ikk8.nmızdaıld eşyadan han
gilerini beğendiler? 

- O, şimdiden belli olmaz! .. Ken
disi, koca bir kral ... Biz bu mal var, 
ıtu mal var, biroe.. diyemeyiz ki ... 
Hepsini mağazaya getirttik. Hangi
lerini beğenirlerse, emrederler, gön
deririz." 

Seylandaki mağazamı.z olaa ••• 

Akaoni'nin bira.z ilerisinde, ca.me · 
k&nma İngiliz bayrağı asan dükka
nın sahibi İsmail ile konuştum: 

- Siz de, dedim, antika eşya satı
yorsunuz. Kral Hazretlerinin dükka
nınıza uğnyacağmı 'umuyor muydu
nuz? .. 

- Hayır.. Çünkü daha önceden, . 
komşumuz olan Akaoniye gireceğini 
biliyortluk. Esasen bizim dükkAnmıız 
da pek küçük .. Seylan Adasındaki gi
bi bir mağa.mmız olsa, Kralı davet 
etmekten çekinmezdim. 

Sekizinci Edvard Hazretlerinin ba
bam, Beşinci Jorj, baba.mm devamlı 
müşterisiydi. 

Dük of York müstaar adile Avus
tralyaya yaptığı seyahatlerde, müte
veffa kral, mutlaka. Seylan adasına 
uğrar ve her uğra~ ha.bamın dük
kanından alış veriş ederdi. Haşmet
lu kralı yakından ta.mnm. Ne yapa .. 
ynn ki, şu sıradaki vaziyetim, kendi
sile temast&n beni ala.koydu. Hatta, 
dükkana. uğnyaca.k diye, bir aralık 
epeyce telaş ettim. Krallar, malfun 
ya, kendilerine layık olan yerlere ça
ğınlabilirler." 

Haşmetlft Büyük Britanya Krah 
ve Hindistan İmparatoru Majeste 
boynunda fotoğraf makinem, gözün
de siyah gözlüğü ile dün fstanbulun 
ça.r§I ve pazarını işte böyle dolaştı. 

Salilıattfn GtJ'NGöR 

bir kısmı som gümüşten ve diğer kı -
smıla.n da Ceylan derisinden 'yapılmış 
olan bu albüm İsta.nbulun tarih ve san 
at balmn.mdan yüksek değerde eserle 
riııi ve tabit güzelliklerini tesbit eden 
yilze ya.km resmi ihtiva eylemektedir. 

Büyük bir dikkat ile hazrrlanmış ve 
dtln Matbuat Umum Mildilrll ta.rafın
dan İn~Jiz sefirine tevdi edilmiş1:ır. 

Misafirimiz - kap<ılıçarŞtdtın aynl dıktan aonra Tophane rıhtımına ındİ' 
Zer ve yata dönmek üzere motöre bindiler. 

Majeste Kralın dün 
geceki gezintileri 

Majeste Kral, dün gece Parkotele j bulunuyorlardı. 
gitmiş ve orada iki buçuk saat kadar Servisleri kadın memurlar idate" 
kalarak istirahat etmişlerdir. Kendi- diyordu • . 
lerine dostlarından Lord Sefton, Mrs Saat yanına doğru majeste a~ 
Simpson, Mr ve Mrs Rogers, Mrs kalkınış ve bu esnada civarJanrıdV 
Fitzgerald, hususi katibi Mr Lascelles bir masa.da oturan Orgeneral Fail ' 
ve yaverleri Sir John Aird refakat reddin Altayı görerek iltifat etıııff' 
etmişlerdir , !erdir. 

Majeste Kral, otelde neş'eli bir va- Müteakiben. Majeste, dostıarifl' 
kit geçirmi!iJ, mütemadiyen dostıari· il 
le görüşmüş, bol bol maden suyu iç- birlikte otomobillere doğru ilerleJ1l ~ 
mişlerdir. Kendileri da.ns etmenuşler· ve parktan ayrılırken orada biril< , 
se de Mrs Simpson ve Mrs Rogers, hakm alkışları arasında uğurl~ 
yaverleriyle birkaç defa 'dansa kalk- tır. itÖ~ 
mışlardır • Majeste ve dostıa.n saat b 

Bu ara.da Majeste, yamnda bulu- Nahlin yatma avdet etmişlerdi! • • • 
nan madamlar dansa kalkarkCD ve Yavuz ıuvariıinin ziyaf et1 
danstan dönerken daima ayağa kalk- _1..te ~ Dün Nahline, refakat etm~~ 
mış, kendilerini selimla:mıştır. ,s-

Majestenin · parkta bulunduğu _ lan İngiliz destroyerleri zabitan~ 
nu işiden halk, otelin önünü do~dur- refine Yavuz suvarisi Yarbay .• _,w 

tarafından bir çay ziyafeti verıw-
muştur. t' 

Otelin güzel bahçesinde bazının a-
rasında Orgeneral Fahreddin Altay, 
Adliye Vekili Şükril Saracoğlu ve 
Maarif Vekili Saffet Arıkan da bu
lunmuşlardır • 
Beşuş simasından çok neş'eli ol -

duğu anlaşılan Kral ve maiyet
leri smokin, kendisine refakat eden 
mada.mlar da süvare elbiseleri giymiş 

ır. 

Nahlin yabnda 
ti' 

Evvelki gün büyük misafirle ~ 
türkün Nahlin yatındaki mül!k~tl~ 
çok sa.mimi olmuştur. Yatta bit Jı(Y 
atten fazla kalan AtatürkUınUı nflJ 
jesteye iştirak buyurdukları b ıııif 
harplere dair hatıralarım naklet 
lerdir. 
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l DeYlet Demiryollan " LimanJan. ifletm. 
Umum ldareıi ilanlan --.....--.----

Devlet Demiryollan heaabma. cer mühendisi 7etİt· 
mek üzere A vrupay• Hohtule tahsiline sönderil .. 

cek bet t&lebeye ait müaabaq tartları. 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 2 5 ten büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol-

madığına, memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa 
~üsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının (An
kara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Adana' daki sıhhi 
heyetinden veya Devlet Dcmiryollarına kabul olunacak 
memurlarda bulunması lizımgelen sıhhi ıartlan gösterir 
matbu sıhhi rapor mühteviyatına uygun olarak (tam teş
kilatlı bir hastaneden) ahnmq sıhhat raporu ile anlaşrl
mak. 

4 - Devl~t hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek istiyenler mekteplerinden bir guna ili
şikleri olmadığına dair veıika göıtemıek. 

5 -Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
·mani olmadıj'ına dair alakadar askerlik şubesinden vesi· 
kayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile İstan-
bul mühendis mektebi müdürlüiüne müracaat edecek
lerdir. 

1 - İstidaya bai'lanması li.zimKelen vesaik: 
A) Nüfus kliıdı veya musaddak bir sureti 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müıbite 
C) Hüsnühal varakası (en son mektebin vereceii hiiı

nGhal varakası ile o tarihten sonra çaJııtıtı yerlerden ve 
ayni zamanda mahalli palis dairesinaen birer hüsnühal 
varakası alınacaktır.) • 

D) 4 X 6,5 büyüklüiünde altı fotoiraf 
E) Atı tahadetnamesi, 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
H) Babasının adı nedir? Nerede olduiu? Sağ ise ıim· 

Ciiki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne
dir? Ve nerede çalışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evvelki 
meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi 
işlerd~ ve ne vakitler bulundu? Bunları göstrir bir tercU
mei hal varakası, 

8 - Müsabaka imtihanı 21.9.936 tarihinde saat (9) 
" İstanbul mühendis mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyazi
ye, tahlili makine resim hatti, fizik, kimya ve Türkçeden 
olacaktır. Bu derslerin ıümulü mühendis mektebi üçüncü 
sınıfına kadar olan programlara göredir. 

TAN 

lstanbul Posta 
dürlüğünden: 

T. T. Baş mü-

İstanbul radyosuna idarece vaziyet edilmiştir. Yeni -
dm abone kaydolmak istiyenlerle müddeti biten radyo 
abonelerinin vesair alakadarların bundan sonra doğru -
dan doğruya en yakın Posta Telgraf Merkezlerine ve ha
riçten gelecek veya dahilde imal edilecek radyo makine· 
lerinin damga muamelesi için de mahallin Posta Telgraf 
Başmüdürlüğüne bir istida ile müracaatları lazımdır. Su 
vaz;yete göre Şirket tahsildarlarının abonelerden artık 
hiçbir nam ve suretle para tahsil etmelerine haklan kal· 
marrdŞ oldu~nd~n bunlara yapılacak sediyat ka~ul 
edilmiyecektir. 

Radyo neşriyat programlarına şimdilik eskisi gibi de
vam olunacak ve yeniden hazırlanmakta olan program
ların tatbikine de yakında başlanacaktır. 

Sayın halka mahlmaten biJdirilir. ( 1040) 

1 O - İmtihanda ayni derecede not alMliI'dan lisan bi- cak m.emurlar.daabulıınınasıJa.zım aıelen sıhhi şartlan gös 
-d'enler tercı e ı ir. __ ,, terir matbu sıhhi rapor ıbatittiVi~tımı uygUr{ olarak 

11 - Müsabab IUftthantttl!a Kazanan talipler; Avru· (tam teşkilatlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu Üe 
~adaki tahsillerini~ neticesinden sonraki mecburi hizmet anlaşılmak. 
lcri hakkında Devlet Demiryollan idaresinin istyeceği 4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü-
ş~kilde taahhütname vereceklerdir. sabakaya girmek istiyenler mekteplerinden bir guna ili-

12 - Tahsil pli.nı: Avrupada idarenin göstereceği şikleri olmadığına dair vesika göstereceklerdir . 
fabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan 5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
öğrenilmesi, idarenin tayin edeceği Hohşulenin makine mani olmadığına dair alakadar askerlik şubesinden ve -
eubesinden 8 sömestrlik tahsili ikmal ve altı ay zarfında sikayı haiz olmak. 
iıntihan vererek diploma almaktır. 6 - Talipler 19-9-936 tarihine kadar istida ile İstan-

13 -Avrupadaki tahsil eraiti veya diğer hµsusat hak- bul mühendis mektebi müdürlüğüne müracaat edecek -
kmda Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve iş- lerdir. 
l~~e mü~ü~liiklerinde~ ~e ~ühendis ~~ktebi müdür - 7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik: 
luğünden ıstıycnler tafsılatı lazıme alabılırler. (825) A) Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 

• l200 B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 
Muhammen bedeli 550 lira olan 500 M. Muzayyak alet C) Hüsnühal varakası (en son mektebin vereceği hüs-

leri için bezli ve dışı helezoni telli lastik hortum 1 7-9- nühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve 
1936 perşembe günü saat 1 O da Haydarpaşada ıar bina- aft)i zamanda mahalli polis dairesinden alınacaktır.) 
sı dahilindeki 1 ine= işletme komisyonu tarafından açık D) 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
eksiltme ile satın alınacaktır. E) Aşı şahadetnamesi 

İsteklilerin 41 lira 25 kuruş muvakkat teminat ile ka- F) - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
hunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü maddesi H) Babasının adı, nerede doğduğu, sağ ise şimdiki, öl-
lnucibince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair mü~ ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? 
beyanname vermeleri lazımdır. Ve nerelerde çalışmıştır? Şimdiki ve ölmdeen evvelki 

Bu ite ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde, ne 
konıisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 845 gibı itlerde, ne vakitler bulundu? 

1203 Bunları &österir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 
---Derin--. _c_e_li-.m-anmm---b-ir_se_n_e-za_r_f-ın_da_t_ah_m_i_n_e_n-2-4-5-152 8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde saat 9 da 

İstanbulda mühendis mektebinde yapılacaktır. 
~ndan .ibaret tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile ek - 9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan he-
'iltıneye konmuştur. Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuruş h 
tan ibaret olan bu işin muvakkat teminatı 1511,46 lira- sap, endese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçe -
dır. Eksıltme 17-9-936 tarihine tesadüf eden peİ-şembe den yapılacaktır. 
'6nü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 ci 1 O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 
11letıne komisyonunda yapılacaktır. bilenler tercih edilir. 

İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. lu 11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada tekni -
it kum tahsili görmeden evvel Devlet demiryollan Eskişe-anunda tasrih edilmiş olan vesaiki 7-5-936 tarihli ve 1 · 
~~97 No. lu resıni gazetede bildirilen ehliyet vesikasını hir atö yesınde 6 ay staj göreceklerdir. 
•&e1\Pi teklif ınektuplarını mezkur &'iinde saat 14 e kadar 12 - Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında 
it . stajiyerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. ornısyon riyasetine vermeleri lazımdır. Bu işe ait prtna- M 
lbeler komisyonda parasız olarak verilmektedir. (739) 13 - üsabaka imtihanında kazanan talipler; Avru-

1202 padaki tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmet 
........, leri ı hakkında Devlet demiryollan idaresinin istiyeceği 

Devlet Demiryollan tarafmdan Cer kıammcla çalqb- ıekilde taahhütname vereceklerdir. 
~üzere Avrupaya Telmikum tabıili için siinclerile- l 4 - Tahsil planı: 6 ay Eskişehir atölyesinde staj, 
~ 20 talebeye ait müsabaka ıeraiti 1, 5 sene A vrupada idarenin göstereceği fabrikalarda 

l - Türk olmak staj ve lisan öğrenilmesi, 2,5 sene de idarenin gösterece-
2 - Yatı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. ği teknikumlarda 5 sömesterlik makine şubesini ikmal 
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Yüksek Ziraat Enstitü
sü Rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Zitaat, 

Baytar fakültelerine kız ve erkek ve orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki 
şartlara uymak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
"Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını al
mamış olanlar Enstitüye alınmaz,, ve Türk tabiyetinde 
bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen 
&elecek olanlar orada okudukları Sömestrelerden, ırau -
vaffak olmuşlar ise ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve 
Orman fakültesinin üçüncü Sömestrelerine alınırlar. An 
cak Baytar fakültesine giİ-enlerin.bu fakültenin birinci 
ve ikinci Sömestreterindc okunan Anatomi dersine de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
2 S ten yukan olmaz. Nihari talebe yüksek yaŞ kaydina 
bağlı değildir. -

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gös
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazdan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikleri
nin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstermiyenle
rin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Or -
man çiftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak 
yer çiftlikte parasız sağlanır. "Stajiyer talebenin yeme
si, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
bu ~O lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya ok~a devre
si içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışında 
olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını bıra
kanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan hükumetçe 
yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nü -
muneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukanda yazılı ra
pordan başka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya 
uraylardan alacaklan uzgidim kağıdını, orta mektep ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli -
yetnameleri iliştirilerek el yazdan ile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankarada Yüksek Enstitü rektörlüğüne başvururlar. Ta 
tipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak is
teklerini bildirmelidirler. Aksi taktirde dilekçeleri hak
kında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
ve 8 inci maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek
çeler gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiçbir muame
le yapılmaz. 

1 O - Vaktinde tam kiğrtlariyle başvuranlar arasın -
dan pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihle
rine göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dere
celiler de başvurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden 

Eylülün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan !ll 3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol- ve diploma alınmasıdır. 
adığına ve memleketin her hangi bir tarafında çalış - 1 S - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat 

1164 th~sahb~~~~~~r~~~~ll~m~~mda~~D~~~~um~~~~~~======================= 
1 h k:u-a, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Adanadaki ve işletme müdürlüklerinden ve mühendis mektebi mü- Sahibi: Ahmet Emin l'A•M•N-umumı Netriyatı idare Eden: s. a••JM 

t hı heyetinden veya devlet demicyollanna kabul ahına- dürlüğünden, istiyenler tafsilatı lazime alabHirler. ( 824) Gazetecruır ve Neertyat Tnrt Llmftet Strkett-Burldıfı Yrf TAN matbaam 

sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( ı 5) 



.._.. Nişantaşında 

ISIK Eski "Feyziyeu LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesielir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yat.ılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
lstiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Tele fon: 44039 

~ iıır AINI~Ulb &IMim:~IlııtAtNI- ~(ô)JLrnJJf. 
il 

• ~ K n z Ut B s iMi 1. Amerllı11 Kız Koleji • Rollert "oıej E 
~ • ArnuaıUy, Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 : R 1( IE il( Bt O S IMJ D 11 

11 
Mek:tp, lngilizc~fİ en . iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler H 

11 tara ından ~ğretılır. Mılli terbıye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
: mükemmeldır. Kız ve erkek beden . terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekeıamDliinil remın eder. lise kısmı ~ 
11 

• • derslerıne munzam olarak ticaret dersleri g6sterilır. ~ 

11 MUHENDİS KISMI Amell ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mDhendisi yeıi§_tir~ : 

• 
KAVIT GÜNLERi: ~ 

~ 1 Ağustos'ıan sonra Çarşamha ve Cumartesi gOnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylDlden sonra 'her gOıL • 

F"azla malOmat: için mcln:upla veya l>izzAt: mCıraca..at: edllcbiJlr. • 

KUMBARA Yarın KASA, Bugünkü 
öbürgün 

-- Dr. 1BSAN SA.Ml-
G ON OK OK ASiSi 
Belıofukluia ve ihtilitlarma karıı 

pek tesMi Ye tue aııdır. Divaııyo

lu Sultan Mahmut tUrbesL No. 113. 

BANKA Olur. 
Ayiardanberi pek büyük fedakarlıklarla hazırlanan 

İMREN 

~ 
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Bayan S A .F l Y E 
Her akşam • 

PANORAMA 
Bahçeeinde 

Muzadı taaffün ve deriyi 
takviye hassalanna mali
kiyeti Krem Pertev'in bu
gün kil şöhret ve şümulü 

nün bariz delilidir. 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Esmer, sanşm, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları ki.milen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamın yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin aelbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandık.lan yegane sıhhi krem-
lerdir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

SALOtl Dedikodusu 

Salonların başlıca dedikodusunu 

ALTINKUM 
Plaj ve Gazino müstecirinden 

Mevsimin bu en güzel ve sıcak havalarında Altmkum 
plajında muhterem mÜ§terilerimin her türlü İstiraha
tini temin etmİ§ olduğumu arzederim. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahil sıhhi}Td 
merk~i ambarlarına tedim ~tiyla....4.5.9 ioJı.. kriple ma.., 
den kömürü ile 18 ton yerli kok .kömürü kapalı zarf .usu .. 
lü ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kriple kömürünün tonu ( 18) lira 
ve kok kömürünün ( 19) liradır. 

B - Kömürün şartnamesi merkezimiz levaznrundan 
parasız alınır. 

C - Eksiltme 8 Eylül 1936 Salı günü saat 15 te Galet" 
ta Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı sahil 
sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D -. Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Kriple ve kök kömürünün muvakkat teminatı 

643 Ii.radır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar kömür tüccarı veya 

müteahhidi olduklarına dair ti~aret odasının 1936 sene: 
sine ait vesikasını göstermek mecburiyetindedir. Aksı 
taktirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler saat on dörde kadar tekli! 
mektuplannı mühürlü olarak komisyona vermeleri la -
zımdır. 14 ten sonra mektup kabul edilmez. (578) 

1160 

628 

tuvalet eşyası te3kil eder. Üç Bayan, 
bir araya gelince, hemen, kullandık
ları krem ve pudrayı biribirlerine 
medhetmeğe başlarlar. İçlerinde, 
pudrasını, kremini, rujunu, losyonu 

Saygılı müşterilerine sık sık değiştiren Bayanlar pek çok-

iLAN 
Gümüş Hacıköy İnhisarlar ldare

ıai zürra emanet ambannda satıla -

EN SON MODA YUNLU VE iPEKLi KUMAŞ- tur. 
LARLA ŞAPKALARl,NI Yalnız VENÜS KREMİNİ ve VE- • 

NÜS PUDRASINI kullanmağa alış-

mıyarak iki seneden fazla tütünle
ri bulunan Hacıköy kazasına tabi 
Gümüş nahiyesinin Şihler mahalle
sinden Mustafa oğlu Omerle Yeni -
cami mahallesinden Halil oğlu 
Bayramın .elyevm ikametgihlan 
meçhul bulunduğu cihetle kendile -
rine tebligat yapılamamıştır. Tari
hi ilandan itibaren 15 gün zarfında 
tütünlerini satmadıklan takdirde 
1701 numaralı tütün inhisarı ka -
nununun 34 ve 35 inci rıaddeleri 
hükmü tatbik edileceği ilan olunur. 

Göz .Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 30 

(Cagaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

7 Eylül 936 yarınki Pazartesi günü saat 1 O da mış olanlar, ömürlerinin sonuna ka-
T E Ş H 1 R E D E C E K T 1 R dar, onun sadık bir müşterisi kalır-

tmren, bu vesile ile saygı değer müşterilerini açılış ıar. 
gününe davet eder. VENÜS MARKASI, başka bir mar 

Galatasaray, Eski Sahibinin Sesi Mağazası No. 210 kayı aratmıyacak hususi meziyetlere 

'lıl••---------·-----------.. malik ~siz markadır. 

gelip 
görü· 
nüz. 

MODERN ... TEMiZ HALZEME 
ve BİRİNCi SlfffF IŞÇllİH __ .. ____ .. ___ llj tS1AllBIJL S/J/.1NfWNH Fİ11e41ft.tll 

~ U rto 6S...., TfUFOrt. 223tf. 

Deposu: Nurettin Evliya Zade Ti-
carethane.si 1stanbul. 

lstanbul ikinci iflas memurlu -
ğundan: 

Müflis Cibalide Ta§ · iskelesinde 
Değirmenci Yorgi · Efremidiİıin ala
caklılanna karşı teklif ettiği kon -

Jkurtlatonun müzakeresi için ala -
caklıların 12/ 9/ 936 cumartesi saat 
onda ikinci iflas dairesinde hazır 

bulunınalan ilin olunur. 
(25442) 


