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Altıncı sayfamızda dünkü deniz 

yanşlannın bütün tafsilatı 
BAŞMUH~RRIRI: AHMET EMiN YALMAN 

• I 
r 

Dostumuz 
Yugoslavyanın 

kuvvetli 
orduları 

Dün Belgratta par
lak bar geçit resmi 

yap1adı 
Belgard, 6 (Radyo - TAN) - Kral 

İkinci Piyerin doğum yıldönümU mü
nasebetiyle yapılan büyük Geçit res
minde büyük Yugoslavya ordusunun 

1 kuvveti ehemmiyetle te'barUz ediyor-

! du. 
Bilhassa motörlü kıtaat geçerken 

1 bu kuvvetli durum daha açık göze 
! çarpıyordu. Yugoslavya ordusunda 
1 motörleşme yeni başlamıştır ve böy .. 

1 le bir geçit resmine ilk defa iştirak 
! ediyordu. 
1 Geçit resmini seyreden on binlerce 
, halk Yugoslavyanm kuvvetli ordu· 
j sunu ve bilhassa motörlü kıtaatı he .. 
, yecanla ve emniyetle alkışladılar • 
: (Başmuharririmizin dost l 'ugos • 
l ıa\'\'anın milli bay:ranınıa ve dünkü 
j Bel~ad geçit re~mine dair gönder • 
1 diği taf · Hfı.t ÜQiincü sayfamızdndır.) 

Majeate Kral Edvard Vlll dUn Modada kendilerini karşılayan lngiliz kolonlsile görUştUler 

Almanyada heyecan 
Londra, 6 (Radyo • Tan) - Yamı 

Almanyada, Nasyonal • Sosyalist ko::ı 
gresi toplantısına başlayacak, bir 
hafta devam edecektir. Bu hafta için 
de Alman ordu Ye donanması bilyük 
tezahilrat yapacak, Alman Nazi hft
cum kıt'alan geçit resimleri yapa • 
cak ve Hitler de orduya hitaben çok' 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 

Kendilerini istasyonda 
Atatürk uğurladılar 

Edvard VIll, şefimize: "Sizi yakın 
zamanda Londrada görmekle 

bahtiyar olacağım. ,, dedi 

Majeste Krahn 

1 

ÜCjüncü misafirlik 
gününden intibalar 

Dün şehrimizden ayrılan 
Kral Edvard Vlll öğleden 
Bonra Moda deniz yarışla
nnı takip buyurdular. Bu 
husu•ta "Tan,, muharriri e
rinin te•pit ettikleri tal•i
lôtı bugün yedinci sayla. 
da okuyacak•ınız. Aynca 
Majeste Kralın Modaya ge 

Cümhur Reı·simiz Atatürk, MaJ· este Krala,Başvekil lişlerini, deniz klübüne tq 
rillerini "Tan,, lotoğral 

lnönünün Londraya gideceklerini söylediler. muhabirleri cü:r.el resim-
lerle te•bit ettiler. Bunları 

Cuma gününden beri memleketimizin kıymetli misafiri da bugün on ikinci aay/a-
hulunan lngilterenin büyük hükümdarı Majeste Kral Ed- da toplu bir halde ~öre- Aramızda üç gün kıymetli misafir 
\"ard VllI kalplerimizde derin ve silinmez hatıralar bıra- cekıiniz. olan ve dün gece Atatürk tarafından 
karak dün Türkiyeden ayrıldılar. Majeste Edvard vııı '------------' uğurlanan Majeste Edvara VIII 
buradaki yüksek misafirliğinin dünkü üçüncü gününü 
sok samimi ve cotkun tezahürat ara11nda geçirdiler. Şim
di necip misafirimizin ıehrimizden ayrılmaları tafslatma 
ieçelim: 

Kokteyl parti esnasında Atatürk
le Majeste Kral arasındaki görüş -
meler, çok samir:rıi olmuş ve Majeste 
memleketimizdeki misafirliğinden 

memnuniyetini tekrar tekrar izhar 
etmişlerdir. 

Ertuğrul yatı, dün Büyük 
Sefimiz Atatürkle Majeste 
l(ralın şeref verdikleri Moda 
deniz yarışlarından sonra 
18,15 de doğruca Floryaya 
telmiş, A tatürkümüzle misa 
fir Majeste Kral, Florya de- Hareket •aati .•• 
iliz köşküne çıkmışlardır. A- Samimi bir hava içinde geçen bi 
tatürk ve Majeste Kral, köşk buçuk saatlik konuşmalardan sonrı 
te bir müddet istirahat ettik Edvard VIlI., Floryada Atatürk<' 
t Başbakana ve vekillere veda etmiş vı 
en sonra kumsala doğru bir müteakıben bir taksi otomobiline b 

e:ezinti yapmışlardır. nerek §ehre ve Nahlin yatma dön 
M·· f müşlerdir. Majestenin avdetini mü 

b
•. .uteakıben, Atatürk tara ından 
uyuk misafir şerefine bir kokteyl teakıp, Büyük ·şefimiz Atatürk tc 
~rti verilmiş ve Başvekil ismet in- Ertuğrul yatile Dolmabahçe sarayı. 
<>rıu, Hariciye Vekili Doktor Tevfik na. avdet buyurmuşlardır. 
~Uştü Aras, Dahiliye Vekili ŞükrU Majeste Kralm hareket edeceğini 

Bugün lspanf a · iSyanı 
52 inci gününde .. 

12 bin nüfuslu İrun şehrinde 
işgal günü tek bir kişi kalmıştı 

l
'<aya, Ekonomi Vekili Celal Bayar- duyan halk, bütün yollan dolJurmm· 
a l bilhassa Sirkeci garmm içi keaif biı 

'J ondra büyük Elçimiz Fethi Ok- kalabalıkla örülmüş, gar kapıları ge- , ... vn yumeıtn cıı kanlı ve vaJuM. ı'.J"lf'ftt..<nnasmm Ct>T<,""an cttıg~ lrun · ·~· tar ve Numan Rifat Menemenci oğ- ~· :r- r·y· ' :? • ""' 

k.u V• lngiliz sefiri Persi Lorein de çilemez bir hal almıştır. cioomn bu haritadan takip edebilirsiniz 
d 0 kteyt partide hazır bulunmuşlar- Saat 23 ... Halk istasyonda sabır ·l [Diplomat muharririmizin mü talea ve tahlili ile carpıı;;maya dair 
•t. CAı-Msı 'l ine.ide} ıeu ea 80D .UberJer ü~üncü &aıl'fa.da..1 

'Dört 
şark 

devlet arasında 
paktı Cenevrede 

edilecek • 
ımza 

Yemen, Irak ve Hicaz arasında da 
bir anlaşma yapılıyor 

Cenevrede Türkiye, İran, Irak ve Ef ganistna dev
letlerinin hariciye nazırları tarafından hazırlanarak 

parafe edilen şark misakının alakadar devletler harici .. 
ye nazırlarının iştirakile Bağdat veya Ankarada bir 
toplantıya vesile teşkil edeceğini "Tan,, daha evvel ha
ber vermişti. Anlaşıldığına göre, imzası, bazı mühim 
hadiselerin araya girmesi yüzünden geciken bu misak 
Sonbaharda imzalanmış olacaktır. 

Türkiye, lran, frak ve Efganistan 
Hariciye Nazırları yakında Millet -
ter Cemiyetinin eylül toplantısına iş
tirak edeceklerdir. 

Efganistan Hariciye Nazırı Feyiz 
Mehmet H&n şu günlerde Mos
kovada bulunmaktadır. Kendisi ya
kında Moskovadan lsviçroye geÇ&\' 

cek ve Milletler Cemiyeti toplantı ~ 
sına iştirak edecektir. 
İran Hariciye Nazırı da ayni top

lantıda hazır bulunmak Uzere, ya • 
kında Cenevreye gidecektir. 

Irak Hariciye Nazın Nuri Sait Pa
şa yaz tatilini geçirmek üzere İstan
buta gelmiş bulunuyor. Nuri Sait Pa

şanın Ce.nev:reye bura.dan gitmesi ve 
: o zamana kadar ise şehrimlzde kal
ması muhtemeldir • 

Bu suretle Şark mlsakt ile ataka -

dar olan dört devletin hariciye nazır-

lan Cene\Tede toplanacaklar ve ora- Şehrimizde bulunan lrak hariciye 
da basladık1an ve hazırladıktan mü- nazırı Nuri Sait pa~a 
hiın eseri g~e orada tamamlamak 
fll'Satmı elde edeceklerdir • Dtğcr taraftan haber aldığrmıza 
Şark misakı Akdeniz kıyılarındaki göre, Irak HükU.meti ile Suudi Ara

memleketmtlzden başhyarak ta Hi • bistan arasmda imzalanan doetluk 
malaya eteklerine kadar uza • ve kardeşlik paktına Yemen dev!cti

nan bir dostluk ve kardeşlik cephesi nin de giJ mesi temin olunmu~eur. 
vücuda getirecek ve bu cephe, dün • Y. emen, bu misaka girmeyi knbul et
ya sulhünü destekliyecek ve sağlam- miş ve mlt;akm bazı maddeleri hak • 
lJvacaktır, kıncla. izahat ver, ı,.st.ir. 
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Ankara mektubu 
Siyaset alemi 

• 
proJesı 

• tetkik ediliyor Akayın Y alovada 
yaptırdığı otel 

Kırk gün, kırk gece 
eğlenceleri bitti 

Nasyonal - Sosyalistlerin 
kongresi 

Bugün Almanyanın Nurenıberg 

~hrinde Almanyanın mukadderatına 

hakim olan Naziler Partisinin umumi 
kongresi toplanacak ,.e günlerce de· 
\•am edecektir. Vekaletler, proje üzerindeki müta-

laalarını bildirdikten sonra 
verilecek Kamu taya 

Ankara, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Yeni 
hazırlanan avukatlık kanununun ön projesi, mü

taleaları alınmak üzere vekaletlere gönderilmiştir. Ce -
vaplar geldikten sonra bir daha tetkik edilecek ve der -
nal Kamutaya sevkedilecektir. 

Yeni avukatlık kanunu projesinde avukatlığa girme 
avukatların hak ve vazifeleri, barolar, disiplin muame -
leleri ve avukat ücretleri hakkında birçok mühim hüküm
ler vardır. Geniş bir tetkik ve tetebbü mahsulü olan ve 
medeni alemin bu yoldaki bütün mevzuatile, mahalli 
mevzuat ve ihtiyaçlarımız esas tutularak hazırlanan la
yihanın, esaslı bir ihtiyacı karşılıyacağında şüphe yoktur. 

I htiyarlar avukatlık 
edemiyecekler 

K anunun yeni bir hükmü de 
mecburi yaşa erişmesinde~ 

dolayı hakimlik veya memurluktan 
ayrılmış bulunanlann avukatlık ya
pamıyacaklarıdır. Eski Avukatlık 

Kanununda böyle bir y~ haddi yok 

tu. Fakat avukatlığın her şeyden 

önce beden ve kafa dinçliği istiyen 

bir meslek olduğu gözönüne getirile

rek, hayatının uzun senelerini ba-
kimlik veya memurluk gibi yorucu 

dır. Baroların Adliye Vekiletine bil 

direcekleri isim listelerinin içinde, 

Vekilet tarafından seçilecek olan 12 

avukatın te,kil edeceği haysiyet di
vanı, inzibati ceza ta}rininde en yük

sek makam olacaktır • 

Avulıat ücretleri 

B arolann idare meclisleri her se
çim devresi batlangıcında ka

zat muamelelerle diğer itlerden alı

nacak ücretin qağı ve yukarı had-

dini gösteren iki tarife hazırlıyarak 

Adliye Vekaletine göndermeye mec-
ve yıpratıcı işlerde geçirmiş olan bir bur tutulacaklardır. Bu hadler da-

kimsenin, yaşının ilerlediği bir za- bilinde, avukata tevdi edilen iş muka
manda avukatlığa atılmuı doğru bilindeki ücret, müekkille avukat a
bulunmamıştır. Yeni kanun proje • rasında serbestçe tayin olunacaktır. 

liİnde, avukatın, hakim karşısında a- Dava sahibinin cehaletinden isti • 
daletin tahakkuku için kuvvetli ol-

fade ederek, davayı giiç kazanılır 
maya mecbur olduğunu tebarüz etti- göstermek ve büyütmek, bu suretle 
rerek ,enerjinin zifa uğrad1ğı bir 

\•aşı avukatlığa mini saymıştır. 

Avukat/ılı mea/e .. nde fİddet/i 
disiplin 

Y eni kanun avukatlık mesleği -
ne girmiş bulunanları sıkı bir 

disiplin kaydine tabi tutmuıtur. Türk 

fırsat düşkünliiğü yapmak bu mad

de ile bertaraf edilmi§ bulunmakta-
dır. 

Üzerine aldığı işi haklı bir sebep 

olmaksızın takipten vazgeçen avuka 

tın hiçbir ücret talebinde bulunamı

yacağı da ayrıca kaydedilmiştir. Fa-
adliyesinin ihtiyaçlarını korumak ve kat, avukatın sun'u taksiri olduğu • 

Türk avukatlarının isteklerini tat • nu ispat edemeden, onu a1Jeden iş 

min etmek itibarile eksiksiz olan e- sahibi de kararla~tırılan ücretin ta-

11er, zaptı rapt noktasında çok titiz mamrnı vermey~ mecbur kalacuk· 
davranmıştır. Dilimire "serbest 

meslek" terkibile yeileşmiş olan avu 

katlığın memlekette uluorta' bırakıl

dığı zaman doğurableceği mahzur -
lar zaptı raptın temini için konul -

muı olan hükümlerdeki isabeti gö•

termeye yeter. 

Avukatlık vakar ve ,erefine uymı

yan fiil ve hareketlerde bulunanlar
la mesleki faaliyette vazifelerini yap 
nuyan veya vazife icabı olan dürüst
lUğe riayet etmiyenler kanunun fid
detli disiplin cezalarile karşılaşacak
lardrr. 

Disiplin CC7.alan sırasile ihtar, tev

bih, 500 liraya kadar para cezası, İş· 

ten çıkarma ve meslekten çıkarma-

Kadastro işleri 
çok kolaylaştı 

Yeni teıkilitın iyi ve 
f aideli neticeleri 

!etanbulda Kadastro rnuhafızlıkla-

tır. 

Mu/ek •İgortaaı 

Y eni kanuna göre, bir baro lev
hasında kayitli olan her avu-

kat meslek s;gortasına da yazıla -

caktır. Arka arkaya sigortanın ikı 

taksitini ödemiyen avukatın ruhsat

namesi alınacaktır. Meslek sigoı ta· 
srnrn şartlan hay11iyet divanı tara -
fından tesbit edilecektir. 

Sigorta müddeti dolmadan önce 

vefat eden avukat i~ın şirketin ödi
yeceği tazminat miktarının yüzde bi

ri, kalan seneler aieôile zarbedilerck 

yal'dıma muhtaç ~ \'Ukatlara da:;t -

lılmaic üzeıe baronun kasasına ya -

tırılacaktır. 

Haliç şirketinin 
feshi isteniyor 

Hissedarlar arasında ye
ni bir ihtilaf çıktı 

Eski Haliç Şirketi hissedarları a -

rı kurulduktan sonra umumi kadas - rasında ihtilaf çıkmıştır. Hissedar -

tro hizmetleri kolaylaşmış ve büyük lardan bir kısmı şirketin feshi için 

bir intizam içinde cereyan etmeğe alakadarlara müracaatta bulunmuş

başlamıştır. Mutavasıntların faaliyet lardır. Bunlara göre, şirketin tekrar 
terine nihayet verilmi9tir. Konulan işletmeyi ele almasında bir fayda 

bir usule göre, işler, biuat it sahiple- yoktur. Binaenaeyh sermayenin bu 
ri veya vekilleri tarafından takip e • işte bağlı kalmasından ise şirketin 

dilmektedir. tasfiyesi daha doğru ve muvafıktır. 

Kadastroları yapılan mıntakalarda İdare heyeti, bütün bu iddialara 
emli.k tasarrufuna ait muameleler, ~evap olarak, aleyhe verilen karann 
tamamile ve her türlü ihtilaflardan temyiz olunduğunu ve kat'i netice a
lzade bir şekilde devlet siciline geçe- lınmadan §irketin tasfiye edilemiye-

ceğini ileri sürmektedir. 

Öğrendiğimiu göre §İrket, kendi-

teğinden muhafızhklar bu sicilleri 
nıuhaf aza edeceklerdir. 1 Kinunusa
niye kadar Eminönü kazaamın ka -
dastrosu tamamile ikmal olunacak • sine ait vesaitin belediye tarafından 
trr. Beyoğlu kadastrosunun 3 sene işletilmekte olduğundan bahisle rnah 
ıonra bitirile'pilecefi tahmin edilmek kemeye müracaat edecek VP. taznıinat 
tM.ir istPVe<'Pktir. 

İnşaat, gelecek bahara 
kadar bitmiş olacak 
Akay idaresi tarafından Yalovada 

yaptırılmakta olan büyük otel ta
mamlanmak üzeredir. İnşaat, gele -
cek bahara kadar bitirilmiş olacak -
tır, bazı hastalıkların tedavisi mak -
satlile hazırlanan büyük banyo inşa
atı, Ankara jeoloji enstitüsü profe -
sörlerinin nezareti altında devam et
mektedir. Otelde 300 kişilik bir lo • 
kanta, jimnastik salonlan ve oyun 
yerleri de inşa edilecektir. 

Yalovanm iman için 11ehircilik mü· 
tehassuıı Prost tarafından hazırla -
nan projenin tatbikına bqlanmışt1r. 
Bu itibarla, Yalovanın gelecek sene 
daha çok rağbet göreceği umuluyor. 
Bilhassa, Yalovaya turist celbi için 
Balkanlarda geniş mikyasta reklam 
ve propagandaya da yer verilecektir. 

Havuzlarda Y.eni 
tesisat kuruluyor 

Avrupaya birçok 
malzeme ısmarlandı 

Balkan festivali haftasının son 
günü de çok eğlenceli geçti 

29 Ağustostan beri şehrimizde bu

lunan dost Balkan devletlerine men

sup festival grupları, dün son olarak 

saat 15 de Taksim stadyomunda ve 

~r 

Konjttt.nin toplanmasından önce 
mf!fgtıl olacağı mühim meseleler hak 
knıda \erilen malümata göre, kongre 

t 
bilhassa Alman.ya), hari~t""n tehdit 
eden Komünistlik tehlikesine karşr 

g.-Jmenin çarelerini dü!jtinecek ,·e 
bunlara karşı tedbir alacalitrr. 

Bugün Anupada bir So''''et Rus· 
) a - Almanya mMelesi bulunı.!uğu a· 
çığa vurulmut bir iştir, lkl taraftan 
her birinin kendi cephe!!iini kun etlen 
dlnnek l~in ~ııt.ğı, kendine menfa· 
atler teminine gayret ı)tt.iği her giin 
llfylfmlyor ve bu çahşmalal'ın, bu gay 
nıtlerln izleri de göze wpıyor. 

Havuz ve fabrikalar mütehassısı gece saat 21 de de Taksim bahç~sin-

Son eğlentiler için festival komite
si ucuz bilet tarifesi hazırlamıştır. 
Dün gece bu tarifenin tatbikı da bin
lerce İstanbullunun feetival eğlence
lerini görmesine amil olmuıtur. 

Festival heyetleri bugün ,ehrimiz
de kalacaklardır. Belediye, heyetler 
ıerefine Parkotelde bUyUk bir veda 
ziyafeti verecektir. Ziyafet, aaat 19 
da bqlayacak ve gece devam edecek
tir. 

En son iddialara göre buıtün Ruı· 
ya, Fransa ve Kllçük İtlli.fa ka1"3r Al· 
manya, Avusturya, M~aristan ve 
lt&lyadan mUtefekkll bir cephe teşek 
.kill etmekte ve Almanyftnm rehber· 
Hil altında kurulan bu cephe Küçük 
ltlllf devletıerlnl de kencU tarafına 
almak için geceli gUndtulü çalışmak• 
tadır. Romanyada, Tltilleskonun ka
bineclen ihracı Ue neticelenen hUkıi· 
met değltlkllihtln bu çahf111alan11 
bir semel'MI olduiu iddia olunuyor ve 
Alman nüfusunun daha bqka Bal· 
kan memleektlerlnde de lru'rvetlendl· 
ji ve yttkHldlfl bu iddiayı uğlaml ... 
mak için Deri sürülüyor. 

Hans Kranzen'in hazırladığı ıslahat 

raporları, İktısat Vekaletince tetkik 
edilmi§, havuz ve fabrikalar için Av 
rupaya birçok yeni makineler ısmar 
lanmıştır. 

Yeni makineler geldikten sonra 
havuz ve fabrikalarda yeni yapıla -
cak binalara yerleştirilecektir. Bu ye 
ni tesisatın montajından sonra va -
purların tamir işleri gayet seri bir 
şekilde neticelendirilebilecek ve ha -
vuz sıkıntısının önüne geçilecektir. 

Tramvay Şirketi mukavelena· 
meainde deiittirilen rı•dde 
Tramvay Şirketinin esaa mukave

lenamesinde bir madde deiiftir,ilm~
tir. 

Vekiller Heyetince tasdik ve ka -
bul olunan ,ekle göre madde şöyle 
tp.dil olunmuştur: 

1 - Şirketin şimdiki sermayesi 
bir milyon dört yüz elli bin yirmi 
yedi Türk liruıdır. Bu sermaye 
l 7 Türk lirası itibari kıymetinde 

bedeli tamamen ödenmi' 85531 hisse 
ı:ıenedinden müteşP.kkildir. Şirket 
ihtiyacına göre peyderpey yeni his
se senetleri çıkarmak suretiyle ser -
mayesini 2.257.476 Türk lirasına çı
karabilir. 

Şirket hisse senedi sermayesinin 
bir mislinden faı;la arttırılmaıııı ev -
vel emirde hükumetin muvafakati -
ne bağlı olacaktır. Yeni hisseler 
ihraç olunduğu takciirde şirket mü
essislerinin tedaviil mevkiine konu
lacak yeni hisselerin yarısını başa -
ba, satın almakta tekaddUm hak
lan olacak, ve bu iştira hakkı ,ir -
ket sermayesine evvelce vukubulan 
iştirakleri nisbetinde olacaktır. 

Hissedarlar için ayni hak, icabı 
halinde ve gene her birinin muta -
sarrıf olacağı his.cıe senetleri nisbe -
tinde yeni senetlerin diğer nısfı hak-
kında dahi vakidir . ., 

Trenin freni bozuldu 
Dün, 13.20 de Sirkeciden Florya

ya giden banliyö treni Ahırkapı (in
lerinde birdenbire durmuştur. Yol -
cular bir müddet heyecan geçirmis -
lersede yapılan muayene sonunda 
hava frenlerinin bozulduğu anlaşıl
mış ve teren 15 dakikalrk bir te -
vakkuftan sonra yoluna devam et -
miştir. Zayiat yoktur. 

BİRKAÇ 
SATIRLA 

B irer derece terfi eden muallim

lerden bir kısmına terfi :samla· 
rı verilmedifi için bu muallimler 
teıe bbüslere baılamıılardır. 

• • • 
İhracat maddelerinin taiıiıine enıel 
olmalı: ve ihracatı kontrol etmek 
için İktisat Veklteti tarafından yeni 
mürakipler almacaktır. 

• • • 
Akay idaresi Kadıköy ve Kartal ls
kelelerini tamir ettirecektir. 

• • • 
Tapu ve kadastro mektebine bu H· 

ne de talebe alınacaktır. 

de iki müsamere vermişlerdir. 

Taksim stadyomundaki eğlenceler 
de kalabalık bir halk kütlesi bulun
muş, bilhassa gece Taksim bahçeein 
deki müsamere pek parlak olmuştur. 

Talebe paso lan 

Yaz için verilen pasolar 
ne olacak? 

Şirketi Hayriye, bundan bir miid
det evvel BoğR.Zlı talebelere birer 
P-BS vermi , hatta Y,aln~·a.za mli -

hasır olmak üzere 5000 den fazla 
paşo dağıtmıştır . 

Bu pasolar, mektepler açıldığı za
man muteber olmıyaeağı için mek • 
tep talebeleri, şirket direktörlüğü -
ne müracaat ederek yetlerindeki pa-
soların mektep zamanında dahi mu
teber sayılmasını dilemişlerdir. Şir
ket, talebi tetkik etmektedir. 

Sigorta tahkikatı 

On yedi suçlunun 
sorgusu devam ediyor 
Yaşayan aigortalılan ölU göstere

rek Ünyon Sigorta kumpanyasından 

~ara çekenler },Hlt.,ın_ı:!aki tahkikat 
devam etmektedir. T{l)\kikatla al m-

cı istintak dairesi me9guldilr. Zan al
tında bulunanlar, Onnik lplikçiyln, 
Dr. A~af, Dimitri, 1zmaro, Şemsed -

din, Didar, Feyzi. Karabet, Şerif, Şev 

ket, Vuçino, Saziki, Misak Emanueli-

Bu tefebblhller, Sovyet Rusya He 
Almanya arumdaki mUba.rMe hazır 

binun günden güne vahim bir mahl• 
yet almakta olduğunu apaçık göt.ter• 
mektedlr. 

Nul'Mlberg kongresinin bu te<lblr· 

lere, ilave edeceği yeni tedbirlerin n~ 

lerden ibaret olacağını yakında göre• 

<"eifz. 
Kongrenin toplanmıunndan önce 

\'erilen malfımatm temas ettiği dlfer ı 

bir noktuı da Almanyanın, bugünkil 

hudutlan harlclnde kalan Almanı._. 

kısmı ç.,Jmslovakyada yaşıyor. Çek· 

OAlovak)·a ise Sovyet Rusyanm mtit• 

tefikidir. Buradaki Atmanlann Al• 

manyaya iadesi için çalışmak, Çeko ... 

lovakya), parçalamak, ~iki de yolı 

etmektir. 
Almanhk camiasmı büyük harpten 

nik tplikçiyan il~ Asaf, Dimitri ve İz- önceki haline getirmek ı~ın öne atıl• 
maro mevkuftur. 

dis, Aram Muratyan, Kapi, Armanak 

olmak üzere 17 kişidir. Bunlardan O:ı 

mak, So,·yet Ru"yanın Orta A \·rup• Bir vapur karaya oturdu 
Pireden Köstenceye yük almak 

için gitmekte olan Yunan bandıralı 

Marina Acia vapuru dün Çanakkale

de Bergazda Kocak mevkiinde kara 
ya oturmuştur. Viki olan istimdat U

zerine Türk gemi kurtarma şirke

tinin Çanakkalede istasyoner Alem
dar kurtarma emisi kaza yerine gi

derek kurtarma işine başlamış ve bu 

gün gemiyi kurtarmıştır. 

ile bütün tema..ttlannı kırmak ''e onUJI 

bu cepheden tamamlle ricattnl tenıld • 

Hafif yemekler - Kan11k sebze
lerle koyun hL'}lamuı, patlıean u.la
tası. meyw~ . 

Ağır yemekler - Blft4'!k, patates 
Mote, "igara böreği, kanşık kompos
to. 

etmektir. 
Kongrede bu nokta mevzuu bahso-

la<'akll'a, bunun daha en•elkl nokta)1 
tamamladıltnı semnNnek için Aebel' 
kalmaz. Muhakkak olan bir nokta, 
Naziler kollJ,t'reııinin bütün Avnıp• 
tarafmdan derin bir merakla ta.kip o• 
ıunacağıdır. 

• • 

Bugünkü Hava : Hafif bulutlu 
.. 1 ..: 

Buıı;ıin hava, hafif bulutlu olacaktır. Sı· 
caklık derecesınde yeni bir yukseliş muh· 
temel deiildir. Bunaltıcı ııcak kendini bi· 
ru daha gösterecektir. Rutubeti nisbiye, 
evvelki ıüne nazaran tekrar yıizde 10 ka· 
dar tenezzul etmiştir. Hava, bu hafta zar· 
fında ayni karakteri muhafaza edecektir. 
Riızgirın stiratini arttırm111 ve ıimal isti
kametinden esmesi ihtimal dahilindedır. 

Dünkü hava 
Dün hava, açık ıeçmiı, derecei hararet 

ayni haddi muhafaza etmiıtir Gölcede sı. 

caklık en çok 31, en az 20,5, ııineıte azami 
S9,S derece, rtitubeti nisbiye, evvelki ıüne 
nazaran yüzde 11 noksanla yiızde 40 olarak 
kaydedilmiıtir. Tazyiki neaimi 75!1 milimet 
rede ıorülmuı, rüzıir ıimıli ıarkiden H· 

niyede 9 metro ıiıratle eamiıtir. 

Geçen ıene bugün 
Geçen sene buıün hava açık ıeçmiı, ha

raret, cölcede en çok 26,8, en aı 20, ıüneş 
te azami 56,4 derece olarak kaydedilmiı· 

tir. Rütubeti niııblye yü1de 63 dereceye 
yükselmiı, rüzıar deiişik istikametlerden 
saniyede vasati S,5 metro süratle esmiıtir. 
Tazyiki nesimi 756 milimetro olarak tesbit 

mek ve normal fiatı korumak mak11dile 
Türkiye ziraat ve it bankalarımız vücude 
ıetirdiil teıekkıilr hükumetin daimi kon
trolu altmda yakında çatı1mıya baılıyacık 
tır. 

2 - İnhisarlar idaresinin İzmir piyasa· 
ımdan üzüm 11tm almıya baılaması, piya. 
sada çok iyi bir tesir yapmıı ve fiatler der 
hal yukselmiştir. 

3 - Danololo vapuru, dün akıam, harp 
levazımı ve 300 otomobil yukile Eritreye 
hareket etmiıtir. Biraz ıonrı Olimpiya va 
puru da malzeme ve un yüklü olarak ayni 
yere doiru yola çıltmııtır. Vapurun hare· 
keti sırasında anbarlarda otuz kadar deli· 
kınlı ıörülmüı, bunlarm ıizlice Habeıistı 

'ii ~~ .u 

: : :ı:: 
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9 uncu ay Gün: 251 Hızır: ıjf 
1355 HIORI 1352 RUMi 

na ıitmek iltedikleri anlaıılarık çıkarıl - Oemaziyelô.hır Ağustoa 
mııtır. • !O f 5 
4 - 1nıiltrede yeni bir ölüm ıııiı bulan Guneı: S,33 _ Öile: 12,1"2 - ikindi: ıs:: 

mucit, keıfini hükumete blldirmiıtir. Bu Akıam: !8ı33 _ Yıtıı: 20,09 - lmsak:5• 
ıııim düıman ıehirleri üzerinde ah<1liyi öl KUŞADASININ KURTULUŞU ~ 
dürecek şekilde hava ,artları vücuda getir- ~ 

mekte olduiu haber veriliyor. larmı anlamıılardır. Sollar, bir askeri •~: 
5 - Fran111 Ak<1demlıi 5 teıriniaani kuten bahsediyorlar. lç Bakın, 1934 t t 

1885 te yani elli sene evvel baıladıiı lüıati rinievvelindcki ihtilalin yıldönümü ~k1'_, 
bitirmiıtir. Bu eser, Znomatik kelimeaile tıiı için bir karıaıalık kopmasmm ı;rıil 

1
, 

bitmekedir. ıeçmek maksadile esaslı tedbirler alın•~ 
edilmiştir. 15 - İspanya polisi, ciddi tedbirler almıt 7 - Almanyada altmcı kolordunun 1 

!1lo tır. Sai cenah men!upları, ıolların bazı ha nevralan, Hitlerin önünde vaoılan bir •' 
' - Üzüm fiatleriıtin iıtikrarını temin et ceketlerde bulunmıf üzer~ hazırlık nptık çit re!mile bitmıtir. 

hu 
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Dost 
milli • 

Bugün ispanya isyanının 
tamam elli ikinci günüdür 

Yugoslavyanın 
bayramında ... 

Belgratta dün muhteşem ve çok 
alkışlanan bir geçit resıni yapıldı 

ispanya 
Ben size bir şey söyliyeyim ml, kar 

deşini öldüren kurşuna fikir adını 
verdikleri zaman, bana bir tiksinti 
geliyor. 

Gerçi, işin içyüzünü bilmiyoruz a
ma, İspanyada dökülmekte olan in -
san kam, gfıya bir fikir ihtUifmı» 
yaralanndan alanaktadır. Çarpışmalar şiddetle 

devam ediyor 
12 bin nüfuslu İrun ş~hrinde 
işgal günü bir tek kişi kalmışh 

İspanyada dahili harbin başladığı günden bugüne 
kadar tamam 5 2 gün ~eçti. Bu müddet zarfında İs
panyol faşistleri ile sosyalistleri biribirini imha ederce
sine boğuştular ve yüz bine yakın kurban verdiler. Ge
çen hafta zarfında muharebe şiddetlenmiş, asiler trun 
şehri üzerine yüklenmiş, top, tayyare, tank ateşlerile 1 

şehri bir kül yığını haline getirmiş, şehrin erkek, kadın 
sekenesi Fransa hududuna sığınmış, hükumete mensup 
müdafiler evvelki gün sabaha kadar şehri müdafaa et
tikten sonra çekilmeye mecbur olmuşlardır. 

1run tınUharebesl yabancı mUfa - nblar bekleniyor. 
"ittMin ıözU önUnde vuku bulduğu 5 - Asiler Madridl 30 ile 80 mil 
İçin muharebeye dair bir hayli ma- genftllğlnde olan bir yarmı daire lçi
lumat ahnabilm~ ve iki tarafın bir- ne alJmt)ardır. 
birine nasal acemıyarak saldırdığı 6 _ Toledo De OvlecJoda hüldimet 
~latılmıftır. kuvvetleri çok alır basıyorlar. 

lspanyarun dtfer sahalarft"ldaki 
ltıuharebeler de belki de ayni de,.. 12 bin niilawı itarrı bir tek kİfİ 
cede 4c:anlı ve ayni derecede fecidir. Londra 6 (Radyo) - Bir yığın 

Fakat iki tarafın da verdiği ra- külden ibaret kalan §ehrin yangın -
..Porlar sansürden ıeçme oldufu ve dan kurtulan evleri de yıhımıştır. 
het" ioki taraf da zaferler iddia ettiii Şehirde kırılmayan, sölrlUmeyen bir 
İçin hakikat anlqılamamaktadır • şey kalmamıştır. İrun ve havalisin -
ravaauıı eden noktalar nmılardır: den Fransaya kaçanların sayısı 8300 
l - HWdimet.ln Mayork adlMUDl i§ il geçmiştir. Asiler §imdi de Sen Se

hl için göaderdlğl kuvvet muvaffak bastiyene şiddetle hücum ediyorlar. 
Olama.nuş, geri dönmtiftör. Burasının da İrun'un akıbetine uğra-

2 - Biikfimet tayyareleri Werln yacağı anlaşılıyor. 1nın 12,000 nüfus 
'-erked olan Burgos lfJhrinl bomb&r ıu bir şehirdi. Şehirde işgal sırasında 
dıman etmiştir. ancak bir tek doktor bulunmuştı:ır. 

8 - Madrit te Wlerln tayyareleri 
'-n.fmclan birkaç defa bombardnnan 
\dmdl, fakat bu "'°""'8nbman1ann 
~ 1rihrillM<·hdd •• -·hs + 
>oktur. 
4 - Madridin cenaba garhlebıcle o

"8 :Estnmadar eephfl8inde mtthim 

Selinik sergisi 
açıldı 

Suriye birliği yeni 
muahede ile 

tahakkuk edecek 

Hükiimet kuvvetleri galebeye 
~ladı 

Ma• Hı, e"' (!Wdyo • Tmit'- Hİl' • 
biye Nezareti tebliğ ediyor: CUmhu
riyetçilerin harekatı yüksek kuman
da tarafından tayin olunan hedefe 

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

Dışarda 

lnclterenin Filiıtine cöndermiye 
Jı:arar verdiii on bin kitiliki yeni 
kuvvet ba ay içinde yola çıkanla

caltttr. 

• 
Macaristan ordaıu tı.ı kumandanlı
ima General Sonyi tayin olunacik 

• 
Ywıaniıtanda arazi üı:erine yapılan 

ikrularda faizler bir miktar indiril 
mittir. 

Ruıyada tetkik cezintiıinde bulunan 
muallimlerimiz eerefine Moıkova 
büyiilı: elçimiz tarafmdan bir kabul 
resmi tertip edilmiıtir. 

* Berlindm celen bir haberdeı yaban· 
cı memlelı:etlerdelı:i Almanlar Cemi
yeti reiıinin tevkif edildiii ıayialan 
tekzip olunuyor. 

4' 

lqitteredeki maden ameleleri crm 
ıimdilik tehir edilmiıtir. 

Sekiz kiti yanarak öldü 
Pittsburg, 6 (A.A.) - Dokuz kişi

yi götürmekte olan Uç motörlU bir 
tayyare hareketinden birkaç dakika 
sonra bir hendeğe düşerek pa.rçalan
DUfUr. Tayyare, ateş almıf, sekiz ki
li kömür haline gelerek ölmüştür. 

ispanyadaki kanl• çar~n•n 
müselldh bir sem~olü 

doğru ilerliyor. Düşmanlar her cep
hede mağlQp edilmektedir. Düşman -
lar Siyera Leonda. kaçmışlar, Faslı -
tarla lejyonlar· 200 den fazla zayiat 
vermişlerdir. HUkftmet kuvvetleri 
V eska. civarında birkaç kasaba iş -
gal etti. Şimal ve §imali şarkide a.. 
silerin vaziyeti gittikçe fenalaşmak
tadır. Ovide hükumet kuvvetleri ta
rafından bombardıman ediliyor. 

Fu Sultanı 
Paris, 6 (Hususi) - Fas Sultanı 

bugün bir beyanname neşrederek te

baasından bir kısmırun İspanya htı

_)(umetini devirmeye çall§anlarla be -
raber olmalarına teessüf etmiş v e 
Fransa hükumetinin hukuku hüküm
ranisini masuniyet alıtma alacağına 

emin olduğunu ili ve etmiştir. 

Yurt haini 
Ras Güksa! 

Eski nişanlarının hep
sini Mussoliniye verdi 

Roma, 6 (A.A.) -Güksa dün Mus 
solini tarafından kabul edilmiştir. 

Güksa, vaktile Negüsün kendisine 
verdiği bütün nipnlan ve bu arada 
aslan yeleli gala.mantosunu, Musso
liniye tevdi etmiştir. 

(Ras GUksa, Habeş - İtalya harbi
nin başlangıcında yurduna ihanet e
derek İtalyaya geçen Habeş kuman
danı idi.) 

Habeşistan da 
İtalya istila faaliyetini 

tamamlıyor 
Roma, 6 (A.A.) - Adisababadan 

buraya gelen bir habere göre, he -
nüz işgal edilmiyen arazinin temiz
lenmesi için sistemli bir harekete 
başlanmıştır. Bu maksatla, başla
rında Ras - Hailu ve birçok İtalyan 
zabiti bulunan Eritreli ve Habeşis
tanlı askerlerden mürekkep motör
ıu iki kol bu sabah Adisababadan 
hareket etmiştir. 

I ürk Matbuat heyeti de 
hazır bulundu 

Belgrat, 6 (Başmuharririmiz -
den) - Dost Yugoslavyanın Majes
te Kralı İkinci Piyerin doğuşunun 

yıl dönümü münasebetile bugün bu -
rada. yapılan büyük milli geçit res
minde hazır bulunduk. Kral Naibi 
Prens Pol, kıtaatı teftiş ettikten son 
ra at üstünde tribünlerin önüne ge
lerek askeri selamladı. İlk defa ola
rak motörir.e kuvvetler geçit resmi
ne iştirak ediyorlardı. Kıt'alar, her
kesi hayran bırakacak bir intizamla 
geçtiler, çok alkışlandılar. Çok ka -
labahk olan halkın hanedan ve ordu
ya bağlılığı, bu suretle bir defa daha 
teyit edilmif oluyordu. 

Geçit resmini, 91 tayyarenin harp 
filosu halinde UÇUfU takip etti. 

Türk gazetecilerinin Belgrat 
tetkikleri 

Belgrat, 6 (Ba§muharririmiz-
den) - Bugün milli mür.eyi ziyaret 
ettikten sonra saraya giderek defte
ri imzaladık. 

Türk gar.etecileri şeref'ıne Aero 
Klüpte bir çay ziyafeti verildi. Bu zi
yafette Yugoslavya devlet ricali, 
Belgrat rüesası ve bütün matbuat 
erkim hazır bulundular. 

Bütün gazeteler, Türk heyetinin 
Yugoslavyayı ziyareti münasebetile, 
bunu Türk - Yugoslav dostluğunun 
bir tezahürü sa.yarak alkı§lamakta
dırlar. Heyet Yugoslavyanın her ta
rafından gezdirilecektir. Her yerde 
samimi ve dostane bir istikbal töreni 
yapılmaktadır. Seyahatimiz, ayın 

yirmisine kadar sürecektir. Bu ka
dar candan resmi kabulden dolayı 

Sulh kongresi 
garip bir perde 

ile kapandı 
Bir İngiliz kadını sulh 

için dünyanın en iyi 
çaresini bulmuş! 

Brüksel, 6 (A.A.) - Dünya sulh 
kongresi. dün bütün milletleri, sul
hün müdafaasına davet eden bir 
beyanname ka.bul ettikten sonra 
mesaisine hitam vermiştir. Mis Ve
ra Vimeent isminde bir lngıliz ka
dını kendisinin dünya anneleri bir
liği murahhası olduğunu söyleyerek 
ve kendisinin icat etmiş olduğu bir 
''Enternasyonal bayrağı" sallıya

rak birdenbire salonun içine girmesi 
gibi tuhaf bir hi.dise olmuştur. 

İngiliz kadını, dünyanın en iyi 
düşüncesini bulmuş olduğunu söy
lemiş ise de odacıla kendisini yaka
ladıkları gibi kapı dışarı atmışlar -
dır • 

Fransa on milyar 
harcıyacak 

Bu para milli müdafaya 
tahsis ediliyor 

Paris, 6 (A.A.) - Maten gazetesi
ne göre Milli Müdafaa Nazırı Dalad
ye dünkü kabine meclisinde milli mü 
dafaa için dört senede sarfedilmek 
ilıJere on milyar tahsis edilmesini tek 
lif etmiştir. 

Harp sonu politika li.boratu\'1l"-' 
hırsızlığı, eşkıyalığı, vahşeti \'e yır .. 
tıcıbğı siyasi akide şekline sokalıdan 
beri insanlar, gayri insani her hare
keti bir fikir inkılibt ile tefsir etme
ğe alıştılar. Onun içindir ki, İspanya
da: "İki fikir çarpışıyor." diyorlar. 
Bana sorarsanız, İspanyayı mitolo
jide furle inf ernale denilen bir zeba
ni sarmıştır. 

Kıal 11.iı i Piycr 

çok mütehassis bulunuyoruz. 

Dün tehrimizde de merasim ve 
kutlama yapıldı 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın 

Majeste Kralı ikinci Piyerin 3 üncü 
doğum yıl dönümü münasebetile dün 
§ehrimizde bir merasını yapılmıştır. 

Kral Piyer, Yugoslav milletinin 
kendisine büyük bir emel ve limitle 
bağlandığı bir devlet reisidir. Çok 
ciddi bir tahsil görmektedir. Bu me
sut gün bütün Yugoslavyada. büyük 
tezahüratla kutlulanmıştır. 

Şehrimizdeki Yugoslav kolonisi 
Yugoslav klübünde toplanmışlardır. 
Bu toplantıda. Piyerin hayat ve ha -
tıraları anılmıştır. Toplantıyı bir ba
lo takip etmiştir. 

Balıkesirin 
kurtuluşu 

Balıkesir, 6 (A.A.) - Balıkesir 

bugün kurtuluşunun on dördüncü yıl 
dönümünü içten tezahüratla kutlula
mıştrr.Merasimin yapılacağı Cümhuri 
yet alanında çok erkenden toplanmış 
olan bütün şehir ve bunlara katılan 
civar halkı, kurtuluş gününün temsi
li tezahüratını çoşkun minnet sevgisi 
ile karşılamıştır. Bu büyük manasını 
bir defa daha canlandıran ve bu gü
nü yaşamak imkanını veren en büyü
ğümüze karşı olan bağlılıkları ifade 
eyleyen nutuk.lan askeri krtaatın 

mekteplilerin, spor ve esnaf teşekkül 
terinin yaptık.lan büyük geçit resmi 
takip eylemiştir. 

Fransa Lehistana 
500 milyon frank 

borç veriyor 
Paris, 6 (A.A.) - Delbos, İngiliz, 

Çekoslovakya ve Romanya elçilerile 
görüşmüt ve elçileri General Rydz -
Smigly'nin ziyareti mUnasebetile ya
pılan Franm: - Leh müzakerelerin -
den haberdar etmiştir. Bu müzakere 
ler, milli müdafaasını takviye için 

Lehistana yapılacak mali yardım hak 
kında bir prensip anlaşmasına mün
cer olmuştur. Fransa, Lehistana 

silahlanması için 500 milyon frank 
borç verecektir. 

Öyle sa.nmştır ki, kardeş kardeşi
ni, baba ÇıOCUğuııo, kadın aııasmı kt"S 
meğe doyamıyor, diri diri yakıyor ve 
bu yangınlann çığlıklannda musiki 
tadı arayor. Bu ihtirasın, bu adı bo
lunamayaıı yutıcılığm fikir neresin
de? •• 

İspanya, tarihin üstüste atarak 
~,ğdığt lperler, Seltler, Finlkelller, 
Yunanlılar, Kartacalılar, Romaldar, 
Vandallar, Vlslkotlar ve Araplardan 
yoğurulmuş bir hamurdu. Birls~ 
- kim olduğunu araştmnayalon - bu 
hamura bir tutam zehir attı ve İs
panyol hamunı çürüdü. Bütün bu 
saydığım ka~imlerln kötü, hunhar, 
haris tarafları uyandı, biriblrlerinl 
yemeğe başladılar. 

Şimdi İspanyada gördüğümüz maıı 

zara, işte budur. 
İspanyol iç muharebelerinin en ga. 

rlp safhalanndan biri de bu işe tabur 
tabur, Faslı Arabm da iştirak etme
sidir. Acaba, Endülüs lnkırazmda 
Araplara ~ı yapılan hunharlığm 
rftındl İspanyollar hesabını mı veri • 
yorlar! 

Dün İspanya, zevkin, n~ln, şak 
raklığm, renk ve aşkın ~ladığı yer 
dl. Şimdi orada su yerine kan akıyor, 
neşe yerine yis, renk yerine zuJmet 
ve a.~k yerine hD'S yaşıyor. · 

Kastanyet çarpmaya alışmış kadın 
elleri~ çekiyorlar. Orada ö .. 
lüm. çku kadar ~efJIDlttlr. ... 
pyanlar, ökltlrmedlk~, ölmeğe mali 
ldimdurlar. 

Memleket baştanbaşa at~ içinde
dir. Kapdannda binlerc.e can yatan, 
hanümanlar sönen, fakat içerileri bi
rer kül ve toprak yığmmdan başka 

birşey olmayan ~birlerin isimleri a
lınıp veriliyor. 

Soranın size, bunun neresi fikir 
hareketidir ve bu ne biçim medeni 
lhtili.Jdir ! . 

İspanya krtalinl gördükten sonra 
7-ooloji kitabını yazan ilimler, bil .. 
mem ki, bili, aslana, kaplana, ve 
sırtlana vahşi hayvandır diye iftira 
da bulunabilecekler mi! 

B. FELElc 

Hayvan sergisi 
Eylülün on beşinde 
merasimle açılacak 

Vilayet baytar müdürlüğünün her 
sene Edirneka.pıdaki temizlik ahırla • 
rında açılan hayvan sergisi bu aene 
15 Eylfilde açılacaktır. 

Sergi, Uç gün sürecektir. Boğa, tay, 
kısrak ve inekler te§hir edilecektir~ 
Birinci, ikinci ve llçUncillere müki.fat 
verilecektir. Bu sene dağıtılacak mü
kafat 1500 liradır. Resmi küşadı Va 
li Muhiddin Üstündağ yapacaktır. 

Ticaret odasındaki toplanb 
Evvelki gün Ticaret Odasında bir 

l>aris, 6 (Havas) -Fransa - Surl

~ llltlzakereleri sonunda bir mu&he
~ ınetni '°tesbit edilmi§ıtir. 9 Eylfilde 

~enim7.&e<ilecektir. Bumu&he- r-iiıiıııiiıiiii;;,,._. ______________ -r-----------------------r: ... ~~~----~~~~---,~~~~--------------~~ 
~ile bUtttn meeeleler halledilmekte 

toplantı yapılmIŞ, bu toplantıda. 100 
e yakın mütehassıs işçi bulunmuştur. 
lçtimaa iş dairesi reisi de gelmiş, par 
tinin tüzüğünde işçi için mevzu mad· 
delere temas ederek 17 Haziran 937 
de meriyet mevkiine girecek olan ye
ni iş kanunu hakkında. izahat vermiş· 
•ir. 

· Suriyenin yeni etatüstlnde, Fran 
~ llla.ndasmm kalkmam için icap e

~ nıuhtellf icraatın tedricen ifası -
,t ~lllatuf olarak Uç senelik bir devrt ,. 

,._ edilmektedir. Bu müddet zar 
~~~a, LUbnan ve CebelidUruz arazi
~ de blrle,meei suretiyle Suriye -
~birliği tahakkuk ettirilecektir. 
~1llleız asker mevcudu azaltılacak 
ı.._: Surtyede yerleemiş olan Fransız 
~ 11'.ra.nm.z millkleri için yeni bir til ı 

ı ~ ~e idare te§kili.tı derpiş edilmekte 

Çocuk 
terbiyesine 

dikkat 
edelim 

Çocuklanmm sokaktan kurtar 
mak lstedljtmlz halde hlli yol
larda, caddelerde tramvaylarda 
asılan gocuklar görülüyor. 

llelediye, bu maksatla şimdiye ka 
dar birçok ÇıOCUk bahçeleri, oyan 
yerleri kurda. Tatil olmuma rağ. 
men gruplarm ba§larma mualHm
lf'r koydu. 

>evletin bizim l~in yükleıuı 
~ vazifelerde onu yalnız bı 
'8lmıamabyı2. Blli.kis omı 

ardnncı olmalıyız. Bu da ı• 
· - • .,.,. itfi-n hir ,."'.,·~ 

.... ------------------------'-------------------------...1~--...1..-------------~----=~· 

Bu arada birçok işçiler de fikirleri
i söylemişler, bilhassa gündeliğin me 
ı.i saatine göre değiştirilmesi lüzu • 
·mdan bahsetmi§}erdir. 

Poata ücretleri ucuzladı 
Posta ücretlerini ucuzlatan yeni 
rife bugünden itibaren tatbik 
lilmeğe başlanıldı. Bundan senra 

... bir dahili mektup için 3 kuruş, 
ı:ırtpostallar için 3 kuruş, beş gra-
a kadar matbualar ve halledilmiş 
ilmeceler için 30 para,. havaleler 

3 liraya kadar 3 kunış ve daha 
•karısı için her bir lirada 20 para 

..ıoı:ıt.a ücreti alınacaktır. 
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.Acııla~ikntler 1 

No. 38 l'azan : Ziya Şakir 

Şeyh Ubeydullah, Hicazda sakin 
bir hayat geçirmeğe başlamıştı 

Artık i sili.hına ve adamlarma JÜ- dülhamit te bu adama orada olduk. 

[S•Ol ı k -ı 
o~~--1 

Semerkant'le Buhara'ya 
değer mi? 

Vaktile Şark aleminde pek ziyade 
hoşa gidermiş ki büyük gair Hafız: 

"Eğer an Ttirki ~irazi b«ff';St dared 
dili mara, 

d · h t · t · ti Behali HindH,\'e"' hah em Semerkan-\•enen .. \'e o yalçın kayalnr arasın a ça dP.bdebcli bır aya temın e mış . 'H 

kendisini dünyanın en kudretli bir Aradan bir müddet geçtikten son
ordusuna malik zanneden Şeyh Ubey ra Ubeydullahın vefat etmesi üzerine 
dullah, elindeki bu kuvvetle mühimce babuının mevkiine, oğlu Abdülkadir 
bir servet kazanmanın yolunu düşü- geçmi§ti. Ve me,rutiyetin ilanına ka
nüp dururken: birdenbire aklma par- dar orı1.da vakit geçirmişti. 
lak bir fikir gelmişti; - Hududu Meınıtiyetin ilanından sonra. o da 
geçmek .. İran toprağmn girmek .. Ö· -emsali miıillü- 1ıtanbula avdet 
nüne gelen köy ve kasabayı (talan) etmiı; -yine bir çok emsali misil
etınek... Hi- ı fedakiranı milletten, ve mağ-

(Talan) .... Bütün iptidai insanlar durini aiyasiyeden) oluvermişti. 
Uzerinde füsunkar bir tesir uyandı· Bu esnada lstanbulda -ulen Türk 
ran bu kelime, Şeyn Ubcydullahın ve lstıı.nbullu olduğu halde, kendisi
huzurunda da dayanılma.z bir cu;ibe ne zorla Kürt ıüsü veren- (Avnul
husule getirivermişti. Nitekim, bu lahülkhımil ~minde bir adamın te
fikrini (Allahm büyük bir ilham•) o- şebbilıU ile hemen hemen mühim bir 
Jarak (silahşor müritleri} nP. naklet- kısmı Kürt (siyasi mağdurı ların
tiği zaman onlar da hu kelimenin dan mürekkep olmak üzere (fedaka
ııehhar cazibesine kapı!ı\"crmişler; ranı millet) namile bir cemiyet teş
böylc Rabbani bir irşat ıle kendileri- kil edilmitti. 
ni servet ve refaha erişt\:-~,.e~ olan Hicazdan avdetinde, babuından 
§eyhin ayaklarını buseiere garket- miras kalan (Şeyh) Jik Unvanını, 
mi§ler: (Seyyit) liğe tahvil ederek 1stanbula 

- Emrine, hazır ve nazırız. 1 (Şeyh Ubeydullah Efendi Zade, Sey-
Diye, söz vermişlerdi. vit Abdülkadir Efendi olmak ÜT.ere 
Şeyh Ubeydullah; l 29 senesinde, ~elen bu sabık şeyh ve Oihik sey-

başma topladığı müritlerle birdenbi- yit),. Avnullahülkiızımı ile uyuşa • 
re Iran hududunu geçmiş: ( Rumye) madığı için bu riyasetten istifa et· 
den (Tebriz) e kadar olan sahadaki miş; Avnullahülkizıminin makasi • 
lran köylerini yağıpa ve (talin) a di hainane ve melünane taşıdığtnıı 

l;irişmişti. İttihatçılara haber vermigti ... Onun 
lran hükümeti 0 tarihte tamamile bu hizmetine mükif aten de, uhdesine 

aciz içinde idi. Bu yağmcı.cılan, mem- <Ayan i.zalığı) verilmi1'ti. 
Jeketinden tart ve def edecek vaziyet- Filhakika; elinden hiç bir iş gel
te değildi. Onun için Rusya hükiıme- miyen bu adam için, ayan azalığı bi
tine müracaat etmişti. Kendisini ( 1- çilmiş bir kaftandı. Fakat, birden bi
ranın hamisi) addeden Rusya hükiı- re bu derece yüksek bir mevkie <;ıkar 
meti de, hemen BabıaJiye -ültima- çıkmaT., bütün Kürtler arasında, bir 
iom mahiyetinde- bir nota \·enniş; kuyruklu yıldız gibi haşmetle parla
(yağmacıların, derhal geri çekilmele- mı§tı ... İşte; Seyyit Abdülkadir, o 
:rini. 'iddetle tedip edilmelerini.. yağ- günden itibaren şöhret kazanmış; 
ma edilen malların da tamamile geri Kürtler arasında da nüfuzu. ehemmi-
verilmelerini) istemişti. yeti ve itibarı birdenbire artmı§tı ... 

Babıali tarafından ,hemen Şeyh U- (Ayan azayı kiramından, Seyyit 
beydullaha haber gönderilmi§ti. Yağ Abdülkadir Efendi HazreUeri), artık 
macı Şeyh, evveli. bu emre itaat et- Kürtlere taallük eden her i~ karış

mek istemernifti. Fakat, Şeyhin ele mıya; 1 devlethaneleri), babasının 

geçirilerek cebren itaate getirilmesi tekkesinden fazla işlemei'e başlamış
icin binbaşı Ali Rıza Bey kumanda- tı ... Konağının seli.mık ciheti. yolcu
sında bir nizamiye taburu gönderilir su bol olan işlek bir han gibi gelen, 
gönderilmez; Şemdinan tekkesi tcY· gidenlerle dolup bO§ahyqr; hükumet 
hi derhal yola gelmi3, sabun köpüğü çe görülecek itleri olanlann getirdik
gibi kuvveti kesilivermişti. leri hediyeler ve behiyelcri koyacak 

Abdülhamit, bu çapulcu şeyhi ar- yer bulunmuyordu. 
tık orada bırakmaktan çekinmiş, tek Seyyit Abdülkadir, artık Kürtlerin 
rar bir vak'a çıkarmaması için latan- kapı çuhadan olmu,tu. Müteaddit a
bula getirterek bir ev vermif burada damlannı devlet dairelerinde kapı 
ikamete memur etmişti... Fakat; kapı geFiiiriyor; yiizlerne ki§inin 
Şeyh U"oeydullaha bu sakin ve temiz -haklı, haksız- İ§lerini takip etti-

dii Buhara ... 

Demiş. 

<Buradaki Bchali eskiden bizim 
noktalı ha ile yazıldığından onu bo
ğazdan söylemeği elbette unutmaz
sınız. ı:3imdi Far~ dilile me§gul olan
lar da az olduğundan, manasını da 
hatırlatayım: ( Şiraıdaki o Türk be
nim hatırımı ho~ ederse onun Hintli 
gibi benine ben Semerkantla Buha· 
rayı bağı§larım.) 

Daha o kadar eı;ki devre çıkma

dan, yüz boyamanın §imdiki kadar 
rağbet bulmadığı yakın r.amanlarda 
da bayanların yüzlerindeki bonler 
haylice gözlere çarpar ... HP.le bir gü
zel yüz iistelik püskürme benli de o
hırsa narkılara ~rerdi. 

Bizim ben dediğimiz o küçük. bi.i
yük lekelere !renkler de "güzellik hl.
neleri,. derlerse de onlar benlr.rın 
kadrini hiçbir vakit anlarnamıflar vt 
herhalde hiç bir vakit Hafız'ın yaptı· 
ğı kadar yükseltmemiıılerdir. 

Ondan dolayı olacak ki frenklerden 
gelen maki,·aj usulile be~a~r benelr 

1 de artık hiç görünmez gıbı oldular. 
Görünebilecek o~anlar boya ve pudra 
altında, görünemiyecek olanlar da 
roplann altında gizli kalıyorlar. 

Halbuki dünyada bensiz. kadın ve 
erkek. bir kimse bulmak pek güçtür. 
Herkesin açık veya kapalı bir tara
fında bir ben bulunur. Ondan dolayı, 
gördüğümü7. boyaların ve pudraların 
altında, göremediğimiz, nice benler 
bulunsa gerektir. 

Hekimler bunları -annesi gebey
ken bir yerden yemiş çalmış ta on
dan çıkmış denilen- büyücek leke
lerle ve deri üzerinde çıkan daha ba§ 
ka lekelerle karıştırarak hepsine 
birden latince naevus adını verirler. 

Benlerin çoğu mercimek büyüklü
ğünde ve Uuri dUz olur. Fakat bazı
eı da.ha büyük olduğµ gibi, kimiısinin 
üzerinde kıllar da çıkar. O vakit, yüz 
ne kadar güT.el olsa. doğrusu, ona bir 
çirkinlik verir, seksapeli büsbütün 
kaçınr. 

Yalnız, pek nadir görülen bir tür
lüsü vardır ki, ötekilerin hepsi az çok 
esmer oldukları halde, bu türlüsü ko 
yu mavi olur ve en çok defa pek be
yaz bir deri üzerinde çıktığı için yü
ze gerçekten bir güzellik verir, bu 
türlüsünün üzerinde kıllar da çık-

-· b" ma~ 
hayat çok güç gelmi§; bildigı gi ı oy- riyordu. Benlerin pek sertleri olduğu gibi, 
namak için günün birinde tekrar İ§; bununla kalsa, bir ıey değildi.. 

az yumuşaklan, çok yumuşakları da 
memleketine firar eylemi§ti... O za. Seyyit Abdülkadir, ayni za.mandıı. vardır. Yumuıaklığm çoğalması hiç 
man Abdu··ıhamı"t, fena halde öfkelen· Kürtlerle mukün olan yerlerde de "d k b" d -·ıd· .. kU 

hO§a gı ece ır 3ey egı ır, çun 
ml·c·, bu adamın derhal tutularak Hi- el altından hadiseler çıkarttırıyor.. . .

1 1 
b t"" 

1 
.. 
1 ı» deri kansenne çevrı en er u ur u e-

caza eUrülmesine emir vermişti. Hükumeti mütkUI mevkilere ıürlik- ridir. 
Şeyh Ubeydullah; Hicaza sürgün Jüyor •. Adeta, aciz haline getiriyor .• 

giderken, ikinci oğlu olan Abdülka- Sonra, ya kıea bir telgrafla ve yahut 
dir de yanında idi. Artık hükümctle tarafmdan gönderdiği bir selamla o 
mücadele için kendinde kuvvet ve hadiseyi bir anda durduruveriyor; 
cür'et bulam.ıyan Ubeydullah Hicaz- bu suretle hükümete (Kürtler üze -
da sükunet içinde bir hayat geçir- rindeki nüfuz ve kudretini göttteri· 
miş; ikide bir Abdülhamide çektiği yor ve kendisine de bol bol menfaat 
telgraflarla sadakat ve ubudiyetini temin eyliyordu. 
teyıt eylemi3ti. Buna mukabil, Ab- [Arkası var l 

Gece Yarısı 
No. 84 

- Bu gece, ziyafet mi var? 
- Genç kadın, onu dinlemiyordu: 
- Kasaba uğra .. Kebaplık, pirzo-

lalık yaptırt ... Bahkpazarına kadar 
da sarkabilirsen, tue balık al.. 

Şaşkın şaşkın bakan madam Za • 
tuyi kolundan çekiyor, kapıya doğru 
sürük itiyordu: 

- Haydi, durma ... Çabuk ... 
Madam Zaruylı kapıdan çıkarken 

kendi kendine söyleniyordu: 
- Bütün çektiği, çekaceği gönül

dendir ... Ne diyeyim, Allah acısın! 
- lclil hanım, lütfen bana anla· 

tır mısınız? 

- Neyi, Celil bey? 
Celil Mahir, ayakta kollarını ka • 

tru~turmu!!J, gözlerini kı111.nk bakı • 
yordu; genç kadının dudak bükerek 
11onı§Undaki uıl manayı birden kav
rıyamamı§tı, birden durakladı. Şa • 
ıırmıştı: gerlliyecek miydi? 

Fakat sahahtanberi "Falsosuz oy
Mdığı L· "• ' "'ipek beğenmişti ; 

Jlahrnut YEB.ARI 

bu rolü, menfaati için olduğu kadar, 
ze,·ki için de oynamak istiyordu. Ce
lil Mahirin, ahlaki! karakteri gibi, 
pratik faziletlerinden biri de, kusur
larını, değerlerini, kendi kendine iti
raf etmelliydi. O, hayatta oynadığı 

rollerde, sahnede oynadıklarındıtn 

daha çok muvaffak oluyordu, çünkü 
bu rollerde daha tabii <'ynuyordu. 

lclal, tekrar sordu: 
- Size, lfıtfen neyi anlatayım Celil 

bey? 
Celil Mahir, daha .l'layla soruşun

dan ku§kulanmıttı; kafasının içinde 
bir §im"k çakml§tı. idil, onu, sor
guya çekiyor, he.ap mı soracaktı? 
Bu aabah. apartınıana gelen kimdi? 
Konutulan "iı" neydi? Ne olabilir
di? lcliJ, fai&li Hnetlerden sıkılmı§, 
Galatadaki dükkinlardan birini aat
maya karar vermitti. Hıtti bir gün, 
lakırdısı arasında: "Uç <lilkkinı sa -
tıp küçük, modern bir apartıman al
mak fikrinde olduğunu söylemi§ti. 

Hangi kıvamda olursa olsun benle
ri yok etmek için ağızdan kullanıla
bilecek bir ilaç bilinmer.. Onları mut
laka kaybettirmek ıstiyenler yaktı

rır, yahut dondururlar veya elektrik· 
le erittirirler. Bunlar yetişmezse a
meliyat yaptırarak çıkarttrrlar. 

LOKMAN HEKh l 

Iclal, bunları düıünüyor, ve bir ~ür
priz mi hazırlıyordu? 

Bunlar, Celil Mahirin aklına ilk 
gelen ve iyi ihtimallerdi. Kötü ihti
malleri dü§ünmeye korkuyordu. Ti
yatroda ve etrafta, Celil Mahirın ta
liini çckemiyenler, onu kıskananlar 
çoktu. Galayı hazırlamak için, Celil 
Mahirin lclalden nekadar para çek· 
tiğini, hemen hemen kimse bilmiyor
du. Genç kadının huyunu da öğren -
mi3ti; o, söylemek, açılmak şöyle 

dursun, lafı işitilince utanıdı. Fakat 
Celil Mahirin, son günlerde para har 
cayışını herkes görüyordu. Gala iç•n 

aarfedilen para, - yekun nekadar 

kabartılsa - gene ortada idi. lehli 
bilmiyordu; fakat o itlerin ya bancııı 
olmıyan bir göz, dilJkatli bir bakıela, 

anlardı. Acaba, l eli.le bunu anlatmıe· 

lar, genç kadının kulağını bükmüı -
ler miydi? Bu ihtimaller nkhna gel
dikçe Celil Mahirin rengi deği§iyor -
du. lclile, bunu eöyliyen, tiyatronun 
i<ıinden dııından, her halde tiyatro i· 
le, sahneyle çok ııkı, ~ok yakın bir ba 
~ olan biriıiydi ! Bu adam, kiır:di? 
Kim olabilirdi? 

Bunları söyllyen, lclıtli diiıündü • 

Faydalı adresler ve 
telef on numaraları 

itfaiye telefonlan 

lııtanbııl lttaıyeal 24222 
Kadıkoy İtfaiyesi 60020 
Y eşilkoy, Bakırkoy, Bllyiikdcre. 
Üsküdar lttaıyni 50625 
Beyojlu itfaıyeai 44644 
Büyükada Heybeli. Burcu. Kmalı mnı 

takaları için telefon santralmdakı memura 
vanrm demelr kifidir. 

Ra!ltane telefonla.n 

Cerarhpata baatıanni 21693 
Gureba hntaneaı Y enibahc;e 23017 
Huelri lı:admlar hutanesı 24553 
Zeynep Klmil h11tanesı Uılı:ildar 110179 
Kuduz hutancai Çapı 22142 
Be1oilu Zülrilr h11tancsl 43341 
Gülhene hutanesi Glilhane 20510 
Hıydırpı•• Nümune haatannl 60107 
Etfal haatıneai Si•li 42426 
Balurkoy Akıl hutaneıl 16.60 

* 
• HALK OPERETİ: Kadıkoy Sureyya 
bahçuınde bu akıam 21,45 te Rahmet 
dendi yarın ıakıam Beylerbeyi iskele 
tıyatroıundı Sirin teyze 

• ÜSKÜDAR HALE: (VONDER BAR) 
Dolorn Del Rio 

TAN 
\BONE VE.iLAN ŞARTLAR• 

Bir ayırıı • ı • • 
3 • • • • 
6 " • • • • 
1 nllık . •• 

Türlı:iyı 
ic;ia 

1 50 
4 -
7 50 

14 -

Dııan 
içia . -

14 -
21 -

nın ıc;in llincılı.k Slrketlerıne mb 
aı:ut edilmelidır 

Küçük' ilinlaı doirudan doiruya 
ıbremııu ılmabilir. 

KUc;ük ilinlarm 5 eatrrlıt> bıı 
letalılr 30 lruru$tur 5 ıatrrdan lu 
ııısı icin satır baıına 5 kuru' almır 
Bir defadan fula için 1ekilndar 
'-'o 10 lrurut ındirilir. 
'iiinü ıt~cmis nüıhıılar 5 lnırastu• 

~ 111111111111111111111111111 1 1 1111111 1 11~ 

; ısım bulundu ~ - -~ SAKARYA ~ 
i 1 - Sayın Istanbul halkının gön : 
i dermiş olduğu yüzlerce isim Ü· $ 
i zerinde günlerdenberi çalışan E 
~ hakem heyeti birçok münakaşa· S 
! Jardan sonra nıhayet sin~ma1i1I· : 
i zın yeni ismini kararlaştırdı: 5 
~ SAKARYA ~ 
E 2 - S A K A R Y A ka ·: 
§ ranlık gilnlerimizde parlayan ilk 5 
: zafer ve kurtuluş ışığıdır. S A · : 
§ K A R y A Türk tarihine § 
: altın harflerle geçen bir kahra- : 
: manlık sa h ifa s ı d ı r. S A · : 
E K A R y A nasıl gönülle- ~ 
: rimize ebedileşen bir gurur ge - : 
:E tirdiyse. sinemamız da bu şeref· ! 
S li ismi taşımakla, Istanbullula- E 
• rın hatırasına sinema dünya • E 
: . k b" ' t .. : sında ebedıleşcce ır san a i: 
! zevki bağışlıyacaktır. : 

! 3 - S A K A R Y A adı- i 
! nı teklif etmiş olanlar mektup· S 
i la ıincmamıza davet edilecek • E 
: tir. : 
! Beyoğlunda eski Elhamra bina- : 
~ : 
: sında... : 
5 SAKAR YA : 
: Sineması müdürlüğü = 
~1111111111111111111111111111111 111 ıııııi; 

ğü, ona acıdığı için mi söylemişti. 

Yoksa Celil Mahirle ıığraşmak. onu 
atlatmak için mi? .. Celil Mahir, bun
da, tek maksat görüyordu: İclile, bu 
genç, güzel, zengin kı.ıdına yaran • 
mak! 

Bu, genç. gü1.el, zengin kadına ya
ranmaktan maksat ta, onu ele geçir
mek içindi. Onu ele gPçirmek için 
de, Celil Mahirin atlaması lazımdı! 
Celil Mahir, bunu düşünün !e, dur· 
du ve bu noktadan bir in ucu yaka
lıyabileceğini aklı kesmişti, biraz da
ha vakit kazanmak için, kaşlarının a
rası buruşuk, başını salhy:ı rak: 

- lzah edeceğim, dedi. 

Birden söylemek istemiyo •du. le -

lili, ayartmak istiyen kimdi? Sad • 

rettin Rahmeti olamazdı; onun he • 

sapları, zevkleri, büsbütün ayrı idı. 

Hulki Necil, akeam, rakısını bulun -

caı haline "tükür ve hamd'' ederdi. 

Tayyar da tehlikeli değildi. O, hemen 
yıl aşırı bir aşk sağanaı7ına tutu • 
lur: e 1 i n d e k i n i, avucundakini 
yedirir; hatta işinden gücünden o • 
lur: avareliğe vurur, bir müdet baş
tan kara gittikten sonra kendini top 
lar, çalışmıya başlar, lakin ezeli ~a-

7 • 9 - 936 -, SARAY Sınemasz ' 1936 - 1937 kış mevsimini 1 
9 Eylül önümüzdeki Perşembe akşamı 

IRENNE DUNN ve RICHARD DIX'in oynadıkları 

Kahraman Haydut 
Filmi le 

Bu yeni mevsim için 
ASK - LÜKS ve 

açacaktır. 
iyi ümitler veren 
MUZ!K filmidir. 

bir 

.--Türk Maar f Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
( Yatı, Gündüz ) 

20 A°'ustostan itibaren kayıt muamelesine başlana
caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
Memur, kardc~ çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisc":in re~mi. li~elere mu
adeleti Kültür Bakanlığınca tasdık edılmıştır. Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla almmıyacağından gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktin-
de lise direktörlüğüne müracaatları. ( 5 5) 

1023 

Kullanacağınız fener ve pillerin e!l 
iyisi 

DAIMONd ı r . 
Bunlar. görmek let ereenl• 

iZMiR SERCiiSiNDS 
83 - 92 nıı 
marah pa
viyona rnU 
racaat e ~ 
diniz, bi~ .. 
zat görü' 

nüz. 

POKER 
DAiMON 

TIRAŞ 

FENER 
BIÇA~I iLE 

VE PiLLERi de 
Bu sergidcdir. 

İki kromlu Alpaka KAŞIK ve ÇAT ALlarını da 
daima tercih 'edin'""" -.---"=-""''<".! 

lstanbul Universitesi 
ğünden ; 

Rektörlü-

30 EyllU Çarşamba günü imtihanları yapılacak Do" 
çentlikler şunlardır. Ona göre, isteklilerin Üniveriite 
Rektörlüğüne müracaatları: ( 913) 

# Birinci hariciye Doçentliği 

Kadın ve doğum ,, 
Birinci Dahiliye ,, 
Göz ,, 
Marazi Teşrih ,, 
Bakteriyoloji ,, 
Teşrih ,, 
Nebatat ,. 
Riyaziye , .. 
Jeoloji ,, 
Roma Hukuku ,, 
Ceza Hukuku ,, 
İktisat ,, 
Tarih ,, 

lili , onun boynuna yeni bir aşk çem· 
beri takardı. Tayyar, şimdi gene çem 
her boynuna geçmiıt vaziyetteydi. 

Peki, kim olabilirdi? Sun't1llah, 
turnedeydi. Turneden gelse de, evliy
di .Bu tehlikeli rakibi, hep sahne a· 
damları arasında aramak ta doğru 
muydu? Kulis aralarında dolaşan, mu 
harrir mi, münekkit mi, mütercim 
mi, musikişinas mı, mirasyedi mi, 
"ne idükleri bellisiz'' "hMbi" tiy2tro 
muhipleri vardı. Bu açık gözlerden 
biri de tehlikeli rakip olabilirdi. 

Her kim olursa olsun, lclalin ku • 
!ağını büküp onun aklını çelen birı 
vardı!. 

Eğer Celil Mahirin atlaması ic:in 
el altından çalı§ılıyorsa, gizli kapalı 

bir tarafını bırakmıyacaklan da 
muhakkaktı. Böyle olunca, Celil Ma· 
hirin, Kuvartla konuştuğunu onunla 
gezmelere gittiğini, ve daha birçok 
arkadaşlariyle para yediğini Iclale 
söylemiş olacaklardı. 

Onun, renkten renge girerek dü -
şündüğünü gören lclal, için için sc • 
viniyordu: 

- Ne kıskanıyor yarabbi, ne kıs
kanıyor! beni seviyor ... Beni bu ka
dar sevdiğini, seveceğini bilmiyor • 
dum ! Gene. daha evvelden deneme • 

dim .. Bu, bir deneyi§ te değil.. ~. 
teııadüf !.. Zaten te.aadüfün yaptli;j, 
hiçbir şey yapamaz, derler, ne d 
ru! r 

Kahkahayla gülmemek için, dtşlır 
rini sıkıyordu. Onun üzülüşü ,~of ı' 
na gidiyordu. Fakat artık, çok uııı', 
yecekti1 birden gülecek, kollarını ~
çıp boynuna atılacak; sevincini, ıı~ 
adetini, hiç sıkılmadan, uzun uı 
anlatacaktı. ı· 

Genç kadın, Celil Mahirin kıvt•~~ 
şına, düşünüşüne bakarken, kcfl~ 
beğeniyor, biraz gurur duyuyo oi 
Bu kadar yıllık oyuncuya, oyun fi 

namıştı, oyununa inandırmıştı. fi 
kat Celil Mahirin yerinde kim 01 ıı' 
inanırdı. lcli.l, Celil Mahiri, t!lal0 O' 
almı§ ve gayet ciddi kal"§ılamıştı;.ct~ 
lil Mahirin de yüzü gülmüY0 f~ 
Salona, adeta sahneye girer 
girmi§ti. JI' 

lclil, yemek odasında, mU1''ıııf 
bir aofra hazırlatmı§tı. Celil M' sı' 
iyice üzdükten sonra, yemek od'ııı>' 
na alacaktı. İclal, madam zsrıı c' 
tenbih etmi§ti; mutfakta, yeme" 1l 
dasında, ses çıkmıyordu. MadaJJ'l -of 
ruyi, hiç güriiltü etmeden dolaşı) 
yemek, meze hazırlıyordu. J 

[Arkası \'Llt' 

• 
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Ahmet Emin Yalman 
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"aalU. iMldelal mnunlan 
llllallim llekteplerlnden bu 1ene 

~.!Jı olaa pnçler, mtlnhal mual • 
~ tayin edlJmelıtecliP, Tayin 
~bet eyıtlle kadar nihayet bu-

tatQbuı llaarlt lftdUrlqtl emri
... ,,,.. ... falla ,... .... 
_..._ rullt•ler. 
ilk olnalluta tllaQl,.t w ... 
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1 Bizim yaramazlar 1 
1 Tarihi Dedikodu] 
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Uç mümtaz 
-NE ı yi Ettin l 
8&1ctÜN 
GllDi6tNE . 

--- adrazam fle 
Fuat Paşa 

-
SU&Ü~ KÜ KADAR 
EGLENDİGİ~I Uiç. 
İLHİVORUM. 1 1 

\ 

·-BEN DE 
öyLE. ! 

'\...__....,.., ' 
~ 

Sultan .bil de\'riııde üç mUmtu 
Ndrizam vardı. Biri Ali Pqa, ikin· 
cial Puat Pata, Uçüncilsü de Müter
cim RQıtil Pqa idi. 

411 hta MmlrQ&rıdı Ali Rua Efen 
dinin ojlu idi; fakat etvarile, evzai
le, IÜUÜyetile Lord :tlikodildin naza-

--------------~--------------...------~_.------------~~--~------.-------~----------_..--~ ntakdirinlcelbetmişti.hpanyaK.ra-

p u 
lıç.t Eliıabete bir koca bulunmak la 
mnpldifi aman Lord Bikonafilt, 
bir Hinedaa sade tavsiye etmif •• 
Tavaiye ettiii Prenai meth için de: 

( Geg Pey Uu Okunur) 
••Lonc:lra ve Part. •iyul mahfellerin 

de ıördtiğUııtla Ali Efendicik yok mu! 
İtte benim Kraliçeye koca olmak U
z.ere tavaiye ettiğim Prens ruhen, ak
len, cillmen Ali Efendiye benzer!" 
diyerek Ali Pqayı daha pnçllfinde 

n 
r 

bu 

lmaa)'ada Gtatapo, 
ltalyacla O.... u i-

1e, Scw)'9t ilinUJd Oou 
da odur. 

Yani bunlar rejimi it • 
ten ve dıttuı plecek dtlf. 
man hticWQU ko -
rumak için ricude ıedril
miı tmni~ ttekllltıdır. 
Bunlana UtU dl ayni 
derecede sfd, •ııni dlNee 
de kuvvetli, ayni derecede 
mühimdir. 

• • • 

• • • 
Gey • Pey • Mu illtiWin Dk sb• 

lerlnde kurulmut olan Çeka adın
daki llyul polt. tetkllltmm bir 
clevaauchr. thtll&lclen evvel çar 
wnumdald li)'UI polil tepill
tmm adı Okarna ldi. lhttW olun· 
ca Okaraa'ya meuup M~ me
murlar Çekaya iltihak etti. 

Çeka 1918 elen eonra kuvvetlen• 
dL Bu tabir .. kontr U.tilllle kav .. 
p. ..._ fevblMe komim~" a
dlam Hk kelimelerinden tefkil 
edllaitth'· O amanlar ioiıl dıttan 
Sovyet illtiWi dtlfman tehdidi al
tında idi. Çeka bu dü9manlarla 
çarpıpıak üzere kurulmuttu. 

• • • ... ...... ...,.. ......... 
.. ...... - llil' vlllt& .. ti,..... ..... ki ........ thW&-

Uatle .. , ..... U.tlWl kurtar -
MÜ ........... .u .... Koml-
ı.t.. Utw .. ,,., ı.t. .. ç.. 
a,. kam. 
~UaUl&lelı..-.. ........... 

............ ~ .. o

... ....... feft JWtu, PIUW 

.,.. llatiWl ,.... ~eri 
laNfmea ildbltl. Ve aaetk llu 
...... illtiWe Una •elealerl ... 

m ly t t şkll b 
ç lı ır? usy d 

mün ebetiyle 1 mi 
t şkilitın tarihi ve hakiki 

mahiyeti n dlr? Bu yazı 
iz bu sırrı if a d k 1 

turdu. Ve cl&hllde uayifl temin 
etti. 

••• 

O ıtınlerde Çebnm batm
da l'elib Cercln•ld vardı. 

Bu ~ Polonyalı bir pirdi. 
İdealist. temiz, kan dökmekten 
ko~ar bir adamdı. Dotrulufu ve 
ideali her 19yin u.tilnde tutuyor. 
du. Jakoben Terröristlerinin ell 

zalimi Saint Juat pbi d\i,manlar& 
kar,ı inaaf ımca bir harp açtı. th-

Yl'l X~~~.!A 
........ 1 c; ir yaftfi!' 
fi affetmedi. Çeka insan lan 
mahkemem öldtirüverirdi. 

Dahilt harp bitince Çekanm da 
ilk iti bitlni• oldu. Bu defa Çeka 
ayni rell ve ayai •emurlarla <>ı
pu•,_ inlnllp ettt. yalmı! bu ~ 
killt biri uken, dlterl •ivil ol • 
mak tlsere Ud mma aynlch. O~ 
pu adeta mu.takll bir mtıeeeeee
dir. Kendiaine maıı•ua bUtçeti, 
kendiaine mwua mahkemeal, hu· 
•uat telefon ve telcraf veuiti var
dır. Dttnyanm her tarafmda aıe-

murlan buJuau. 

• 

Antep bağcılan 

• 

,ikiy t 

tetldl&b ""*'· R•dutlardaki 
il ....... ~ .......... . 

.. '"""" ........... •uNfıa-.................... 
a.... ,.. °"" ,.. 19lr illti.......... .. h_. ....... ......... ~.......,.~

.......... cl8vNdl141. l'abt Kiro
fun katli hldi8eelnden eonra bu 
tetldl•tı tamamen ortadan kaldır
mak mümkün olamazdı. Nitekim 
bu defa TroçJdetleri t.vkif ve ta
kip llU111utla ayal te91dlltm faaU,_.. flldt oluyorus. 

••• 
wıo.-,.. ......,._ '• C:,,._, Y.-J• _.. ,,.,. .. .... w,.. ,,. ,,,,,.. ..... ,.....,., .. -...................... ,_ ,.,.,. -'"'· ,,,,.,_ ..., ........... 

:=.: H ,..,.., .. WN: 
:r=~-=-..:: dinli791fta. Çiinlrii telefon 
,.,,,,,,,. 7111,... o.""79 ,...,._ 
.. ,.,. Ve O•pu memarlan -
nın mulaolaaı oltıntladır. Fa
Ht Y -.od• iter mulilıller~ 
,,~ .. ~~ 
, ... ilıi ,,_, o ...... , liıMr 

Uıl deolel u.,,.ı ....uttla or 
reyan et.U.. H--ı ımılla ... 
releri 'inı .... 1ı utfNlili .,,..,. 
,_....,,.,. NflYll • .,.,., eray. 
..,,.,.,,... olen ıelJ.,. ........ 
si oanı.tile leerhai flütli,.IH· 
lir. 
<>ııtu merkninin llem alan, hem 

4le veıea temts teüatı vudJr, Ker
kaia brpnmcla ha~· biauı 
bulunuyor. Qspu tevkif ettiji 
klmaeleri buraya bapıaeder, bura
da muhakeme eder ve kararını 

burada verir. 

diyorlar 

takdir eylemif, • 
Mütercim Mehmet RU.ıtt Pqa, 

Ayandosluydu. Küçllk yqmda htan
bula gelmişti, Babam Tophanede yer 
letmif, oğlunu askere yazdırmJltı . 
Uterelm Ru,til Pqa ukerllkte terak 
ki ederek Tarabya karakoluna tayin 
oluntıu. Tarabyada hoca tutarak fran 
mcayı mükemmel öğrendi, Babı Se
rukertde milterciın oldu. Birçok u
kert eeel'ler tercüme etti. Nihayet ı. 
rakld ede ede SadrUam oldu. 

Fuat Pqa Keçeci ade 1aet Kolla 
nm mahdumudur. Cerrah iken Hvki 
kaderle diplomat oldu. Ytıab&llhkla 
Trabluıprbe Jiden Fuat Zftlldi 
Babılll tercüme oduma memur edil 
di. Tercllman divanı btlmayunluk, 8t 
ıuk...Uk, 8adruamJık etti. 

Bir gtin llOhbet eanumda lultan 
4m Fuat Pata,. dedi ki: 

"- • .,.,,,. •manllflfl• Iİf 
oair )'dİffİ. •ın Ali ,. ... üli, 
6iri Müt"""'" Riiflü P..,.. bir de ..-n. Up;n;a d• mumt~ r 
4.,,.1,,,.,.nu. F ııltat «r«mM'f 
lqr/ıl., ı:ardcr· HaletlcrinU, ze
Wlcmnaz laep 6iri6irinize 11,1n1a. 
ı.,.. 6ir femsil 1CIP iri o t•"'8İl· 
'• irünüz "'aında olan l•ltlar 
tla ,.,...)'Ü~ .tma." 
.. lWa Wnddit etıııiJetM .. 

....... p...,U: 
.. _ Orduyu htbqa)'Qlluauu _,_.. 

flkmll fan buyuPQua. Seferde or -
dunwı dilfman kuvvei ldllliyesile çar 
pışmuı lbmıpldlfini tasavvur edi. 
niz. J'akat Orduyu Htlmayununuz ile 
dtlıman ordusu araamda bir göl var. 
Eter bu sırada orduyu hümayununu 
zun bqmda Ali Pqa kulunuz bulu .. 
nuna, oturur, evvela mtlhendı.lerl 

davet eder. Mtlhendialere gölü meaa" 
ha ettirir. KöprU yapılacak yeria 
boyunu, •uyun derinliğini ölçtilrtlr. 
Sonra da ttıccarlan davet eder. Ll· 
11111 olan tqı kırdmr, ormudan a
laflan keatirir, gölilıı ltqmda durup 
mükemmel bir köprü kurar, askerini 
salimen bu köprüden geçirir. Bir ne
feria bıuıau kanımas 

J:ier bla JSttvllide Onlııyu Hu. " 
yqnuauqn bl~a MUterelwı lttlttil 
Papllul~tölOa..._ ...... 
deleri kurclunır. ·~ alır, iki 
reW ........ ki~ '°9ll'a ellerial 

a.zt Aatep okuyuCQlarQnudaa denUği p&raQQl YarJID\I panatyona .._ ........... ....,..._ Aaeü, açar: 
M1111tafa, Bekir Sıtlo, HulW, o.A,a veriyonun. Gedikpqa, Beyuıt, K\llQ ,.....,. 1111&,..._ Wnfll=• • .. _Yarabbi! .. Şu ıölün berine 
Yuaut, J'&lll, M. Ali, Mahmut, A. kapı ve Nurioımıaniye4e nekadar •r+e •h•iat• w •= - bir köprU kur da askerimi pçtreytm. 
Hamdi, Hanefi, Rifat, M. S, Erea pautyon vana dolqbm. Bu panel .. lap oldwi"G vellilete ve .&.,.,_ .. .ıyefek Allalla alyu ve intiu.r etler. 
imza1arile aldığmus mektupta deni - yonlarm çoğu Jişlidir. Kiralan ta • .,..,..ı ......_ l'aDt, ...- .,._ • ._ Jluat 
liyor ki: savvur edilemlyecek kadar ato'du· 4dl bl•u ltuluıı11NR111: 

••- Belediye, blmın ~ Olmcll tlQ arD.clat, bir panai)"DllUB i- ""-.._..! lo;.mua. w ille IU 
bekti tayin etti. BUler, ötedenberi ki odaaıada otunıyorua. bd oda,a atılın! Yu.t )'19 brtıJa ~ !" 
bajelyı.L K•tll bajımm kendi.mis ne verdijimia tü•i• ecteniais! KumuaUaaıı verir, kencllm de Me 

bekleriz. Belecll,_in tayin ettiji Tam 80 lira. Muieama liM ilatİJMI yunup auya atılır, ytlmıele bqlanm. 
bekoi üereti tok fallittir. Batlarmuz BUtiln bir evin kiruı 32 lN iken ıı .. iaada 1air caddesinde PllC.. Tevfiki HUda yar oluna yllaefek 
da 91aJmıl t.ter ol8un. iater olmum, bia talebeyi bojarak iki oda için 30 ' karwıya pçerim. YUameie takatim 
bu tlereti vermek meclnırtyetindeyis. lira almmuı dotru mudur!.,. lik '°~aimda 1 numarada Hayri Alp yetme. batar kalınm.,. 
Bu bisi murafa IOkmak demektir. Bıledl)'e otel ~ ,....,..._ ._ imwile: AW.,,.,.,,._ A'il IUN 
Bekçi kullanma hakkmm yine eald8l bir defter açmlf ve a)'llea Wr tulle .. _ ~ bUytlk bir ihtiyacı im • 

phi bialere terlsedHmeaini rica ediyo ...........-. &er otel ve IDlleDelıl var: Lble, Mekteplerden mesun olan :"~ 7, ~k bir itim vardı. 
l'UL,, pall8iyoa ba tarifeye tAbldlr. ..... yblerw ,_o, '9urada U.. olmuna11 Karaköyden bir tabi ile Arnavutkö-

.... ıllp, ~illa ...._.. lirdl- .......... ma milıaall lb ..... ythıbdea mUtldU vulyetlere dtlfil • )'Qne pldlm. Takatmta HO kurut 
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Deniz yarısları cok muhteşem oldu 
üsabakaları karadan ve denizden 

binlerce halk heyecanla takip etti 

İstanbul kürek şampiyonluğunu Beykoz 
kazandı. Fenerbahçe ve Güneş ikinci oldular 

Başvekil İsmet 1nönünün yüksek 1 
himayeleri altında Moda Denizcilik 
Klübü tarafından Moda koyunda 
tertip edilen deniz yarışları, şimdiye 
kadar görülmemiş bir kalabalık ö -
nünde ve büyük bir intizam içerisin
de yapıldı. 

Müsabaka yeri mahşer halinde 

~ ,,. 

! t. 

l • •• 
,ı~ı:;# ~ 

' 
\ 1 

'I'' 

~ 

Yarışların başlama zamanına ıki 

saat kala, müsabaka mahallini gören 
Moda sırtlan adeta mahşeri bir man 
zara almıştı. Denziclik Klübü i 1 e 
Beykoz denizcilik şubesi olan Moda 
yüzme banyolarını halkın tehacü -
tnünden korumak için müteaddit po
lis kordonları ile muhafaza etmek 
mecburiyeti hasıl oluyordu. 

Yarışlar başlamadan önce Moda koyuna bir bakış 

Yarış sahası, sahilden Şirketi Hay 
riyenin 73 ve 7 4 numaralı ve 
araba vapuru ; Akaym Erenköy, 
Göztepe vapurlarile ve açıktan Sö -
ğütlü yatı, Sakarya sualtr gemisi, E
ge, Aksu, Anafarta, Kocaeli gemile
rile tahdit edilmişti. Moda koyunun 
açıklarında da Zafer torpitosu, Ke -
man Reis gambotu, ve Hamidiye, Ya 
vuz ile diğer sualtı gemilerimiz mev-
ki almışlardı • 

Denizi kaplıyan binlerce sandal, 
motör, çatana, istimbot ve balıkçı 
kayıkları da yanş sahasını tahdit e
den vapur ve gemilerin aralannda 
yer almış bulunuyorlardı. 

Yarışlar bQflıyor 

Yarış saati yaklaştıkça kesafet 
ı>eyda eden sandal ve motörleri inti
zama sokablimek ,polis motörleri i -
~in müşkül oluyordu. N i h a y e t 
tam saat on dörtte hakem heyeti 
nin bulunduğu dubadan yanşlarm 

başlıyacağı hoparlör ile ilan edildi ve 
müsabakalara büyük bir heyecan i -
çerisinde başlandı. Alman neticeleri 
ıtırasile yazıyoruz: 

Bir çifte klasik: 

Programın birinci numarası kulüp
ler arasında birlik klasik yarışı idi. 
Kulüpler arasında İstanbul şampiyo
nwıu tayin edecek olan klasik tekne 
yarışları günün en heyecanlı müsaba 
kalarından olduğu için sahayı çevi -
ren binlerce halkın teşvik avazeleri 
arasında tekneler y e r 1 e r i n i 
aldılar.. F e n e r b a h ç e v e 
B e y k o z arasında ç o k s ı -
kı bir çekişmeden sonra 6 dakika 45 
saniye ile Fener birinci, 6 dakika 47 
saniye ile Beykoz ikinci, Güneş üçün 
cü geldiler. 

Kikler: 

Deniz Harp mektebi talebeleri ara
emda yapılan bu müsabakaya üç kik 
iştirak etti. 2 numaralı kik birinci 
geldiği halde şamandırayı yanlış dön 
düğünden diskalifye edilerek 3 numa 
ralı kik birinci ve 4 numaralı kik i
kinci sayıldı. 

1kı çifte klasik: 

Kulüpler arasındaki bu yarışa altı 
tekne iştirak etti. Neticede Güneş ku 
lübünün Baret - Alki ve Halimden 

mürekkep ekibi birinci, Beykoz ku -
lübünün Cihat, SalB.haddin, Mehmet-
ten mürekkep ekibi ikinci ve Galata
ıaray üçüncü geldiler. 

6 çifte flikalar: 

Donanma efradı arasında yapılan 
bu müsabakaya iştirak eden Yavuz 
flikası b~langıçtan itibaren ileri fır
ladı ve bu vaziyeti muhafaza ederek 

NaJılin yatı yarı§ sahasına geliyor 

Misafirlerimiz araıındaki yarıı 
Bundan sonra, Nablin yatı ile be

raber gelen İngiliz t o r p i t o s u · l m ü r e t te b a t ı arasında bir ya
rış yapıldı. Bu yarışa misafirlerimiz 

! ikişer çifte olmak üzere dört tekne 

1 

ile ve 800 metro mesafede iştirak et 
tiler. Neticede Nahlin yatına ait olan 
yeşil tekne birinci, kırmızı tekne ikin 

1 
ci oldu. GenE:ral Ali Sait, birinci ve i 
kinciye birer kupa ile birincilik ve i-

l knclk bayraklarını verdi. 
1 Beş çifte alamanalar - Profes -

yoneller arasında olan bu yarış çok 
iddialı olmuş, ve avdette ikincilik için 
bir hayli münakaşalar yapılmıştır. 

Neticede Ereğliden Bekir Reisin beş 
çiftesi birinci, Sarıyerli Emin Çavu
şwı beş çiftesi ikinci sayılmışlardır. 

Bayanlar arasında dörtliik küi.<Jik mil sabakasında 
Fenerbahçe teknesi 

birine-iliği 

Bütün kürek yarışlarında kaza -
nanlara kupa ve madalyaları İktısat 
Vekili Celal Bayar, Ordu Müfettişi 

kazanan General Fahrettin ve Ali Sait tara • 

birinci geldi. İkinciliği Ha.midiye ka - ı 
zandı. 

Dörtlük Klasik: 
Bayanlar arasında ve 800 metre 

mesafe üzerinde olan bu müsabaka
yı Fenerbahçeli Bayanlar kazandı -
lar. İkinciliği Güneş kulübü aldı. 

Bu müsa:baka nihayetlenmek üze
re iken Majeste Kral Edvard VIII 
Nahlin yatı ile yarış sahasını şeref -
lendirdiler. Bu sırada Cümhurba.şka
nınuzı hamil olan Ertuğrul yatı da 
yarış sahasına gelmiş bulunuyordu. 
Her iki yat müsabakaların bittiği ' 
finiş noktasına demirlediler. Ve iki 
büyük şef yarışların nihayetine ka
dar müsabakaları seyrettiler. 

Tahlisiye kürek: 

Tahlisiye efradı arasında yapılan 

ve Anadolu, Rumeli tahlisiyelerinin 
iştirak ettiği bu yarışı Anadolu tah
lisiyesi kazandı. 
Beş çift~ flika: 
Donanma efradı arasmda yapılan 

bu yarışta Mecidiye birinci, Hamidi
ye ikinci geldiler. Deniz harp mekte
bi talebeleri arasındaki olan yarışta 
da I numara birinci, III numara ikin
ci oldu. 

Y edl çifte flikalar: 

Donanma efradı arasında yapılan 
bu yarışta Yavuzun 1 numaralı yedi 
çiftesi birinci 2 numaralı yedi çifte
si ikinci oldu. 

On çifte işkampaviya yarışında da 
Yavuzun 1 numaralı teknesi birinci
liği, 2 numaralı teknesi ikinciliği aldı 
lar. 

Dörtlük klasik: 

Bayanlar arasındaki dörtlük k1dsik 
yarışm birincilerine J..-upaları 

veriliyor 

liğinde !stanbulu temsil edeceği ci -
betle müsabaka o nisbette büyük bir 
heyecan içinde yapıldı. Kulüpler, bu 
şerefli birinciliği alabilmek için en 
kuvvetli ekiplerini bu yarı ş a 
saklamışlardı. Müsabakaya Galatasa 
ray, Fenerbahçe, Beykoz, Güneş, Al
tmordu, Anadolu kulüpleri iştirak et 
tiler. 

Yarışa başlamak üzere iken Ana 

dolu kulübü teknesi müteaddit ihtar

lara rağmen hakem heyetinin emirle 

rine itaat etmediği için diskalifiye e

dildi. Neticede geçen senenin şampi

yonu Galatasaray ile Beykoz arasın

da yapılan çok sıkı bir mücadeleden 
sonra Beykoz 5 dakika 32 saniye ile 

birinci, 5 dakika 41 saniye ile Gala-
Bu yarışın galibi Türkiye birinci - tasaray ikinci ve Fenerbahçe üçüncü 

oldular. 
Bu müsabaka ile kulüpler arasın-

da yapılan yarışlar bittiği için hopar 

1 
lörle Beykoz kulübünün 11 puvan 

1 

ile İstanbul şampiyonu olduğu ve Fe 
nerbahçe - Güneş kulüplerinin altı

şer puvanla ikinci oldukları ilan edil

di. Beykozlulara kazandıkları bu 
şampiyonluktan dolayı tebrik ederiz. 

Profesyoneller arasında 
Altın çifte ala.manalar: 

fmdan merasimle verilmiştir. 

Yelken yarı,ları 
Tahdit edilmiş sahada kürek ya

rışları devam ederken Moda açıkla
rında da yelken yarışlarının mınta
ka birincilikleri yapılmıştır. 

12 M. şarpiler arasında 3 günlük 
yarışın neticesinde 1. S. K. klübün
den Sadi ve Galatasaray Kllibünden 
Burhan 192 müsavi puvanla bera -
bere kaldıklarından aralarında son 
bir yarış yapılmıştır. Ve bu yarışı t. I 
S. K. den Sadi kazanarak İstanbul 
birincisi olmuştur. 

Galatasaraydan Burhan İkinci. 
Anadoluhisan İdmanyurdundan lb -
rahim 135 puvanla üçüncü olmuş -
lardır. 

Günün diğer yelken yarışları 
Olimpiyayole: 1 - Semih Fener -

bahçe; 2 - Ercüment, Deniz Klil -
bil. 

12 M. yole: 1 .ı - Nejat, Sühey
la ı. s. K. 

15 M. yole. 1 - Harun, t. S. K., 2 
- Şahin, Deniz Klübü. 

Kaba ~oje: 1 - Şahap, Deniz 
Klübü. 

25 M. şarpi: 1 - Berberyan, 1. S. 
K. 

Yüzme ıeçmeleri 
Sabah.leyin Moda yüzme havuzun

da 1936 yriı İstanbul şampiyonası 
yüzme seçmelerine devam edilmişt!ı-. 
A!rr.an netir.e!eri yazıyoruz: 

200 metre sı-rbest - 1 - Halil 
(G. S.), 2.?.7.3; ı - Mahmut (İ. S. 

K.); 3 - Orhan (G. S.); 4 - Fuat 
Beykoz, 5 - Rauf Beykoz; 6 - Ve
dat Beykoz. 

200 metre kurbağalama - 1 -
Mekin, Beykoz 3.20,3; 2 - Torna 
Beykoz; 3 - Adnan,Beykoz; 4 -
Semih G S.; 5 - Tacettin (G. S.); 
P, - Ömc,., Bey.lroz. 

1500 metre serbest - 1 - Ha!il 
(G. S.) 22.~5 2; 2 - Fuat, Beykoz; 
8 - Bülent, Beykoz; 4 - Fikret, 
Beykoz; 5 - Vedat, Beykoz; 6 -
Ali (G. S.h 

Ba)Tak yanşr ve atlamalar gele -
cek halta )apılalak, şampiyona için 

doğrudan doğruya finale kalıruşlar
dır. Finaller haftaya yapılacak ve 
İstanbul şampiyonu belli olacaktır. 

Moda koyımun dUnkü manzarası 

Profesyoneller arasında altı çifte 
alamanlar yarışı günün en zevkli 
yarışı oldu. Çok sıkı bir müsabaka -
dan sonra Adalı Dursun Kaptanın 
alamanası birinci, Rumeli fenerli HU 
seyin kaptanın alamanası ikinci ol -
dular. 

Şampiyonayı Beykoz Klübünün 
kazanaC'ağı E-inıd'den puvan vaziyeti 
dolayısile belli olmuştur. İki gUn -
dür yapılan ~eçmelerde finallere Bey 
k'lzdan W, Galatasaraydan 15 ve ls-

Misafir bahriyeliler arasında yapılaniki çifte yarı§Hmı birincisine Gt:M
ral Al& Sait kuvasrnı verirken 

• 
J 

Yarı§ lkhıcisı kufasmı alıyor. 

tanbul SuE.porlarından 1 kişi kalmış
lardır. 

Yüzme mukavemet müsabakası 

Şehirlerarası Atletizm 
müsabakalan 

Haber gazete.si tarafından tertip Atletizm Federasyonu tarafındaıt 
edilen mukavemet yüzme yarışları tertip edilen beş şehir arasmdaıd 
vaktin gecikmiş olması yüzünden Ta 
rabya ile Moda arasında yapıldı. 38 
erkek ve bir bayan olmak üzere 39 
yüzücünün iştirak ettiği müsabaka
ya tam 10,50 de başlanıldı. Bidayette 
'beraber vaziyette giden yüzücüler 
Yeni köy önlerinde anafor sularına 
girdikleri vakit biribirlerinden açıl
mağa başladılar. Ortaköy önlerine 
doğru aradaki mesafeler müsabıkla -
nn kudretine göre daha fazla açılma 
ğa başladı. Ve nihayet yüzücülerden 
birçoğu yarışı terkederek E :!allara 

alındılar. Neticede: 
birinci Murat (Güneş) 
3.39. İkinci İsmail (Karamürsel) 
4.01. Üçüncü Cemil (Ortaköy) 4,44. 
gelmişlerdir ve Hilal kulübünden Şük 
rü ve Galatasaray kulübünden Celal 
müsabakayı bitirmeğe muvaffak ol -
muşlardır. 

Atletizm müsabakalarına dün But
sada Atatürk stadında başlanmış• 

trr. Atletizm Federasyonu tarafın~ 

dan büyük bir ehemmiyet verileJl 
bu müsabakaları yakından takip et• 
mek ve ehliyet gösterenleri yedinci 
Balkan oyunları için açılan kaınps 

tefrik etmek üzere Atletizm Fedcra• 

yonu Rtısi Vildan Aşır ve btan1Jul 
ajanı Besim Koşulay Bursaya git
mişlerdir. 

İngiltere tarihinden intibalar 
Dünkü nüshamızda "İngiltere ta.ri" 

hinden resimler, intibalar., başlığı 
altında çıkan yazıda bir yanlışlık ol· 
muş, ilk sıradaki yedi resme ait -P" 
zr sağdan başlayacakken sola konııl· 
muştur. Düzeltiriz. 

Donanma cfrtıd1 arasmda altı cifle flikolar yarışı 
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Edvard Vlll deniz 
yarıslarında bulundu 
Öğle yemeğini Adada 
bir lngilizin evinde yedi 
Majeste, Moda deniz klübüne imzalı 

bir fotoğraf hediye ettiler 
lstanbulun üç gÜnlük misafiri, büyük dostumuz 

lngilterenin Majeste Kralı Sekizinci Edvard, dün sa
bah, erkenden uyanmışlar, ve kahvaltılarını aldıktan 
sonra Marmarada bir gezinti yapmak arzusile yatları
na hareket emrini vermişlerdir. N ablin yatı, büyük 
misafirimizi hamil olarak, Adalara doğru açılmış, ve 
Hayırsız ada önlerine kadar giderek, bütün adaları bi-

rer birer dolaştıktan sonra, Büyükadaya gelmiştir. 
l\iajeste Kral burada kara - doları bulunduğu halde Fener açıkla 
l1a çıkmış, öğle yemeğini İn- rında göründü. 
giliz tebaasından Mister Halk ellerile yatı biribirlerine gös 
llamsonun köşkünde yemiş- tererek: 
tir. Müteakiben Kral, saat - İşte Nahlin! .. Kralın yatı! diye 
l 5, 5 5 te Modada şerefleri bağırışıyorlardı. Binlerce seyirci ile 

ne tertip edilen büyük deniz dolu olan vapurlar, yatın geldiği is
:Vanşlarını seyretmek üzere tikamete doğru, su kesimine kadar e 
doğruca yarış sahasını teş ğilmişlerdi. Güvertede şapkalar, sal
rif etmişlerdir. lanıyor; ve sabırsızlanan halk "Ya

şa!" diye bağırışryordu. 
Yanşlarm büyUk misafirimiz ve 

Şefimiz Atattirklin huzurlarile şeref 
ibulacağı öğrenildiği için Moda sa
hilleri sabahın çok erken saatlerin
den itibaren gerçekten mahşeri bir 
lnanzara alınıştı • 

Denilebilir ki, şehirde kiralanma -
ll:uş bir tek motör, istimbot, sandal, 
:romorkör hemen hemen kalmamıştı. 
l3ir çok kimseler, yüz, yüz elli lira 
}:>ara teklif ettikleri halde motör bu -
lamryarak geri dönmeğe mecbur ol-
lnuşlardı · 

Erken davranamıyanlar, Deniz 
işletme İdaresi, Akay ve Şirketi 
liayriye vapurların.da da yer bula
tnamışladı. 

Gazeteciler yarışıa.n, 1:rat!15Ut blı uıo 

tör içinde takip etmekte idiler. 

Yarışlar, saat 14 te başlayacaktı. 

~akat daha saat 10 a gelmeden, bü
tün iskelelerde ne kadar deniz vası
tası varsa, hepsi tutulmuştu. 
Kadıköy, Haydarpaşa, Göztepe, 

~eneryolu ve civar sahillerde oturan 
lar, Modaya akın etmişlerdi. Moda 
ıkulUbüne giden bütün yolJar, tutul
ıt:nuş, buralardan araba, otomobil ge 
~eınez olmuştu. 

Denizin üstü, en büyük deniz şen
lik günlerinde dahi grUlmesine im • 
kan olmayacak derecede dolu idi. 

Vapurlar, güçlükle manevra ede -.. 
'iliyorlardı. 

Hakem iluba•ıncla 
Moda sahilindeki hakem dubası 

baştan başa bayraklarla süslenmiş 
\te üzerine, sesi en uzak mesafelere 
bak}edebilecek iki büyük hoparlör ko
ıtı.uımuştu. 

Hakem dubasmm etra.fı:ru, yüzler. 
te sandal, flika, futa, kotra, kik, yo
le, romorkör, muş, motör ve diğer de 
lı.iz vasıtaları çepeçevre sa.rılmışlardr. 
r Hakem dubasmm biraz ilerisinde, 
~kay idaresinin Erenköy, Göztepe 
:\>apurları, Şirketi Hayriyenin 74 nu
~aralı vapuru ve Liman şirketinin 
l:lört romorkörti duruyorlardı. 

:&:arşı tarafta, sıra ile Söğütlü ya
~!, Sakarya denizaltı gem.isi, Ege ve 
~ken vapurları yer almrşlardr. 

Yarışlar btıflıyor 

Kapalıçarşılılar tarafından tutulan 
Şirketi Hayriyenin ara.'ba vapurun -
daki caz, bu esnada, birtakım şakrak 
havalar çalıyor ve bir krsnn halkın 
içerde dansettikleri görülüyordu. Mo 
da sahası, hakiki bir bayram yerine 
dönmüştü. 

Bir taka içinde bulunan Belçika ko 
lonisi, kendi taraflarına doğru ilerli
yen Nahlin yatını heyecanla alkışla -
makta idiler. 

Atatürk geliyor 
Majeste Kralın hususi yatı, on al

tıda, kendine ayrılan sahaya gelerek 
demir attı. Tam bu s:ırada idi ki, Ata 
türkün hususi yafa Ertuğrul, bir ge-
ff g1bl süslenıruş olarak ufukta gö

ründü. 

Kralın yatı, Moda koyuna girer gir 
mez, sahayı baştanbaşa dolduran bü
tün deniz vesaiti, hep birden düdük 
çalarak' Majesteyi selamladılar. 

Düdük sesle~, balkın. heyecanını 

büsbütün arttırdı. Mühürda.ra kadar 
uzanan saıhayı baştan 'başa dolduran 

tarın alkış sesleri, ortalığı çın çın öt
türüyordu. Yat1 deınirledikten sonra, 
yarış sahasına hususi muşiyle gelen 

İngiliz sefiri Sir Persy Loren, dördü 
on geçe, Nahlin yatının motörile, Ma 
jeste Krala mülaki oldu. 

Kıymetli misafirimiz Kral Edvard, 
yatlarındaki mevkilerini henüz alma
mışlardı. 

Bu esnada, düdükler, yine hep bi:r 
ağızdan ötıneğe başladılar. Çünkü, 
bu sefer de Atatürkün yatı Ertuğrul, 
geliyordu. Ertuğrul yalı, dördü on 
geçe, ağır ı!ğn- yaklaşarak Nahlin 
yatının solunda kendisi için ayrılan 
yere demirledi. 
Ertuğrul, Nahline gittikçe yakla

şıyordu. Bil' aralık, tesadüfün sev -
kile, yatların arkalarında sallanan 
Türk ve İngiliz bayrakları, adeta bi
ribirlerini okşar vaziyeti aldılar • 
Meraklı gözler, bu güzel manzara

ya dikilmişti. Bu iki bayrak, Türk 
ve İngiliz milletlerinin tarihteki rol
lerini hatırlıyarak, yeniden biribirle
rine meyletmiş gibiydiler. 

Kalabalık arasında, bayrakların 

bu telak.isini alkrşlıyanlar bile oldu. 

halk, yarışlardan ziyade, yarışlara 
iştirak eden iki büyük şefle meşgul -
dü. 

Majeste Moda iskelesinde 
Ertuğrul yatı demir attıktan bi-, 

ra.z sonra, Majeste Kral, Grafton 
motörile, yatlarından ayrılarak Mo
da iskelesine çıktılar. Güzergahta 
toplanan binlerce kişi, Kralı hara -
retle alkışladılar. Majeste, bugün bir 
spor elbisesi giymişlerdi. Başlarında 
beyaz denizci şapkası vardı. İstan -
buldaki İngiliz kolonisinin mektep 
çat;mdaıd çocuk.lan iskeleye toplan -
ımşlardı. Kral geçerken, bu çocu'k -
tar ıorasmdan Hayn ve Taker adla
rında iki küçük mekteplinin, çeneleri
ni okşamışlar ve: 

- Hangi mektebe gidiyorsunuz? 
Ne der~ler okuyorsunuz? diye sor -
muşlardır. 

Çocuklar, İngiliz mektebine devam 
ettiklerini söylemişlerdir. 

Majeste Kral, alkışlar ara -
smda Moda Deniz Klübü -
neıı-111 girerken, kendilerini karşı

lamayeı. gelen İkbsat Vekili Celal Ba 
yara iltifat etıru.e~erdir. 

MoJa Klübünün içi ve drşı Majes
tenin teı:;ırifleri milnasebetile, lngıliz 
ve Türk hC:..yraklarile donanmıştı. 

Kl:ibiin alt saloll.u, İstanbulds.k~ 
İngiliz ko'onisi erkanına tahsis edil
mi; buluı.ııyordu. Majeste Kral, 11k 
önce is+anbulun tsnmmış İngiliz al 
lelerinden Bins, Tobini, RassıJ, Te
ker, Viton ve diğer 'bazı zatlara ilti
fatlarda bulunmuş, ellerini sıkarak 

hatırlarım sormu.,c:ıJardır. 

Moda Deniz Klübiinde 
Muhterem misafirimiz klüpte 20 

dakika kadar kalmışlardır. Bu es:l-ı 
da klüp erkanmd,._n Sabur Sami bir 
altın kalem takrlim ederek kralın 
bahriye elbisesile çıkarılmış bir foto
rafisLl1i klüp nanıma imzalatmışlat·
drr. 

Kral .kliipten Çikarken İngliz k >
Jonisi kendilerin\ :iç kere: 

- H1µ lı'p hu':"'::;!.. Diye sel8.ınJ.ı:ı. -
mışlardrr. 

Majeste Kral, maiyetlerinde bul·1 
nan lfolonel Vud~fla konuşurken: 

- Dün akşam yediğim yem ·~ğin 
lezzetini hala unutamıy.orum. Bu ak
şam, yine o yemekten isterim! bu 
yurmuşlardır. Biiyük misafirimi C~· 
lal Bayar, mo!.fö·ler.ine kadar, büyük 
bir hürmetle teşyi etıniştir . 

I stanbul polisine teşekkür 
Bu sırada i:rtanbul Emniyet M'i· 

dürii Salih Kılıç ta, Krala tazimat -
Iarmı arzetmiştir. Majeste, Salih Kılı
ca, kendisine ve İstanbul polisine te 
şekkürler ederek: 

,._ Sizden \re maiyetinizden çok 
memnunum!" <AflTuşlerdir. 

Majeste Kral, isk:<>1ede hazır dur.ı.ı 
mott;rlerine bmmı;;;kr, doğruca Er 
tuğnıl yatma :;;eGeı ı=ılr Atatürke mi\. 
laki o lnıuşlar ve buradan yanşıa. '1 

seyretmişlerdir. 

N ahlin llikalan yarışa 
giriyor 

Haşnıetliı Kr-ılm yarışlara ka,..,1 
büyük bir alaka duydukları kendi yat 
larrna mensup iki f ~kanın yarışa tş. 
tirak emrini verrnelerile çok geç".ItJ· 
den anlaşıldı. 

Majestı:nin bu emri derhal yerme 
getirildi \'e iki flik". aerhal yarış ye 
rine lıo.rel:~t r:·, i·i Bu flikaları, bir-ı.z 
sonra Modada de.n .4lı İngiliz tomi ~ 
tolarınrn iki fffkı.sı daha takip g~ . 

mişti. Bu ~metle : ô-ışa giren İn.;l
liz flikalan cıörriü f\·ılmuş oluyor'a•" 
dı. 

S"'tt . ' 

Kral Edvard Modadan aynld1kta.nsonra motörle Atatürkilmiizün misaf /iri olarak Ertuğrul yatına çt'kıyorla . 

Misafirimiz dün gece 
s~hrimizden ayrıldı 

[Başı 1 incide] 
sızlıkla Büyük Şefimizi ve kıymetli 
misafirini bekliyor. Gözler, Sirkecinin 
gümrükler istikametindeki yolunda .. 
Otomobil sesleri ba:zan herk~si ümi
de düşürüyor. Halk Şef Atatürkü ve 
Majesteyi arıyor, görmek istiyor, 

Hep beraber bekleşiyoruz . 
Saat 23,24 de uzaktan otomobiller 

göründü. Bütün gözler Atatürkü ve 
aziz misafirini araşt:ırıyor. Otomobil
ler yaklaşırken bir kaynaşma, bir ha
reket oldu. 

Hakikaten bir iki dakika sonra Bü
yük Atatürkün beşuş bir sima ile o~ 
tomobilden inerek istasyona doğru 

ilerlediğini gördük. Halk, coşuyor, 

Büyük Önderini selamlıyor, alkışlı -
yor: "Yaşa Atatürk! .. Varol Ata -
türk !. .,I diye bağlılığım bir kere da
ha teyit ediyordu • 

Kral istasyonda 
Atatürk gara teşriflerini müteakip, 

Majeste Krala tahsis buyurdukları 

Riyaseti Cumhur trenini bizzat gez
mişler ve tekrar gara gelmişlerdir. 

Bu esnada yüksek misafirimiz Ma
jeste Edvard VIII de Sirkeciye mu
vasalat etmişler ve Atatürk tarafın
dan bizzat karşılanmışlardır. İki dost 
devlet reisini birarada gören halk, 
tekrar coşmuş, BüyUk Şefimize ve 
muhterem misafire: "Yaşa Atatürk, 
yaşa Kral! .. ,, diye alkrşla.ınışlardır. 

Reisicumhurumuza, Başvekil İs -
met İnönü, Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, 1ktısat Vekili Celal Ba
yar, Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp ta refakat etmişlerdir. 
Veda •.• 

İstasyonda çok kısa bir tevakkuf 
esnasında Atatürkümüz, misafir Ma
jesteye üç btlyük buket takdim et -
mişler, Kral ve refakatindeki zevat 
teşekkürle mukabelede bulunmuşlar -
dır. 

Trenin hareketinden önce, Büyük 
Şefimizle kıymetli misafirimizin ko
nuşmaları çok samimi olmuş ve asil 
İngiltere Kralı, Atatürkümü.ze, Tür
kiyede bulunduğu müddet zarfında 
gösterilen yüksek misafirperverlik -
ten dolayı tahassüsünü ifade edecek 
kelime bulamadrklarlm söyleyerek 
şunları buyurmuşlardır: 

"- Sizi, en kısa zamanda, Londra
da görmekle son derecede bahtiyar 
olacağım.,, 

Büyük Atatürk, bundan son derece 

1 

Sa Majeste Kral Moda Deniz Klübünde .. 

mütehassis olmuş ve Başvekil Gene
ral İsmet İn.önünü göstererek: 

11
- Yakın zamanda başvekilim 

gelecektir.,, demiş ve kendilerinin 
memleketimize ziyaret ha tıralarmı 
hiç unutamıyacağm! ve ilk fırsatta 

Majestelerine iade ziyarette buluna -
caklarmı ilave etmişlerdir. 

Tren kalkarken ... 
Majeste Kral, saat 23,40 da tren -

deki hususi kompartimanlarma çık • 
mışlar ve Büyük Atamız da bizzat 
vagona giderek Krala hayırlı ve gü
zel yolculuklar dilemişlerdir, 

Bu manzara pek muhteşem omuş, 

Majeste, Türkiyenin en büyük şefin
den ve Türkiyeden ayrılmanın bı

raktığı teessürü gizleyememiştir . 
Saat 23,45 di. Kampana üç defa 

çaldı .Hususi trenin keskin düdüğü, 
Majestenin şu dakikada uzun bir yol
culuğa çıkmak üzere olduğunu ha
trrla tıyordu 

Kompartimanm pencer esinde bu -
lunan Majeste, mütebessim bir sima 
ile Büyük Şefimizi selamlıyor, Ata· 
türk, muka'belede biılunuyorlardr. 
• Tren, istasyonu dolduran binlerce 
halkın: "Yaşa Atatürk, Yaşa Kral ..• ,, 
sesleri arasında uzaklaşırken, Büyük 
İngiltere Kralı HL"}metlu Edvard 
VIII in Türkiyenin en Büyük Ata .. 
smı selamladığı görülüyordu. 

Tren, gardan tamamen çıktıktan 

sonra, Atatürk, Başvekil ve vekiller 
de kala'balık halk kütlesinin çoşkun 
ve candan tezahüratı arasında istas
yonu terketmişler ve otomobillerle 
Dolmabahçe sarayına avdet buyur .. 
muşlardır , . 

Büyük Atamızın kıymetli" misafir
leri, hepimizin içinde dost hatıralar 

bırakarak ayrılmıştır. 

Majeste Krala en güzel ve uğurlu 
bir yolculuk dileriz . 

Tevfik Necati KOZOL 

Matbuat umum müdürfüğü tarafın dan misafir krala La Tur kiye K em.a 
list mecmuasından güzel "bir ci'l<l hediye ve takdim edilmi§tir. 

1 
Saat ikiye çeyrek kala, yarışın baş 

tıacağı hoparlörlerle bildirildi. Ve 

Yarışlar devanı ediyordu. Fakat Bu dört flika 2.rat~1nda yapılan yo- rı:şta, birinciliği Majesteye mah ·1u~ ~ ı u 111111111111 ı 111111111 ın111111n mnn nuu munı mn n 11n11111n 1111.!:§ 
arn ikide, büyük bir intizam içinde 
~arışlara başlandı. Yarışlar, tüfek 
~esiyle ilan ediliyordu. Bu sırada, bir 

1 
tsrı:n flikalar, yarış sahasına gi~ 

1
erdi .Bunların saha dışına çıkma -

4arı: için tertibata nezaret eden zata, 
0Parlörle ihtarlaırda bulunuldu. İktı :at Vekili Celil Bayar, ve İş Banka
~ er'kanmdan bazr zevat ta duba üze 

llde yarışları takip ediyorlardı. Bu 
~snaaa, herke$in gözleri, ufukta muh 

0~t'eı:n misafirimizi Modaya getirecek 
an Nahlin yatını beklemekte idi. 

Nahlin göründü . 
:1 ~u intizar, biraz uzun sürdü ve Ma 
.;:te. Kralın yatı, ancak saat dörde 
ıı · t"rn.ı kala, arkasında. iki İngiliz tor 
· l<iosu ve Ada.tepe, Kocatepe torpi -

J 

Donanma efradı arastnda yapıWın ı§kampaviye yarışı nihayetlendikten 
sonra . • 

yatın ye~il renkli fökasr, ikinciliji 
torpitodan gelenlerden kırmızı beya~ 
renkli flika kazıu-dı . 

Floryaya doğru 
Başta Ertuğrul \•e onu müteal<:(p 

Nahlh olmak üzere her iki yat, ya.

rışlarm bitmesine kadar Moda ko • 
yunda kalmışlar ve tam saat 17 .30 

da, halkın alkt~larr, vapurların dU -

aük sesleri arasında hareket etmış
lcrcir, 

Yatların döni\sü Sil'asmda, M0da 
a~ıktarında yer '.tian filomuz, baş~an 

başa donannm, tıuJunuyordu. 
- Mı..hterem mi~afirimizle Atatür.k . 

Modadan doğrura Ji'lorya deniz k5J

küne hareket ettiler 

-
§ Türk Hava Kurumu Büyük -c::: --= == il§ 

-= ----= -:::::::: a --5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
c::: -5! 5 ci keşide 11 • EylOI • 936 dadmr. E: 

~ Büyük ikramiye - -
~ 35.000 Liradır ; 
r:::: 
5 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· 5 ...... = 5 miyelerle (20.000) liralık bir mükafat varC:br. := 
mlHll llUI u IJUl il IUI 1111111mm11UlH111 ili l l l IULIJ illi 111111 llJIJIJ IJ IJ fii 
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Nazilli civarındaki ılıcalara 
günden güne rağbet artıyor 

Bir mısır koçanını No. 
85 

paylaşamamışlar ! İmamın dua ~olu 
hararetıne 

Bartında bir çocuk 
kardeşini öldürdü 

Süheyla Adnanın öldüğü odadan 
başka her odaya girip çıkıyor, her 
pencereden "ölüm,, ün bir 
tarafını görüyordu. Tene§ire büsbü
tün fenalattı. İmam, bekçi, kazan 
mtttlaka ölüm değildirler; fakat te
neşir başka şey olamazdı. Ellerini 
yüzüne kapadı; hıçkıra hıçkıra ağla
mıya başladı; Adnan! Adnan!. Kona
ğın ihtiyar kalfası Adnanın ödlüğU 

odadan -elektrik. lambası güpe gün
düz tuhaf bir sanhkla yanan oda
dan- elindeki feıi arkasında saklı

yarak çıktı. Süheyllnın göz yaşlarını 
büsbütün tatlıla..ştıran tavırlarla ona 
teselli vermeye başladı: 

llıcalara giden yollan tamir etmek ve yeni tesisat 
vücude getirmek lazımdır. Su ihtikarını ortadan 

kaldırmak için sür'atli tedbir alınmalıdır 

Bartın, (TAN) - Hrzırlar kö -
yünde bir cinayet olmuş, Hasan Ke· 
len adında 16 yaşl:mnda bir çocuk, 
22 ya~ındaki kardeşi Ali Keleşi öl
dürmüşt\ir. 

Cineyetin sebebi, bir muur pay -
ıa,masıdır. Bir mısır koçanını ikiye 
bölemeyen iki kardeş, ağız kavgası 
yaparken Hasan cebindeki bıçağını 
ağabcyisinin karnına saplamış, bar
saklan parçafanan Ali, hastaneye 
nakledilirken yolda ölmüştür. Suı;
lu yakalanmıştır . 

Aydın (Hususi muhabirimiz ya -
zıyor) - İlimizin birçok yerlerinde 
ılıca ve içmeler vardır. Bunların en 
başında gelenleri Nazillinin Burha
rııye ıhcasiyle iki yıl önce lzmirden 
alınarak ilimize bağlannan Böz -
köy yanındaki (Elengüllü ılıcası· 
dır. 

Bu ılıca gerek mevkiinin güzel -
liği ve biri kükürtlü, diğeri çelikli 
iki kaynağı aynca bir de ıçme kay -
nağı, beş altı çamur yeri olma.sı ve 
lzmirin Şa.şal suyu ayannda bir 
memba suyuna da yakın bulunma.sı 
itibariyle en önemlidir. 

Gerek Burhaniye ve gerekte E -
legilllu ıhcalan hususi idare tara -
fından idare \'e müteahhitlere icar 
olunur. 

Burhaniye ıhcuı her bakımdan 
rtdenlerin iıtirahatini temin edecek 
az çok tesisata maliktir. Fakat Ele
~llü ılıcası çok ihmal edilmittir. 

Geçen yıl biraz tamirat yapılmıt· 
tı. Bu yıl il bütçeainden burada ba -
zı teBiıat ve ilaveler yapılmak üze
re 2000 lira aynlmıttı. Fakat Bu
yun kafi gelmiyeceği dü,ünceaile bu 
para mektep in,aatına verildi. 

Bu ılıcayı yılda 1500 den fazla 
aile ziyaret ediyor. Bunlann içinde 
15 gün kalanlan oluyor. Bu aileler 
orada günlerini gayri sıhhi baraka
lar, çit damlar, çadırlarda geçiriyor
tardı ki bu fayda yerine zarar veri
yor. Kükürtlü !!uyun ikisi kadınlar, 

ikisi de erkekler için dört banyo 
yeri vardır. 

Çelikli suyun ne vakit yapıldığı 

bilinmiyen, hareketiilrzda çatlamıf, 
çok muntazam bir banyo yeri var -
dır. 

Bu da gösteriyor ki bu ılıcadan 

Feci şey 
Bir kadını öldürüp 
altınlannı soymuşlar 

- Küçük hanımcığım; kendini ha
rap ediyorsun . 

Ölenle ölünmez ki ... Hem biraz be
ni dinle! Bak, bir ıey söyliyeceğim! 
İnsanda en büyük acıya bile tistün 

olan "merak., hissini tanıyacak ka
dar artistmiş gı"bi konağın kalfası 

Stiheylimın ağlamasını ''bir ışey söy
liyeceğim,. deki iphamla durdııttu: 

Na::illi civarındaki 1lıcalardan oın 

Eskişehir, (TAN) - Işıklar ma
hallesinde oturan Kastamonulu bir 
aşçının odasına, karısının boynun -
daki altınları çalmak maksadiylc, 
hırsızlar girmiştir. Aşçı, gürültü -

Süheyla susmuş, dinliyordu: "Ma -
halle imamı cenazeye gelmiyor-

çok eski zamanlarda da istifade e
dillyormu,. 
Aydından bqka Tire, Ödemiş, 

Kutadası, Muğla ve Denb:liden bir
çok yurtda,lann toplandığı bu ılı -
caya ilbayımızın ve daimi encümeni
mizin himmetlerini eıirgemeyecek -
lerini umanm. 

Bu ılıca bu yıl il bütçesine 1400 
lira getirmittir. Fakat buraya 4 -5 
bin lira sarfolununa bu para iki 
misli alınır ve ilimiz için daimi bir 
gelir kaynağı olur • 

Ilıcayı Germenciğe bağlayan yol 
pek fena ve bozuktur. Bu yol Tire 
Germencik arasında birçok köylerin 
pazar yoludur. Bu yol yaptırılırsa 
hem ılıcaya gidip gelenler ve hem 
de Germencik ve Tire pazarlannda 
işleyen köylülere faydalı olacaktır. 

Bir nokta da ılıcada içilen BU, bir 
saat mesafeden geliyor .Evvelce bu 
suyu köylüler getiri, destisini beş 

yü duymuş, uyanarak yatağından muş! .. 
kuruşa satarlarmı~. Gc<' 0 n seneki fırlamış, fakat bu esnada atılan bir Süheyla: 
müteahhit bunu inhisara ~lmış, beş tabanca ile yere yığılmıştır. Meç - - "Nasıl olur? dedi; demin pen-
kuruşa malettiği suyu 2:) kuruşa hul hırsızlar, bununla iktifa etme- cereden gördüm, bize geliyordu,,. 
satmağa başlamış bu hal, bu yıl mişler, zavallı adamın karısının tize- _Hayır, gelmiyor kü~ük hanım-
da sürüyor. rine saldırarak kafasına odunla vur-

cığnn ! Bundan maada 40 kilorıetrelik mak suretile onu da yaralamışlar, 
Germenciğe kamyonlar 20 · 25 ku- altınlarını alarak kaçmışlardır. Aş - Konak 0 kadar ölümle dolmuştu 
ruşa adam ta,ırken, Germcncikten çı, kaldınldığı hastanede ölmüştür. ki Süheyla sokaktan geçen bir batka 
ılıcaya 13 kilometre 40 - 50 kuruşa Hırsızlardan ikisi yakalanmıştır. sarıklıyı imam sanıyordu. Uşaklar 
gidil~biliyor. Bu da müteahhidin gitmişti; ahçrbaşı gitmişti; imam gel 
l'nhı'sarında miyordu, gelmiyordu. ... Mazı tarlasında cinayet 

Bu yıl geçti, fakat glecek yıl, ılıca - Öyleyse bu sefer de sen git kal. 
kiraya verilirken bu haller dikkate. Diyarıbekir, (TAN! - Licede Ö- fa! 
alınmalı ve ılıca müstecirini sıkı bir bücük köyünden Hasan kızı Mer - Süheyla gardrobuna koştu: kalfa
kontrol altında tutmalıdır. yem, dağda mav.ı toplarken kocası ya elli liralık bir tek kiğrt getirdi: 
Yazıma son verirken bir noktaya Abdurrahman tarafından hançerle "Kendi elinle vereceksin amma! Sa

daha ilişeceğim: Bu ılıcanın suları ağır surette yaralanmıştır. Vak'a - kın karıaına verme!,, dedi. 
henüz tahlil ettirilmemiş, herkeı1 
geliyor ve şifa umarak bin türlü nın sebebi henüz belli değildir. Ka- İmam, kahvede, şimdi, Süheylanın 
zahmet ve masrafa katlanıyor. Bu dm beş yerinden yara almıştır. Ha- namusundan şüpheleniyor, mahalle 
çok zor bir iş değil aanırım. Sular yatı tehlikelidir. Abdurrahman ya - halkı seviniyordu • 
tahlil ettirilse bir rapora bağlansll U,l~m_lfW'~· -~~-------ı Kea~ a..lfw ..__in cam 
ılıca daha çok ilği görecektir • '' dan iki elinin ortaısında buruşuk göz-

-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Bir cinayet dava~ ~~~eri~b~ubnimam ~~k 

Pamuk mıntakaıarlnda İnebolu da ı, 'llir, 5 ITanl _Bundan bir müd atıyor gibi büyük kollarla bir geyler 
anlatıyordu; dövülen adam Adnanın 

det evvel, Karataş mahallesinde ka- cenazesiydi. Kıµtvecinin çırağile, ka-

l k ki 
Yeni ortameklep için nsı Emineyi uyku esnasında başına dın, imamı dışarıya çağırttı; sokağın 

Yapı an tet i er hazırlıklar başladı keser vurmak suretile öldüren Şaki- bir rezalete lazım olacak kadar tenha 
rin muhakemesine Ağır Ceza mahke- köşesine sürükledi; imam an -

Inebolu, (Tan) - Kültür Bakanlı- ı d k lf k · p 
mesinde devam edilmiştir. a 1: a a ona para verece tı. a-

N 11 1 h t h ğı, kazamızın bir orta mektebe olan ranın verileceği o kadar muhakkak-a z İ i is a istasyonu m Ü e as- ihtiyacını gözönünde tutarak tetki- Şakir, soğukkanlılıkla vakayı ol- tı ki bunu almadan cenazeye kalfa-
kat yaptırmış ve burada bir orta mc duğu gibi anlatmıştır. Heyeti haki - nın batın için gitmeye razı oldu. El-

s l si' tetk.ık seyahatı• nden do•• ndu•• tep açılqıasını kararlaştırmıştır. Bi- me, bazı şahitleri dinledikten sonra lilik banknotu avucunda bulunca 
1 ' na ve bütün tedris levazımı yardım muhakemeyi başka bir güne talik et- başka Jey keşfetti: 

Uretme Çiftliğinde çal~n işçi kadınlar koza avıklıyorlat 

Nazilli, (Hususi muhabirimiz ya -ı 
ııyor) - Ziraat Vekaletine bağlı Na 
zilli pamuk istaıyonu, kurulduğu 
ıfuıdenberi faydalı çalıımalanna de 
vam ediyor. 3000 dönüm arui üa
rinde ve bir mütehassısın idaresi al
tında çalışan istasyon Nazilli merke
zinde 1000 dönüm husuıt toprağa ve 
30 bin liralık tesisat ve alete aahip
tir. 

suretile temin edilecektir. Halkın bu miştir,. "Merhum, ölürken kelimei §ehadet 
memleket işinde gösterdiği candan getirmişti .. , İmam, cenazeden dönün-

atleab~a, cdidı·rdeeknto.~ralku··dg-iu.~neeşaytaaynı~nıre. dMı·leekn- '-™ ______ K_u_· ç_u_·k_H_a_h,_e .... r_le_r_ ,.:J c~. k~.hvl~e Adnanın imanla öldüğü-
m ~ nu soy ıyecekti: "Dinimi&de iti'bar 

K t 1. · T" k ıı· · • Aydın, (Tan- - iki yıl önce iz • as amonu ıS<'.sı ur çe mua ımı hatimeye idi.,, Fakat kalfa imamı 
Ziya kuruluş hazırlıklarile meşgul mirden ayrılarak ilimi7.e bağlanan bırakmıyordu: "Beraber kidelim 
olmak üzere gelmişeir. köyler içinde Bozköyde 750 lira Iz - imam efendi!,, 

Aydın hattının yeni 
vagonları 

Aydın, (Huf!uı~i muhabirimiz -
den) - Dün lzmirden kalkan ilk Af 

yon treni Aydından geçmiştir. Ak -
gam saat 21,30 da da ilk Ankara SÜ· 

rat katarı Aydına gelmiştir. Tren 

halkın alkııtlan arasında i8tasyona 
girmiştir. Halk gece yansına kadar 

ana hattın son sistem vagonlarını 

gezmiştir. 

Dün akşam çok iyi bir tesadüfle, 

Türk hava kurumu demiryolu boyun 
daki kahvelerde eğlenceler tertip et
migtir. Ankara postası buradan ge -
çerken 2000 den fazla halk tezahürat 
yapmı,. müzikalar çalmış, fişekler 
atılmıttır. 

ıa k E 

ye, ıslah istasyonu maliyece verilen 
tahsisatla idare olunmaktadır. 

Tohum ıslah istasyonunda bir b&4 
asistan, bir uistanla bir memur ve 
müstahdem 4 kişi çalışmakta.dır. U
retme kısmının müstakil bir rasat 
merkezi mevcuttur. 

mir özel yönetim kurulunun ve 750 İmam - Nasıl olur kalfa hanım? 
lira da köylünün yardımı ile güzel Sarığımı takacağım. 
bir mektep kurağı yapılmıştır. Fa - Kalfa - Konakta size bir ııa.rık 

kat mektebin iç kısmı tamamlan • uydururuz. 
madığından Aydın daimi encümeni İmam - Siz sarrkla oyun mu oy
lazım olan para yardımını yapmağı nuyorsunuz? Gidin siz ... Sizden evvel 

konaktayım ben. 
ve ders yılından evvel eksiklerinin Beş dakika sonra, imam, tanzimat 
tamamlanarak bu yıl derslere başlan tan evvelki mezar taşları kadar bü
masını kararlaştırmıgtır. 

Boıtancı Kızılay Kurumunun 
ıünnet düiünü 

Bostancı Kızılay kurumu şubesi 
eylülün 10 uncu perşembe günü 
Bostancı aile bahçesinde birsünnet 
düğünü tertip etmiştir. Bu düğün, 
de 30 fakir çocuğun sünnetleri ya -
pılacaktır. Bu münasebetle gece sa
baha kadar bahçede muhtelif eğlen
celer tertip edilmi,tir. 

YENi NEŞRIY AT 

Yediıün 

yük sarıkla tabutun başındaydı. Fa
kat tabutun bqı çıplaktı. Cemaller, 
yukarıda ölüm namahremmiş gibi 
başına sebepsiz bir bqörtüsü atmış, 
Adnanm feeini g\inqe uzatıyor, Te
kirdağlı Cemileye bakarak: 

- Tevbeler olsun olmaz. Böyle es
ki fesle koca konaktan cenaze mi çı
karmış! 

Diyordu. Konağın kalfası Cemal -
ferin kulağına fıııldadı: 

- Küçük Hanımeefndiye bihal o-
lacak! 

Cemaller: 
- Bırak ağlasın; açılır. 

Diyor, Cemileye uzatarak fese 
kızıyordu. Tekirdafh Cemile, 300 li
ranın sahibi öldüğü için o kadar bah~ 
Uyardı ki yüzü cenazeli bir eve yakıt 
mıyordu. Çehresini bir Jakrrdının çiı 

>:azan: MlTHAT CEMAL 

elleri 50 liranın 
sürünerek 

fer bunu da güneşe uzattı, beğendi: 
Tabuta bunu koyacaktılar. 
1mamın dua dolu elleri 50 liranııl 

hararetine sürünerek havada iniP 
kalkıyordu. Adnan, imamın bitıni· 
yen duasında "beş vakit namazınd• 
niyazında sülehadan bir zat,, tı. ou• 
az daha uzasa Adnan tabutunda hacl 
olacaktı. Nihayet imamın duası til· 
kendi. Konağın büyük kapısından sıt 
malı tabut çıktı: Adnanın vekil oldtJ• 
ğu gün Ankarada giyeceği kalpakla! 

iki cenaze 

Fatih eamiinin iki musalla taşmd• 
iki tabut öğle namazından çıkaca) 
kalabalığı bekliyor. Birinin bqmd• 
Aziziye fesi var: Ötekinde kalpak. 

Tapu müdürü Senih Efendinin kıJd 
bohçacı Melahat yaşl~ndıktan sonrt 
gençliğin hatırlattığı vaat yüzünde!l 
kaybolduğu için bugün eskisi kadat 
çirkindeğil. Bohçası kolunda. taşa <>" 
turmtt, kuru kestane yiyor. Mera~ 
etti; itfaiye muambalı, ptiskülsıiJı 
uzun adama ölülerin adını sordu. 
Ozun adam kızdı: 

- Ölünün adı olur mu 1 Ölü işte! 
Uzun adamın hakkı vardı: Iskat 

almak için ona ölü lazımdı; dilenci• 
sadaka istediği adamın ismini mf bi• 
lecekti? Ağlar gibi hıçkınklarla Me
li.ha tin budalalığına gülüyordu. 

0

Bu uzun dilenci Almanya İmpars
torile gemide yemek yemişti; A vrU• 
pada, Amerikada o kadar çok adarO 
görmüştü ki şimdi ölülerin kim ol• 
duklan ona vız geliyordu. Cenazeler"' 
den rakı parası çıkarmak için musal• 
la ta§lanna kaleme gider gibi munt• 
zam devam eden bu uzun adam Bel• 
kisin eski kocası bahriye mirala)'I 
Hüsrevdi. 

Melahat, Hüsrevin sarhoş otduğU• 
nu anlamadı. Patlak gözlerine baki" 
rak deli sandı; korktu; kalkıp dah• 
uzak bir ta.fa oturdu. 

Cenazelere ~111 yeni btr hUl!U~ 
oton'ıo il durou; içinden . Mrsır1' 
Prens Ha.san çıktı. 

Meli.hat, vaktile eski kocası sakal• 
lı Va.sfinin Sofulardaki evine gele' 
Prensi tanıyınca ölülere yeniden me
rak etti. Ne yaptı yaptı öğrendi: CJe" 
nazenin Aziziye feslisi Hacı Hulusi 
Paşaydı; kalpaklısı Adnan. 

Prens Ha.san Adnanın cenazesiıl• 
dalgın sakalla bakan Habibullah :!l• 
fendinin elini sıkarken: 

- Garaiptendir Efendi Hazretle" 
ri, dedi; Mehmet Adnan Beyefendi 
bu hacı Hulusi Paşadan daima te.,. 
Um ederlerdi; adeta bir hissi kablel" 
vuku! Meğer ikisinin cenazesi 1>~ 
~ünde kalkacakmış! FesuphanaUab• 
Hikmeti rabbaniye! .. 

Prens Habibullah Efendin in bu lt~ 
meti rabbaniyeye şaşmasını beldi• 
yor: Habibullah, içindE".n, Prensin d" 

kalilığma kızıyordu. Prens, lakırdıfl 
ta!Kiik edilmiyen ıtımarık adamJaJ1SS 
hoppalığı ile sinirlendi; zaten onıi' 
bugün yine kabzı muannidi ve mi~ 
ni vardı; sokağa çıkmıyacaktı. Katf• 
sınm zoruyla cenazeye gelmiş, Actıı•• 
nın dün yahut yarın ölmediğiJI: 
içinden kızıyordu; Habibullah& fefl 
fena baktı. Öğle namazını uzun bııl• 
du; oturacak bir yer arıyordu. 

Fatih kahvesine girdi. Hacı .ffult' 
si Paşanın cenazesine gelenler, kalı. • 
vedeydiler: Eski atqanaval NaŞltı 
doktor Haldun; bqında koca kal~ 
la Sakallı Vasfi; yine başında ko;:; 
man kalpakla avukat Tevfik fJ 
(Tevfik, sangı çıkardıktan sonra :; 
hocalıktan kurtulmadı); eski sefastl. 
mUste§an Nail; eski Cön Türk tf• 
leyman; Hidayetin eski hususi le'~ 
bi Kokona Sacit... Hepsi, Prensin 1 

tarafında birer kişilik boş yer bıtf" 
karak, etrafını aldılar. df 

Habibullah, Adnanm son zaınsJI et' 
g~inme sıkıntısı çektiğine acı~ Jll' 
oldu. Nqit bundan alındı; PreıJl!I 
•ana döndü. 

Bu aletlerin içinde 5 traktör, 17 pa
muk mibzeri, pamuk elyafının uzun 
luğunu, kalmhk ve ağırlığını ölçme
ye mahsus kıymetli llboratuvar alet 
)eri vardır. istasyonda 6 asistan, ilç 
kontrolör, dört makiniıt ve 4 me -
murla 20 müstahdem çalıımakta -

Ziraat Vekaleti namına Rusyaya 
giderek muhtelif pamuk mıntakala • 
nnda iki ay kadar tetkikatta bulu -
nan müteha88ıs Celil, dönmüştür. Is 
tasyonun vazifesi, Akala pamuk cin 
sini üretmek ve ıslah etmektir. Bu 

Büyük Mağuin (Yedi Gün) mec
muası bu hafta İngiltere Kralı Seki
zinci Edvardın dört renkli güzel bir 
resmiyle çok güzel bir kapak içinde 
çıkmıftır. gilerile doldurmak için fes meselesini .. ••••••••••-~] 

uzatıyordu: "Yeni fes aldıracak va- ,._. 

dır. 

Müesaeee, Nuilli kuabaaına 5,5 
kilometro mesafede büyijk Mendirea 
kıyılarmda kurulmuıtur. iki kııım -
fan miitP.8ekkildir · 

Pamuk fida11'4rında 3elebiycm 
yııpılırken 

1 - Tohum ıslah istasyonu. 2 - cins sadece Nazilli ve civarında de -
Uretme çiftliji. ğil, Eski§ehir ve Sakarya mmtaka -

TJretme c;iftliii mütedA.Vil senna - sında da ekilmektedir. 

Her sayısında yeni bir teki.mUl 
merhalesine ulqan bu güzel mec -
muanın bu haftaki aayıaında her -
kesi ali.kadar edecek en orijinal 
mevzular salahiyetli kalemler tara
fından okuyuculara sunulmakta -
dır. (Yedi Gün) il okuyuculara 
tavsiye ederiz. 

kit yoktu. Cenaze pç kalmıftı. imam 
saatine bakıyordu.,, 

Bir gün Adnanı odada kendi ken
dine aöylenirken ıören konağıq kal
fası hatırladı: "Beyin bir kalpağı o
lacakt ! ,, Evliya Çelebilerin arkasın
dan Süheyla kaloağı çıkardr. Cemal-

Ziıbrevi ve cilt hutalıkları muteha 

or .Hayri Ömer 
Oileden ıonra Be1oilıı Aiaca!llİİ 
kartmında 133 No Tel. 4!516 
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No, 38 - Yazıın : Kallircan Kafltı -

Dertli Hasan, iki yumrukla iyice sersemliyen san 
Ömeri belinden kavnyarak geminin köpeştesinden 

koyu mavi denize fırlattı 
Oemindenıberi leventler a.rasmda 

ltızdan ağıza şu sözler dolaşmıştı: 
- Sakan Sarı Omer kaçırmış ... 
- Danimarkalıdan prmi altın a.1-

lbış. ~ 
- Vay köpoğlu .. Zaten onun ba

ltışıannda uğursuzluk vardı. Ben 
bir türlü ısınamamıştım. 

- Oyle söyleme, bunca yıldı:r ge
lılide bulunuyor. Fenalığını görme -
dik. 

- Görmediğimiz fenalıkları olma 
d.ığnu söyliyebilir mi.sin? 

-
- Sakarın san kızı kaçırmasına 

da her halde bu san domuz yardım 
~t-: ....... : 
~wr, 

- Benim de bunda şüphem yok .• 
Bu konuşmalar başlar ba.şlamaz 

bertıi Hasanm da kulağına gitmiş-

i. ti. Dertli Hasan başmı avuçlarının 
\taamdan almış ve doğrulmuştu. 

Recep reisle Sarı Omerin ve Da· 
binıarkalı korsanın yüzleştikleri ye-

- !Jtirq, mtı ediyorlan 

Radyo 
,....-~--W-Rllll•M• ... ıfltlf!l•1t1t111~,,,....._ 

Günün Program özü ı 
Prai, 19,15: Almanca haberler. Prağ, 
19,20: Piyano - şarkı, Prağ, 21: Solist ~ 
musikisi. Bükreş, 21,15: Aktüalite 

(Fmsızca) Bükreş, 21,30: Oda musi-· 
kisi (Brahus) Budapeşte, 22,10: Ope
ra musikisi (Emest Dahnanyi). Va:t-

1. şo:: .. ~:..:n~_:_:~:=-... ._ __ J 
Bugünkü program 

İstanbul 

18: Dans musikisi pUk, 19: Haberler, 
19,15: Türkçe opera ve film parçalan plil: 
20: (Dr. Fahri Celal tarafmdan "ekele -
mek hakkında) 20,30: StUdio orkestrala. 
n, 21,30: Son haberler (22 den sonra ga
zetelere mahsus servis). 

Prag 

18,40: Çek şarkıları, 19: Konuşmalar, 
19,20: Piyano • şarla. 19,45: Almanca ha
berler, 19,55: Plil:, 20,10: Mahih musiki. 
20,45: Konferans, 21: Piyano - şarkı, Ha
fif solist musikisi). 21,40: Radyo piyesi, 
22: Musikili şen neşriyat, 23,15: Plak, 23, 
40: Almanca haberler. 

Bükl'eş 

6,30: Sabah neşriyatı, 13,40: 15 - Plak 
ve haber servisleri, 19,03: Radyo oxkestra
sı, 20,05: Konferans, 20,25: Plil:, 21 ,15: 
Fransızca aktüalite, 21,30: Oda musikisi 
(Brahms). 2"2,05: Şarkılar, 22,0: Haberler, 
22,45: Orkestra, 23,45: Yabancı dillerle 
haberler. 

Budapeşu 

18,30: Çigan musikisi, 20: Piyano kon -
seri, 20ı40: Hikayeler, 21,05: Radyo salon 
orkestrası, 22,20: Haberler. 22,40: Opera 
orkestrası,j Ernest Dohnanyınin idaresn -
de). 24: Ingilizce konferan<;, 24,20: Plak,. 

Belgrat 

No. 3'7 

MAlıl ANTUV~NETi .. 
TJ.ıo mtAn ı 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN. 

Sahtekar kadın, Kraliçenin 
, mü11:asebette bulunduğu 
kimselerin isimlerini savıvordu 

Madam de ld Motteyi damgalad1lar 

Bir müddet sonra Fransa sarayın
dan kraliçenin dostu Madam de Po
lignak Londraya gönderiliyor. Hır
sız kadına iki yüz bin frank vere:rek ~ gitti. Sakarın kaçmış olması onun 

lrözünde o derece değerli değildi. 
Onun asıl kızdığı şey Estridin kaç
blasında Sarı Omerin de yardımının 
()ltn.a.saydı. Bu işi Anskarla San Kız 
laratmdan kendi başlarına başanl· 
~!§ olacağına inanamıyordu. Bunun 
için. şimdi bütün suçu Sarı Ömere 
~klüyor, bütün hmcmı ona çevir -
tn.iş bulunuyordu. 

Dikkat ve heyecanla bakan 
nut onları gösterdi: 

- !şte .. a 

Ka- 1 telaş ve korku içindeydi. 
Etrafına bakınıyordu. 20,50: Halk şarkıları, 21,30: Belgra ope
Recep reis ona bir tokat vurdu b~~~~~ verilecek piyesi naktil, 23: Ha -

susmasını temin etmek istiyor. Ka
dın bu iki yüz bin frangı alıyor fakat 
gene yazmağa devam ediyor. Hatıra

larını neşrederek binlerce lira para 
kazanıyor. 

isteyip te yapamadıkları bütün ah· 
laksızlıkları ona yükleterek kirli ruh 
larını tatmin ederler. Mari Antua~ 
net hakkında yazılan bütün kitap -
larda kadın ve erkeklerle gayet adi 
şekilde münasebetlerde bulunan ah· 
laksız bir kadın olarak gösterilmiş
tir. Fakat unutmamalı ki bütün bu 
kitaplar kraliyet aleyhtarı muhar • 
rirler tarafından hususi maksatla ya 
zılmıştı. Iftira ve yalan o derece 
arttı ki artık herkes onun aleyhine 
söylenen her şeye inanmıya başladı. 
Gerdanlık meselesinden iki, üç sene 
sonra artık Mari Antuanet Fransa
nın en ahlaksız, en yalancı, en sahte 
kar ve vicdansız kadı:nı olarak tanı ... 
myordu ve kırmızı demirle hırsız 
damgası vurulan de la Motte ta 
mağdur ve masum bir biçare adde .. 
diliyordu. 

Recep reisin yanıba.şında duruyor 
~ üç tarafı da dikkatle gözden ge
~t-iyordu. Hele Sarı Omerin en kü • 
tilk hareketlerini bile kaçırmıyordu. 
Şaşı Mustafa, reise bakarak: 
- Arayım mı? 
!>ediği zam.an Recep reisten daha 

~ce da vra.ndı ve adeta çıkıştı: 
- Elbet .•• Ne duruyorsun? 
~1.:ep reis Dertli Haaana.. dön.diL 
Onun üzüntüsünün fa,tıştığım sa-

~ordu. Gülümsedi;. -

- Sen ara .. 
bedi. 
Sarı Omerin sararmış olan yUzii 

'itndi mermer gibiydi. 
Son kuvvetini de harcıyara.k U.sfü 

ttUn aranmasına mani olmıya çalışı
~ot"du: 

- Vallahi yok reis .. Yalandır bun
~:·· Bana. düşmanlıktan söylüY,or ... 

ltadır. 

t:ı. Sesi gittikçe azalıyor ve titriyor-
~. . . 

Recep reis onlardan birkaçını a -
larak baktı ve dişlerini sıkarak Sa
rı Omere döndü: 

- Bunlara ne dersin Sarı Domuz? 
Şimdiye kadar akınlardan sonra. le
ventlere dağıttığım paralar arasın

da hiç Danimarka altını yoktu. 
Bunlar nereden çıktı? 

Dertli Hasa.na emretti: 
- Say onları bakalım, kaç tane· 

dir. • 
Tam yirmi taneydi. 

ve bağırdı: 
- Gene mi inkar edeceksin alçak!. 

Söyle hepsini .. Nasıl yaptın.sa hep
sini söyle ... 

Sarı Omer artık gizlemenin fay
dasızlığını anlamıştı. 

Yalvarıyordu: 

- Beni kandırdı.. Vallahi kandır
dı.. Istiyerek yapmadım 

- Nasıl yaptın? Başka suç orta -
ğm .yok mu? Hep.sini söyle... Ça
buk! 

Kanut zaferle gülümsüyordu. BU- Geminin içinde fısıltılar, homur -
tün acılarını unuttuğu her halinden danmalar vardı. 
belli oluyordu. Sarı Omer büyük bir (Arkaw var} 

Jandarma Genel komutanlığı Anka

ra Satınalma komisyonundan; 
1 - Ankarada müstakil tabur ihtiyacı için aşağıda ya 

zıh yiyecek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme -
leri hizalarında gösterilen günde yapılacaktır. 

2 - Eksiltme şartnameleri Jandarma Genel Komutan 
lığı kurağındaki komisyondan parasız olarak alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamelerinde yazılı 
belge ve ilk teminat makbuzile teklif mektuplarını ek -
siltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiş 
olmaları. ( 681) (880) 

Varşova 

18: Şarkılar, 18,50: Muhtelif konuşm.aalr, 
20 · Radyo salon orkestr:lsı, 20,45: Leh 
musikisi, 21,30: Musahabe, 22: Bahriye 
bandosu, 22,45: Spor, 23: Ingiliz kompo
zitörlerinin eserlerinden alto ile piyano, 23 
30: Küı;ük orkestra, 24: Dans plakları. 

Einclhoven 

(16,88 metreli kTsa dalga ). 15,10: Plak, 
Haberler, - Plak, 16,45: Dans musikfai_ 

Viyana 

(-49,S metreli kısa dalga). 18,40: Karı!]lık 
konser, 19,10: Halk şarktlarr., 19,40 : Kon -
ferans, 20: Haberler, 20,10 : Aktüalite, 20, 
20: Çiftçi saati, 21: Steicrmarktan repor -
aj, 22: Kilise musikisi, 23: H aberler, t23,10 
Eğlenceli musiki, 1: Dans plakları. 

Moskova 

19,15: Amatör amele tarafrndan konser, 
20: Edebi ve dramatik neşriyat, :Zl,15: 
Efsane, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

Kağıt fabrikası 
açılıyor 

Ankara, 5 (Hususi Muhabirimiz

den) - İzmit Kağıt fabrikasının a
çılma töreni önümüzdeki hafta so

n unda yapılacaktır. Törende Başba

kan ve Ekonomi Bakanı hazır bulu-

nacaklar ve birer nutuk söyliyecek-

Bu hatıralarında hepsi biribirin
den yalan, biribirinden yanlış birçok 
tafsilat vardır. Meşhur gerdanlık ha 
disesini o şekilde anlatmıştır ki, 
kendisini tamamiyle masum, kraliçe 
ile Rohan'ı dolandırıcı olarak göster
miştir. Mahkeme huzurunda susma
sını ve kabahati üzerine almasını da 
kraliçeye olan muhabbet ve sadakati 
yiizündennıiş gibi gösteriyor. H:ıtta 

çirkin imalarda bulunnıu5, kraliçe 
ile kendi arasında gayritabii müna
sebetler olduğunu anlatmı§tır. 

O kadar inanılmıyacıık yanlış şey
ler söylediği halde her fenalığa inan
mak istiyen ve insanları kirletmek
ten zevkalan halk bunlara jnanmış

tır. 

Kraliçenin Rohan ile henüz Viya
nadayken münasebeti olduğunu söy
lediği zaman herkes liunu itiraz et -
meden kabul etmiştir. Halbuki Ro -
han Viyanada sefir iken Mari Antu
vanet Fransada veliahtın karısı idi 
ve Viyanaya ayak atmamıştı. 

İhtilal başladığı zaman de la 
Mot~e'ı aPrise çağırıp kraliçe aleyhi· 
ne şahadet ettirmek istemişlerse de 
1791 senesinde bu hain hırsız çıldı • 
rarak kendisini pencereden atıp öl· 
müştUr. Eğer bu ölüm vukubulma • 
!11Iş olsaydı, bütün dünya gerdanlık 
komedisinden daha gülünç bir kome 
di seyredecekti. Müfteri ve sahte -
kar kadın, iftira attığı ve kirlettiği 
kraliçenin idamını da görmüş ola .. 
caktı. 

ON YEDiNCi BAP 
Millet uyanıyor. Kraliçenin gözü 

açılıyor 

~ Once _çıkışırken sonra. yalvarıyor
u.. Cinsi En az En çok Tahmin llk Thale günU ve lerdir. 

Hüsnüniyet sahibi insanlar dünya 
yüzünde azdır. Fenalığa herkes ça -
buk inanır. Hatıralarında neşrettiği 
uydurulmuş mektuplarJ, Rohana ya· 
zılan aşk mektu plartnı halk büyük 
bir merakla okuyordu. 

Meşhur gerdanlık meselesinin kra. 
liçenin ve saray hayabnın iç yüzünü 
aydınlattığı için tarihi bir kıymeti 
vardır. Fakat biraz muğlak vaziyet .. 
lerin fazla aydınlanması daima teh
likeli olabilir. Memnuniyetsizlik u " 
yuşuk bir vaziyette dururken, bir • 
denbire faal bir hale geçmesi fena
dır. Birikmiş kinler uyanır. Bu kin
lere hedef te daima şahıslardır. Her 
fena harekette bir mücrim aranır ve 
o mücrimin cezalanması istenir. iş

te halk uzun zamandanberi, bir hak
sızlığa maruz kaldığını hissediyor • 
du, fakat bunun menbaını bir türlll 
keşfedemiyordu. Mazide daima ita • 
atle krallarına baş iğmiş, her yeni 
cülusu bayrak sallıyarak alkışlamış
tı. Lui ismini bir numara ile berab~r 
taşıyan krallardan herbiri, halkın 

kanını emecek yolda yeni vergiler 
kurmuş, fakat ses çıkarmamıştı. 

ltattA Recep reise ~oğru ytµiiye 
~k: önünde diz çökmek, ellerine sa
~ltnak istiyordu. Fakat Dertli Ha -
~ll onun Y.akasmdan tutarak sars-

• 
'itı - Uslu dur, yoksa y.umruğu ~r

ha ! .... 
~Onun elindeki kırbacr bir ka vr!L
. §ta aldı ve Çil Aliye uzattı. 
~-.~onra cepkenin içini, astarını, 
ı %!eğin içini, kuşağın arasını yok
~· . Kemerini çıkaracağı sırada 
""l't Ömer silkindi: 

A. Ekmek 

B. Kırmızı biber 

Sabun 
Beyaz K. üzüm 

C. kuru ot 

Saman 

Kilo Kilo bedeli 
Lira 

120,000 190,000 19,000 

400 500 150 

1400 1600 640 
1600 1800 405 

1195 
60,000 110,000 4400 

50,000 80,000 1200 

Teminatt Saati 
Lira 
1425 

89 63 

18-9-936 Cu -
ma 11 açık 
eksiltme 

18-9-936 Cu-
ma 14 

19-9-36 Cu -
tnarlesi saat 

10 da. 

..._ Ben çıkarırım? 
biye homurdandı, 

~ertu Hasan onun göğsüne bir -----------------------------

l'Uk attı: istanbul Defterdarllğından: 

5600 420 lira 

~......., Uslu dur, diyorum sa.na. ... Su-
~ :Yoksa ne diye telaş ediyorsun? Muhammen kıymet 

tıı, ~ ll§ağınm arasındaki palayı, bı - Lira Kuruş 
~ gt, tabancayı kenardaki leventler- Üsküdar: İhsaniye mahallesi Sultaniye so-
l~ birine verdi. Sonra kuşağın al- kağı eski 36 mükerrer 430 metro ve 95 desi
~. daki kemerin tokasını çözerek al- metro murabbaı arsanın tamamı ... 
~ Fener: Tahtaminare mahalle ve caddesi 

ll~~u~mer kurtulmak için çırpı- eski 2 3 yeni 2 9 sayılı odalı fırının 37,5/ 12 O 
t. hissesi. 

~ıı~kin iki tarafından sımsıkı tutul- Üsküdar: İcadiye mahallesi yeni sokak 
tıdan kımıldanamıyordu. 

~e~~ı Mustafa başındaki çevreyi eski 3 yeni 9 sayılı odalı dükkanın 2 / 4 
e serdi. hissesi. 

215 00 

782 92 

750 00 
\~b.ert.ıi Hasan para dolu kemerin Boyacıköy: Yedinci sokak eski 9 yazılı 
tıl'~ gözlerini açıyor, başaşağı ge- 166 metro murabbaı arsanın 1/3 payı. 27 67 
~r.ıtdce Çevrenin içine altınlar düşü- Yukarıda yazılı mallar 15-9-936 salı günü saat 14 de 

li1 ~· kadar peşin para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış 
)oı a at bu altınlar Venedik, tspan- bedeline istikrazı dahili ve % de beş faizli hazine tahvil-
~ "e Felemenk altmlarıydı. ıc 

t~~lldan üçüncü gözden dökülen al- leri de kabul olunur. İsteklilerin % de yedi buçuk pey 
~" o za.nıana kadar görillmiyen akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak İstanbul 
~~c:lt.endi. Buıılar Danimarka aıtmıa- Defterdarlığı Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil sa-

tıs koinisvonuna müracaatları. (F.) (1030) 

Liman idaresi tatmıyor 
Liman İdaresinin Galatadaki de

niz Rıhtım Hanına taşınmasına 

başlanmıştır. Merkez Rıhtım ve 
Çinili hanında bulunan yazıhane sa
hiplerine verilen mühlet bugünler -
de bitecektir. 

Liman İdaresi, şimdiden Merkez 
Rıhtım Hanının bazı kısnnlarmı iş· 

gal etmiştir. lktısat Vekaleti, Gemi 
Kurtarma Şirketiyle Tahlisiye U
mum Müdürlüğü, Kılavuzluk ve Fe
nerler İdaresinin bu iki handan bi
risine taşınmalarını muvafık gör -
ınüştür. 

Böylelikle İktısat Vekaletine bağ· 
lı bütün müesseseler bir yerde top -
lanmış olacaktır. 

Şirketi Hayriyenin vapuru 
Şirketi Hayriyenin Hasköy fab -

rikasında inşasına başladığı vapurun 
teknesinin yapılmasına başlanmış -
tır. Vapur, ilkbaharda denize indi -
rilecek ve yerine tekrar bir vapur 
konacaktır. 

Sahtekar kadın kraliçenin o za -
mana kadar münasebette bulundu -
ğu otuz dört kişinin ismini sayıyor
du. Bu kadın ve erkek otuz dört ki
şi meyanında asiller, zenginler ol -
duğu gibi tiyatro artistleri ve uşak
lar da vardı. Kadınlar arasında ise 
madam de la Motte ve madam de Po 
ligankm ve bunlardan maada sokak 
kadınlarının da ismi geçiyordu. Bu 
otuz dört kişinin ismi bile bütün bir 
şehir ve memleket halkını tatmin et· 
ıniyordu. Bir kadın bir kere bir şe
hir halkının diline düştü mü, ister 
kraliçe olsun, ister tiyatro artisti, 
isterse aile kadını olsun, onu akla 
gelmiyecek yalan ve iftiralarla kir
letmekten insanlar zevkalırlar. Ha -
tır ve hayallerinden geçen, yapmak 

SAÇ 
BAKiMi 

Guzelliğin 

En birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 

[Arkası var]1 

Elde bulunan diğer vapurların 
da sırayla tamiri kararlaştırılmış -
tır. Şirket, bütün vapurların gü -
verte kısımlarının portatif mahfa -
zal ıolması tasavvurundadır. Bu tak
dirde güverte kenarları müteharrik 
ve kabili nakil olacak. bunlar ya -
zm çıkanlaeak, kişm takılacaktır. Usküdar 'Akşam kız san'at okulu 

Göz Heikmi direktörlüğündün: 
Dr. Şükrü Ertan 1-9-936 tarihinden itibaren Üsküdar Akşam Kız San
Cağatoğıu Nuruosmaniye cad. No. 30 at Okulunda talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 

<Cağaloğlu eczanesi bitişiği). Pazardan maada günlerde saat 9 dan 5 e kadar kayıt 
Tel. 22566 muamelesi yapılır. (906) 



===- 10 T A N 

J;a~i §e~~~t7~:k~~b7n~: 928 -~ A u > 1E M D DKTDDAR 
929 yıllarında almış olduğum şeha • 
dctnamemi zayi ettim. Yeni.sini çıka
racağımdan eskisinin hükmü yok • ve BELGEVŞEKtiGirtE KARŞI 
tur. 

Şarki .Karaağaç orta mahalle 
sinden çoban lsmail oğulla -1 
rından Mehmet oğlu Hüseyin 
Erol 

CiLDirtiZi 
Tehlikeden koruyunuz 
Herhangi bir kremin ona 

lüzumu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsanız bu tec

rübe size pek pahalıya mal 

olabileceğini dcrha tır edi • 

niz. Hiçbir krem si~e Krem 

Pertev kadar Badık kalamaz 

HORMOBiN 
Her •czanede arayınız. 

Nişantaşmda • Tramvay ve Şakayik caddesinde 

Yatı l Şişli Terakki Lisesi ~ündüz ! 
AnA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
KlLA TI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGtLtZCE kurslarına dokuz yaşın· 
·hın itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kaytt · 

- lerinc CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 

lstanbul Liseler alım satım komisyonundan; 
Muhammen tlk 

Erzakın cinsi Miktarr Bedel teminatı Eksiltme şekli Gün saat 
Kilo Lira K. Lira K. 

-----
Sabun 7400 2442 18 3. 15. Açık eksiltme. 15-9-936 

Salı günü 
Sa: 13.30 

Adet 4425 331. 88. Açık eksiltme. 15-9-936 
Yumurta 295000 Salı günü 

Sa: 14 

Kilo 1705 127. 88. Açık eksiltme. 15-9-936 
Kaymak 1550 Sair günü 

Sa: 14.15 

Un 22500 Kapalı Zarf. 15-9-936 
Makarna irmikli Salı günü 
ve kuskus. 9400 Sa: 14.30 
Schriye 2200 
İrmik 2700 6700 502. 50. 

KANZUK MEYVA TUZU Zeytin yağı 12000 6840 513 Kapalı Zarf. 15-9-93 6 

Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usarelerile hazırlanmış-

tır. Hazmı kolaylaştırır. Jnkı -
bazı izale eder. Kanı temizliye

rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

tNGlL1Z KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kuru çalı fasulya 
Kuru barbunya 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Kırmızı 

Kuru soğan 
Sarımsak 
Patates 

Bursa pirinci 

Beyaz peynir 

8900 
6700 6997 

10200 

" 6000 
6500 
4400 
2750 3617 

28500 
410 

43500 3879. 20 

36800 8832 

16100 5957 

Salı 2"Ünii 
Sa: ıs 

Kapalı Zarf. 15-9-936 
524. 78. Salı günü 

Sa: 15. 1 5 

Açık eksiltme. 15-9-9 36 
Sah günii 

Sa: 15.30 

271. 2D. 

Açık eksiltme. 15-9-9 36 
Salı günü 

291. 94. Sa: 16 

662. 40. Kapalı Zarf. 15-9-936 
Salı günü 

Sa: 16.30 

446. 78. Kapalı Zarf. 15-9-936 
Sah günü 

Sa: 17 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin yukarda mıktan, muhammen bedellerilc; 
ilk tem;nat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazdı erzaklar kapalı zarf ve açık 
eksiltme suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarım ihale için tayin edilen 
saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baskanlığma vermeleri: tık 
teminatlarını belli gün ve sa:ıtten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye 
ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklilerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri i 1 ~n 
olunur. ( 729) 1:177 

iSTiKLAL LISESl 
DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
sız talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

;ı - Bu yıl ancek mezun olan veya tudikn•me ile ayrılan tale· 
benin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek is· 

tiyenler:in bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - E;ylülün onbeşinc kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin 

müracaatları kabul edilmiyecektir. 
!'i - 1stiyenlere kayıt ,artlarmı bildiren tarifname gönderilir, 

Şehzadeba\lı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 

Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAYAT OKULU 
Tedrisat 28 Eylülde başlar. 

1192 

Tam devreli orta derece olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş
tir. Türkçe, Jngilizce, Fransızca okunur. Ev idaresi Ticaret dertleri 
vardrr. 

Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. 
... ___ Fazla malümat için Direktörlüğe müracaat. ___ .. 

KiNOPRiN kaıczleri HER TERDt 1J"uRus 
B• .oi .ROMılTİZHA .Ac!RILARİLE..GRIP VE Nf~LtYf !'-AR 1 ai i('\ .iLAÇ TIR 

Gecel - Günsel~ Kız~ Erkek ( Eski: inkılap) • 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve Dırcktö!'Ü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıt ınuamelc1ı1ine batlanmıştrr. Cumartesi ve Pazardan 
batka hergiin 10 • 17 aruında okula müracaat edilebilir. 

İsliyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 

Gazı Terbiye Enstitüsü 

Direktörlüğünden 

1271 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü, Orta okullara ve orta 
dereceli san'at okullarına, Öğretmen okullarına öğretmen 
ve ilk okullara ispektör yetiştiren yüksek dereceli bir 
müessesdir. 

2 - Enstitünün, Türkçe - Edebiyat, Tarih - Coğraf • 
ya, Tıbbiye, Riyaziye. Pedagoji, Resim - İş, beden terbi
yesi şubeleri olup okuma müddeti bütün şubelerde iki yıl
dır. 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bi
tirmiş kız ve erkek "2 7 yaşını geçirmemiş,, talebe imti -
hanla alınır. 

4 - Kayıt l 5 Eylill 1936 Salı akşamına kadar kültür 
direktör iliklerinde yapılacaktır. 

5 - Kayıt şartları ile imtihan günleri ve daha başka 
istenecek malumat icin Kültür DirektörliiklP.rine bas . . 
vurmaları. ( 600) ( 712) 11'/3 

7 • 9 • !:13b 

Kapa ı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Siimer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: -

1 - Malatyada kurulacak Bez Fabrikası idare bina
ları ile ıncınur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. İnşaatın tahmin olunan bedeli, 
vahidi fiat esasiyle yapılacak kısmı 2063 7 ,36 ve gö
türü esasiyle yapılacak kısmı da 130566,92 olmalı: 
üzere cem'an 151,204.28 liradır. 

2 - Bu ise ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname ve zeyli 
D - Umumi şartlar ve ölçü usulleri 
E - Vahidi kıyasi fiat ve keşif cetvelleri 
F- Projeler 
İstekliler bu evrakı 1 O lira mukabilinde Ankarada 

Sümer Bank Muamelat Subesi Müdürlüğünden satın 
alabilirler. 
3--Eksiltme 17 Eylül 1936 Perşembe günü saat 16 

da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin "88t1,, liralık muvakkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 
en az üç gün evveline kadar bu işi başarabileceklerine 
dair olan vesaiki 25 kuruş pulla birlikte bankaya tev
di edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmaları ve bu 
vesikaya tekiif mektuplarına leffetmeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saat -
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğii.ne makbuz n1ukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
leden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatıln11ş olması lazımdır. ( 842) 

1199 

kapall zarf usulile eksi tme ilanı 

Kırklarelı Nafıa müdürlüğünden 
Ka_nalı zarf usulile ya~n eksiltmeye tali;ı..,zuhur et' 

mediğinôen ou e a yeniden kapalı zarf usiilile eksiltme"' 
ye konulan iş Edirne - İstanbul yolunun Babaeski kaza' 
sı dahilinde 4 2 + 2 2 O inci kilometrodaki betonarme ola' 
rak yaptırılacak köprü olup inşaat keşif bedeli ( 10696) 
lira 8 7 kuruştur. 

Bu işe ait ~artname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye; şose ve kar gir inşaata daif 

fenni şartname 
E - Hususi şartname "Bayındırlık Bakanlığı tarafırı: 

dan inşa edilecek betonarme büyük köprüler hakkındaW 
fenni şartname,, 

F - Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 
İ3tekliler bu şartname ve evrakı f enniyeyi ( S 3) liuruŞ 

mukabilinde Kırklareli Nafıa Dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 Eylül 936 Pazartesi günü saat ı6 

da Kırklareli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gire bilmek için isteklilerin ( 8 O 3) lir~ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan 1-6-936 tarihin"' 
den sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz etmesi lazıJl'I"' 
dır. 

5 - TekEf mektupları yukarda üçüncü maddede ya"' 
zılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Dairesinde ge" 
tirilerek eksiltn1e komisyonu reisliğine makbuz mukabi" 
linde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektuplarıJ1 
nihayet üçüncti maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dıŞ 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdı!· 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 71 O) 

1064 

Is tan bul T elcf on 
Direktörlüğünden 

250/ 350 ton Marinlave kömürü ile 35 ton yerli kol< 
kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Marinl8g 
venin tonunun muhammen bedeli 14,50 ve kokun ise 1 
liradır. Muvakkat teminat 431 liradır. Şartname hergiif1 
Malzeme dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 14-9' 
19 3 6 Pazartesi saat 1 S te Direktörlük binasında yapılel' 
caktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mübayaa komisY0 ' 

nuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. (765) 

Sahibi: Ahmet Emln YALMAN-Umum! Neeı1yatı [dare Eden: S. SJ\.l,a:: 
Gazetecilik ve Neşriyat l'ilrli Llmitet Şirketi-Bastldığı yer TAN matbıııı · 
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HASAN 
Lavantaları 
Tlrklı• ıtrlıatında 

ba,ok lnklllb 
ı•pmııtır 

Siıncliye kadar pkan ı 

lale, Şipr' DiYinia, 
&!ersia, Viyolet, 
~ör, Leylik, 
Güller, R .. clor 
Oriaan, y ....... 
krepdöfin, N90li, 
Bahar çiçekleri, 
kWcaraça, Pupi, 
lan.bak, Amber, 
~\llyalar, 

HASAN 
Kolonyası .. 

LOSYONLARI 
Huan Kolonyaaı 9& dere • 
ce halia limon çiçeklerin • 
den yapıbmt miali ve me 
nencline dünyada teaclüf 
edilmiyen ve Witün ıtriyat 
&leminin taacUlaacla bulq • 
nan ltir pheıerclir. Ha • 
aan Y aaemin, Leylik, Me • 
nelqe, Milflör •• eair çiçek • 
terden yapılmıt kokuları 

il 

c-net çifeld.i. 
Cençlik, s-ldllr, 
4.norita, Çiçek demeti 
Ş...eı, Rumha, 
kuyo~ Kadın eli, 

inaanı zevk ve cennet bah • 
çelerinde yqatır, Nea • 
rin kolonyaıı Haaan ko • 
lonyuının yavruıudur. Li • 
mod çiçeklerinden yapd • 
DUf 75 derecede çok ucu 
olmuı itibariyle harcı i . Birvok muhtelif marka tnt bıçaklan vardır, fakat 

lemclir. Loıyonlan dahi M o N D E x T R A 
piyaaayı tamamile elinde Bir tanedir ve (ROTBART) maınulatıpdandır. Her yerde aatrlır. 
tutmuttur. Hiç bir Ko • ~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ lonya ve Loayon Nearinin :: 

Suv clİ Paria, Pompa.tor, 
.\ık s...ı, Dai çipkleri • 

ef• ko'---·ı E. mnly t ı· 1 rı· U. Mu··du··r-a-üaeı ve n ıı auaı e ve 
ucuzluiu ile rekabet ede • 
mu. 

ÖOretmen aranıyor 
Şehrimiabı Öllel ilk olrullarmdan 

l.iriade, yenide acılaeak mutlarda 
~ıemak iati)'m, •uallia meırt.lli 
iti.~ dilek ,.. prtluıau, 
teroomelhal .. .......,. birlikte 

Mekteplerin açllş zamanı yaklaşmıştır 
Talebenin illtlyacı olan karyola, yatak, yorpn, battaniye, tar. 

pi, çam&fll', Pijama, havlu ve airesi mafual&l'IBIJMa huır ve elı· 
va fiyatlarla atdmalrtadlr. 

<t.ıamuı •> pelta lnat1lluaa ,... 
'-alan. 

Kıym tll kuyucumuz 
BAYAN 

E 

Sipahi otlu H•••n Hüsni Burıı pazarı 
Sultan Hamam •124 Beyoğlu latlkW aaddMi 8T8 

inhisarlar umum müdürlügUnden 
lZ-14-8-936 Carpmba ve Cuma cünlerinde yapılan 

imtihanda muvaffak olanların imtihana cirme numarala
rile adlan apfıda yazılıdır. Bunların tayin olduktan 
mahal ve vazifeleri öğrenmek ve haklannda iktiza eden 
muamele yapılmak üzere evrakı müsbitelerile hemen ida
remiz memurin ıubesine müracaatları ilin olunur. (840) 

Her ak9am Tepebaıı Halk bahçeılnde imtihana AdJ lmtihana Adı 
~1!!11!~:!~~~~~~~~~~~~~~~.,ıirme girme • lfuauuı Numaruı 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Tütün Eksperi ve harmancıaı yetiıtirmek üzere apj'ı-

da yazılı tartlar dahilinde 1 O Eksper namzedi alınacaktır. 
1 - Türk olmak, 
2 - Yaıı otuzdan yukan olmamak. 
3 - Aıkerliiini yapmıı bulunmak. 
4 - Aacari liae veya muadili bir mektep muunu ol

lııak. 

"%iraat mektebi mezunlan ve liaan bilenler tercih olu. 
bur.,, 

5 - Ekıperlık yapmata mini herhansi bir hııtalıiı 
Obnachiı idare heyeti ııhhiyMinc• Hbit olmak. 

6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahıtlcb olmak, mah 
lturniyeti bulunmamak. 

Bu prtlan haiz olanlar aramıda bir yoklama yapda -
Ca)c ve naıuetler bu yoklama neticelinde uçilecektir. 
Atüracaatlar Eylül 93& nihayetine kadar kabul edilir. 

Daha fula malumat almak iıtiyenler Umum Müdür
ltur yaprak tütün mıtbayaa ıubnine müracaat edebilir -
ler. (70&) 

- ...... lltm• lllnı 
Denizyolları işletmesi direktörlü-

6 
8 1, . 

18 
11 
19 
20 
2fi 

• 2T 
3T 
31 

• 
'° il 
5' 
il 
il 
u 
91 
88 
8T 

• TO 
T2 

Adnan Hızıroğlu 
Zati Tekhan 
K. Nedim Güney 
Hllleyin Aautay 
Btlrhan Bt1ıAa 
Mahir Yetik 
Hilmi Huı 

•· luatAUIJren 
Z.-1 9erkkaa 
B. Klmll Bulat 
8uai pek Türk 
•.w laYllJl 
R11ml0ral 
V•tYlbaua 
N-1 Olel 
Jıl. .... üdea-
-...ı .... .... 
Cemal Ktl~ya 
Taldr ...... 
n..ıwn mrtuno 
...... Afkq 
o...u Ttlrktl'l 
K. Nurettla Tu.ukalp 
0..an Dofaa 
Hamdi Bayrakoı 

73 
78 
83 
il 
19 

101 
108 
100 
113 
111 
llO 
123 
lSI 
1ao 
1615 
1n 
111 
llO 
lH 
lTI 
171 
178 
1T9 
114 
116 

KARYOLALAR 

Ramiz Aktüre 
M. Fikret Atıdenis 
Hu.eyin Avni 
Ruhi Çallf 
Ntıshet Çailu 
O. NeVRt Nemli 
Nuri llrte91 
8. Sım 0.yurdan 
M. Şevki Allay 
• ... o..ı 
Mehmet TUlbek 
l'aik Srlunan 
Ali Jlurl Vural 
M. Cavit Gilmrlktfl 
lhhaet •ınadl 
B. Cab1t Tarum 
o.mu Morac 
leWlattia ütubuaay 
BWut JJrs1J 
8eAi Yıhnu 
Mehmet Tevfik 
J'vidun 
Kemal Kocabey 
J'alaml Yamoı 
Nedim Okyay 

ÖUnde . Fabrika fiatma aatılıyor 
ı - E:!;tmaye konan it: Asri Mobdya Mağazası AF~~~~ 
Ortaköy kömür depoau nhtımı intaatı ve tamirıtı. 
2 - Muhammen keıif bedeli 6199 liradır. 
3 - Bu i9e ait evrak ıunlardır: 
.\ - Ekıiltme prtnameai 
lı- Mukavele projeai 
C - Fenni prtname 
ll - K .. if hülauıı 
1: - Projeler ve termin pllnı 

'11.!•tekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denbyolkn 
-~elinden alabilirler. 
~ 4 - Ekailtme 21-9-936 Puarteli dnU .. at 15 te 
la~hanede Denisyollan ltletmcai l>irüttirlüiünde tOJ'11 
~k komilyon tarafından yapdacaktır. 

1 - Ekalltme kapalı urf uıulilı yapılacaktır. 
te!:=-:- Ekailtmeye sirıbUmık i~in 415 liralık muvükat 
.. :·-....t vermeli ve wrak ve proJeleri imsalamaaı ve bu 

tibi ineaat yaptıima dair vt1ıik ıCSıtırmtai llaımdır. 
. 'I - Teklif mektuplan ygkanda 4 ncü maddede yudı I:' ve 1aatten bir aaat evveline kadar komiıyon reiali-

1-; e nıakbuz mukabilinde verilecektir. Postada gecikme
rıazan itibare alınmaz. ( 1023) 

l»tanbul, Rıupqa yokuıu No. 88 Tel. 33407 

lalllnbul defterd•rlllınd n ı 
Adet C l N S 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yanik altın aaat maa kordon. 
Yanık altın saat iç kapalı maden. 
Ortası yakut, etrafı e4ııaı, tatlı rW )'ilaWc. 
Elmaı büyük tatlı ve kolu elmu tqlı )'ilaWc. 
E1mu küçük taıh ve kolu elmaı tqlı ytlsük. 
Ortaaı yakut kolu elmaı tq1ı ytlsük, 
E1mu tek tq altın yijaUk. 
lciloıram ve altı yüz gram •iırblmda ,anık ,u .. 
mUt parçalan yanılt rimüı ve nikel mtlldlklt • 

Yukarıda cinı ve adedi yazılı mücevherat ve madeni 
paralar 18·9-936 cuma cünü saat 14 te Büyük çarpnm 
Sandal Bedeıteninde ı>etin para ve açık artınıaa ile aatıJa ... 
cağı ve 10-9-936 tarihinden itibaren de ayni mahalde 
teshir edilmeie baslanacaiı ilan olunur. (B) (922) 

lüğünden: 
1 - 936 aeneainde zabıta memurlın için diktirilecek 

uı 42 70 çoiu 4696 takım elbi• maa kaıketin dikimi 
yirmi ıUn müddetle ve kapab aarf uıulile ekliltmeye ko
nulmuetur. 

2 - Kasket dlhil beher takım elbiaenin dikiı muham
men bedeli 411 kuruıtur. 
3-!haleıi 21-9-936 Puarteai sünü aaat 15 te Emni

yet itleri umum müdürlütünde müteeekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye sirecekler 1447 lira 54 kunqluk mu
vakkat teminat mektup vey• makbusilt ve 2490 Nyılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yuıh belselerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale vaktinden bir uat evvel komis
yona vermeleri llsımdır. 

S - Bu bapta fazlaca malumat almak ve ıartnamesi
ni cörnıek istiyenlerin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
üçüncü şube müdürlüğüne ıııüıaeaat eylemeleri. 

,612) (114) 

• 
ın IHHi 
Alızlıkl•rllıi 

1 

"' 

uıan ••t 10 d •••mı tır 
l M R E N'in en IOft moda 

YUNLU iPEKLi KUMAŞ VE ŞAPKALA.RJNI 
t6ND tık bayanlar bu 111ıfl•am ebedi mu,terilert olacaktır. 

..,_: O.latı•raf, l'.üi Salıtbinin illi ....,...., Jfo, 210 

Kon rvatuv r Direkt rlUOUnden: 
Yoni ıallbe almrnaaı ve kaydı nnileme itleri ayın on 

birir•ci ailnU batlıyacak ve yirmi altıncı sün il bitecektir • 
Derılere 1 Birincit .. rin 936 .Unü batlanacaktır. Yeni
<ltn cirmtk n Jııydw Ytııilemok iltiy.onlerin Puartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 13 ten 18 e kadar mü -

racaatlan bildirilir. ( 1037) 
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