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ediyor 
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Madrid yak1ri1nda ~iddetli bir 
harp ba~lad1, hiikiimet kuvveti 

gazl1 bomba kullan1yor 
Milisler ellerine ge~en fa§istleri, fa§istler de milisleri 
oldiirugorlar. Jki taraftan olenlerin sag1s1 pek ~oktur 
I.ondra 18 (~m) - ispanyada 

dahill harp son derece ~iddetlenmi~
tir. iki taraf ta amans1z bir surette 
~arp1~1yor. 

Hi.ikClmet milisleri fa¢stlere, fa
.¢stler de millslere kar~1 ~ bilemek
te ve ellerlne ge(;eni Oldilrmektedir
ler. Olenlerin sayis1 belli dgildir. 

Daily Telgraf muhabirinin Cebe
liittanktan bildirdigine gore ft.slier 
~imdi Frans1z hududundan Porteklz 
hududu boyunca Cebelilttariga ka
dar olan sahayi i~gal etmektedirler. 
Hilkumet kuvvetleri de Akdenlz sa
hilinde gene Frans1z hududundan 
Malagaya kadar olan sahaya hakim 
bulunuyorlar. 

ZEHiRLt GAZ KULLANILIYOR 
l..izbon 18 (A.A.) - ihtilalcilerin 

Burgo daki umumi karargahlanndan 
bildirildigine gore hiikumet kuvvet
leri son giinlerde gazh bombalar kul· 
Janmaga ba~lan11~lard1r. 

l\Jadrid 18 (A.A.) - ~ehirde sil· 
kunet \'ard1r. lliikftmet kuvvetlerl, 
Tcruclc dogru ilcrlcmcktedirler. Diger 
mevzilcrdc bir dcgi~iklik yoktur. 

Jlavasm Goudamarradakl muha
biri, asilerle hiikumet kuvvetlerl ara· 
smda bir top~u diiellosu vukua gel· 
mi~ oldugunu bildirmcktedir. 

Hiikftmct kuvntleri, goz ya~ dok· 
tiiriicii gazh bombalar kullanml!} ol· 
duklanndan asiler rlcat mecburlye. 
tinde kalm1~lardt.r. 

HUKOI\IET KUVVETLERiN1N 
TAARRUZLARI 

BarceJone 18 (A.A.) - Havas ajan
Z>1nm muhabirl, hilkfrmet kuvvetlerl
nin Huescaya ve Paragosse yolu ilze
rlnde bulunan diger mevzilere do~
ru taarruzlanru ~iddetlendi~ ol
duklarm1 bildirmektedir. 

Hilkllmet top~ulan, Asilerin Hues
ca lle Saragosse arasmdaki miinaka
lelelini kesmek i.izere Almudeyi bom-

FRANS A 

ispanyada hiikdmet kuvvetlerile lsilcrin l~gal ettikleri yerler: Beyaz klSlm 
hiikumetin, slyah la.sun ilsilerin elindeki mahallerdir. Scpet orgiisii gibi 

klsun harckita miisait olnuyan yolsuz ve dagbk yerlerdir 

bard1man etmi.,Ur. MADRIDDE VAZil.'ET 
Dol~n bir ~yiaya gore general Cebelilttank 18 (A.A.) - Madrld-

Mola, Huescadaki ft.sllerin mukave- den buraya gelen bir mil~ahidin be-
met hareketini bizzat idare etmek- yanma gore Asller, Madricli kontrol 
tedir. edecek vaziyette bulunmaktadrrlar. 

MAJORK ADASINDAKt Asner, Goudamarra daglannda kuv-
1\IUHAREBELER vetle yerle~~ olup mi.ihim mikdar-

Barcelone 18 (A.A.) _ HiikO.met da sil!h ve milhimmata ve bunlan 
kuvvetler1, Majork dasmdaki Palma kullanmasm1 bilen efrada malik: bu-
~ehri ile adamn iki aksarm arasmda- lunmaktadlrlar. 
kl miinakaleleri kesmek iizede dtin Mills kuvvetleri, ihtilalcilere milte-
Sante Mariayi bombarchman et~- madlyen taarruz etmekte iseler de 
lerdir. yerlcrlnden oynatmaga muvaffak ola-

Hillcfunetin di~er bir taknn kuvvet- mamaktadlrlar. ihtilA.lciler, Madride 
leri de dun adarun ~arlanda kft.in Por- gelecek olan takviye kltaat1lll bek-
to Cristo yaklrunda karaya ~lkm.1!1- lemektedirler. 0 zaman, paytaht ta-
lardlr. mamile ihtllft.cilerin tehdicli altmda 

Hi.ikfunet kuvvetleri ~ok yakmda kalacaktir. 
Palmaya taarruz edeceklerdlr. {Devanu 4 iincii aabifede) 

Amerikanvari bir i§ Milli tahvilleri
mizin giikselmesi 

devam edigor 
Merkez bankas1 hisse 
senetleri 91 liraya c1kt1 

Sag adam1 olii gostererek sigorta 
paras1n1 almak istemi~ler! 

Sag bir adarm olii gostererek bir 
sigorta ¢rkctinden lid bin lira taz
minat almaga kalkl~aktan maznun 
~mseddin, Ziya, ~erif, doktor Fey
zi, doktor Asaf, Onnik, Vo~ino ve ~ev
ket adlarmda sekiz ~ dlin adllye
ye verilml~lerclir. 
Su~lularm a~m ilzerl ge~ vakit 

Sultanahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde duru~malan yaptlrm~tir. 

Tahkikat evrakma nazaran bun
lardan ~emseddin bir sigorta ~irke
ttne hayat sigortasma girmi~tir. Si
gorta taksitlerini de vermi~tir. 

Bu def a ~emsedd.in ~irkete kar~1 ol
mil~ gibl g0sterilerek 2 bin lira sigorta 
paras1 almmak istenilmi~, fakat i~ 

meydana ~1kml~hr. 

O!\'NiK Jl>U: DiYOR ? 

Su~ulardan Onnik, mahkemede 
hadiseyi ~oyle anlat1yor: 

- Bir giln ~cmseddinin kaym bl
radcrl Ziya ile arkada~1 ~erif bana 
geldiler. ~emseddinin hayat sigorta
smda oldugunu, fakat ~imd.i sigorta
dan (;Ikmak istedigini soylediler ve 
bunun i~in ne yolda hareket edecek· 
Ierini sordular. Ben de ~emseddin ~ir
kete kar~1 Olmil~ gibi gosterllirse 

hem slgortadan (;lkabileceginl, liem 
de ik1 bin lira sigorta paraslDl alabl
leceklerinl soyledlm. 

Bu mesele iizerinde miiteadd.i.t de
f alar konu~tuk, laznn gelenlere ~
vurduk ve ~yle bir plAn hazirladlk: 
Ben Karabet admda bir cILwi v88lta
sile ~mseddinin Oldiigiine dair blr 
doktor raporu tanzim edeceglm. ~m-

( Devanu 4 iincii aahifede) 

1 e~viki sanagi 
kanunu 

Kii~iik ve ev sanatlan 
i~in de bir layiha 

haz1rlan1yor 
Ankara 18 (Telefon) - Yeni te~viki 

sanayi kanunu i~in yapllan tetkikler 
bitmi~ ve kanunun esaslan hazirlan
m1~tir. iktisat vekaleti bundan b~ka 
te~viki sanayi kanununun himayesi al
tma girrniyen kil~ilk sanatler ve ev sa
natlerinin himaye vc te~kilatland1rtl
mas1 i~in de bit' kanun 1:1yihas1 hazir
lamaktadir. 

Mlllt tahvillerimizin yilkselmesl de
vam ediyor. Merkez bankas1 hlsse se
nedleri dlin ild buQuk lira farkla 91 
llraya Qlkml~tir. BOylece son ild haf
ta i¢nde 21 llrallk bir yiikselme kay
dedllmi~tir. ~imd.iye kadar memleke
timizde hlQ bir tahvilin klsa blr za
manda bu kadar yilkseld.igi goriilme
di~den Merkez bankas1 hlsse sened
lerlnin flatindeki degi~iklikler ~ok 
alAka uyand~tir. Bir~ok sermaye
darlar bu hisse sened.lerlni tedarik icin 
borsaya miiracaat et~erdir. 

Unitiirk tahvilleri de silratle yiiksel
mektedir. Diin birtnci tran~ tahviller 
23,75 liraya, ikinci tran~lar 22,40 llra
ya QI1am~tir. Piyasada Unitiirk tah
villeri bol bulunmuyor. 

Evvelce buradan ecnebt tahvillert 
toplanarak harice Qikanliyor ve muka .. 
bllinde serbes(;e Unitiirk tahviller1 ge
tirilebillyordu. ~imcli bu ~eiklde ecnebl 
tahvilleri ycrine ikinci tran~ Unitiirk 
tahvillerinin ithali yasak cdilmi~tir. 

Bundan ba~ka birinci ve iiQilncii 
tran~ tahvilleri ithali de baz1 kay1dla
ra tabi tutulmu~tur. Bu tahvillere de 
ragbet pck fazladrr. 

M~drid 

$iddetli 

baelad1 

yak1n1nda 

blr harb 

Telefon: 24240 (ldaro) • 24249 (Tahrir) • 24248 (Matbaa). 20113 (Kll~o) 

lstanbulda biiyiik bir 
limon buhran1 var 

Diin Y emi1teki bir iki diikkandan 
ba1ka hi~bir yerde limon yoktu 

Bir milddettenberi tstanbulda bily1.ik 
blr llmon buhram hiikiim sii.riiyor. 
Bu yiizden limon fiaUeri miltemadl
yen yilkselml~, tanesi on kur~a kadar 
ciknu~tlr. Fakat diln bu fiate de limon 
bulmak kabll degildl. Hemen hie blr 
tarafta limon kalmam1~tI. Yalmz Ye
mf~te bir ild yerde limon vardl. !zmlr
den, Ankaradan gelen haberler orada 
da vaziyetin ~agi yukan bu ~ekilde ol
dugunu bildirmektedir. 

Memlektimize limon ba~llca italya 
ve tspanyadan gelir. Zecri tedbirler 
tatbik edillrken italyadan limon gel
mesl durmu~tu. ispanya ihtilft.li dola
yisile ispanyadan gelmesi de durmu~
tur. Bugiinku buhrarun sebebi budur. 

italya ile yeni bir ticaret muahedesi 
yaptlmas1 i~in Ankarada mi.izakere 
cereyan ediyor. Bu milzakerelerin iyi 
bir surette ilerledigt de bild.irilyor. ~u 
halde yakmda bir anl~ma olmas1 
muhtemeldir. Bu anla~madan sonra 
italyadan limon gelmesi ve fiatlerin u
cuzlamas1 beklenebilir. Maamafih bu
na intizaren linion temini i~in tedbir 
almak lazimdrr. 

Limon ilA~ kadar li.izurnlu bir mey
vad1r. Limondan vaz ge(;mek, yahud 
yerlne b~ka bir madde koymak kabil 
deglldir. Bu kadar liizumlu ve faydal1 
olan bir maddeyi memleketimizde ni
~ln yeti~tiremiyoruz?. Bir mmanlar 
portakal ihtiyac1m1zi da Fillstinlc Su
riyeden ve yabanc1 memleketlerden te-
min ediyorduk.' Dahilde yeti~en por
takallar pek az ve cins itibarile pek f e
na idi. Birka~ senelik (;ah~ma sayesin
de ihtiyaclilllzi temin ettikten b~ka 
ihracat yapacak kadar bol ve pek nefis 
portakal yeti~tirmege muvaffak olduk. 

Portakal hususunda yapt1glllllZ1 ll
mon l~in yapamaz rmyi.z?. Cenup vilA.-

Alaturka mutfakl ... 

~7. 

yetlerimiz, bilhassa Adana, Mersin, An
talya havalisinde, hattA Karadenlz sa
hilinde Rize havalisinde pekfilft. llmon 
ye~tirilebilir. Bir programla i~ b* 
lnmak ve bugiln mevcud llmon fidan
larim cogaltmak ve cinsini islah et
mck kft.fidir. 

lplik fiatleri 
lktisat vekaleti ~imdilik 

fiatlere mudahaleye 
luzum gormuyor 

Ankara 18 (Telefon) - iktisad ve
kllleti.nin iplik fiatlerini tesbit eden bir 
karamame ~1karacagi yazilrm~ti. Og
rendigime gore piyasada ipllk ve pa
muk !iatlerinde !azla bir tebeddiil ol
madlg1 i(;in vekalet ¢mdilik fiatlere 
mi.idahaleye liizum gormemektedir. 

Esasen Yedikule fabrikas1 da ~imdl
ye kadar yapmad1g1 12 numara iplik· 
leri dogrudan dogruya fabrikalara sat
mak ilzere irnala b~lam~tir. Baklr
koy ve Kayseri fabrikalar1 da piyasa
run noksan kaliteler ilzerindeld ipllk 
ihtiyacrm temin etmektedir. 

Seyyar sinema 
Trakya koylerini dola§arak 
koyliiye filimler gosterecek 

Tekirdag (~am) - Umuml 
milfetti~lik Almanyadan seyyar slne
ma makineleri getirtmi~tir. Bu makl
nelcr kamyonlar ilzerindedir. Koy 
koy dol~rak koyliilere ~if~illge, i~ti
mat hayata att fllimler g0sterecektir. 

Scyyar sinemalar yakmda koylert 
gezmege ba~hyacakt1r. 

0 

Alafranga mutfakl ..• 



Sahife ! 

Son dakika 

Fash askerler isyan 
etmete ba$lad1lar 

( 
19 Agustos 1936 

Telgrana!::J 

lngiltereden lspanyaya tayyare 
Bu. Sabahki 

Haftalardanberi bunlara para verilme- Frans1z Solcen~h ga~e~~le~i lspanyaya 
• v d ·· d d.l . yard1m ed1lmes1n1 1stiyorlar 

ml~, yagmaya a ffiUSaa e e I mJyOrIDU§ . nruoi·KA I'KI. TORPiTO GxNDERDt 
Londra 18 (A.A.) -Iyi malUm.at al- rine ka~amak i~ yap1lan Fransiz .t1.1.u.c.n v 

Paris 19 (Ak~am) - ispanya veka
yii hakkm<la l\ladridden gelen haber
lere gore asilerin en ziyade guvendik
leri Fas askerleri haftalardanberi pa
ra alamadiklanndan isyan etmi~er
dir. ispanyol Fasmda da kan~Ikhklar 
~Iknn~tll'. Fashlara yagma i~in izin 
verilmedigi soyleniyor. 

Madrid hiikfuneti Estromadurede 
asilerin miihim bir maglubiyete ugra
chklanru bildiriyor. Burada tayyare
lcr bir am koluna taarruz e~er ve 
bir ~ok bomba atnn;;larchr. Bomba1ar 
bitince donerck yeniden bomba al
m1~ar. bu suretle be~ defa bu kolu 
bombalanu;;larchr. Asi kolunun ka.mi
len imha edildigi bildiriliyor. 

tspanya hiiklimeti resmi tebliginde 
Estromadurede isilerin ~ ve ce
nup kollarmm birJ~""111'tlerinin oniine 
g~ildigini, taarruzlanmn tardedildi
gini bildiriyor. iki 3si kolu birl~e
dik~e Madrid iizerine taarruz yaptla
maz. Bu suretle l\ladridin teblikede 
olmad1fl bildiriliyor. 

SENSEBASTiYANIN 
BOMBARDll\IA~'I 

Paris 19 (~m) - Asi!erin elinde 
buhman Espanya ismindeki mhh 
dtin Sensebastiya.m ve civanm bom
barchman etm4;tir. Sensebastiyanda 
villalara, sokaklar::i., otellere bir ~ok 
giilleler dii$mii$tiir. Bir giille ~ocuk 
dogum evine dii~~ttir. 6Ien yoktur. 
Fakat yaruh ~ktur. Maddt hasar da 
rnilhimdir. 

Tepelere yerle~tirilen bataryalar mu
kabele etmi~lerdil'. 

ASiLERiN TEBLIGt 
Paris 19 (Ak~am) - Sevil radyosu

nun tebli~ine gore ihtilalcilerin vazi
yeti iyidir. Baz1 yerlerde htikfunete 
kar~ isyanlar r;lknu~1r. Majorka ada
sma r;Ikan hi.ikfunet kuvvetleri imha 
~' bir ~ok levazun ahnnn~ttr. 
Bir tayyare dil$iiriilm~tiir. Hi..ikfune
tin yeniden asker gondermcsi muhte
meldir. 

GENERAL FRA.."'iKO DiYOR KL 
Paris 19 (Ak~am) - ihtilfilcilerin 

reisi general Franko, Havas muhabi
rine d~tir ki: c Vaziyetimiz iyidir. 
Mad.rid bir haftaya kadar dii~ektir. 
Nazrrlar kai;anuyacaklard1r. Qiinkii 
her taraf tutulm~ur. Fasta asker 
toplamaga nihayet verdik. Ciinldl 
~dilik mevcut kuvvet kaEdir .> 

ANAR~fST VE KOMONiSTLER HER 
TARAFI YAGMA El)iYORLAR 

Paris 19 (Ak~arn) - ispanyadan 
gelen haberlere gore Katalonyada 
~ist ve komiinistler ~ehir ve koy
leri yagma ediyorlar. Hiikfunet buna 
mini ohn.aga ~1yorsa da muvafiak 
olanuyor. Hiikfunetle miifritler ara
smda buyiik bir anla~azhk vardrr. 
Bugiinku ihtilill teskin edilerek IUiku
met kuvvetJeri galib gelirse o 1aman 

yeni bir ihtilfil b~hyacak, hillrlbnet 
miifritlerle ~~aga mecbur ola
caktir. 

Almanyada Fransaya hUcum 
Frans1z dahiliye naz1r1 Salengronun 

bir nutku f1rbna kopard1 
Berlin 19 - Fransa dahiliye nazm 

M. Salengronun pazar glinii Lilde 
sfiyledigi nutuk Almanyuda bir ~k 
gi.irtiltulere sebep olmu~. Gazeteler 
bu nutku ~ddetle tenkit ediyorlar ve 
diyorlar ki: 

«M. Safongronun sazleri FrailSlZ 
mahafilinin ispanya hakkmdaki ha
kiki dil~celerini meydaria vurm~ 
tur. Esasen diger vekayi de bunu an
latnu~r. Frans::mm aglktan a~1ga 
bugiinkii ispanya htikfunctinin tara
f1m tuttugu gorilluyor. ispanya i~le
rine kan$rmyarak bitamf kalmag1 

Filistinde vaziyet 
Kudiiste yeniden kan§tk

hklar oldu 
Paris 18 (Alq;am) - Kudilste ye

niden kan~nkllklar ba~l~tll'. Dtin 
Kuduste bir 9ok hacliseler olm~tur. 
3 Olti, 6 yarall vard1r. 

Araplar mukavemete ~ddetle de
vam etmege karar vermi~lerdir. Grev 
elaJ1 devam ediyor. 

- --
Japonyanin bahriye butyesi 
Tolcyo 18 (A.A.) - Bahriye bakan-

1Ig1 1937 ve 38 senesi i~in 770 milyon 
yenlik bir kredi isteru4>tir. f?imdiki 
blit<;e 550 milyon yenden ibarettir. 

Amerika hazinesi iki milyon 
ki~iye yard1m edecek 

Vm;ington 18 (A.A.) - <;iftliklerle 
ziraatle m~gul cemaatler tarafindan 
ia~elcri temin edilmekte olan iki mil
yondan fazla adama, mahsulatm bu se
ne ugranu~ oldugu hasar dolayisiyle, 
hazine tarafmdan yarchm yapllm.as1 
mecburiyeti has1l olacakt1r. 

Frans1i: tayyare sanayii 
mOmessilleri Moskovada 

Moskova 18 (A.A.) - Sovyet htikU
meti tarafmdan davet edilmil? olan 
Frans1z tayyarc sanayti mumessilleri, 
diln buraya gelmi~lerdir. Umum! mti
f ct ti~ general Martino Lagarde ve tay
yare in~aat miihenclislerinden Bregu
et He Potez heyet meyamnda bulun-

teklil eden bir hUkfunetin dahluye na
mmm ispanya vekayii mUn.asebetile 
s0yledigi s6zler ~ok dikkate ~ayanchr. 

M. Salengronun Almanya ve Avus
turya hakkmdaki sazlerine gellnce, 
bunlar bugfuikil vazlyeti katiyyen bil
medigini ve anhyamad.lguu g0ster
mektedir. 

Havas ajailSI, M. Salengronun nut

ku hakkmch ne9redilen flkralann 

dogru olmachgun soyliyerek tekzibde 

bulunm~a da bu tekzibin loymeti 
yoktur.> 

lzmit treni 
Banliyo hatt1n1n lzmite 

kadar uzat1lmas1 
kabil degil 

Bir gazete, Haydarpa~a ile Pendik 
arasmda ~leyen baniiyo hattmm iz
mite kadar uzat1lacagm1 yaziyordu. 

Bizim yapbglllllZ tahkikata gore 
izmitle Haydarp~a arasmdaki mii
naka1tlb arttrrmak i~in Devlet de
miryollan idaresi bazi tedkikat yap
makta ve mtimki.in mertebe fazla 
tren i~letmek istemektedir. 

Fakat trenlerin adedi ~ogaltJJ.sa bi
le Haydarpa~a ile Pendik arasmda 
i~letilen banliyo trenlerinin izmite ka
dar i$letilmesi mlimktin goriileme
mektcdir. 

o1 ~ ~i~i afyon ka9ak91hgmdan 
ht1sas mahkemesine verildi 
Tlbbi afyon ka<;ak<;1hgmdan suc;lu 

Yunanb Niko, klzi Andiryano ve is-
mail adll iic; ki~i diln dokuzuncu ihti
sas mahkemesine verilm4;lerdir. 

Bir boga bak1c1sm1 oJdOrdO 
Tekirdag 18 (Ak~am) - Mw-ath 

ayg1r deposunda c:;ok feci bir Oli.im 
vakas1 olm~tur. Dcponun bogalarm
dan birisi, kendisine yem veren ba
k1c1sm1 boynuzl:::trile yakalayip geri
ye dogru atm19tir. 

Zavallmm kafas1 yanlm1-?t1r. Bo
ga boynuzlari1e karmm da yarnu9 
oldugundan iki saat sonra Tekirdai! 

makta olan mahafile gore gecenlerde teklifine Almanya muvafakat cevab1 
husust ajanlar tarafmdn satm alm- vermekle beraber end.4>eler devam et-
~ olan be~ :tngiliz tayyaresi mec;hul mektedir. Kti.~iik bir hftdisenin mti.him 
bir semte dogru hareket etmek iizere vakalara sebep olmasmdan korkuluyor. 

Portsmutta harekete amade bulurunak- Frans1z sag cenah gazeteleri verilen 

tachr. karan iyi kar~lhyorlar. Sol cenah gaze-
Muhtelif nezaretle1in alakadar ser- telerine gelince bunlar c:tspanya ihti-

visleri, her tiirlii sil"1 ihracatma ma-
l&lini fa~stler hazrrlach. Onlar ihtilfil

ni ol.mak carelerini ar~tumakta ve 
umumi bir itilat yapila yapilmaz is- cilere yardun ettiler. Biziln seyirci kal-
panyaya tayyare sevkiyatIDI menetmek makl.Igmuz dogru degildir. Me~ru is-
yollarIDI taharri eylemektedirler. panya hukfunetine laZ1Ill gelen yar-

FRANSIZ GAZETELERi NE dnnda bulunmalyiz.> diyorlar. 

DiYORLAR? 
Paris 18 (Ak~am) - ispanya i~le-

Ba~vekilimiz 
Diin B. T evfik Rii§tii Arasla 

Salacak plaj1na gittiler 
B~vekilimiz ismet inonti, Hariciye 

vekillmiz B. Tevfik Rti;;tti Arasla bera-
ber dtin Uskiidarda Salacak plajma git
mi~lerdir. ismet inonii ve B. Tevfik 
Rti~tii Aras bir milddet plajda kald1k
tan sonra Heybeliadaya gec;mi~Ierdir. 

B. Tevfik Rii~U.i Aras Heybelide bir 
milddet k~ ve istirahat etmek tize
re Yalovaya gitmii?tir. 

KO~Ok zabit ve onba§I talimat
namesinde degi~iklik yap1ld1 
Ankara 18 (Telefon) - Kilc;iik zabit 

ve onb&.?l ye~tirme talimatnamesinde 
baz1 d~iklik yap~tlr. Yeni degi
'1kllge gore. gedikli ~~uk:tan fist 
~VUl?luga terfi i~in asgari miiddet ild 
sene, i.ist ~vu~luktan b~ ~avu~luga 
terfi i~ de asgari miiddet 3 sene ola
rak kabul edilmi~. 

Terfi i~ muvabk ehliyetnameye 
malik olmak ve imtihanla isbati ehliyet 
etmek. m\inhal bulunmak ~trr. 

lzmirde bir ~ocuk kaybotdu 
izmir 18 (Telefon) - Kar~yakada 

oturan 14 y~mda Rem.ziye admda bir 
loz bir haftadanberi kaybolm~tur. 

Remziyenin bir kazaya kurban gitmi9 
olrnasi ihtimaline binaen mb1ta tah
kikat yap1yor. -----

Sinopta 40 fakir ~ocuk 
sonnet edildi 

Sinop 17 (A.A.) -Sinop Halkevi fa
kir ve ~ehit ailelerinden 40 c;ocugu siin
net ettirmi~ ve bu munasebetle deniz 
yan1?lar1 ve sporlan tertip edilerek bi
rinci gelenlere buytik ikramiyeler ve
rilmistir. . ' 

Bir tren kazas1 
Arabac1 o\dii yolculardan 

biri ag1r yarah 

izmir 18 (Telefon) - :tspartadan 
Denizliye giden 1325 numaral.I mar9fill· 
diz treni yolda Hasamn idaresindeki 
arabaya carpm1~t1r. Hasan tekerlekle
rin altmda par~alanarak olmilstilr .. 
Yolculardan biri agrr yara11dir. · 

Yapllan tahkikat neticesinde ara
bac1 Hasanm arabada uyuklachg1 ve 
arkadan gelen trenin farkmda olma
chg1 anla~~t.J.r. Tahkikata devam 
edillyor. 

Kinm harbinde olen Franstz 
ve ltalyan askerleri 

Kinm harbinde olcm ve Ferikoy La
tin mezarllgmda med!un bulunan 
Frans1z ve italyan askerlerinin hat1-
rasm1 amnak ic;in dun mezarhkta me
rasim yapllm1~br. Merasimde ordu
muz namma mirrJay Arif, donanma 
namma Cemal bulunmu~tur. Fransiz 
ve italyan konsolosla.rile at~emiliter
leri, eski Frans1z muharipleri ve bir 
c;ok zevat bulunmul?tur. 

Yapllan merasimden sonra miralay 
Arif, 1853 de Tiirk askerlerlle birlikte 
harb eden Frans1z ve italyan askerle
rinin hatll'asmdan bahsetnllij, italyan 
atasemilteri cevap vererck tesekkiir 

Maamafih hiikUm.et hie; bir taraf a 
yarchmda bulunmamak fikrindedir. 

Ankarada iki 
h1rs1z tutu/du 

Caldrklan para ve e!?ya
lar Qzerlerinde bulundu 

Ankara 18 (Telefon) - Di.in gece sa .. 
baha kar?l burada bir soygunculuk va
kas1 olm~tur. Yeni~ehirin en i~lek Ata
ttirk caddesindeki Kutlu pastahnesile 
ayni yerde bakkal Ra;;idin diikkam 
soyulm~tur. 

Hrrs1zlar evveHi Kutlu pashanesine, 
otomatik para kasasmm bulundugu 
yerin altuu delerek girmi~ler ve bir 
fotograf makinesi alrm~lardlr. 

Bundan sonra da bakkal ~din 
diikkanma camlan klrarak giren hrr
&zlar kasada bulunan 25 lira.yi alarak 
sa~u~archr. 

Ogleye dogru vakadan haberdar e
d.ilen zab1ta derhal ar~trrmaya ba.¥a
~ lasa. bir 1.a.Dlan i~inde hrrsrzlan ya
kala.ID.1J1t1r. Bunlar Bomonti. garsonla
nndan Konyall Mehmed, Zileli Hilmi, 
~aat amelesinden Miislimdir. <;alch.k
lan fotograf makinesi ile 25 lira iizer
lerinde bulunmu~tur. 

Tahkikat neticesinde Ankarada faill 
me~hul kalan h1rs1.Zllklan da bu ii«; 
h1rslZlll yaptigi anl~~tir. Tahki.ka
ta devam ediliyor. 

~aml1lar muhtar1 
Dun ucuncu cezada 

muhakemesine 
devam edildi 

Bak1rkoyfuriin ~ar koyiinde 
erazi - taksiti olarak koyliiden topla
dlg1 1200 liramn 600 liraslDl bankaya 
yatmp diger 600 lirayi zimmetine ge
~irdigi gibi bo~ bir arsarun tapusunu 
~1karip koyli.iyc vermek bahanesile 
gene koyltiden 500 lira almaktan su~
lu i:;;amlllnr koyi.i muhtan Halilin mu
hakemesine di.in i.i~lincu ceza mahke
mesinde bak1lrn1~tir. 

Diln para veren koylillerden bir 
klsm1 mahkemeye gelerck taksit be
deli olarak muhtar Halile verdikleri 
1200 liraya ait 93 makbuzu ve aynca 
bo:;; arsapm tapusunu «;lkarmak i<;in 
verdikleri be~ yi.iz liranm makbuzu
nu rnahkemeye ibraz etmi~lerdir. 

Su9lu Halil ifa.desinde bu alti yiiz 
lirayi kendisi almadlgm1 soyliyerek: 

- Ben bu parayi gene koytin i~e
ri i9in sarfettim.. demi~ ve mahke
menin bu parayi ne Slfatle kendi ken
dine ki:iy i~lerine sarfettigi sualine 
kar~1: 

- Bilmedim. i~te bir defa oldu .. 
cevabm1 vermi~tir. 

Mahkeme i;;ahitlerin c;agtnhnas1 i~in 
muhakemeyi ba9ka giine bll'aknni;;tir. 

lnhisarlar vekilinin bindigi oto
mobil kO~Ok bir kaza ge~irdi 

:tnhisarlar vekili B. Ali Rana ile aile
sinin bindikleri otomobil Kls1khdan 
Baglarb~ma giderken oni.ine ~1kan 

tramvaya ~arpmamak i~in manevra 
yapllmas1 tizerine elektri.k diregine 
~rpm1;;tll'. Otomobilin on taraf1 ha
sara ugram1~. niifus~a zayiat ol.mam1?
tir. Otomobil yoluna devam edebilmis-

Va#,ngton 18 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, Kane ve Hatfield torpido muh
riplerinin dun Ncvyorktan ispanyol 
sularma hareket etmi$ olduklanm bil
dirmektedir. 

FRANSIZ KOYtlNE BOMBA ATAN 
A.Si TAYYARESi iMii:t 

Hendaye 18 (A.A.) - Saint Sebasti
en memurlan tarafmdan yap1lan tah
kikata gore Biriatou'yu bombard1man 
etmi9 olan tayyarenin markas1 Fok
ker'dir, halbuki hi.ikfunet kuvvetlerinin 
elinde bu markayi ~1yan hie; bir tay
yare yoktur. 

S1hhiye vekili 
~umrada go~men koylerini 
ziyaret etti, Konyaya geldi 

Konya 18 (Akl?am) - S1hhiye veld
li RefIB: Sayd~m saat on sekizde Qum
raya geldi. Valimiz Karamanda, bele
diye reisimiz ve s1tma mucactele ba~ 
kam ile iskan amiri, slhhat dirckt01ii 
Cumrada vekili kar?Ilachlar. Vekil 
goc;menlerin oturduklan koyleri gez
di, goi;menlerle gorti~tti. So.at 21 bu
~ukta <;umradan otomobille hareket 
ederek Konyaya geldL 

Vekil geceyi hususi vag·onda g·e~ir

di. Yann sabah hiikUmet ve b~lediye 
ve sair miiesseseleri ziyaret edecck, 
~ trenile ~hire gidecektir. Va
ll kendisine refakat edecektir. Vekil 
Konyada gordiiklerinden memnun
dur. 

AKSARAYDA 400 HANELi B1R 
G~MEN KOYU :YAPILIYOR 

Aksaray 18 (A.A.) - Sthhat vekili 
Dr. RefIB: Sayda.m ve refakatlerindeki 
zevat, Nigde valisi, k:urutulm~ 

olan Karasaz batakllklanm gezmi~ 

ler ve gQ\!menler i~in yaptlacak koy 
yerini tetkik etmi~lerdir. Vekil, kuru
yan arazinin kenannda 400 h aneli 
ynpllacak go~men koytiniin hemen in
~a lx:l.¥anmasma emir ve~er 
ve bugiin Eregliye hareket eylemi$
lerdir. 

Ag1r ceza reisimiz temyiz 
azahgina tay:n edildi 

Ankaradan gelen bir te1graf haberi
ne gore ista.nbul agirceza reisi kiymet4 

1i hakimlerimizden Suad Giira.l Tem
yiz azallgma tayin cdilmi~tir. 

Bogazi~i kupas1 
29 agustosta iddiah 

bir yuzme musabakas1 
yap1lacak 

29 agustos per~embe giinil, Bogaz
da iddiah bir ytizme miisabakasi ya
p1lacaktir. 

Kirk giln kirk gece eglcncele1 ine da
hil olan bu ytizme milsabakas1 ic;in 
Istanbul bclediycsi degerli bir kupa. 
iki altm saat, sckiz madalya koy
m~tur. 

29 agustos per~mbe gilni.i yiiziicil
ler sabah saat 10 da Bebekte, Gala
tasaray denizcilik ~ubesinde toplana
caklar, oradan motorle kar$I yakaya 
ge~ecekler, saat 17 de Ki.i~tiksil k~
kiini.in rlht1nnndan denize atlayip 
Bebekte karaya ~1kacaklarchr. 

Bu yiizme miisabakasma kadm, er
kek, yerli, yabanc1 herkes ~tirak ede
bilecektir. Mil.sa.bakaya girmek iste
yenlcri 4 ilncil vak1f harunda su spor
lan ajanl1g1 kavdediyor. 

Ilk incir mahsulQ lzmire 
getirildi 

izmir 18 (Tlefon) - Ilk incir mah
suhi bugiin 4740 i;uval olarak !zmire 
getirilmi~tir. incir piyasas1 yann a9I
lacaktlr. 

Nafia vekili geliyor 
Nafm vekili Ali <;etink~ya Ankara

dan istanbula harcket etmi~tir. :;lehri-
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Uzaktan seyrederken ... 
Kom~umuz Bulgaristarun ya~ mey

va ve taze sebze ihracati hakkmda 
verilen malumatl dikkatli dikkatli 
okuyoruz Bu s1rada duydugumuz his
si o:koml?unun tavugunu kaz gorme» 
cinsinden addetmege imkan var nu? 

Vagonlarla ~ilekten, tonlarla do
matesten bahsediliyor. Bunlar bu
gi.in i~in bize hiilya gibi gortiniiyor. 
Halbuki Bulgaristan ikliminde hi!t 
bir harikuladelik, hit; bir hususiyet 
yak. <;ok geni~ olan Tiirk topraklan 
her tiirlii mahsul yetil?tirmek husu
sunda tabil bir taklm kolayhklar ve 
kabiliyetler arzeder. Demck oluyor ki 
kom~u Bulgaristana imreniyorsak ve 
ondan geri kahyorsak kabahati yal
mz nefsimize, gayretsizligimize ve 
aczimize hamletmeliyiz. Yoksa top
raklarnmz i;ok fcyizli mahsul verme
ge can atar bir haldedirler. Biz on
dan istifade etmesini bilmiyoruz. 

Bundan evvel, ya~ sebze ihracatma 
dair bu siitunlarda bir rnakale silsi
lesi yazd1k ve italyamn misalini ile
riye surdiik. italya gibi hem iklimi 
pek musati hem orta Avrupaya pek 
yakln hem otedenberi te~kilati yo
lunda bir memleketle galibane bir 
rekabet ~imdilik akla getirilernez. Fa
kat Bulgaristan kadar da olarnaz
miyiz? 

Zannediyorum ki bu gibi i~lerde 
geri kalmam1zm en birinci sebebi 
te~ebbi.is kuvvetinin hangi daireden 
gcleceginin muayyen ve malum ol
mamas1d1r. Mcsela ~u ya~ meyva ve 
sebze ihrac1 i~ini milstakil surette kim 
ele alacaktlr vc bunu kim bal?a c;1-
karmaga i;ah~acak, i;1karmazsa mem
lekete kar~1 mesul sayilacaktlr? 
Bu suale az i;ok takribi, belki de sa
rih ve katt bir cevap bulmak kabil
dir. Fakat taalluk ettigi dairenin i~
Ieri o kadar i;ok ve dagmlktrr ki her 
giinkii vazife ve me~guliyetler arasm
dn buna dii~ecek himmet ve fedak!r
hk hissesi pek az kahr. 

Fakat vazifesi yalruz bu ve buna 
benzer il?lerden ibaret olacak bir 
merkezi organ ~iiphesiz ki daha 
semereli bir faaliyetle gal~abilir. Biz 
Bulgaristan gibi vagonlarla ~ilek ih
rai; etmeyi ~imdilik birinci plande 
tutmayabiliriz. Fakat taze iiztimle
rimiz, kavunlanm1z mu~teri bekler 
bir halde duruyor. MU~teri de mal 
bekliyor. Biz ise iki ucunu bir tfulil 
bir araya getirip te mallanmlZl m~
teriye arzedem.iyoruz. 

Kat; mevsimdir ortada yalmz bir 
lak1rd1dlr donuyor. ~ark ~imendi

f erlerile nakliyattan Um:it keserek Ro
man ya yoluna ba~ vuruyoruz. Oldu 
bitti diye seviniyoruz. Bir mevsim 
boyle ge9iyor. Ertesi mevsimde artlk 
icraata gei;ilecegini ilmit ederken tek
rar bilmem ~oyle oldu da boyle gitti 
de nakliye yap1lamiyacak gibi soz
lerle kar~1la~;iyoruz. Vaktimiz hep boo!? 
lakmiI ile gei;iyor. itiraf etmelidir ki 
y~ meyva ve y~ sebze ihracatmm 
memdeket ekollJ)misi i~in haiz oldugu 
ehemmiyeti hakkile kavrarm~ saytla
ma.y1z. Boyle olm::i.sayd1 i.~i psrmak 
ucile tutmaz, azimli bir elle ona sa
nllr ve behemchal ba~anrdlk. Qtin
kii bugiinkii rejimin ~i~n budur: 
Tuttugunu koparmak! Ak~amc1 

~ehrimizdeki fabrikalarm vazi
yeti hakk1 nda tetkikler 

~ehrimizdeki fabrikalarm vaziyetleri 
hakkmda incelemeler yapan iktisad 
vekaleti sanayi tedkik heyeti azasm
dan Kudl·et Erkoncn bugiln Ankaraya 
donecektir. 

- A~kolsun, kadir~inasllk dedigin 
4te boyle olur bay Aroca ••• 

r Bii 

Bug day f iatleri 
Diin de 10 para 
dii~tii, hariften 
talepler artzyor 
Bugday fialleri diin de 10 para d~

mi.iJ? ve sert mallarla yumu~ak mallar 
arasmda fiat farkl ortadan kal~t1r. 
Bugdaylar orta bir hesapla 5 ~ 30 
paraya satlllyor. Maamafih bazi ka
liteler 5 kuru~ 10 paraya kadar inmi~
tir. Evvelce sert bugdylar, yumu~ak 

kalitelere nazran iki klll'W? kadar fark-
11 olurdu. 

Ecnebi allc1lann sert bugdaylanm1-
za fazla istekli !tlkmalan bu mallarm 
yum~ak bugday kadar diii;;mesine im
kan b1rakmam.1~tir. Aradaki farkm za
il olmasmm sebebi budur. 

Memleketimizin bugday fiatlerile 
Avrupa piyaslan arasmda fark kalma
Illll?tir. Bunun tesirile Amavudluk da 
piyasam.1za miiracaat ederek bugday, 
yulaf ve arpa almak istemil? ve fiat sor-
.mu~tur. 

Anadoludan i;ok bugday gelmekte
dir. Ecnebi piyasalarda fiatlerin ylik
sekligini muhafaza etmesi, bizde fiat
lerin daha ziyade dlil?mesine mani olu
yor. 

$ark demiryollari hukumet 
ba§ mufetti§i Trakyaya gitti 
~ark demiryollan kumpanyas1 nez-

dindeki hiiktlmet bal? milfetti~i B. Sa
lfilladdin di.in Trakyaya hareket e~
tir. Hatti tefti~ edecektir. 

Muhtelis memur 
Alta sene u~ ay hapse 

mahkOm edildi 
Fatih malsandlgmdan sekiz bin lira 

ihtilas etmekten suc;lu malsand1gi tev
zi memuru Ahmedle kendisinin bu ha
reketine dikkatsizlik yiiziinden mey
dan vermekten sui;lu Ahmed ve Hikmet 
adlarmda iki lci.tip di.in agrr ceza mah
kemesinde muhakeme edilmi~lerdir. 

Muhakeme neticesinde tevzi memu
ru Ahmedin 6 sene ve iii( ay mtiddetle 
hapsine, katip Ahmedle Hikmetin de 
birer ay hapislerine karaT verilmil?tir. 

Suleymaniyenin kadastrosu 
da bitti 

i:stanbulda semt semt yap1lan ka
dastro faaliyeti ilerlemektedir. Kada.s
trosu yap1lan yerlerde biitiln tapu ihti
Iaflan halledilmektedir. Kadastrosu 
yapllan semtlerde ciheti tasarrufu 
~iipheli olan birc;ok gizli emlfilc da 
meydana ~Ikar~trr. Bu eml8.k 
ile hazineye miihim menfaatler temin 
edilmi~tir. Silleymaniyenin de kadas
trosu tamamlamm~ ve bu sahadaki 
em!Ak ve arsa sahiplerine senedleri 
ile !taplan dag1tllmaga b~l~tir. 

Kirk gun kirk gece §enliklerin
den Belediyenin kasasina 

giren para 
Kll'k gun, lark gece ~enlikleri miina

sebetile belediyenin Tepeba~1 bah~esin
de verdigi karagoz, orta oyunu, tuluat 
ve piyes temsilleri ic;in sarfedilen para 
~I.kt1ktan soma safi hastlatm sekiz yiiz 
ile bin lira arasmda tuttugu tahmin 
edilyior. Bu suretle belediye kasa.sma 
kti!tilk bir kiir da gir~ bulunmak
tadlr. 

... Bir muharrir «Me~hur pehlivam
m1za alt1 odall bir ev hediye edelim> 
diyor ..• 

Orta mektepler 
Bu sene yalnrz yeni 
a~1lanlara talebe 

kaydedilecek 
Yarmdan itibaren ilk ve orta mek

teplerde talebe kay1d ve kabul mua
melesine ba~lanru:aktrr. Gelen emre gO
re bu sene yalmz yeni ai;llacak orta 
mekteplere tale be kaydedilecektir. 

Eskiden mevcud olan orta mektep
lerin talebe kadrolan o kadar ~oktur 
ki, yeni talebe kaydedilmesine imkan 
gorillmilyor. Kayid muamelesi bittik
ten sonra mevcud talebe, semtlerine 
gore mekteplere taksim edilecekler
dir. 

inhisarlar vekirinin tetkikleri 
Giimrtik ve inhisarlar vekili Ali Rana 

Tarhan di.in de inhisarlar idaresine ge
lerek inhisarlann bu sene yapacagi mti
bayaat hakkmda tedkikat ile me~gul 
olmul?tur. 

Vekil, idrenin muhtai; oldugu tiltiin, 
uzilm vesaire gibi iptidai maddelerin 
mubayaat1 yaklndan takip etmektedir. 
Bu muamele neticeleninceye kadar in
hisarlar umum mi.idi.irlilgiinde me~gul 
olmaga karar vermi~tir. 

Bursa yolculan bilet almakta 
gO~luk ~ekiyorlar 

Son giinlerde tstanbuldan Bursaya 
gidenler i;ogalm1~tir. Yolcular bilet al
mak i!tin gi~e oniinde uzun miiddet 
beklemege mecbur oluyorlar. Bilet ala
madlg1 ii;in vapuru kag1ranlar da var
dlr. Bu kadar kalabahga bir giJ?e ka
fi gelm.iyor. Bunun it;in bir ~e daha 
ai;mak ve yolcular1 giigliikten kurtar
mak lazrmdlr. 

Parti i~leri 
lsti~ari mahiyette muhte

lif komisyonlar te~kil 
edildi 

i~lerinin daha !tabuk ve intizam dai
resinde yiiriiyebilmesi it;in istanbul 
parti merke2linde yeni te~kilat yaplldl
guu yazm1~tik. Yaptlan yeni te~kilata 
gore her i~ i!tin isti~ari mahiyette bi
rer komisyon te~kil edilmi~tir. Bu ko
misyonlar, kendilerine havale edilen i~
leli esash surette tedkik ettikten son
ra idare heyetine vermektedirler. ida
re heyeti, uzun tedkiklerden ge-
1terek tekemmill etmi~ bu meseleler 
hakkmda son kaarnru vermi~tir. 

Belediye Reis muavinine daha 
alt1 ay mezuniyet verildi 

Mezuniyet milddeti bi ten belediye re
isi muavini Nurinin yeniden mezuni
yetini uzattrrmak iizere miiracaat et
tigini yazrm~tJ.k. 

B. Nuriye yeniden alb ay mezuniyet 
verilmi~tir. Bu suretle belediye reis 
muavini dokuz ay mezuniyet alml~ olu
yor. Bay Nurinin s1hhi vaziyeti o za
mana kadar diizeldigi takdirde vazif e
si ba~ma donecektir. 

Bir otomobil ~ahndt, harap 
bir halde bulanda 

Beyoglunda Agacamide ~ofor kam.ile 
aid otomobil, ibrahim adh biri tara
fmdan kac;mlrml?tlr. Otomobil Ayaz
agada harap bir halde bulunm.u~tur. 

Norve~ el~isi geldi 
Norvec; elgisi, refikasile birlikte diln 

Oslodan istanbula gelmi~tir. 

• 
I Belediye • Evkaf 

Hakem hegefi 
altz ag ifinde 
karar verecek 

Evkafla beldiye arasmdaki ihtilaf
larm halli i!tin hukuki;u saylavlanm1z
dan miirekkep olarak te~kil edilen ha
kem heyetinin miiddeti alb ay daha 
temdid edilmi~ti. Hakem heyeti, her iki 
daireyi yillardan beri i~gal eden ihti-
18.flI meseleri birer hirer tedkik etmi~, 
her mesele hakkmda Evkaf ve beledi
yenin noktai nazarla~ dinle~ fa
kat bu meseleler hakkrilda heniiz bir 
karar vermemistir. 

I 

Hakem heyeti uzattlan bu alt1 ayllk 
muddet it;inde tedkikat1 bitirilen bu 
i~ler etrafmda kararlanru verecektir. 
Karar, kati mahiyette oldugundan her 
iki dairece tatbik ve riayeti mecburi 
olacaktir. Kilt;iik ve hukuk bakurun
dan biribirine benz.er meseleler miis
tesna olmak ilzere her iki daireyi ya
kmdan alakadar eden bin kiisilr ihti-
10.fll meseleler vardlr. 

Kanalizasyon §Ubesi mCtdurCI 
Almanyaya gitti 

Belediye fen heyeti kanalizasyon ~u
besi miidiirii mtihendis Cel§.1 Alman
yaya gitmi~tir. Kanalizasyon ~ebeke
sinin i~letilmesi Almanyada yeni bir 
talrnn usullerle tern.in edilmektedir. Bu 
yeni usullerin ~ehrimizde de tatbiki 
i1tin bay Celal tedkikat yapacaktir. 

Muallim kamp1 
Maarif vekaleti 15 gun 

uzat1lmas1n1 kabul 
etmedi 

~ehrimizde ac;1lan muallim kaplar1· 
run on be~ giin daha uzattlmas1 Ma
arif mildiirliigiince muvaflk gorill
mil~til. Maarif vekaleti mekteplerin a
~Ilmak iizere bulundugu ve talebe ka
buli.ine ba~lanacag1 ~ giinlerde mual
limlerin bir an evvel vazifeleri b~ma 
donebilmeleri i~in kamp miiddetinin 
uzattlmasma muvafakat etmemi~tir. 

Gelecek sene yalruz Heybelide degil, 
her adada ve ~ehrin munasip sahille
rinde birer kamp agtlacaktrr. 

Festiyal programmda dalgmhk ! 
Kirk giin, kl1·k gece eglence prog

rammda dun «Asan atika mtizesi 
ziyareb edilecegi kayde~i. 

Bu program gazetelerle ilan edil
diginden bir ~ok kimseler mlizeyi zi
yarete gitmi~er, fakat mlize sah gti
nii tatil oldugu i!tin geri donmege 
mecbur olm~lardlr. 

Bir katil muhakemesi bitti 
Uskildarda Tekkekap1smda Galip a

dmda birini oldti.rmekten SUl;(lU Ceva
dln muhakemesi dti.n agrr ceza mahke
mesinde bitirilmieytir. Mahkeme tahrik 
gibi sebepler yiiziinden Cevadm bir bu
c;uk sen hapsine karar verilmi~tir. 

Yeni mevsim balmumu 
mahsulu 

Yeni mevsim balmumu mahsulleri Al
manya ve Bulgaristanda c;ok ragbet 
bulmaktadir. Kilosu 110 k~tan mu
amele goruyor. Mahsul gec;en seneki 
kadar olmad1gmdan fiatlerin daha zi
yadc yilkselmesi bekleniyor. 

Bay .A.mcaya gore ... 

iSTAl't.TBUL HAYATl 

Saat gitti f 
- <;eyrege, bayanlar, baylar. <;ey

rege, c;eyrege. Haydi be~ kuru~ ve
ren, be~ ytiz kuru~luk mal ahyor. Fir
sati kai;iramn ya paras1 yoktur, ya 
akh ... 

Pazar meydarurun ko~esinde k1ya
metler kopuyor. Kadln, erkek, c;oluk, 
c;ocuk birbirlerine kan~1yorlar. Orta
da iskernleye !tlkml~ bir adam boga
z1111 yirta, yirta hayklnyor. Oniinde
ki tabladan aldlgi aynalan, masa sa
atlerini, elbise frrgalanru sallaya sal· 
laya bagmyor: 

- Haydi bakahm. Akll b~mda 
olanlar birer ~eker niyeti i;eksinler, 
hit; bo~ yoktur. Her niyetn be~ lirallk 
hediyesi vardlr ... 

Yirtlk yeldirmeli satic1 kadmlar, ~ 
tuvaletli gent; bayanlar, beli ku~akh 
koylii day1lar, gent;, ihtiyar ~el?it, c;e
~it baylar, klz, erkek, irili ufakh go
cuklar iti~e, ka~a tablaya sokuluyor
lar. Qeyregi veren kilgiiciik ~eker pa-

. ketini ahyor. 
Etraftakiler tel3.$la onun ba~ma 

ii~ii~yorlar. Ve niyet hediyesi oku
nuyor: 

- Bir fir kete ... 
Tali deneyicisi be~ lirahk saatin 

hayalini pru·!talayan yirmi parallk 
firketeyi ahp dudaklanru btizerek ge
riye i;ekiliyor. 

Ayni harcketler ba~ka ba~ka eller 
tarafmdan miitemadiyen tekrarlaru
yor. Ve ayni inkisari hayalle birer 
kuqun kalemi veya tebe~ir parc;ast 
parmaklarmm arasma s~tm11yor. 

6tede bir milnakal?a: 
- Ben de gekeyim mi dcrsin?. 
- <;ek be yahu. Bir de sen !tek ba-

kahm. 
iskemlenin ilsti.inde dikilen adam 

haylonyor: 
- Hadi be yahu. Ne d~ilniiyor· 

sun? <;ek bir tane. Taliin varsa kaza
rursm ... 

- Niyetf,;i, goziinii ag. Benim tallim 
iyidir. <;ekersem saati ahnm ha .. 

- Feda olsun be karde~. Baba· 
nun ogluna verecek degilim ya. Kl
min talii varsa saat onundur. 

Adam manidar bir tebessiimle ~ey
regi f1rlatip niyeti ~ekiyor. Renkll 
kAgit a1t11Irken niyet~inin de etekleri 
tutu~uiior. Tel~dan tepine, tepi
ne avazi 1tlktigi kadar hayk:J.nyor: 

- Eyv'aaaah, eyvah. Yandlm, mah· 
voldum. Saat gidiyor galiba .. 

Kag1t agiliyor. Etraftan bir c;1ghk, 
alkl~ giiri.iltiisii c;mhyor: 

- Saat glktI. Saat i;lktl .• 
- Y~aaa. ' Aldin saati.. 
-Ulan, herifte de amma tali var-

mI~ ha. ... 
Meydanm kahramaru alayll, alayll 

smtarak saati ahyor. Fakat ctrafta
kiler ondan fazla seviniyorlar. Niha
yet klsa bir pazarhktan sonra talili 
adam aldlgi saati tic;, dort liraya ge
ne niyct~iye sabyor. 

Eh. Saat gene tablaya girdi. Niyet
te t;lktlg1ru da herkes gozlerile gar· 
di.ilcr ya .. artl.k dayan bakallm c;ey
reklere. Ktic;tik afacanlar analann
dan, babalarmdan zorlukla kopar
d1klan c;eyrekleri tablanm i.istune yi

g1yorlar. Haklan da var ya .. o ada
ma c;1kti da, bunlara ni~in «;1kmasm. 
Fakat bu zavallllar yan~a giri~tiklc
ri saati kazanan adamm da o tab
lanm ortaklanndan biri oldugunu, 
kendileri be$er liral1kta niyet c;ekseler 
saati alarmyacaklarnn bilseler her 
halde tablay1 adamm kafasma gel;(i
rirler amma, neme Ia.zrm?. Gene ben 
soylemem.i~ olayun. C. R. 

... Ba~ka bir muharrir «Hayir, bu az-1 ... Bir ba9kas1 da «Ev yerine evin pa- B. A. - Aman luzh soyle, ba9l::mm 
dlr, al~1 k.ath bir apartlman yapt1ra- rasm1 verelim» diyor!. .. Bana kahrsa... tavladan, iskambilden kaldll'm1yan d~ 
lllll> diyox. .• · likanWar duysunl. .• 



Sahife 4: 

Amerikanvari 
bir i' 

(Ba~ tarab 1 inci sahifrde) 

aeddinin kayin biraderi Ziya e~e. 
slilin ni.i!usta kayth bulundugu An
kara nwus memurluguna bir istida 
vererek oldiigunu bildirecek ve bir 
vesika getirttikten sonra s1gorta {lir
ketine keyflyeti haber verecek. Ar
kada?I ~eri! te $evket admda bir 
tamd.Igi vasitasile maliye dairesinde 
~emseddinin veraset ve saire gibi 
vergi i~lerin! halledecek. 

Evrakunm haZll'layip sigorta ~ir

ketine miiracaat ettigimiz zaman ~ir
ketin tazminat biirosu ~efi Voc;ino ile 
hukuk mu~aviri Li.i.kiiciyan da bize 
kolayhk gosterccekler. -

Plaru bu suretle hazirladlktan 
sonra bu i~e mukabll her birimizin ala
cagi para mikdarm1 da kararla~tir

dik ve ~emseddin, Ziya, ~erif, ben 
aranuzda bir mukavele imzaladlk. 
Ancak ben bu i~e $cmseddinin kan
smm da muvafakat etmesini ~rt koy
dum. Hepimiz faaliyete gec;tik ve bir 
mliddet sonra ben $emseddin1n ol
mti~ olduguna dair doktor Asaftan ra
por aid.Im. Ziya da Ankaradan nu
fus ~ini halletti. Fakat $emseddi
nin kans1 gelip evrakl imza etmedi. 
Bunun fuerine Ziya ile $erif bana 
ba.¥:a bir kad.In bularak $emseddi
nin kansrmn yerine ¢rkete gosterme
mi soylediler. Ben kabul etmedim. i~ 
burada kald.I. Sonra da. meydana c;lk-
~· 
Dt0ER SU<;LULAR NE DiYORLAR? 

Suc;lulardan ~erif ise ifadesinde 
bOyle bir ~eyden katiyen haberi olma
digiru soyle~, Ziya da fddia edilen
lerin yalan oldugunu, kendisinin 
bOyle bir ~y yapmad.Igw bildirmi~tir. 

Diger suc;lu doktor Asaf ~u ifadeyi 
vermi~tlr: 

- Bir giin ~c;i Karabetle Onnik 
bana geldiler. istanbul htikl'.imet dok
toru Feyzi imzasile bir mektup ge
tirdiler. Mektupta doktor Feyzi bu 
adamlan tarud.Igiru ve kendilerine 
bir olii raporu vermemi soylilyor ve ra
poru kendisi de tasdik edecegini bil
dlriyordu. Bu vaziyet kar~smda ben 
de $emseddin1 gormeden oliistinii 
glkmil~ gibi bir rapor verdim. 

Doktor Feyzi hadise etrafmda ~ 
lzahab vermi~tir: 

- Bana Xarabet geld!. Bir rapor 
istedi. Ben rapor veremiyecegimi soy
Iedim. $emseddin olmu~e doktor 
Asata mtiracaat ederek ondan bir ra
por alabileceklerini bildirdim. Fakat 
kendilerine mektup falan vermedim. 
~EMSEDD1NtN HABER! YOKMU~ 

Asll hadise kendi hayati ve yalan
dan olilmii ilzerinde cereyan eden 
~emseddin: 

- Benim ooyle ~eylerden katiyen 
malllmatlm yoktur. Sig9rta ~irketine 
sigortahyim. Fakat c;Ikmak istemiey 
degillm. Bu muameleleri de duyma
dlm .. 

$irketin tazminat ~ubesi ~efi Vo
~lno ~an soylemi~tir: 

- $emc;eddinin olmil~ olduguna 
dalr biiti.in muamclesi kanuni ~ekil
de tekemmill etm~ cvrak getirdiler. 
Ben de vazifem oldugu ic;in gene ka
nunl ~ekilde Ia.z1m gelen muamele
yt yaptim. SahtekArllktan haberim 
yoktur .. 

Suclulardan $evket te sahtekA.rhk
tan malfunatl olmachgrm, ancak On
nigm kendisine miiracaat ederek Sem
seddlnin maliyedeld. vergi i~lerlrun 
halledilmesini soyled1, demi~tir. 

HAk1m bay SalB.haddin Demfrel 
sm;Iulardan Onnik Ile doktor Asaftn 
kendi ikrarlanna binaen tevkitlerine 
ve dig-erlerlnin ~imdillk serbes bira
ktlmalanna karar verdl. 

Onnik ve doktor Asa! orada tevkif 
ed1diler. Evrak rp.iiddeiumumllige 
gonderilecektir. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireJer tarahndan gonderile
cek i!Anlann bundan bOyle Y enipos
tane karpsmda Erzurum banmda 
.,Tiirk Maarif Cemiyeti Resmi ilAn 
i$leri biirosu Limited ~irketi,, adre
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
Jerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

19 Agust.os 1936 

I Madrid yakmmda Nobetc;i eczaneler , ___ Tekmil Sinema Sahiplerine ----.. 

,(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 
Bu ak~m nobet~i eczancler ,un- Tiirkiye sinemac1I1gi tarihinde 21 senelik parlak ve temiz bir 

lard.Ir : maziye malik olan firmam1x bu sene / -
Mii~ahidler, en fazlas1 on gilne ka

dar bu halin vuka gelecegini ve o za
man paytahtm A.silerin eline d~e
cegini tahmin etmektedirler. 

~i~li: Ma~ka, Taksim: istiklal cad- a K 0 

::~~~: ~~~:~a~:~·B~~~;~~~~a~:: W· (warner-Firvest la_tional) ~,1~M0 

HUkfunet, paytahttan gitmek i~in 
hamliklar yaprru~tir. Uc tayyare, 
hfildlmet erkAmm gotilrmek fizere ha
rekete funade bulunmaktad.Ir. 

tasaray, Posta sokagmda Garib, Ga-
lata: Topi;ular caddesinde Hidayet, ( R K o RADIO) 
Kas1mp~a: Miieyyed, Haskoy: Aseo, · • • • 

Her gtin Madridden ~ark sahllleri
ne bir tren hareket etmekte ve fakat 
nereye hareket edecegi trenin kalka
cagi ana kadar gizli tutulmaktad1r. 

Buraya gelen haberlere gore Va
lencedeki ihtil~l hUkumetin kabul et
tiginden ~ok daha ¢ddetlidir. 

Madridde tayyare hucumlarma kar
~ bir ihtiyat tedbiri olmak iizere 1~k
Ian sondiirmek adeti terkedilmi~tir. 

<;tinkti bu tedbir, katli amlar yap
mak i~in baz1 unsurlar tarafmdan ve
sile ittihaz edilmi1?tir. iki gece ic;in
de bu suretle Oldilrillenlerin mikdari 
iki bin ki~idir. 

Madridde milis kuvvetleri, k1z1l hai; 
~etini suiistimal etmektedirler. 
Carthagene 18 (A.A.) - Madrid hii
kfunetine kar~1 bir ihtilal hareketi 
zuhur etm~ oldugu haber verilmek
tedir. 

SeviJle 18 "(A.A.) - Seville radyo
su, Majork adasmda ihtilfilcilerin 
dlin karaya ~1krru~ olan hUkumet kuv
vetlerini bozm~ olduklanm bildir
mi~tir. 

IIitKUMETCiLER ASiLERi 
PUSKURTTU 

Madrid 18 (A.A.) - Harbiye bakan
llgmm bir tebligine gore, hiikfune~i
ler, Estramadure cephesidne Asilerin 
Puenta, Malledin ve Santa Amelia ii
zerine miiteveccih bir hilcumunu ptis
kiirtm~er, 30 Asiyi esir elim~lar ve 
30 kamyon ele ge~i~erdir. Endii
liis cepheinde ise hiikfunet~iler, mev
zilerini takviyeye devam etmektedir
Ier. 

IUiLLI KUVVETLERiN BiR 
l\fUV AFF AKIYETt 

Sevil 18 (A.A.) - Sevil radyosu, 
Kartajen'in Madrid aleyhine isyan et
mi~ oldugunu ve cmillb kuvvetlerin 
Losa! Gasares, San Banito ve Anesto
ria mevkilerini i~gal etmi~ bulundu
gunu bildirmektedir. Huelba'da vali, 
~ehrin millt kuvvetler tarafmdan i~gal 
edilmeslnden evvel yagma e~ e~
yarun derhal geriye iade olunmast rn.
mn geldigini halka ilan etmi~tir. 

Gastejon kolu, ~imdi Madride dog
ru yuriimektedir. 

I BORSA I 
Istanbul 18 A~ustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilat 

1st. dahill 96,25 t, B. Hamiline 9,90 
KuponJU! 1933 • Miiessis 85,-
istikrazt 97,- T. C. Merkcz 
Onitiirk I 23,75,- Bankasi 91,-

• II 22,40,- Anadolu hisse 26, 15 
• Ill 22,60,- Telcfon 7,50 

Mumessil I 47,80 Terkos 12,50 
• II 46,50 <;imento 11,75 
• III lttihat de~ir. 8,30 

J1 BankasJ 9,90 Sark • 0,70 

.(Para (<(ek rtatlerl) 

Parl!J 12,06,- Prat 19,15,50 
Londra 634,75 BerHn 1,97,36 
Nov York 79,15,- Madrit 6,28,13 
Milano 10,09,35 Beland 34,66,25 
Atln1 83,69,50 

Zloti 4,22,42 Cenevre 2,43,62 
Bri1bel .C,71,20 Pcnzo 4,26,37 

Amaterdam 1,16,93 BUkrCJ 107,22,50 

SofY• 63,16,62 Moskova 24,88,20 

Eminonu: Salih Necati, Heybeliada: 
Halk, Biiyiikada: Halk, Fatih: ismail 
Hakk1, Karaglimriik: Ahmed Suad, 
Bakirkoy: Merkez, Sanyer: Nuri, Ta
rabya, Yenikoy, Emirgan, Rumelihi
sarmdaki eczaneler, Aksaray: E. 
Pertev, Bc~ikta~: Nail, Kad1k6y: Pa
zar yolunda R1fat Mi.imtaz, Modada 
Alaeddin, Uskiidar: ittihad, Fener: 
Emilyadi, Beyaz1d: Kumkap1da Bel
kis, Kii~ilkpazar: Hasan Hulusi, sa
matya: Qula, Alemdar: <;emberli ta~
ta Sirr1 Rasim, !?ehremini: Topkap1-
da Nazrm. 

Festival komitesi reisligindcn: $eh
rimizde bulunan mebuslammzm ad
resleri bilinmcdiginden kendilerine 22/ 
Agustos/ 936 cumartesi giinti saat on 
be~te Taksim stadyomunda yap1lacak 
olan itfaiye toreni i~in ayr1ca daveti
yeler gonderilmesi miimkful olamami~
t1r. 

Mebuslanm1zm torenimize onur ver
melerini saygilanm1zla rica eyleriz. 

lsim-aran1yor 
Bulana meccanen hir senelik sinema 

duhuliyesi verilecektir. 

Sabik Elhamra 11inemas1 yeni ve ~ok 

degerli bir mudiriyetin idaresine gec;mi§

tir. lstanbulun en birinci sinemalan fev-

kine yukseltmek ic;in hie; bir fedakarhk

tan ~ekinilmemi§tir. . 
1 - (SiNEMA) En modern dekoras-

yonlarla yepyeni bir hale gelmi§tir. 

2 - (AKUSTiK) en mutehass1s mu

hendisler salonun akustigini miikemmel 

brr hale sokmu§lardir. 

3 - (MAKlNALAR) Sinema maki

nalan di.inyamn en son sistem ve en ye

ni modelidir. 

4 - F1LiMLER) Birinci vizyon ve bu 

senenin en yiiksek san' at harikalandir. 

5 - FlY AT) hie; kimsenin inanan11-

yacag1 kadar ucuz olacaktir. 

ltte boyle bir sinemarun ismini bulma-

111m mi.idiriyet muhterem halkumzm hiia

nii intihabtna buakm1§t1T. 

Halk1mJZ1n begendikleri isimleri a~a

gidaki adrese bildirmelerini ve intihab e

di1ecek ismi bu1mu!J olana bir senelik ve 

iki k~ilik meccanen sinema diihuliye kar
b verilecektir. 

Sabik Elhamra sinemast miidii

riyeti Elbamra pasaj1 No. 5 Beyoglu 

T aksim bah~esinde 

Bu ak~am 21.45 te 

~ i r in 
Teyze 

Taksimde kirallk 
apart1man 

Tramvay caddesi tizerinde, ha
vadar ve gtizel manzarah, be~ 

oda, parke, kalorifer, s1cak su, 
asansor. Top~u caddesi (Uygun) 
apartrmaru kap1cisma mtiracaat. 

1: Tiirkige Ziraat Bankasi Istanbul 
$ubesinden: 

Bakukoy tl~bayhg1 i~indeki 566 say1h CifJtburgaz, 574 1ayd1 Ku· 
~ Cekmece ve 599 say1h Mahmut Bey Tarim Kredi Kooperatifleri
nin, 575 aay1b Safra Tanm Kredi .Kooperatifi ile hirle,meleri Ekon~ 
mi Bakanhgmca da onaylanm1{1 oldugundan muamelibn 16/8/936 
giiniinden itibaren yukarda yaz1h birletik tekilde Safrada yap1lacag1 
ilin olunur. (473), 

T. H.K. Sat1nalma Komisyonundan: 
937 senesi i~in 30,000 takvim hasbr1lacakbr. 24/8/936 pazartesi gii· 

nti a~tk eksiltme ile miinakasas1 yap1lacagmdan istekli olanlarm tart
namesini gormek iizere J>iyango Direktorliigu muhasebe.sine miiracaat
lar1. ( 4 70 )J 

gibi diinyarun en biiyiik eserlerini yaratan evlerin epiz filmlerinin 
monopolunu alarak: Bngiinden itibaren : 

( Beyo~Iu fstiklat caddesi 156 fstikJal aparbmaru 2 numara 

LALE FILMER 
nami!e faaliyete ba~lam1~br. Yaz1hanemiz bizi tamyan1ann takdirJerine 

dayanmakta alakalanna giivenmektedir. 

LALE FiLMER CEMiL VE TEVFIK -

Kad1koy K1z San'at Okulu 
Direktorliigiinden : 

15/8/936 dan itibaren okulun giindiiz k1smma talebe kayit ve kabu• 
liine ba~lanm1~br. Okula ilk ve orta okullann mezunlan ahmr. 

ilk okulu bitirenler i~in tahsil miiddeti «5» sene, orta okullar1 biti .. 
renler i~in «2» senedir. 

K.aydedilmek veya f azla izahat almak isteyenler tahsil vesikalari 
ve niifus kag1tlarile heraher pazartesi ve pertembe giinleri 9 dan 5 1e 
kadar Modada eski NOTRDAMDt>SYON binasmda okul idaresine 
baf vurmalar1. (452) 

~iirayidevlet Umumi Katipliginden : 
~firayidevlette 40 ve 35 lira asli maafl1 miilazimlikler a~tkbr. Mill- · 

kiye veya hukuk mez,unlar1 arasmd~ yap1laca.k miisabakaya girebilme~ 
i~in teadiil kanunu mucibince bu maa,lan almaga hak kazanm11 ol
mak ve 35 lirahk i!rin ayr1ca 30 yafmdan f azla olmamak ve memuriq 
kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki tartlar1 haiz hulunmak laz1md1r, 

Miisahaka 21 Eyliil 1936 tarihine rasthyan pazartasi giinii saat 14 d~ 
Ankarada yap1lacakbr. 

ilsteklilerin yukanda yaz1h tartlara aid evrak1 miisbitelerile birlik~ 
1 

larzuhal ile miiracaat etmeleri. · (449) (440) 

Kar0;cabeg Merinos Yeti~tirme 
fiftligi Miidiirliigiinden: 

Haranm lsmetpafa mevkiinde hara arasmda bulunan ~eriba,1 az .. 
magi iizerine yap1lacak bir adet koprii a~1k eksiltme usulii ile miinaka
saya konmuttur. Ke,if bedeli yedi bin dort yiiz doksan lira oluz alh 
kurutlur. Eksiltme yeri Karacahey harasi merkezinde miitetekkil Me
rinos yetittirme ~iftligidir. Muvakkat teminat olarak 561 lira 75 kuruf 
almacakbr. Eksiltme giinii 24/ Aguatos/936 tarihine miisadif pazartesi 
saat on altid1r. lsteyenlerin lietif ve projeyi gormek iizere ~iftlik miidiir• 
li.igiine miiracaatlar1 ve isteklilerin eksiltme giinii teminat ve vesikaln
rile Harada miitetekkil Merinos ~iftliginde bulunmalar1 ilin olunur. 

(479)" I 

Edirne iflas Memurlugundan: 
Edime Asliye Ticaret mahkemesince Edimede oturan tiiccardan Y oc 

lageldili Ka11mm 21/4/936 tarihinde iflasma karar verilmit olduiun- · 
dan miiflisten alacag1 olanlar ile iatihkak iddia11nda l>ulunanlann ta· 
rih ilandan itibaren bir ay i~inde alacak ve istihkaklanm kayit ettir
meleri ve hamil ,bulunduklari vesaikin sureti musaddakalar1, defterle .. 
hiilasalar1 musaddak plin~olanni, mek.tuplar1m ve konsimentolan ve • 
sairelerini tevdi etmeleri ve miiflis bor~lu olanlar1n yine ayni miiddet 
i~inde bor~lanm kay1t ettirmeleri la zund1r. Miiflis hor~lu olupta bor~
lar1m kay1t ettirmiyenler ile her s1f at ile olursa olsun miiflisin mallar1· 
m elinde bulundurduklar'im dairemize bildirmeyenlerin ve o mallar 
iizerindeki haklari mahfuz kalmak ,artiyle iflas memurunun emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse ceza mesuliyeti altmda kalacaklar1 ve 
rii~han hakkmda da mahrum tutulacaklan hildirilmekle heraher 26/9/i 
936 cumartesi giinii saat 11 de alacaklarm Edirne iflas memurlugunda 
yap1lacak toplanbya gelmeleri ve miiflis ile mii~terek hor~lu olanlan1' 
ve kefillerinin ve borcunu tekeffiil eden sair kimselerin bu toplanbya 
:kabul olunacaklari icra ve iflas kanununun 219 uncu maddesine 
tevfikan ilan olunur. ( 481) 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

1 - KA.fir (5) Oliim (4) 
2 - Gurur (6) ~art edatt (3). 

akltt1gJ. SU (3) 
3 - Ortii (5) Bo~ arazi (4)' 
4 - Masset (2) Baba karde~l (5>: 
5 - Nota (2) Uzak (4) 
6 - Sakal kesme (4). Nota (2). 
7 - Kan~1k (6) 
8 - Sarp (3) S1cak (2) 
9 - Sefiller ( 6) Yat, gozlerini ka"' 

pa (3) 
10 - Hiizlin (5). Mahkeme karan

mn yaztl~ ( 4) 

Yukardan Q.$agi: 

1 - KB.fir (5) Qlfun '( 4): 
2 - Gurur (6) ~ark ft.detl (S)' 
3 - ~afak (3). Oldugun yerde 

dur (3) 
4 - Noksansiz (5) Nota (2f 
5 - Kaymak (4) ~iimullft _(6), 
7 - Derdli, Matemll (6), 
8 - Sir (5) Adet (4) 
9 - Sada (3) Arka .C3) Nida '(2)~ 

-
1 2 9 IO 

, 
l 
' 2 

'II_ • ',ii 

' ~ 
....... 
6 

~ ~ 
'• 8 
• I 

9 
' . • 10 

10 - Goz rengi (3) Sonuna (t) kQ\ · 
yun engel olsun (2) Sahll tozu (3} 

GE<;EN BULMACANIN HALLi 

Soldan saga: 1 • Sangihmlak 2 - N 
ya • Seda 3 - Hlristiyan 5 - Qlmdikl~ 
6 • i\kar 7 - Rahatlanmak 8 - Ez - Ira.1$ 
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DU~UNCELER: 

EYLOL GELiYOR 
Eyli.il geliyor! 
Gelir al demeyim. Eylfille beraber, 

ak~am tizerleri gitgide serinligi artan 
rilzgar; gitgide taneleri btiyiiyen yag
murlar da gelecek. 

Gilne~ bol, san 1~1gm1 boz bulutla
nn arkasma ~ekecck, deniz k:Jy11an
nm ince kumlanm serin rtizgarlar gt
bi ok~1yan sulan hatirlay1p: cNe ya
Zlk kl~ geliyor! > diyecegiz. 

• Eylfil geliyor. Giin1er bir tekerlek 
gibi donmededir. Mademki glinler dO
nilyor, eylill elbette ki gelecekti, gele
cek. 

Oysa ki, kur~un renkli l.Slak gok
yilzli, ii~iiten riizg!nyla eyltll gclince, 
sanki ona bir ko9e ba91nda raslami~tz 
gibi iirkecegiz. Hayatm durdurula-

YALNIZ KALMAK ~ARESi 

Trende seyahat edenler vagonda 
yalmz kalmak isterler. Hakikaten de 
rahat ~eydir, fakat gii~ti.ir. Sekiz ki
~ilik bir vagon nas1l ~gal edllir? 

Amerikall muharrirlerden biri 'iU 
careyi gasteriyor: 

- Sabahleyin erkenden vagona gi
rersiniz. Fakat oturmaz, kaplS1Ilda 
durursunuz. Yakaruz1 kaldmr, ~apka-

- ruzi kulaklanruza kadar ge~irir, s~ 
Ianmz1 alruruzdan ka~lanruza dogru 
indirirsiniz. Budala, sersem bir tip 
tavr1 takmrrsiruz. Vagona erkek glr
mek isterse homurdarur, mm.ldamr, 
~ g1crrdatrrs1mz, kadm girmek ister
se: cBuyur, otur canmun i~i, ild p 
ziim> derslniz ... Ne erkek girer, ne ka
dln, tek ba~1mza rabat rahat seyahat 
edersinizf ... 

(:IPLAKLAR 

Eski Yunanistan olimpiyadlannda 
eskrim muallimlerile esklimciler mey
dana c;ml c;1plak c;1karlardI. 

Neden mi? ... 
Anlatalrm: Eskl Yunanistan olimpl

y&d sahasma kadm giremzdi. Halbuki 
me~hur atlet Pisidore'nin annesi Lipa.
tura oglunun muvaffaklyetinl gozille 
gormek istiyordu. Eskrim muallirni la
yafetine girdi ve mtisabaka meydaru
na ~1ktt. Fakat oglunun kazandljp 
muvaffaklyet onu co~turdu, kadm ol
dugunu anladtlar, muhakeme ettller, 
mahkUrn. oldu sonra aff edildi. 

Ve ollmpiyad komitesi karar verdl: 
Atletler ve muallimler miiaabakalara 
~ml c;1plak girecekler! ... 

YAHUDiLER KONGRESt 

Yahdllet kongresi Pariste toplan• 
dl. Yahudi d~anl1gi ile mticadele,e 
ve Almanyaya kar~1 ~iddetli boykotaj 
yapmaga ve gelecek sene tekrar top
lanmaga ve blr sene muddetle mttt;e.. 
madlyen c;al~acak bir bilro teslaine 
arar verdiler. Kongre aynca bir de yar
dun sandlg1 tesis etti; muht&9 yahwU 
kommitnlerine para gt>nderecekler ••• 

maz, ba~s1z ve sonsuz akl~da, her 
hadise g-ibi, sanki onu da birdenbire 
bulacag1z. 

• Eylillil hazirllyan, onu yakla~tll'a:n, 
onu sUrilkleyip getiren mini mini da
kikalan, biraz daha iri saatleri, akll, 
karah giin1eri, pazarh, cumah hafta
lan hesablamad1g1rmz i~indir ki ey
liille yiizytize geldigimiz vaki t af all.J.
yoruz. 

• Eylill geliyor. 
Sandlkta paltosu olan da, yaz ii.sttt 

kamseleslni satan da onu beklenilmi
yen blr misafir gibi kar911Iyacakt1r. 
Tekamillle, inkllab denilen ~eylerin 
arasmdaki bag1 bilmedikleri i~in. 

Orban Sellin 

? 
· YANGINDA KONSER 

italyanm me,hur bir artisti vardlr: 
Gilzel sesli Tito Schipo ... Roma civa
rmcla, biiyilk bir bahc;e i9inde nefis bir 
ko~k yaptird1. Akrabalar1m, dostlann1 
topladl, yaz safas1 siirtiyor ... 

Ge9en gece gilli.ip eglendikten sonra, 
yattllar. Uyudular ve tela~la uyand1lar, 
kendilerinl bah~eye attllar: Ko~k ya
myordu .. 

U ~aklar, ko~ular, civar halk yetit
ti, yangrn1 s0ndurdiller. itfaiye geldl· 
gi zaman yapacak 1, bulamadl. 

Beyhude mi gel~lerdi? .. 
Hayir, itfaiyenin zahmetini bo~ ~1-

karmamak i~in Tito Schipo onlara bir 
konser verdi, .\J&fkl soyledi ... 

ESARET VAR 
Cemiyeti Akvam esaret meseleslnl 

tedkik ettlrdl ve raporunu ne~rettl. 

Chamberlainin, insan nesline kar111 1,
Ienen cinayet diye tarif ettigi esaret 
bugtin birgok diyarlarda hi.ikti.m sti.rti.
yor. 

Cemiycti akvamm raporunda, !n
giltcre dcvlctinin idaresindeki diyar
larda da esaretin mevcud oldugu yazi-
11. Hong-Kongda esirler var, Adende 
esirler var. Sayilan 5,000. Bunlardan 
800 i sultanm mall. $imall Arabistan
da da 1930 da 2,000 esir vardI. 

Afrikanm bazi yerlerinde de esaret 
mevcuttur. Kadm bir meta gibi alrn1p 
sat1hyor. 

Hindistandaki esirlerin saylSl hads1z 
hesaps1zdlr. 

Qinde «Mul-Tsab denen sistem de 
esarettlt. U~ m.ilyon Mui-Tsai> eslrdir
ler. 

Cemiyetl AkVam yeryUzfulde bflt 
mllyondan fazla eslr oldugunu tesblt 
etz:n1'tir. 

BIB REKOB 
Patf.9 clvannda Saint-Cloud 'f'ardtt. 

Orad.a sulh Iehinde bir toplant1 ya
plld.l. Pari&ten kalkan 32 trene t.am 
20,000 ld.f1 blndl. Diger istasyonlardan 
da 10,000 kif! aldllar. DBntlfte gelen
lere 6000 ld.f1 daha iltihak ettt. 

1 saat 45 dakika zarfmda Samt -
Cloud'dan Parlse 36,000 ldfl dondU. ..• 
~yam dikkat bir rekorf .. 

;._ 

AKIJAM 

~ lzmire ~ok 
seygah gelecek 
Fuar i~in haz1rhklara 

faaliyetle devam ediliyor 
1 eylillde izmirde a~llacak beynel

milel fuar milmessili B. Fahri diln An
karadan ~ehrimize gelmi~ ve Ticaret 
odasile temaslara gir~erek istanbul 
sanayicilerinin fuara daha ziyade ald.
ka gostermelerl ve bilhassa daha ge
ni~ ~ekilde i~tiraklerl temin edilmesini 
istemi9tir . 

Fuarda te~hir edilecek niimunelerin 
uzerlerinde cinsi, fiat ve fabarika adla
n yaz1h bulunacaktir. Ticaret odalan 
namina tutulan pavyonlara, aynca 
pavyon kiralayan miiesseselerin nfunu
nelerl konulmayacaktir. 

B~vekfilet tarafmdan vilayetlere 
gonderilen bir tamimde, Izmir fuarmm 
btiyiik bir beynelmilel panay1r haline 
getirilmesi 1c;in c;a11~llmas1 ve her vi
layetin bu me~herde kollektif bir ~ekil
de temsili maksadile tertibat almmas1, 
eli;;leri ve tezyinata aid mamulMm 
da fuara gonderilmesi bildirilml~tir. 

Bu yoldaki faaliyetlerin n~ticelerl 

hakkmda her vilayet b~ vekalete birer 
rapor gonderecektir. 

Memleketimizde mevcud 200 Tica
ret odasmdan ~imdiye kadar ancak 2:S 
i fuarda yer alm1~lard.m-Diger Ticaret 
odalarmm da bu harekete i~tirak etme
leri ve her oda namma en az bir pav
yon tutulmas1 i~in iktisad vekA.leti ta
rafmdan biitiln odalara telgrafla teb
ligat yap1lm1~tll'. 

Suriyeden 5000 ziyaret~iden milrelt
kep btiyiik bir kafilenin tzmir fuarma 
gelmeleri temin edilmiJ;tir. Bu seyyah
larm mtihim bir klsmuun Ankarayi da 
ziyaret edecekleri anla.pllyor. Suriyeli
ler, fuan memleketimizi yakmdan 
gormek ic;ln bir flrsat ve gilzel bir ve
sile addediyorlar. Fuan gezeceklerln 
500,000 i ge~ecegl umuluyor. 
~ark demiryollan kumpanyas1, Av

rupa·ve Trakyadan bu me~here gide
cekler ic;in yUzde 65 tenzilatll blr tarl
fe tatbik etmegi kabul etmi~tir. 

Bazr ~ikolata fabrikatorleri izmirde 
s1caklarm fazla olmas1 dolayisile c;iko
la talarm eriyecegini ileri silrerek fua
ra i~tirak etmek istememi~lercli. Fakat 
bu mamulatm bozulmasma meydan 
birakrmyacak tertibat alrnacag1 bildi
rilerek ~ikolatactlarrn da i~tirakleri te
min edilmi~tir. 

Gomulen 25 7 altm ~ahnd1 
Izmir (Ak~am) - Cuma ovas1 na

hlyesinin Gilner koyilnde Seyid All 
oglu Mehmed Ali, senelerce c;alI~arak 
257 altm lira biriktirmi~ti. Bu parayi 
evin i;itten mamfil odasrnda c;lti a~
mak suretile topraga gommti~til. 

Paralar, c;alm1U1~t1r. Hlrs1zin ~ika
rllmas1 i~in zab1ta, tahkikata bqla-
InI~tir. ' 

Vlyana ltfalye mOdoro geHyor 
Onfuniizdeki cumartesl giinil stad

yomda yaptlacak olan itfaiyenin yll
dOnfun\1 merasiminde Viyana itfaiye 
mtldtlrtlnttn de ham bulunacajpha 
dair belediyeye malfunat gel~tir. 

·-Amerikaya giden 

tayyarefer 

Tayyareler icin artlk mesaf e mese
leel, gece giindilz meselesi kalmadl. 
tatenllen noktalardan kallap istenllen 
yerlere gldillveriyor. Habef hacbinde 
d• ne muthif 1,1ere yarachima ~
olduk. Bunlann iki~r u~r hareket
l~den ziyade filo hallnde UCUflan 
~ok ~ayaru hayret ve tema~adlr. Hele 
ttalyada Orbetello ~ehrinden kallap 
9700 kilometre gibi muazzam bir m&
sateyi ve Bahrimuhitl a~arak 16 gftn
de Amerikada ~ikagoya van~ asnrm
zm ve tayyareciligin bir harikas1dlr. 
Ayru filo aym yoldan gene yerine 
dondtl. Bu harikulAde seyahati M. 
Saffet gilzel ve sevimll uslftbile oyle 
canh bir ~ekilde tasvir ediyor k1 bunu 
bir hikaye gibl ba~mdan sonuna ka
dar okumamak ve hayretler i~inde 
kalmamak kabil deglldir. Nefis resim
Ierlle ve muntazam haritalarile bu ~ok 
enteresan seyahati mutlaka okuyu
nlD. italyadan Amerikaya naSJ.l uo-
tula.r 1smin1 t~ya.n bu kitab1 ~k se
vecekstrm. Size on be~ gtlnde dttnya

Olimpiyadlar miinuebetile Kielde kc-.·a yarq)an yap1Inu,b. U.. mGnaMl>etle 
Kiyelde diinyamn en giizel kotralan top~.mnu1tar. :Vukandald reUmcle kotraJ.r. 
dan bir las.nu goriiniiyor. \ JUD yan.suu gezdiri~or. 

Sahtfe 11 

lspanga ihtilalinden lavhalar 

Teslim olmaktansa Oliimii. 
tercih eden 50 kahraman 
lki gun bir can kule_sinden Frankonun askerlerini 

uzakda durmaga mecbur edenler 
·-. . 

Estramadoure cephesinde hiildlmet kuvvetlerlnlri hlr httcumu 

Bir Fransiz gazetesinin husust mu
habiri Estremadure'de Almandralija 
fehrlnden yaziyor: 

Kilise fehrin tam gobeginde; kuleal 
gokylizilne · dogru yiikseliyor, tuno 
c;anlan gtlnefte parhyor. Bu kulede 
50 kifi var, 50 gonilllil kahraman ku- · 
leye c;lkml~lar, iki giindilr Frankonun 
askerlerini bir adlm ilerletmiyorlar. 
DOrt mltralyozleri var. S1rasmda atef 
ediyorlar, bof yere kurfun harcanu
yorlar ... 

Apitdan kiliseye yakla~mak istl
yen olursa yukarrdan bir silfth path
yor, a~ag1dakl yere yuvarlamyor. 

Bogucu bir s1cak var. Her ~arapnel 
yollarda tozu dumana katiyor. Pekl 
ama iki gilndiir Frankonun askerlert 
ne bekliyorlar? .. Neye kiliseyi topa tut
muyorlar?.. Mi.ifreze kumandam di
yor ki: 

- Biz kiliselerin miidafiiyiz, bunun 
i9in hayatumzi feda ediyoruz, kilise
yi topa tutabilir miyiz? .. 

Di:ineme9li bir yolun, kuleden go
rtinmeyen bir noktasmda elini ~ene
sine dayanu~ dti~iiniiyor. Arkasmda, 
elleri bomball neferler bekliyor: Kule
ye nereden, nasll h ticum etmeli?.. 50 
ki~iyi nas1l ya.kalamah? .. 

Nihayet buldu. Kulenin dibinde 
kilktirt yakllacak, 50 kahraman du
mana bogulacaklar ve olmemek i~in 
kendilerlnl sokaga atacaklar, kuleden 
inmege, ~ ~lkmaga mecbur ola
caklar ... 

Bunun f~lil gonWUl IAzlm. Kim ya. 
par bu ifi? .. Klliseye ldm yaltlaf!r? .. 

Bir Alman, blr Frans1z bir de Sevil-
11 ortaya attldl. Ellerine ki.ikiirt paket
lerini verdiler. GOnilll\iler ko~ b~la
nru gozleyip, ok gibi f1rlad1lar. Kule
de mitralyozler lfledl. Sevilll yan yol
da sendeledl, d~tti. Almanla Frans1z 
kiliseye glrdiler. 

Kl:>~e b~larma m.itralyozler kondu, 
pusuya yatlldl. Bekliyorlar, duman
dan ka~anlarm sokaga ~Ikmalanru 

bekliyorlar. 

Bir saat, iki saat, ii~ saat bekledi
ler. Ne olmuttu bu adamlar? .. 

Nihayet: iierl mar.11! Kumandas1 ve
rildf. Askerler kiliseye dogru yiir\l
yorlar. Ktllede ses sada yok. Na tiltek 
patliyor, ne mitralyoz i~liyor. Etrafta 
derln blr sessizlik, yalmz askerlerin 
ayak sesl duyuluyor. 

Kimsenln burnu kanamadan kili
seye girlldl. 50 kahraman, diri dirt 
dti~man eline ge9mektense oltimti ter
cih et~ler, kilki.irt dumanile olduk
lan yerde bogulmu~lar, Olmil~lerdi. 

Bu kollekti! oliim, ispanya da11ill 
harbinde gosterilen kahramanhklann 
bir nfununesidir. 

SEViLDE ALMAN VE iTALYAN 
TAYYARECiLERt 

Deyll Herald gazetestnin isp11nyol 
ihtUA.lcllerinin ellndeki Sevil ~ehrine 
g6nderdig1 muhabiri Cebeliittank yo-

«;an Jrulesinden ihtilalcilere kaJll 
duran goniilliller 

lile gazetesine bir mektup gondermii;
tir. Mektupta diyor ki: 

Alman ve italyan tayyare zabitlerl 
Sevll sokaklarmda gezmekte ve halk 
tarafmdan c;Ilgmcasma al~lanmak
tadlr. General Frankonun taraftarlan 
hiikfimet kuvvetlerinin galebe etme
sinden korkarak fa.,ist italyaya ve 
(nazi) Almanyaya mfrracaat etmi~ler
di. 

Bu 1ki memleket derhal en yen! ft 
en seri bomba ve taldb t:iyyareleftid 
gonderdiler. ~tmdi bunlar Tablada 
hava karargAhmda bulunuyor. Han
garlardakt bu ecnebl tayyarelerin 
miktar:uun yilz kadar oldugunu bun
larm ic;ini gorenler soyltiyorlar. 

ttalyan tayyare zabitleri caddeler
de gorundtikleri zaman (italya ~k 
ya~!) ve Alman zabitleri (Almanya 
~ok Ya.ta!) sesleri ile karf1laruyorlar. 
Alman zabitleri dtiz beyaz iintforma 
giyiyorlar. italyan zabitleri ispanyol 
ecnebi lejyonu klyafetindedirler. 

Her sabah Alman ve italyan tayva
releri Sevll il.zerlnde u~arak manev
ralar yap1yorlar. tspanyol fa~lstlerl 
bu ecnebl pilotlann meharet ve ltud• 
retlerine hayrandlrlar. 

ispanya hava zabitlerlnden birl, 
iki~er makineli tufek konulmu~ olan 
Alman ve !talyan tayyarelerinln su
rati saatte 450 mil oldugunu bana 
soyledi. Her yerde koylliler fa~ist usu
lilnde sel~m veriyorlar. Her koy eVi
nin Uzerinde beyaz bayrak vard1r. 

Bu koyllilerin geng olanlan dagla
ra ~ekilmi~lerdir. Aristokratlardan mil· 
rekkeb yeni asked te~kilat komilnist
lerl aramak igin koyleri geziyorlar. 
Tutulanlar gcceleyin sokaklarda oldil
rUlilyor. Sabahleyin kamyonlarla ce.o 
setler topl~myor. 

Bir buyiik zabitin soyledigine gore 
her ~am &O ila so ~ <.11.dttrtilmeJll. 
tecUr. 



Sahlfe 6 AK~AM 

Vapdmas1 98,125 yerlinin hayat1na 
malolan bir 'imendif er hatt1 I 

Cihuti etraf inda Jtalganlarla Fransizlar arasinda 
miicadeleler ha~ladi. ltalganlar Cibutide 

gizlice risaleler dagitigorlarmi~ 
llabe~istanda yagmurlar ~ladl. 

Yagmurlar mevsiminde yollann g~
lemiyecek hale geldigini, her tarafln 
~amur deryas1 halini aldl~l oteden
beri i~itirdik. Pariste ~ikan Vu mec
muas1 bu hali gosteren bir ka~ resim 
ve bir yazi ne~retmi~tir. Dikkate ~a
yan noktalara dokun n bu yazida de
niliyor ki: 

Bir kag sene evvel Cibuti ismi soy
lendigi zaman kimse buna ehemmlyet 
"fermezdi. Bugiin bu FranSiz limaru 
en gok bahsedllen yer oldu. Ortada 
1kl fikir vardll': Bhinci !ikrin taraf
tarlan bu limamn b1rakllmas1m tav
siye edlyor, ikinci fikirde olanlar ise 
bilakis Hind okyanusuna ve uzak ~r

ka giderken biricik durak yerimlz olan 
bu limanm muhafazas1m, hatta bura
daki vaziyctimizin kuvvetlendlrilmesi
n i ileri stirti.yorlar. 

Cibuti, cografi vaziyeti itibarile 
miihim bir rol oynamaga nnmzeddlr. 
:;larki Afrikada italyamn ~nll hare
katI bu limamn ehemmlyetini bir ke
re daha gostermektedir. 

iTALYANLARI BESI.i YEN 
CfBUTiDiR 

Fransada bir c;ok kimseler ~ nok
tay1 bllmezler: italyanlann Adisaba
baya girdikler:i be~ may1s tarihinden 
te~1inievvele kadar Habe~standakl 
binlerce italyan askeri a.ncak Cibu
ti - Adisababa ~imendifer hatt1 vas1ta
sile beslcnebilir ve bu hat askerln yi· 
yeceginl ta~1maktad1r. 
Habe~istanm mcrkezi ile en yakm 

itaJyan tissil arasmda 700 kilometre 
mesaf e vard1r ve arada hi~ bir yol 
mcvcut degildir. Yagmur zamamnda 
otomobiller ve tayyareler hareketsiz 
kal1r. :;iu halde italyan kumandanllgt 
!~in askerini besliyebilecek maddele
ri getirtmek uzerc bir avtsta kallr ki 
o da Frans1zlarm, arazinln maniala
nna, il:'imin fenallgma ve halkm dil~
manhgua ragmen yirmi sene ugra~
rak yapbklan ~lmendifer hatbd1r. 

Bu ~imendifer hath i~in yaptlan fe
dakarhklan gosteren bir soz vardtr: 
Ha t, ka~ kilometre ise o kadar Avru
palmm ve hatta ka~ travers varsa o ka· 
dar yerlinin h ayatm a m at olmu~tur. 
Cibuti - Adisababa hattt 785 kiolmet
r edir. lier k ilom etrede 1250 travers 
vard!r. (~u h a1de bu hatbn in~s1 785 
A\Tupalmm ve 98,125 yerlin in hayati
na mat olmu~ demektir.) 

Daha ba~ka rakkam soyliyelim mi? 
Boyle bir hattt yapmak i~n 800 mll
yon frank sarf etmek lazimdtr. 

Mare~al Badogllo, Fransiz Cibuti -

OLiiNCEYE 

Habe~istanda yagmurlar zamam yollar yukanda goriilen hale gellr. Otomobil 
ve kamyonlann ~lemesine lmlin kalmaz. Yalniz Cibuti • Adisababa ~endi· 
fer h attmda seferlere devam edilir. Yukanda goriilen ii~ r esim Dessie - Adisa
baba yolunun son yagmurlardan sonraki halini gosteriyor. Dordiincil resim 

Cibuti - Adisababa ~endifer battmda bir kopriiyii gostennektedir 

Adisababa hatti vas1tasile ordusunu 
besliyecegini bilmeseydi Adisababaya 
dogru iler:i hareketlne gil~ devam eder
di. 

CiBUTIDE 1TALYAN 
PROPAGANDASI 

Bazi kimseler ltalyan dostlanmiza 
bu miinasebetle yardim ettigimizden 
dolayi memnun goriln'ilyorlar. Fakat 
italyanlann dostlugumuzu. ne kadar 
hifftle kar$zladzklanm gorerek $a~yo
ruz. Filhakika italyan ordusu Habe$is
tanda ancak Tigreyi ve $imendifer hat
tmm Adis Ababadan Daouenleye, yani 
Franszz hududuna kadar olan kismini 
i$gal ettikleri halde bizim topragimiz
da, Cibutide yerli mahallelerinde garip 
bir propaganda yapzltyor. Kirmzzi de
nizdeki $ive tle yazilmt$ risaleler dagi-

KADAR! .. 

tzlzyor ve bu. risalelerde italyan mils
temlekeciliginin verdigt saadetler uzun 
uzadiya anlatzliyor. 

Cibutinln bir giin olilme mahkum 
olduguna dair iptida gizlice, sonra 
a~lktan a~1ga yap1lan imalardan da 
hakll olarak hlddetlenebiliriz. Cibutl
nin, iktisadi baklmdan dun Habe~le
rln bugiin italyanlann elinde bulu
nan hinterlandl He ya~ad1gm1 blliyo
ruz. Fakat bugiin bu hinterlandln ta
lihi de bizim limarumiza bagh oldugu
nu bilmekteylz. 

Bugiin Cibutiye italyanlara ltizumu 
olan binlerce ton malzemeyi ~1kara
rak italyan dostlarim1za hlzmet edi
yoruz. Buna mukabil her ~eyden ~1-
kA.yet ederek bize te~ekkilr ediyorlar. 
Nakliyattaki yava~hk, konforlu otel 

Par:maklanm, k1zm sa~lanmn ara
sma goti.iriiyor ... Agir ag1r bu yumu
~. ipek sa~lar1 o~uyor... Dudakla
rmda tatl1, rnunis bir ses ... 

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD - Gen1;liginin k1ymetini bil klz1m! .. 
Bir riiya gibi ge~iyor o! .. OOzler:inl 
a~1p kapayana kadar baklyorsun ki 
elinden u~mu~ gitmi~! .. Farklna bile 
varam1yorsunl .. Saadetin i~inde iken, 
saadet nedir bilmlyorsun da, gittikten 
sonra, onu hissetmege ba~hyorsun! .. 
Bir gun istedigin oluyor! .. Fakat i~ 
i~ten ge~mi~tir. t~te o zr.man; arttk 
1.pg1 sonmege ba~llyan ihtiyar gozle
rln, ~lmdi gordiigtin gibi kendiligin
den yavru; yava~ 1slanmaga b~llyor ... 
Aghyorsun, utamyorsun, Uziiliiyor
sun!.. Ka~ para eder?.. Sana giller 
yilz gosterlr gibi gorilnen saadetin, bir 
hayal oldugunu biliyorsun! .. Vak1a 
i~inde haia Olmem1~ bir k1vram~ var! .. 
Damarlann s1zllyor. Son bir hamle 
bu! .. Fakat neye yarar, cesaretin yok 
ki!.. Yliztinlin der:isini blr yara gibi 

- Gen~Ugim, saadetime engel olu
yor da onun i~in! .. 

- Nesrin; ne kadar ~ocuksun sen!.. 
Gen~lik, saadcte engel olur mu hi~? 
Ondan daha bilytik saadet, ondan da
ba biiyiik bir kudret tas&vvur edilir 
mi bu kubbenln a1bnda?! .. Bence za
ten saadetin ismi gen~liktlrl .. Tabia
tin insanlara bah~ttigi en biiyiik ha
Eine o!.. 

- Yerin dlbine batsm oyle hazine 
de saadet de!. .. 

Klz; i<;i islak, iri gozlcrini, Bedri
nin kara gozlerine dikerek bak1yor: 

- Bedri bey; eger ya~1m biraz bii
yilk olsaydl, beni sever miydlniz? 

- Ben seni ~imdi de severim. 
- tstemiyorum ben, oyle sevmek!.. 

:Annem de sevlyor sizin gibi! .. 
- Benim vazlfem e..ncak seni annen 

glbi sevmektir klziml .. 
-Ne yazik! .. 
- Hakikaten oyle, ~ok yaz1k .. . Ha-

yatimda daha ilk defa. bu 8.k~m, 1<;1-
me, bir geccnin korkun<; karanllklan 
goki.iyor. Ben sana bunu itira! etmek-
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ten ~ekinmiyorum. ilk defad1r ki ~u 
dakikada, ihtiyarhga dogru gitmenin, 
bti.tiin korkurn;lugile ac151m duyma
~a ba~llyorum. i~imde bir damar kop
t u N esrin !.. S1cak blr ~eyin damla 
damla akbgm1 hissediyorum. Bu gece 
istemiyerek, bana oyle biiyiik tztirab
lar verdin k1, tasavvur edemezsin! .. 
Bu dakikaya kadar hi<; bir ~eyin far
kmda degildim. :ihtiyarladlgimI his
setmemi~tim, korkmuyordum ihtiyar
hktan! .. Serseri bir rti.zga.r gibi, sene
lerce damarlanmm i<;inde silri.iklenen 
ve bir rilya h1zile gelip ge~en gen~ligi
me ac1mag1 dii~tinmemi~tim bile! .. 
Bilakis beyazlanan sa~Ianm1 o kadar 
seviyordum ki!.. Fakat bu dakikada!.. 

Klz, birdenbire ellerine sanl1yor ... 
- Bedri bey, gozlcriniz ya~ard1. 
- Kalk Nesrin gidclim. 
- Sizi iizdilgum i<;in bu ak~m. <;ok 

miiteessirim Bedri bey! .. 
- Hayir kizim, mtiteessir olma! .. 

Bu bir iizi.intli debril bir rilya! .. Saa
det vcren bir rilyal .• 

oyan buru~uk vizgiler, beyaz sa~lar, 
biltiln iimidini kmyor. . . Gozlerinin 
onlinde canlanan saadetin, bir sis ve 
dumandan ba~ka bir ~ey olmad1gm1 
anltyorsun! .. Talihini, serseri bir rtiz
gann eline teslim edemezsin! .. Kirk 
be~ ya\)m blitiin htiznil, t ecriibeleri 
kafanm i~lni doldurmu~tur. Gozleri
nin oniinde uzanan snha karanlik, 
kapkaranhkt1r. Durur, dil~tintir ve 

. 

olmamas1, eglence bulunmamas1 ... ve 
kendiler:ine daha iyi hizmet etmezsck 
yeni bir mahrec yaparak llmamm1z1 
mahv ve harabiye sti.rilkliyecekle1ini 
soylti.yorlar. 

U~ NOKTA 

Bu sozler hi~ te nazikAne degildir, 
ayru zamanda bizi endi~eye de dU~iir
mez. Qti.nkti: 

1 - 1906 Frans1z - ingiliz - italyan 
anla~mas1 bize Dire Daua, Tchercher 
ve Harrar da dahil olmak 1.izere genl~ 
bir hinterland temin etml~tir. 

2 - 1935 k~nunusanisinde M. La.
val, M . Barthounun d1~ politikasm1 
takib ederek Roma hti.kftmetine mu
him miisaadelere muvafakat etml~

tir. Fakat italya da buna bakarak 
Fransanm iltlnihaye her tiirli.i. feda
kArllga muvafakat edeccgini dil~iinen
ler yamhyorlar. 

3 - Dire Daoua ~ehri Adisababa
mn ak1betine ugramam1~a bu, ancak 
Frans1z askerinin orada bulunmas1 
sayesinde olmu~tur. 

Biltiln bu millahazalara binaen Ci
butinin 1Ay1k oldugu mevkie ~1kanla
cagm1 umuyoruz. italyanlarm ~arkt 
:Afrikada yeni bir liman ynpmalan se
nelerce ~ah~maga ve ~ok bilylik mas
raflara miitevakklftir. italyanlar, Ha
be~ imparatorunun ka~maSindan ve 
htikumetin ortadan kaybolmasmdan 
beri anar~i l~inde bulunan geni!} yer
leri i~gal ederek burada silkO.n tesis 
edecek yerde yenl llmanla ugra~1l'lar-
11a dostluga mugayir bir harekette 
bulunmu~ olurlar. 

YENt BiR Ll l\IAN YAPARLARSA .• 

italyanm bir gun yeni bir liman 
yaparak Cibutinin iktisadt !aaliyetini 
durdurdugunu ve burasm1 harabiye 
mahkum ettiglni kabul edelim. Bun
dan ne netice hastl olacaktir? Bura
daki ekser:isi Rum ve Ermenl olan kti.
~Uk tacirler ba~ka yerlere hicret ede
ceklerdir. Fakat oldukga zengin olan 
Fransa hti.kumeti Hint okyanusuna 
ve uzak ~rka giderken bu durak ycri
mizi muha!aza i~in biraz f edakarl1g1 
goze alacakttr. 

Fransa, milstcmlekelere nit scbep
lerden dolayi Cibutiyi hig bir zaman 
terketmiyecektir. Bu liman ancak 
zorla almabilir. italyan dostlanm1z 
hi~ ~ilphesiz boyle bir ~ey dti~iinmii
yorlar. Herhalde herhangi bir vasita 
ile burasm1 bizden alacaklarm1 timid 
ettirecek milphemiyete m~ydan ver
memeliyiz. 

Sivas yakmmda bir ihtiyar 
devrile n kagni altmda 

kalarak oldu 
Sivas (Ak~am) - Malatyadan Sivasa 

kavun karpuz getirmekte olan Uzeyi
rln idaresindeki otomobil Karde~ler 

mevkiine geldigi s1rada ontine bir kag
ni c;1km1~t1r. Kagnide iki kadm, iki go
cuk ve arabamn sahibi 65 YJ\~larmda 
Mehmed bulunuyordu. 

Otomobil gee~rken kagni devrilmi~, 
i~inde bulunan Mehmed ald1gt yara
dan olmii~tiir. 

sonra gcri donersinl .. Ya k1zun; i~te 

boyle! .. Sen bcni elimden tutarak, bir
dcnbire diinyarun en bilyiik saadetine 
goti.irdiin. Fakat orada istemiyerck 
tnraktm! .. :;limdi ben oradan yalmz 
ba~1ma donecegim! .. Vak1a hayat k1r
kmdan sonra ba~lJyor ama ~abuk bi
tiyor kIZim!.. Gorliyorsun ya, benim 
hnyatim da on be~ giln i~lndc bitti, 
gitti. Donilyorum ama bin bfr iztlrab, 
bin bir heyecan i~inde! .. 

- Ni~in doniiyorsunuz, donmeyin 
Bedri bey! .. Ben sizi hi~ bir zaman b1-
rakmadlm, oltinceye kadar da b1rak
mak istemiyorum. 

- i mkan var nu buna? 
- Ni~ln olmasm! .. 
- Tabiat mani, k1z1m. 
- Hald, bana inanam1yorsunuz 

Bedri bey!.. 
- Nasll inanay1m? 
- inarun Bcdri bey; eger bana 

blraz inanabilseniz, slzinle serbcst 
konu~r ve bu dil~ilndiiguntiztin ne 
kadar yanh~ oldugunu ~ize ispat et
mege ~ah~1rd1m!.. 0 zaman size; 19 
y~m, nasil bir heyccan ve sevgile 43 
ya~a baglanabilecegini, ve nas1l ka
ranhk bir gcce gibi dalgalanan siyah 
saglann, ~akaklan bcyazlanan k1r 
saQlara t apabileceginl izah ederdim!.. 
Qirpman, yanan kiic;ilk bir knlbin 
atc~li lhtiraslanm ancak o zaman an
llyabilirdinizl .. 43 ya~m gene bir k1za 
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KADIN KO~ESI 

Suare elbisesi 

Siyah tillden yap1lml~ bir sti.vare 
elbisesi. 
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Ambalaj malzemesi ithali 
l ~ in doviz 

i zmir, (Ak~am) - tncirler:imizin 
ihracmda kullamlan selton, kutu, zcn
bil ve sair ampalflj malzemesinin mem
lekete ithali i~in iktisad vekaleti ta
rafmdan 30,000 lirahk doviz milsaa
desi verilmi~tir. Bu malzemenin it
hali hakkl, izmir Uzilm kurumuna 
vP.rildiginden ihracatcllar, ~imdiden 
kuruma milracaatle getirtecekle1i am
balaj e~yas1 igin milsaade almak i.ize
re muameleye te~ebbti.s etmektedirler. 

D1yanbekirde domuz 
mOcadelesi 

Diyanbekir (Ak~am) - Ge~en scne 
oldugu gibi bu sene de domuz miica
delesine ehemmiyet verilerek kaza ve 
nahiyelcrc kafi miktarda itlaf malze
mesl gonderilmi~ ve milkelleflere tev
ziat yap1lm1~t1r. Sava~a 937 senesi ma
yism dokuzuncu gilnti nihayet veril
mek tizere temmuzun on be~inden iti· 
baren ba~lanm1~ttr. 

Mticadele on bu~uk ay devam ede
ccktir. Kolp 500, Lice 400, Qcrmik 
300, Silvan 250, Egil 200, Bismil 100, 
Osmaniye ve merkez kazalan da 150 
domuz itlaf etmekle mtikellet tutul
mu~t ur. 

Odemi§te otomobil kazas1 
izmir 15 (Ak~am) -Odemi~tc ~ 

fOr Mehmed oglu Ali idare ettigi 73 
numaralI otomobili, Mustafa oglu 11 
ya~mda Hasuna ~arptll'm1~, ba~mdan 
ag1r surette yaralanmasma scbebiyet 
vemll~tir. $Q!Or yakalannu~t1r. 

verebilecegi istirahati vicdaru, temiz 
a~k1, sadeligi, .rahab vc kendisindcn 
ba~lm bir kaclmm mevcut oln11yacag1· 
na inanmamn saadetini daha iyi an
la tabilccektim size! .. 

Eger y:i~1m sizin ya~1mza yakm ol
sn.ydl cesaretim daha ~ok olur vc 19 
ya~mda bir gen~ klzin 43 ya~mda bir 
adamm arkasmdan bllaknyd ve ~art 
nnsil gidebilecegini anlabr ve biltiin 
bu hislerimde ne biiyiik bir samimiyet 
ve i~imden kopma blr arzu ya~ad1g-t

m ispat cderdlm. Siz de o zrunan bOy
le konu~mazdm1z benimle .. . 

- ispat m1 ederdin? 
- Evet! ispat ederdim. 
- Nas1l? 
- Nas1l m1? 
K1z; koyu kahve renkli gozlerlnl, 

Bedrinin k:ira gozlerine daha kuvvet
le dikiyor, bak1yor ... 

- Benimlc ~imdi evlenmegi kabul 
edin, her 1?eyi b1rak1r, istcdiginiz y('re 
pe~inizden gelirim derdim ... 

Bedrinin bn.$1 gay1iihtiyari one dog
ru dii~ilyor. Gozleri dumanlaruyor. 
Dudaklarmda ac1 bir titreyi~ .. . Sesi 
boguluyor ... 

- Nesrin! .. 
- Gozlerinizde bir damla ya~ pn.r-

I1yor, agllyorsunuz Iledri bey? 
- inan Nesrin; 10 sene gen~le~ck 

l~in biitiin hay:itinu vermege raziyim 
¢mdi!.. (Arlmsi \'ar) 
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Nas1I eUlenirdik : Meddah, KarakOz, Ortaoyunu Futbol ~ampiyonlugu 

Perdeye akseden iki parmag1n gOlgesi Italya -Avusturya futbol 
e§ekar1s1 ahengile gOstermeligi abrd1... ma~1 nasd oynand1? 

NASIL EGLENiRDiK? 
Daha ortahk kararmaga b~larken 

ana babaya yalvanhrdl: 
- Kuzum karagoze gideyim! .. 
izin kopanldlktan sonra sevingle 

yemek yenir ve daha Karagoztin brur 
lamasma bir saat, tig ~eyrek saat ka
la kahveye girilirdi. 

f?oyle bir kenarda, dart ~itaya geril
mi~ beyaz bir perde, perdenin arka
smda yanan bir yag kandili ve bu yag 
kandilinin donuk i~1gile perdeye ak
seden bir resmin golgesi. 

<;ocuklar perde oni.inde s1ralanan 
iskemlelere yerle~irler, bilytiklcr mu
~Y"ba peykelere kimi yanm, kimi tam 
brigda~ kurarak siralamrlardi. Demir 
dominolarm ~ak1rtls1, zarlann taklrd1-
s1. nargilelerin tokurtusu arasmda, 
kap1 onilnde mil~teri c;ekmege c;all~an 
zurna ile c;ifte naranm sesleri duyu
lurdu. Kahveciler pire gibi masadan 
masaya seker, her adlmda uir nara 
atarlardl: 

- Doldur bir .. . 
- Kesme bir .. . 
- Okkah gel. .. 
Kahve yava~ yava~ dolard1. Zaman 

ilerledik~e. kar~1 konag1n Ayvaz1, has 
ahmn arabac1s1, obi.ir mahallenin 
muhtan da c;ocuklarm arasma soku
lurlardi. 

Me<;hul bir ko~eden gelen bir el 
~irpmasile birden alk1~ kopardl. Bu 
sabrrs1zllk alamcti idi. Sonra ayaklar 
yere vurulmaga ba~lar, daha sonra 
sesler <;mlard1: 

- Ba~lar m1sm, basliyahm m1, Ka
ragoziin evini ta~llyahm mi? .. 

Bu sabrrs1zllk heyecamm bastirmak 
i<;in perdenin arkasma bili girerdi. Be~ 
dakika stikut. .. Bunun blOf oldugu 
anla~hnca, el <;1rpmalar, ayak stirt
meler, avazlar artar ve nihayet kara
gozcii, agtr ezgi, f1stik1 makam yerine 
ge<;erdi. Mumlar perdeyi aydrnlat1r, 
bir v1z1Iti ile bir elin golgesi perdedeki 
gostermeligi, bir e~ek ans1 ahengile 
r;ekip allr, ~cuklarda heyecan ve he
lecan son haddi bulurdu ve nihayet 
bacivad arzi endam ederdi ... 

q devirlerin ~ocuklan, Karagozle 
Hacivadm manasiz, tats1z, incir <;ekir
degi doldurrmyan sozlerine gtildtikle
ri kadar hi<; bir ~eye gillmezlerdi. Her 
ciimleye, her kelimeye candan kahka
halar atihr, her harekete bol bol g'i.ilu
nilrdii. 

- Vay Karagoziim, ak~am1 ~erifler 
hayirlar olsun ... 

- E~ek anlan burnunu soksun .. 
Ve <;;at bir tokat ... Seyircilerde kah

kahalar ... 

- Eli yi.izti yummu~, mlisahabeti 
tatlI.. 

- Kann agns1! .. 

Ve i;at bir tokat daha ... Seyirciler
de kahkahalar ... 0 devirlerde: cDan
dini dandini dastana, danalar girmi~ 
bostana» teranesile uyutulan <;ocuk 
i<;in, Karagozle Hacivadm tekerlemele
ri ince nilktelerdi. .. Mtisahabet nedir? 
Yummu~ ne demektir? .. Bunlan so
rup ogrenmek akla bile gelmez, sade
ce sozlerinin me!humu anla~Ilarmyan 
:Iacivadm burnunu e~ek ans1 sokacak 
diye gtililnilrdii .. 

Ve bu arada kahveyi bir sis basar
dl. Nargile, sigara, ~ubuk dumanlan, 
havas1z dort duvar arasmda kat kat 
katmerlenlr, tiitiin, tombeki kokusu
na kan~di. Adeta goz gozil gormez
di. Sisli bir havada, f1rtmaya yaka
laruml? gibi perdede yalpa vuran ha-

yallerin biri gidip bili gelir, Kmap 
zade ile benli Hi.irmiiziin a~lkane mu
havereleri bilyiikleri de alakadar eder, 
nihayet koc;ek oyununda, herkes el 
ve ayakla tempo tutarak co~ar, haci
vad: <Ylktm perdeyi eyledin viran -
Varaynn sahibine haber vereyiml .. > 
diyip oyuna nihayet verirdi. 

Kahvenin kirli, bogucu havasmdan 
kurtulup sokagm berrak, duru, temiz 
havasma bol?alanlar arasmda ~ocuk
larm sesleri duyulurdu: 

- Yann gece gene gelelim olll}az 
m1 agabey ... Ha agabey, yarm gece 
gene gelecegiz degil mi? .. 

MEDDAll 
Meddah nerede, ne zaman, nas1l ve 

nic;in bal?lanu~tir? i~te bunlar bilin
miyor. Sade diyenler var ki: Meddah 
Tilrk tiyatrosunun koklidtir. Bu na
zariye kabul edilecek olursa, tiyatro
yu Sokratla b~latm~ oluruz; dtinya
run en me~hur meddah1 Sokrat degil
midir? .. Turk tiyatrosunun temelini 
meddaha dayanchrmak yanl1~t1r. Med
dah olsa olsa iran ve Arabistan dos
sahan> lanrun azmamdlr. 0 klssah~
lar da, halkl ir~ad maksadile kasaba 
kasaba, koy koy, ~ehir ~ehir dol~tm
lan vaizlerin mukallidi olsa gerektir. 
Meddalun kokiinti hutbede, vaizda, 
«Klsas1 enbiya> da aramak daha dog
ru olur. Her halde meddah, ccen ho
cal1gmdan sonra dogm~tur. Meddah 
ortaya elinde A.sa, omzunda buytik 
bir mendil ile gelir; yirmi be~ otuz se
ne evvel asa ile mendile bir de dagar
clk ilave edenlerini gordilk. f?u halde 
degnegini giiderek, terini silerek, da
garc1gmdan ~imlenerek diyar diyar 
gezen ve hol? bir sohbetle klssalar an
latan ve bu suretle gei;inen bir tip. 

Bunlardan biri bir kahveye yerlel?i
yor. Kahvedekilere rn.asallar anlati
yor, taklidler yap1yor. Kahve 1izerine 
kahveler ismarlaniyor. Meddah bir 
nevi klraathane r;1girtgam oluyor. Hal
km ytizde doksam funmt olan devir
lerde, meddah padi~ah, sadrazam, 
~eyhislam icraatmm propagandac1h
grm yap1yor. Arabistan ve :\cemistan 
klssahanlanndan taklidle aynhyor. 
Osmanl1 devleti geni~ledik~e, slillrlan
na yetmi~ iki milleti allyor ve bu yllt;· 
mil? iki milletin ~ivesi meddahm clllin
de en kuvvetu koz oluyor. 

Bizde Abdillhamid devrine kadar 
revacrm kaybetmeyen meddah, ~la 
efendi ile beraber tndti. Onu borazan 
Tevfik merhum hortlatt1, iizerine 
smokin giydirdi, kahve peykesinden 
ahp sahneye ~Ikardl ve ondan soma 

c:ba'si ba'delmevte> mazhar olmamak 
~artile gomdii. 

KARAGi)z 
Karagoz nerede, ne zaman, nasJl ve 

nl<;in ba~larm~tir? i~te bunlar bllin
miyor. Evllya <;elebi diyor kl: cEdir
ne kurbinde Klrkklliseden blr mid 
sahibi kelam ldi, ayyan cihan klptt 
idl.> Kamusut~rn.m da ~oyle tarif edi
yor: «Hayal namile Osmanhlar da 
otedenberi oynadllmas1 mutad olan 
mahud golge oyununda gosterHen en 
ya~lI iki ~ahsm bili olup, digerine de 
Hac1 Ev had nam1 veriliyor. Karagoz 
um.mi ve cahil bir ~stan kinaye olup, 
ekseri c;ingene suretinde tasvir olu
nur. Hatta ismi celilde darbnnesel 
hiikmtine ge~ip: Echel min Karagoz 
derler.» 

Karagoziln bilinen tarihi de bundan 
ibarettir. Qin g6lgelerinden ilham ali
mp meydana ~1ktig1 iddia olunuyor. 
Olabilir. Yalmz meddahtan sonra b~
lanu~ olmas1 akla <;ok yaklndlr. Her 
halde Karagoz Arap degildir. HilAfet 
Osmanhlara ge<;tikten sonra dogmu~
tur, ~tinkil Arabistanda -tasvir yap 
mak idama mtincer olurdu. irandan 
veya Mlsmlan gelmi~ olmas1 da varit
tir, ~tinkii gok eski deve derisi Karagoz
ler Acem ntinyatorlerini, eski M1s1r 
mumyalarrm ~ok andlnr. Her halde 
niiktedan ve mukallid biri, meddahm 
tarif ettigi tiplere bir l?ekil verm.i~ ve 
onlan perdede canlandJ.rmil?, kahve
lerde meddaha kuvvetli rakip olmu~; 
~tinkti Karagozi.in sozile beraber saz1, 
raks1 da vardlr. Karagoz k~tib Salih 
merhumla oldti, onu arada bir Hazim 
canland1nyor. Bugiln varsa Hazim 
sayesinde vardlr. 

ORTAOYUNU 
Nevai, cMahbubill kulb~ unda: 

cH09a bu nevi ahbab araSI sohbet ve 
tavir eshab ortas1 da muveddeb der. 

Orta oyunu ortada· oynanan oyun
dur. Tam ahbab aras1 sohbettir. id
dia edildigine gore bu oyun, Silley
man kanunt devrinde, Silleymaniye 
trmarhanesinde delilere oynatihrml~. 
Bunu teyid veya cerh edecek vesika 
yok; yalruz Silleyman kanunt devrin
de bal?lam1~ olmasrm kabul edelim, 
~iinkil klr kahvelerinin reva~ buldugu 
devirler o devirlerdir. Orta oyunu da 
yaz oyunudur. A~1k havada, ortada· 
oynamr. Orta oytfn.u,bda meddahla 
Karagoziin tesirlerini bulmamak ka
bil degildir. ~ek§.r Hacivad, kavuklu 
Karagozdiir, tek ~inin kirk ki~iyi 
konu9turmas1 abes gorillmi~ ve mu
kallitler bir araya gelip golge oynat
maktansa, bizzat oynamag1 tercih et
mi9Ier. 

Bugiin orta. oyunu da kalmalllll?br. 
~asen meddah, Karagoz, orta oyu
nu sanayii lafziyeye dayarur oyunlar
dlr. Halbuki yarun asmirr bu oyun
larda ni.ikte gtlzetlendi, tekerleme
ler miistehcenle~ti! Kti~tik ismail ile 
kavuklu Hamdiden sonra bu meydan 
kahvesi oyunu da Oldu. Onu artik layi
kile kimse canlandlram1yor. Canlan
dlnlmalanna da Iiizum yoktur. Sah
ne bu iigti.nti de i~ine al~, halla tat
min ediyor. Bugtin ~ocuklan yeniden 
Karagoze dii~ilrmek, onlarm sahne 
zevklerinl oldtirmek olur. Eger zarif 
nilkteler, ho!} tekerlemelerle Karagoz 
oynatacaklar ~lkacaksa, onlarm soz
lerini perde arkasmdan gOlgelere de
gu, sahne iistiinden sana tkihlara 
soyletmek gerektir. Hayal denmil? o 
~' halbuki m'ilsbet pe~indeyiz. Mtis
bet sanat sahne sanatichr. 

lngiltere krah sekizinci Edvard, Nahlin yat1 lie deniz gezintisine devam cdiyor. Yukar1da yatta krahn 
yatak odas1 ve yemek salonu goriiniiyor 

lki taraf da ~ok sinirli idi. On 
dakikada 15 faviil sayd1k 

' I J 

Ma~a bqlanmazdan evvel iki 

Berlin (Husust muhabirimizden) -
Perunun Avusturyayi hakll bir mag
lftbiyete ugratmJi olmasma ragmen, 
Avusturyalllan pek fazla tutan Alman
Iar, elden gelen gayreti sarfederek Pe
ruyu bu i~ten atlattllar. Btittin emel
leri - kendileri maglup olduktan sonra
Avusturyalllan i;;ampiyon ~1karmak 
olan Almanlar, bu ii;;i bu ~ekilde hal
lettikten sonra italya-Avusturya ma-
9mda da bilttin seyircilerile Avustur
yal1lan tuttularsa da, maglubiyetine 
mani olamad.Ilar. 

Oyuna saat 16 da ba~land.I. Italyan
lar gogsti arma11 mavi gomlek, beyaz 
pantalon. Avusturyahlar d1 keza gog
sii markal1 beyaz gomlek, siyah panta
lon giymi~lerdi. Tribiinlerde ki.ime kii
me oturan tarafdar seyirciler, ellerin
de mensup olduklan milletin bayrag1 
oldugu halde daha ma<;a b~lamadan 
9ok evvel tezahiimta koyuldular. A
vusturyahlara, Almanlar da iltihak 
edince, A vusturyalllar1 en a,.;;ag1 yiiz 
bin kisi tutmus oldu. . , 

Saha, ilk gilnlerdeki gtizelligini 
kaybetmi~.. uzun bir on be~ giiniln 
bitmek bilmeyen didinmesi hep bu 
zavallmm sinesinde ger;ti. Saha kadar 
zavalll olan kale direkleri bile, bell 
btiktilm~ ihtiyar nineler gibi duru· 
yor. 

OYUN BA~LIYOR 
Oyuna Alman hakem Bavens'in 

idaresinde bai;;Iand1. ilk akrm yapan 
A vusturyalllar pek i;abuk geri gevril
diler. iki taraf da i~e gayretli ba~lad1. 
ilti giindiir koye kapanan tarafeyn, 
daha ba~langwtan itibaren camru di
ipne takti. Iki taraf da kuvvetli, ikisi 
de ~etin .. fakat asab ~ok bozuk .. mak
sad spordan ziyade her ne bahasma 
olursa olsun mar;1 kazanmak.. daha 
on dakika olmadi. On be~ tane favul 
saydik. italyanlar bu i~te ~ok daha 
baskm. 

Maksad oyun gostermekten ziyade, 
adam yemek oluyor. 25 inci dakikaya 
kadar bir kor dovii~ii halinde uz1yan 
oyun nihayet yav~ yav~ ~ira2esini 
bulur gibi oldu. 

iLK TEHLiKE 

ilk tehlikeyi Avusturyalllar ge9irdi. 
Giizel bir korner at1~1Ill iyi kullanan 
1talya orta muhacimi s1kl bir ~tit gek
ti. Kaleci kalede yok.. top bo~ kaleye 
girecek gibi.. Avusturya mildafilerin
den biri hlzir gibi yeti~erek topu an
cak dizile kar~1layabildi. 

italyanlar, Avusturyal1lan biraz 
d~dilren bu tehlike ile beraber va
ziyete hakim oldular. Santrforlan yal
mz ba.c;;ma, bel? mul1acime bedel.. oyle 
gilzel ini~leri, oyle giizel s1yrihi;;lan var 
ki, kale ontine bir SU gibi aklyor. 25 in
ci dakikada A vusturyahlar 18 dll?Inda 
favul yapttlar. Hepsi korku iginde .. 
Sl1n bir tahta perde kurdular. italyan 
orta hafmm <;ektigi gok s1k1 ~lit bu tah
ta; perdeyi ~t1. Lakin kaleciyi a~amadl. 

Avusturyahlarm yalmz defans1 iyi 
oymyor. Muhacimler oyunda yok gibi.. 
bazan saha i~inde gezdiklerini gori.i
yoruz. 

1talyanlarm hakimiyeti devan1 edi-

,----~-
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tak1m sahada ~ ~ya 

yor. F~ist elbiseli sporcular bulun
dugum tribilnde toplan~, ellerinde
ki bilyiiklii, kii~iiklil bayraklan a<;a
rak takunlanm te~ci ediyorlar. Elin
de italya bayragmdan yapllm1l? Me
gafon bulunan bir alemdar, vaziyeti 
idare ediyor. Fakat onlarm ve diger
le:ri.nin biitiln bag1rmalan, Bcrlinde 
nadiren goriip de sesine hasret kal
dlgun sivrisinek v1z1ltis1 kadar bile 
milessir degil, Avusturyalllar bir akm 
yapti m1 biitiin stad da birdcn akin 
yap1yor. 

Ilk devrenin son be~ dakikasmda 
Avusturyalllar biraz canlandtlar. U
zun atilan bir tag ati~1, italya kale
sini kan~tirdl. Fakat diidiik c;almca 
pek ~abuk duruldu. ilk devre de boy
lece 0 - O berabere bitti. 

iK1NCi DEVRE 
ikinci devre: Oyuna italyanlar bai;;

lad.I. Birinci devrenin son dakikala-
1·mda biraz canlanm1l? olan A vustur
yaltlar, budevreye iyi ba,.;;ladllar. Da
ha ba~lang1~ta ~hsi bir gayretle ka
le ontine kadar inen Avusturya orta 
muhacimi havadan slla bir l?tit i;ekti. 

Gtine~ten topu lay1kile goremiyen 
italya kalecisi, hatah bir yumruk kar
~Ilamasile topu az daha i~eri atacakti. 

Yava.!? yava~ italya a~11maga ab~la
d1. Derli toplu hiicumlar yap1yor. ital
ya sag ve sol ~iklari ortahg1 kan~tir
maga bal?ladtlar. Gal olursa bunlar
dan olacak. 

15 inci dakikadayiz. italyan sol a~1-
gi hticum ediyor. Avusturya sag haf1 
giizel bir vucud hareketile topu kap
b. Klvrak ~alrmla rakibini gec;ti, iler
liyor. italyan sol aglk arkadan gelme 
takarak Avusturyal1y1 sakatladl. A
vusturyalllar ~imdi on ki\)i kaldllar. 
HU.cum faikiyeti italyada daha kuv
vetlendi. On ki~i kalan rakibinin fena 
vaziyetinden istifadeye ~alll?1yor. Sag 
i~leri seri bir in~ yapt1. Attig1 ~ilti.i 
kaleci m~kilatla ~evirdi. 

Kale ontinden uzakla~armyan top, 
italya orta muhaciminin ayagmda .. 
fakat dil~til. Muhakkak ki bir say1 
f1rsab kagti. Avusturyall mildafi to
pu onun ayaklanndan almak iizere 
iken, o yattig1 yerden sag ige pas ver
di. Sagig s1kl bir ~tit gekti, ne yazik 
arkada~ma c;arpt1. Top gene sagi~e 
gitti. Bir ~tit daha .. o da hasma ~arp
t1, geri dondii. Nedir bu adam mikna
tis midir? Top gene onda.. ilt;tincii bir 
~lit ve avut. Sakatlanan Avusturyal1 
oyuna girdi. 

italya oyuna hakim.. italyan sag 
iginin havadan bir ~litilnii, Avustmya 
kalecisi btiytik bir maharetle kurtar
d1. 

AVUSTURYA 0 - iTALYA 1 
24 ilncii dakikaday1z. A vusturya 

sag haf1 endbol yapti. Qekilen firikiki 
kaleci ancak yumrukla kai·l?1layabil
cli. Solige gegen top, yerden bir stitle 
kalenin ko~esine dogi·u gidiyor. Avus
turya kalecisi bir plonjon yapti, tuta
mad.I. Top avuta giderken y1ldmm 
gibi inen sagi<;, pek yakmdan s1kl bir 
l?iltle ilk sayiy1 yapti. italyanlar gtizel 

.(Dcvanu sekizinc.i sahifede) 
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Tramvayi kac;1rn11~tl. 'Ba~ka bir ara
ba da gelmiyordu. · Mutlaka yolda bir 
anza vard1. Halbuki vaktinde yet~e
miyccckti. Nazh ic;ln bu bir fela.ket 
o1acakh. Bir kere muhakkak ayl1~m
dan ceza keseceklerdl. Fakat kendis1-
ne izin vermeleri bile kabildi. Adam 
~lkarmak ic;in bahane anyorlarcb. 

Nazh bu iiziintil ic;inde ne yapaca
gm1 bilmez bir halde sab1rsizlarurken 
arkasmda bir otomobil durdugunu 
hissetti. Nasll oldugunu kendisl de 
pek bilmeden, otomobilin a~1lan kap1 .. 
smdan gelen davet sesine dayanama-
11, ic;eri girdi. ~imdi hayrct i~inde, ya
.undaki erkcgin yuzi.ine bile bakanu
yordu. Fakat kendisini biraz topla.
vmca yan gozle onu tetkikten geri 
:almad1. :?akaklarma biraz klr dU.,.
n~til. Fakat klrkmdan fazla olamaz
h. Gayet ~1k, kibar ve zarif bir adam 
ildugu da belli idi. 

Nazll bir ~ey soram1yor, bu liiks oto
mobil ic;indc ken di klyaf etinden uta
''.nyordu. Sabahleyin dudaklanna bir 
·uj bile slirmege vakit bulamam1~t1. 

r1rnaklannm cilaSI da eskimi~ti. Ni
.1ayet, erkek sordu: 

- Nereyc gideceksiniz? 
NazlJ. adres verdi. Yakla~tiklart za

nan, ko~enin ba~mda inmek istedl. 
E!rkek hafif9e gillerek 1srar etti: Son
:a gene; klzdan ismini sordu. 

-Nazh. 
- Nazh m1? Ya! 
Bu isim onu c;ok hayrete du~urmil~ 

pbiydi. Halbuki o kadar l?a~acak ne 
Q'ardI? Kendisi de h:iyretinin manaslZ 
oldugunu anlam1~ gibi: 

- Tuba! bir tesadiif, dedi; fakat 
Jir ehemmiyeti yok. Herhalde pek ~
rinsiniz. 

Bu ciddi crkekten NazlI boyle bir 
lltifatl hie; beklemiyordu. Acaba ken· 
disile egleniyor rmydI? Fakat b8y1e 
bir istihzaya hie; bir sebep yo:ldu. Naz-
11 i<;inden: ¢Herhalde pek kibar blr 
adam. Yak1~1klI... Tam erkek tiph 
diye d~ilnilyordu. 

Otomobil idarehanenin onilnde dur-
du. Erkek soruyordu: 

- Ak~amlan kac;ta c;llayorsunuz? 
-Alhda. 
- Gelip sizi almm, Nazll. Olmaz 

nu? 
Bunda olmiyacn.k bir ~ey yoktu. 

Nazll i9in tatll bir hayal ve macera 
hayatl ba~llyordu. Bu gilzel f1rsat1 
reddedemezdi. 

.\<-¥-¥ 

Tarud.Ig1 erkek kibar ve sevimli ol· 
tlugu kadar da esrarh bir adamdl. 
NazlI ile tam~alI bir hafta oldugu hal
de gene; klz onun hayatma dair he-
men hie; bir ~ey bilmiyordu. Yalruz ls
m.inin Agah oldugunu ogrenmi~t. 

Nazb. bir ~ey sormn.ga cesaret edeml
yor, o da hie; bir ~ey anlatnnyordu. 
~azluun bir kere elinden bile apme
~tl. ~k bahislerine temas eder bir 
soz bile agzmdan clkmairu~. 

Nazh yava.!} ya.va~ Sinirlenmege bat· 

~ 

hyordu. Halbuki, ahlaks1z Necip blr 
hafta. iginde a~km biitiln merdivenle
rini tmnanm1~1 ikincl haftusmda da 
geri geriye merdivenin son basama.
gma inrni~ti. «Bu ise kaplumb~a. ka
dar bile yfuilhlil.yor• diyordu. Na.zlJ 
sabah ak~am sadece liiks otoznobll 
icinde evden idarehaneye, idarehane
aen eve gidip gelmeyi gilliin~ bulu
yordu. Artlk ne olursa olsun, bir iza.
hat istemege karar ver~ti. Fakat 
ertesi gi.in, esrarll erkek onun bu fik· 
rini ke~fetmlf gibi daha Nazll bahsi 
a~maga valtit bulmadan kendlsl hare
kete g~ti. Nazlmm gantasma ellllik 
ikl banknot sikl~brarak: 

- Rica ederim, danlma Nazll, de
dl, yann tatilin var, de~ mi? 

- Evet. idare kapah. 
- AIA. Biz de seninle Floryaya. glde-

riz. ihtimalld ijyle bir yere gitme~e 
haznhkl1 degtlsin dtye du~iindilm-
de... .._. 

NazlI igin danlmaga hie bir sebep 
yoktu. BiJfilds kibar ve gfuel bir er
kegin refakatinde, ltiks bir otomobil 
ile plaja gitmek, hem de gil.zel bir tu
valet temin ederek gitmek onu pek se
vindiriyordu. Aynlacaklan zaman, 
Agah taUmat verlyordu: 

- Yann sabah saat sekizde gene 
her zamanki yerde bulu~ruz. Bu ak
~m gellp sent alam1yacagim. Qilnldt 
i~im var. Eve yalmz donersin. Olur 
mu? Sana nas1l te~ekldir edecegiml 
bilemiyorum, Nazh ... 

- Te~ekkUr bana du~er zannedlyo-
rum ... .... 

Agfilun o ak~am Nazliyi a~a 
gidememesi pek tabil idl. Qilnk11 avu
kat Rifatm yazihanesinde randevusu 
vard.I. Kuvvetll blr tutgunluk netlce
sinde yapt1gi ~Ilgmca bir tzdinc1n 
son dilgtimleri de o giin par!;S.lanacak
ti. Kans1 Nazb. da avukatin yamna 
gelecek, kararla~an mukavele iro.zala
nacakti. Her ~ey avukatm tenslb ettt
gl tarzda yap1lcb. Kans1 Nazb. ye~U 
bir ~lk Paris modeli csvab ile IA.van
talar i9inde geldi. Kocasrm defalarca 
aldatma hacaletini yiizsilzliik azame
ti ile ortmek ister gibi magrurane ta~ 
v1rlarla Ag~hl butiin biiti.in sinirlen
dirdi. 

Nihayet her fJCY imzalarup blttl~ 
zaman, AgAh derin bir nefes allyor, 
oteki Nazhyt, o sade, mutevazt ve gft
zel klzt, kendlsi i~in ac;1lan yeni haya
t1 dil~iinuyordu. Avukat ile yalmz kal
d.Iklan zaman, pek iyi dost olmalan
na ragmen, ona yenl blr hayat ne~esl 
ve iimidi veren bu masum maceradan 
bahsetmege cesaret edemiyordu. Dos
tu soyleniyordu: 

- Biitiln omriinii bu murdar kadl
nm hatirasma baglayip dilnyayi ken
dine zind.an etmezsin ~.llahl Ha
yatta epeyce zehir yuttun, bundan 
sonra panzehlrlni bulmaga ~alt~ ... 

Aglh o panzehirl bulmuftu bile. 
o gece, ktl~ftlt, tna9ttll\ ve temlz Naz-

• KARA YELKENLI KADiR&A • 
• Yazan: tSKEND~ ~· ~£RTELLt 

On dordiine yeni bas~ daha. Zaval
a k1zcag1z 0 kadar ma.sum, 0 kadar 
giinahsIZ k.i •.. 

- Ne tuhaf ~yl Seni goZden d~Ur .. 
di1gu halde ona. ac1yorsun hAJa? ! .. 

- Ol'twt alf\l yok dedim ya.. Kabs· 
hnt padi~ta. 

- Bana kahrsa k1bahattn en buyil
gu onu padi:;;aha sunanlarda. 

- Buda dogru. Onu saraya getir
meseydiler, benim mevkiim sarsil
mazd.I. 

Yunus reis yola ~lkarken kellesinl 
koltuguna al~ vaziyette idi. Liman
da duran bir gemiye kad.In kapatma
run cezasi idamdan ba~ka bir ~y ola
mazd1. Fakat, Yunus reisin ya~ iler
ledikc;e bir kadmla ya~amak arzusu 
artiyordu. 0, daha ne zamana kadar 
boy le bekar kalacakh? 

Franc;eska .. bu kadm onu tam ma.
nasilc teshir ctmb;ti. Adalardan yaka
layip istanbula getirdigi giindenberi 
ic;in ic;in yamyor .. her zaman ve her 
yerde onu d~iinilyordu. 

Franc;eska gok cana yakm ve Tiirk
le9mege istidadl olan bit kadmdl .• 
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sevgisine ve sozlerine itimad edllebt
lirdi. 0, g0ztinU sarayda a~rm~t1 .. ih
ti~m ve debdebe ic;inde ya~amamn 

zevkini tatrm~t1 bir kere. Artlk ne bir 
kulubede, ne de -eskisi gibi bir mey
hanede yaip.yamazdt o. 

Fran~eska Yunusun cesaret ve attl· 
ganhgma hayrand.I. O giine kadar 
Yunus gibi bir erkekle tam~manu~ti. 
Sarayda kendisine goz atanlann hep
si de sirna~lk, korkak, riyakar kimse
lerdi. Halbuki Yunus s1ma~1kllktan, 
riyadan ho~lanmazdi. Cesaretlne ge
lince, herkes onu bir kuvvet ve cesa
ret timsali gibl her zaman ve her yer· 
de ornek olarak gosterirdi. 

Yunus, ic;i d1{>1 bir, temiz ytirekll, 
dogrulugu sever bir erkekti.. kadm 
yiiziinden glilmemi~ti hie;. Bir kadma 
ihtiyac1 vard1. Ve ba~na gelen felft.
kctlerin bir c;ogu da bekar olmasm
dan, kadms1zllktan ilerl gelmi~ti. 

Zeyneb yiizunden az felaket m1 gel
mi~ti ba~ma? O me~um gece baslruu
m hat1rlad.I.kc;a ha.Ia tiiyleri iirperiyor
du. 

Yunus bir saat kadar kamarasmda 

µrun hayalije zihnlndeki ~e ruhunda
ki ac1 bulutlan kovmaga ~ah~t1. 

• Sabahleyin saat yedide hazrrcb. Sf
kize ~eyrek kala. otomobllin diigmes1-
ne basti. Nazb. ile bulu~acaklan no~
taya dogru agrr agll' yiiri.iyor, mesud 
hulyalar i~inde rah at bir nef es allyor
du. 

Nazhrun duracagi noktada uzaktan 
leke gibi bir ~ey gordO.. Gozlerinl ona 
dikmi~, ilerliyordu. Bu leke c:;arc;abuk: 
bir insan ~ekllni aldl, bu insan ~ekll 
bir kadm oldu. Do.ha yak1~1, Aglli 
birdenbire titredi Kendisinl bekliyen 
kadmm Nazb. oldugunda ~t1plie yok
tu. Fakat ... 

Hlrsla arabayt durdurdu. Pencere
nin canum indirdi. Ters bir sesle sor
du: 

- Bu esvab1 nereden aldm? 

Gene; klz Beyoglunun me~hur ter
zilerinden blrinin ad.Im verdl. 

Bu terzf yi Agah ta bilirdi. Zengln 
kadmlan bir iki kere giydikleri mo
deller! satm allr, ucuz fiatle ba~ala
nna satal'dt. Nazh bir gun evvel avu
katm yaz1hanesinde kar1smm giydigi 
ye~il esvab1 satm alrm~til Ag~h i~in
de mukavemet kabul etmez bir soguk
luk duydu. ikinci Nazb., o tatb. timid 
birdenbire kalbinden ugup git~tl. 
Hie; bir ~ey soylemeden otomobill yti
riittu ve hlzla uzakla~tl. 

Zavalh Nazb. hayretler iginde arabs:
mn arkasmdan baklyor ve d~il
yordu: 

- Mutlaka c1lgml Fakat ne ho~ 
erkektil 

. HikAyecl 

BeyeGlunun merkez yerinde 
T er.d, moda atelye&i, doldor , •• 
yutbanesi veya ikametgih 

olmaga elveri\!li dort oda, mutfAli 
ve banyoyu havi bir dairo kinhktir. 
latiklal caddesi (Sile.) sinemut kar· 
\jtsmda 1 5 6 numarah clatiklll a par• 
t1man1 kaptcunna miiracaat. 

19 Agustoa 936 {:ar§amba 

istanbul - 18: Opera parc;ale.n 
(pla.k), 19: Haberler, 19,15: Muhtelif 
plaklar, 20: Tenor De Marki: Piyano 
refakatinde, 20,30: Studyo 01·kestrar 
Ian, 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
mn gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektlr. 

20 Agustos 936 Per~em.be 

fstanbul - 18 Dans musildsi (plak), 
19 Haberler, 19,15 Muhtelit plWar, 
20 S1hhi konferans: Dr. ibrahim Zati 
Oget tarafmdan, 20130 Stildyo orkes
tralan, 21,30 Son haberler, saat 22 den 
sonra Anadolu a.jansuun g~etelere 
mahsus havadi4 servisi verilecektir. 

b~1ru dinledi.. sevgilisile konu~u .. 
dertle~ti. 

- Qanak.kaleden Akdenize ~nc1-
ya kadar burada kalacaksm, yavrumt 
Akdenlze a~ldtktan sonra, kamara
mn kap1si da ag1lacak .. Talihin de ~1· 
lacak. Hiirrlyete kavu~caksml 

Dedi.. ortallk iyice kararlllli}tl. 
Yunus reis kamaraslnl kilitledl .. gi1· 

verteye glkt1. 

-7-
YUNUS ~ANAKKALE YOLUND.M 

iKEN, tSTANBULDA OLUP 
BiTENLER .. 

On kadirga ile haziramn ikincl gti.
ntl istanbuldan hareket eden Yunus 
reis filosu Qanakkale yol unda iken, 
(Gi.ilcemal) in Q1ragan sarayindan 
k~mlmasi hadisesi derhal padl~hm 
kulagma eri~tirilmi{>ti. 

Piyale pa~a: 
- Donanmada boyle bir adama na

s1l oluyor da mevki veriliyor? 
Diyerek vezirl azam Sokullu Mch

med pa~ayi Yunus aleyhinde kl~klr
t1p dururkcn, Giilcemal hatunun Yu
nus reis tarafmdan ka~mld.Igt haberl 
orta11gi altilst etmi~ti. 

Fakat bu haberi Piyale pa~aya Ta
hirden ba~ka kimse vermemi~ti. Ta
hit: 

- Ben liiln gece Qrragan sarayi 
onfinden ge~erken Yunusun Gille~ 

18 Agustos 1936 

Futbol $ampiyonlutu 
'(B~taraf1 yedinci sahlfede) 

oynamakta: devam ediyor1¥· Orta 
uiuhacimlerinin c:;ok slkl blr ~uttinu 
Avusturya kaleclsi havada yapt1g1 
bir plonjonla pek nefis bir surette ya
kalad1. 

Ah bu halk ne iyi jestler yap1yor. 
Kim olursa olsun1 iyi hareketi al~
la, kotil hareketi de isllkla ka.r~1llyor. 

Bu gol Avusturyalllan blr milddet 
~~kma dondiirdil. Eger kaleclleri gii
zel oynamasaydi belkl de bir ~ gol 
yiyeceklerdi. f?anslan vanru~, bu ol
mad.I. Arada s1rada blr atunhk barut 
gibi parladllar. Sonu gelmeyen bu akm
larda italya mti.dafaas1 tarafmdan 
kolayllkla geri gevrildi. 

36 mci dakikaya kadar italyan hA.· 
.kirniycti devamll bir ~ekilde uzadl. 

AVUSTURYA 1·1TALYA 1 
italyan tazyikmdan kurtulan A vus

turyalllar santrhaflar1 vas1taslle mii- · 
kemmel bir hticum yaptllar. Santrhaf
tan saga~1ga gegen top, onun seri inl
~ile kale ~izgisini, bir ~andeli ile de mer
kez muhacimi buldu. Merkez muha
cim ustallkh bir ~ekilde topu soli9e 
gec;irdi. Solle; vucud c;ahmlarlle topu 
solac;1ga gegirecekmi~ gibi yaparak 
hasrm mtidafaasllll aldatti. S1kl gektigl 
bir ~ilt, mermi yolu gibi bir mahrek 
9izerek kalecinin b~1 iistiinden a~a
rak ir;eri girdi. 

A vusturyalI oyucular ve seyirciler 
sevin~ i9inde kaldtlar. Bu golden 1-0 
galip vaziyette bulunan italyanlar to· 
pu kasdi taca atmakla vakit gec;irme
ge \!~t1larsa da halkm ishkla: tezyif 
etmesl, A vusturya.J.Ilarm blr frtkik ka
dar uzun tag ati~Iar1 kaqISmda yilarak 
i~i diiriistlilge doktiller. Uolu de du
riist oynamalan ytiziinden yediler, 

Oyunun bitmesine U.9 dak1ka kald.1. 
Bizim yerll maglar kadar gilzel bir o
yun 9Ikaramayan taknnlann bu c;arp* 
masmdan blktlk. Bir tarafm gol c;ika
rarak oyunun temdid edilmemesinl isti
yoruz. i~te bir f1rsat ~Iktt.. Ne ya.zik k1 
istifade edilmedi. Avusturya beki gok 
uzun bir vur~ yaptl. italyanlar ~* 
km bir halde .. kalecl ile bek gelen to
pu kurtarmak i9in biribrlne bakt1lar. 
Bu tcreddud iginde kalcci topu tutayim 
derken elinden kagll'dt. Top da yava., 
yava~ kornere gittL Bundan istifade 
edemiyen Avusturyalllar, akabinde 
bundan daha biiyiik bir tehllke gec;ir
diler. Bundan da ttalyanlar istl.fade e
demediler. Oyun 1-1 berabere bitti. 

MUSABAKA TEMDiD ED1L1YOR 
Birincinin taayyiln etmesi i~in biri

sinin yenilmesi laznn geldl~den hi
zamname mucibince oyun on be~er da
kikadan iki devre dana temdld edildi. 
Yeniden atllan kurayi italya kazana
rak sahayt1 topu da A vusturyaWar al
d1. Bu devreye ba~lamla11 henilz i1d da
kika olmu~tu. ttalya sa~ ~1gmm ka
leye gonderdigl topu A vusturya muda· 

faasi uzaklajtiramadl. Topu kapan ital
yan sol iQ~ merkez mufacime, merkez 
mllhaeim de Qn.ttne blr mildafiln ¢t
mas1 uterine topu kendisinden daha 

malt ka~1rmakta oldugunu gord:iim .. 
Yunus derhal uzertme atildl ve bent 
yaralacb. 

Tarzmdaki i;;ehadetUe Yunusu mu~
kill mevkie dil~firmu~ ise de, padl~a
hln hiddett tizerlne saraya davet edl
len kapta.n pa~a i~i ort bas etmege 
~ah~mt~: 

- Yunus dtin geceyi gemisinde g!
~irmi~tir. Bu i1?te btr yanh~hk olacak. 
Sef e~ gt den bir clentzcl kadm ka~lr
maga tqebbiis ~r mi? 

Dem1't1. Ortada blr hflldkit vardl: 
Gillcemall k~1rnu~larcb. Bu yG:zden 
kafalan kopa.nla.n ild harema~as1 bi
le son nefeslerifie kadar Yunusu gor
mediklerini soylerni~erdi. 

Sokullu Mehmed pa~a ile Klll~ Ali 
p~ bu mesele etrafmda konui;;urlar
ken, Piyalenin eski husumetlnden 
bahseden Klh~ All pa~a hakikati mey
dana vurmaga mecbur olarak: 

- Devletlim, deml~tl, eger Yunu
sun Piyale p~a gibi kuvvetll bir has
rm olmasayd1, Yunus ~imdiye kadar 
goktan kaptan pa~1k mevkiine yiik
selmi~tl. Yunus Tilrk donanmasm
dan uzakla~tmlacak bir adam degll
dir. Onun tnebahtl sava~mdo. tek ba
~m.a gosterdigt kahramanllldar dii~
m&nm bile goziine c;arprm~. Venedik
ll muverrih gozlle gordilgtt bir dog~ 
sahn~slnden bahsederken: (Brade 
boy1e \lir kahraman yet~ olsaydt, 

mil.said vaziyette bulunana sag a~1ga 
gegirdi. Kalenin pek yakmlnda bulu
nan sag a~1kta hafif blr vuru9la ta
klmllllll ikinci ve galibyet goliinil yap
t1. Bundan soma canlanan Avustur
yahlar c;ok ~ah~tllarsa da, italyanlann 
sertle~mege ba~fayan oyunlan kar~tsm
da iskambil kag1d.I gib1 devrilmekten ' 
ba~ka bir ~ey yapamadtlar. ikinci on 
be~ dakika da beraberlikle ge~crek ital
yanlar 2-1galibiyetle1936 Berlin olim
piyadt ~ampiyonu oldular. ikinci Avus
turya, ti~tincu Norve~. dordiincti de Po
Ionyadtr. 

Mtisabakadan . sonra italyan taraf
tarlan bayraklarrm ac;arak f}al"kl soy
liye soyliye sahadan uzakl~ttlar. 

Ahmed Adem Gogdilin 

Rumelihisan idman birliginin 
senelik atletizm mosabakas1 

Ontimiizdeki pazar giinu saat on be:r 
te Rober Kollej sahasmda Rumelihisa
r1 idman birliginin senelik atletizm 
mtisabakalan yapllacaktrr. Birinci, 
ikinci, u~iincii gelenlere madalyalar 
verilecektir. 

9UffHUllllllHfllltllltllllllUllllU11111tllltUUllllllUllllttlllllllllttUlllftlUla 

AK$AM 
NE$RIYATI 
~U YERLERDE SATlLIR: 

Ak1am Matbaas1'nda 
BablAli, Narhbahc;e sokag1 

istanbulda 
HALiT1 kiltuphanesinde 

Ankara caddesi 

Beyoftlunda 
~ET, Frans1z Kitap Evinde 

TUnelbllf}l 

KftprDda 
KEMAL, Kitap Ko9kiinde 

Koprii Kad.I.koy iskelesl .. 

Haydarpa§ada --------~iMENDiFER GARINDA: 
Gazete ve Kitap arabas1 
sahibi ismtil 

!!!!i•kHyde 
NET, Klrtasiye magazasmda 

Alt1yol No. 1. 

BUyDkadada ------
NiKO, Tiitiincu diikkarunda 

iskele b3$ 

latanbul'dan ba,ka yerlerde 
biitiin kitap n cazete aatanlarda 
buhmur. 

* 

namtna sayISIZ abideler diker ve bas
tlg1 yere hiirmetle almrmzi siirerdikl) 
diyor. Beryle bir adam ~ eger Gillcema
li k~~sa - gene affedilmell ve ka
c;rrd1fti kadm kendisine bagi~lanmah
dlr. Bu h!d~enin hakikat oldu~u 
sanrtllyorum. Hakikat bile olsa, padl
~alun gozunde~ dii~en bir kacbn boy
le bir yigite 9ok gorillmemelidir. ZatJ. 
~ahaneyl teskin ctmek sizin ellnizde
dir, denetilml 

Solfullu bu sMlert hayretle dinU
yordu. 

- Pekl ama, bir Yunus i~il'l de pt. 
yale feda edillr ml a lruzum? Ben de 
hanginizln s<:iziine inanarog-Irm bllml
yorum. Ona sorunca, Yunus 9apklrun, 
serkefin biridir. Katiyyen himayeye 
IA.yik de~tldir, diyor. Siz bunun aksi
nt soyliyerek beni hem onunla, hem 
de padi~ahla bozu~maga sevkediyor
sunuzl 

Kihc Ali pa~a Solnlllunun kulagiru 
bu ltMarc1k olsun bilkti.i.gilnden mem
nundu. 

- Tekrar ederim kl, Giilcemalin 
kagmlmasmda Yunus relsin parmagi 
yoktur. Onu herhalde Tahir ka<;mm~ 
olma1Id1r. Nerede ve klmin tarafmdan 
yaralanwgrm bilmiyoruz. Muhakkak 
olan bir ~ey varsa, Tahlrin bir kaQ 
kere Qrragan bah~esinde goriilmU., 
olmas1dlr. Bunu Cafer aga da boynu 
vurulmadan biraz once s0yleml:;ltl. 

, . . 
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-- OROLOG - OPERATOR - .. 

Dr. FUAD HAMID BAYER 
Haydarpa~a Niimune Hastancsi idrar 
yollan hastahklan miitehasslSl Turbe 
Mahmudi e caddesi No. 10 Tel. 20831 

Dr. MEHMED IZZET 
Emraa dahiliye n Mri:re miitebaaaiai 

Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Buaalbca 11caldarda rahat nefes almak ve aialrleri teaklo etmek i,ln 

r A M Losyonunu 
V kullan1n1z 

Clterlerl temlzler. <;am •iaanan btltlln tlf al te1lrlerini hal1dlr. 
Cam lo1yonlle banyo yap1n1z, elide aOzolllk •orlr. Kokular1 lzalo 

eder. Aaabt 11fiyetlerl 1e~lrlr. Ferahlak Te ne1e ayandmr. 

~i§esi 60 kuru1tur. • BOyOk eczanelerde bufunur. Muayenehane: Cat.aloilu Nuruoama• 

aiye caddeai No. J 7 Baba Bey Aparti-

ID&Jll pazardan maada her~n 13-1 7 h..., 
talanni kabul eder. Telefon: 23925. 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
I. KARON, BEYOCLU, TONELMEYDANINDA 

Eski FEYZIATI 

vat11i Bogazi9i Liseleri va11s1z 

K1z1ar ve erkekler i~in ayra bolaklerde: Ana, ilk Orta ve Lise s1mflan 
Kay1dlar ba~lam1~hr. fs tiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. Kay1d icin hergiin mektebe ve tafsi!At a1mak fcin 

Yenipostane arkasmda Basiret hamnda Czyol idarchanesine miiracaat edilebilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi Ciftesaraylar. Telefon: 36.210 

Mali ye Vekiletinden • • 
~eslim lSOXSO 140X70 120X65 Dosy'a )"ekun rahmin Muvakkat 
edilecek Yazlhano Yaz1hane Xaz1 J(iitiiphane Dolabi Bedelleri :r eminatlari 
mahalleri Ad et Ad et Masasi Ad et Ad et Ad et Lira. Kr. ' Lira. Kr. 

'Ad ct 
Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 774 
ft.tanbul 18 81 491 194 368 .1152 36722 20 2755 
bmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
t~el 6 36 201 47 .133 423 16505 1238 

1 - Yukar1da teslim e·di1ecek mahalleryile miktarlari ve her birinin muhammen bedel ve muvakkal 
teminatlari yaz1h bet ornekte yaz1hane yesaire ayn ayri, dort tartname ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 -Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3/9/1936 pert.embe giinii, lstanbulda teslim e'dilecckler 
'4/9/1936 cuma giinil, lzmirde tealim edilecekler 7 /9/19'36 pazartesi giinii, l~elde tealim edileceklerin de 
8/9/1936 1ah 1ilnii 1aat onbette Yekilet Levaz1m ·Miidiirluiiinde toplanan eksiltme komiayonu iaraf1ndan 
yap1lacaktir. 

3 - ~artname ve re1imler para1iz C.larak Levazim Miidiirliiiiile lstanbi:lda Dolmabah~ede Maliye evraki 
matbua anban Memurlugundan ve tzmir ye l~el Defterdarl&larindan ahnabilir. 

4 - fsteklller 2490 1ay1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h bcl1eler ve yukanda yaz1b muvak
kat teminat makl)uz veya J)anka kef alet mektuplariyle .birlikte kanunun tarif atl ve tartnamedeld 9eraite 
temamen uygun ve nobansiz olarak yazacaklari teklif mektuplar101 havi kapah zarflar1 ihale aaatlerin-
Clen hirer aaat evvel komiayon rei1ine vermeleri. I 

Maliye Vekiletinden: 
(I' ealim eC:lilecc:k 
mahalleri 
~ara 
htanbul 
Izmir 
~el 

- J(oltu1' San'dalya - ~det Adet 
37 349 

i10 .1116 
30 621 
60 374 --397 2460 

LJ:ahmin bedelleri 
Lira 

9147 

Muvakkat teminatlan 
Lira 

686 

1 - Yukanda tealim edilecek mahallerile miktarlan 'YC mecmuunun muhammen bedel ve muvakkat 
teminab yaz1h hazaran taklidi koltuk ve 1andalya kapah zarf usuliyle ekailtmeye konulmuttur. 

' 

2 - Eksiltmesi 9/9/936 ~artamba ,Unii saat onbette Vekilet Levaz1m Miidiirliigiinde toplanan eluiltme 
komi1yonu tarafmdan yap1lacakt1r. 

3 - $artname ve reaimler para11z olarak Levaz1m Miidiirliigunden ve lstanbulda Dolmabah~ede Ma
liye evrak1 matbu anbar1 memurlugunda~ ahnabilir. 

4 - lste.kliler 2490 1ay1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h belgeler ve yukar1da yaz1h muvak· 
kat teminat makbuz veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifab ve tartnamedeki terai
tine temamen uygun ve noksans1z -0larak yazacaklar1 teklif mektuplar)m havi kapah zarflarm1 ihale .saa· 
linden bir saat evvel komisyon reisine vermeleri. (459) (437) 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahalleai 

1555 Beyoglu Hac1 Mimi 

4123 Eminonii Ahi ~elebi 

4630 Bakukoy Kartaltepe 

4651 Biiyiikdere 
4663 Biiyiikaere · 

7207 Samatya Jmrahor 

8261 Alttmermer Hac1 T imur 
8272 Kad1koy Tuilac1ba11 

8290 Kurtulu§ 

8299 ,Y edikule lmrahor llyasbey 

8328 Samatya Jmrahor 1Jyasbey 

8332 K ad1koy Tuglac1ba11 

Sokaii Emlak No. Cinsi ve his.sesi Hi•ey.c gore 
muhammen K. 

T.L. 

.PtmcJ E. 21 Y. 19 Arsanm 1 /8 His • 30 A. art-
hrma 

Limoncular cad. E. 37 Y. 34 Ostiinde odalart olan kagir 550 > 
diikkamn 900/ 4800 His. 

lncirli E. 3-4-S Mii. Harita 345 lfraz olunmu§ 2449 metre 300 > 
arsa 

~evizli bahc;e E. 5 Mii. Y. 1 38 m etre araa 50 > 
Biiyiikdere cad. £. 132-1 32-1 34 Mii. 348 metre arsanm 36/ 60 His. 320 > 

y. 139 
E. HacJ Manol E. ve Ah1ap hanenin 18/ 64 His. 350 > 
,Y. HacJ Manav Y. 71 
£. Kilise c;1kmazi y. Ta1kopriilii 14 Kagir hane 710 > 
E. Baidat cad. E. 49 Mii. 2088 metre arsa 5250 K.zarf 

~ 1Y. F enerli Ahmedbey Y. 40 
• Mumcu E. 4-6 Y. 4 54 metre arsa ,100 A.art-

llrma 

Kuyu]u bakkal E. 47 Y. 49 :Ahpp baraka ve arsamn 70 > 
1/ 6 His. 

Samatya cad. E. 126Y. 140 Kagir diikkan ve arkasmda 1270 K. zarf 

·' kagir 'depo 
·-· -

E. Baidat Cad. E. 49 Mu. 2073 metre araa 5200 > 
Y. F enerli Ahmedbey -:t. 38 

Yukarda evsaf1 yanh gayri menkullet on gun miiddetle 1ah§a c;1kanlm1§hr. lhaleleri 28/ 8/ 9 36 tarihine tesadi.if eden 
cuma gtinii aaat on dorttedir. Sah§ miinhasiran gayri miibadil bonosiledir. 

Sahlfe 9 

Ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok 
cazib ve p11lanta ( Brillant ) 

Hasan T1rnak Cllilar1na 
bay1l1yorlar 

Be:va• ve brm1s1 10 ve ao kuru1 
Sedef 40 - 80 kuru, 

Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoglu. 

Tiirkiye Cumhuriyeti 
Uyu,turucu Maddeler 

INHISARINDAN: 
Ellerinde 1936 veya daba eski aeneler mahsulii bulunduran tiic

carlar idaremizin deposu veya malGmab haricinde kalmit mevcut
lann1 1 beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameleri almak ~in tiiccar1n lstanbulda idaremize Ana
doluda 1936, ma.haulii i~in teselliim merkezi olarak ilin edilen Zira
at Banka11 tube veya 1and1klanna miiracaatlan liz1md1r. Beyan
namelerin en g~ 1 Eyliil 1936 •ah 1iinii aktamma kadar dolduru
larak ahnd1klan yerlere iade edilmesi liizumu teblig olunur. Akai 
halde ileride verilecek kararlarda beyannameye idhal edilmeyen 
afyonlar hi~ bir tckilde na:zar1 itibare ahnm1yacakttr. (396) 

Kayseri tayyare f abrikas1 
direktOrliigiinden: 

· 1 - Bu aene f abrikam1za birinci 1101f tesviyeci ve kaportac1 ustalari 
imtihanla ahnacakbr. 

2 - lmtihanlar Kayseri Tayyare fabrikas1nda yap1lacak ve muvaf~ 
fak olanlara derecesine 1ore 3-5 lira yevmiye verilecektir. 

3 - latekli olanlar1n atai1daki vesaikle beraber Eyliil 936 niha· ' 
yetine kadar her giin istida ile fabrika direktorliigune miiracaat etme- f 
leri. 

A. - Tiirk olmak ve ecnebi bir kadmla evli bulunmamak. 1 

B. - Ahlalu, durumu iyi olduguna daiT Emniyet direktorliigiinden 
vesika getirmek. 

C - Saghk raporu. 
D - Niifus ciizdam ve hon .servisleri aureti musaddakali. 
E - O~ adet vesika fotografa. (4510) 

Vekaletlerin ve resmi 
deirelerin nazar1 dikkatine: 

Resmi llanlar Tiirk Limited $irketi muamelab cTiirk Maarif Ce
miyeti Resmi llin l9leri Biirosu Limited $irkcti>me devredilmif. oldu
gundan Resmi llanlar Tiirk Limited ~irketinin Ankara miimc.saili bu
lunan Bay Bilal Akban1n vazifesi de cTiirk Maarif Cemiyeti Re1mi 
tlan ltleri Biirosu Limited $irketi» Ankara tubesine devredilmittir. 

Resmi tlanlar Turk Limited $irketine aid bilciimle matlubabn tah
aili ve muamelatm tedviri Ankara tubesince yap1lacakbr. Keyfiyet 
alikadarlar1n malumu olmak iizere ilan olunur. (451) 



Sahife 10 

I KOCOK ILANLAR 
cAk,am» in Paz.ar, ,ar,am
ba ve Cuma nii•halannJa 
~rkar. 

1 - 1, ar1yanlar 

LISE SON SINIFT A YIM - Eski 
Tiirk~eye ifinayam, gazetelerde, fir
ketlerde, ticarethanelerde, miiteahhit 
yarunda if anyorum. lstiyenlerin Ak
pmda S.S. riimuzuna mektupla bildir-
meleri. - 2 

FRANSIZCA VE lT AL YANCA YA 
V AKIF - Gen~ bir bayan iyi bir ailc 
nezdinde miirebbiyelik anyor. 

Sifli Osmanbey Ahmed bey sokak 
lkbal aparhman numara 86, befinci 
katta H. riimuzuna mektup gonderil
mesi. - 2 

MANIF ATURA VE TUHAFlYE -
Dcpolarmda satac1hk veya katiplik i~in 
if anyorum on iki sene c;al1~m1f1m tec
riibem fazlad1r kefil ne suretle olursa 
temin ederim adres Sirkecide Kiii;iik 
santral Kayseri otelinde Kaz1m. - 2 

OKUR, Y AZAR ve Hi<;BIR KiMSE
SIZ - Temiz bir aile nezdinde yemek, 
ev i~leri yapmakla beraber muayene
hanelcr ve icabinda bir ~ocuka da ba
kabilir bir Tiirk bayan i~ aramaktadir. 
Akfamda (NE) riimuzuna mektupla mii-
racaat. - 3 

ORT A T AHSiLLI B'R GEN<;- Dak
tilografi, fotografi bilir. Ankarapalas 
restoramndan, nakliyatcahktan bonser
visli, gazetelerde, miiteahhid yanmda, 
1irketlerde if arayor. Aile nezdinde ser
vis yapar, ta~raya gider. Ak§amda 
M.F. riimuzuna mektupia miiracaat. 

- 1 

DAKTfLO ARANIYOR - Eski tiirk
~yi okuyup yazan, tecriibeli ve c;ok 
seri c;ahfabilecek bir daktilo lizimd.Jr. 
Marpuccularda Ali Asgar ve Mahtum
lan makazasma miiracaat olunmas1. 

-2 

1S<;I ARANIYOR - Terzihanede 
~hfmak iizere kadm i~ci aramyor. Be
yoklu lstiklal caddesi 184 No. Ziyabey 
apartamam 2 nci kat terzi bayan Azi-
zeye miiracaat. - 2 

KADIN $APKASI - Yapan bir sa
natkar Bayana ihtiyac vard1r. saat 4ten 
altaya kadar Fincanc1lar Yusufyan han 
17 No. da Bay Rahmiye miiracaat. -1 

SEKRETER BAY AN ARANIYOR -
Biirosu evinde, bekar bayda cahfa
cakbr. Zeki, faal, serbest olmal1d1r. 
Frans1ca bilen tercih olunur. Tercii
meihal, isteklerini Ak,amda (S. B. A.) 
riimuzuna mektupla bildirmesi. 

GORGOLO, KIMSESIZ GEN<; BA
Y AN ARANIYOR - Bir cocuk ile 
bir baym ev i~lcrine bakacakhr. Ak
~mda (A. E.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 2 

KA TIP ARANIYOR - Mµhasebe bi
lir Tiiccari muhaberab kuvvetli tecriibcli 
bir katip aramyor. Terciimeyi hallerini 
ak,amda S. E riimuzuna mektubla mii
racaat. 

BAY AN ARANIYOR - Tiirk~e, 
Frans1zca, Rumca, Ermenice kon~ur 
bir bayana ihtiyac vard1r. Her giin sa
at 3 ten 4 e kadar Pangall1 Tan sine-
rnasma miiracaat. - 1 

135 LIRA YA - Az kullandm1~ eok 
fiizel bir piyano acele sabhktir. Miira
caat : Beyoklu Aynah <;e~me Emin Ca
mi soka~ aparhman Emin Cami 3 nu
marasmda. - 1 

ARABA MERAKLJLARINA - Las
tikli, tek, koriiklii, zarif do,emeli pay
ton ve Avrupa yap1s1 hafif Brik arabas1 
biitiin edevalile sabhkhr. 

Suadiyede, Danif Vami~a veya tele-
fonla o~lcden sonralan 21356 ya, telefon 
"'i1!ebilir. 

Df,S DOKTORLARINA VE MAKt
NISTLERE AlT SA TILIK £..SY A -
o~ koltuk, be' tur bir turelektrik do
lap ve tra,orler ve sair e,ya satl
hktar. Moda caddesi 72 No. di' tabibi 
Miiftii zade bay Akife, her giin sabahlan 
saat 10 ak,amlan saat 4 den 8 e 
kadar miiracaat. Pazar giinJeri sabah-
tan saat 4 de kadar. - 3 

SATILIK MARANGOZ MAKINELE
RI - Bir adet planya, bir adet kahp
hk, iki §erid makinesi, bir makkap, iki 
tepsi desteresi, bir katarak, iki fmldak, 
iki dekupas aletlerini toptan ve pera
kende istiyenlerin Galatada Kalafatyeri 
caddesi Dara§'ac1 sokak 4 numaraya 
miiracaat. - 2 

G 

4 - Klrahk-Baw11k 

PANSlYON ARANIYOR - Bir iini
versiteli, bir Frans1z ailesi nezdinde 
pansiyon kalmak istiyor. fsteklilerin Ak
f&m gazetesi (1.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 2 

KiRALIK APARTIMAN - Ayaspa
~a, Cami soka~1, Park oteli altmda 01-
kii. Nezaretli, kullam~h 4 oda bir sofa, 
kat kaloriferi, s1cak su ve asansor. 
Yalmz 43 lira. Tel. 20107. - 4 

SA TILIK EV - <;enberlita11 Emin Si
nan mahallesi Cami soka~1 No 48 sekiz 
oda iki ooliik Sirkeci Merkez eczanesi
ne miiracaat. - 2 

ACELE SA TILIK EV - Unkapam 
Detirmen soka~mda ko§eba§mda 29 
No.b yedi odah, bir salonlu, her katta 
ayakyolu, elektrik, iki kuyu ve her 
katta tulumba lefkilab, bahcesi bulunan 
ev sabhktar. fcindekilerc miiracaat. 

-2 

SA TILIK KELEPIR EV - Kad1kO
yiinde Talimhanede Bayramyeri 50A'iitlii 
birinci sokak No. 3 10 oda, mutf ak, 
bah~, elektrik. terkos, havagaZJ, g-Or
rnek ~in cumartesi, sab giinJeri i~indc
kilere pazarbk i~in Galata Ada han 17 
numaraya saat 16-18 ze kadar miiracaat. 
T elefon : 43837 - 4 

ACELE SA TILIK EV - Kad1koyiin
de Cevizlik eski Afitap yeni Giine~ so
katmda kofe ba§mda No. 3 kigir 7 
oda, banyo, havagaZf, elektrik, terkos, 
gormek icin ic;indekilere pazarhk icin 
Galatada Ada ban 17 numaraya saat 
16-18 ze kadar miiracaat. Telefon: 43837 

-4 

UCUZ SA TILIK EV - Koca Muata
f apafada Ali Fak1 caddesinde Cami 
soka~nda 23 numarah biri iic bir salon 
diteri be, oda ve bir salon iki ooliiklii 
ev sahhkbr. Taliplerin biti§ik eve mii
racaatlan. - 3 

600 LIRA YA KELEPIR ECZANE -
Manisamn Soma kazasmda bulunan Ali 
R1za eczanesi acele sabhkbr. Kazada 
ba§ka eczane olmad1tmdan cok i§ yap
maktad1r. - 4 

FEVKALADE NEZARETLI 0<; D0K
KANL1 EV - Botazi~inin Anadolu sa
hilinde suyu ve havasile me~hur <;u
buklu iskelesine bir dakika, · iki cadde 
iizerinde, ko,e ba~mda her odas1 Ru
meli sahiline nezaretli, clektrik, telefon 
ve suyu bulunan, ic;i tamamen Avrupa 
lake boyah, her tiirHi asri konforu ve 
asri banyosu ve bah~e geni~li~inde ta
racas1 olan iist katta ycni usul mutfak 
ve alt katta aynca ~ama,1rht1 ve al
tmda iic kagir diikkam bulunan 8000 
Jira k1ymetinde yeni bir ev satihkbr. 
Diikkanlar ve ev senevi 600 lira getir
mektedir. N1sf1 pe'in, msfl taksitle 4000 
liraya verilecektir. Pe~in olursa iskonto 
edilir. Galata Ada Han 17 numaraya 
saat 16 - 18 e kadar miiracaat. Telefon: 
43837. - 4 

800 LiRA YA KAGIR EV - Beyo~
lunda Y eni§ehirde Eczane kar~1smda 
Vi§ne sokakmda 17 numarab k!gir 4 
oda ve miiftemilath ev acele sabhkbr. 
Senelik kiras1 108 lira. Galata Ada han 
17 numaraya saat 16-18 e kadar miira-
caat. Telefon: 43837. - 4 

SA TILIK KOSK - Kalami§ta bir 
cephesi Bagdat caddesinde 142 numara, 
digeri Kalam1§ caddesinde 7 numarah 
ii~ bui;uk doniim bahce icinde her tiirlii 
konforu haiz ve biitiin nakil vas1talan
nm ortasmda 12 odah ko§k satahkur. 
l~ndekilere miiracaat olunmas1. - 6 

' 

' 

' 

SATILIK ARSALAR - De-
niz kenan Haydarpafa Kad1koy arasa 
Mand1ra sokak1 ba§l sabhkbr. R. R. 
riimuzile ak,ama mektup gonderilmesi. 

-3 

SA TILIK KELEPIR UCUZ EV -
Balatta eski Lonca, yeni Esnafloncas1 
caddesi ba~mda ve caddeye naz1r akar 
cefmeye be, alb ad1m mesaf e uc ve 
icabmda dort oda olarak kullamlan 
bah~eli ve ici k1rm1zi ~ini ta§ dofeli, 
tulumbas1 ve elektriki olan 13 numarah 
kagir ev sahhkbr. Gormek icin kar§•
smdaki Bay Kristadiye, gorii~mek icin 
de (Akfam)da $iikriiye miiracaat. -

BOVOK FIRSAT: 
ACEL ESATILIK BOVOK BIR BINA
Tarabyada, Tarabya caddesinde deniz 
kenarmda ve vapur iskelesine yakm 4 
No. h vc biiyiik bah~eli M1s1r oteli bi
nasa inamlmayacak derecede ~ok ucuz 
fiyatla satahktar. 

Gormek icin icindekilere §erait icin 
43358 Telefon numarasm. 

. BIR ALMAN MOTEHASSISI - Mey
vah bahce ve ~iftlik anyor. Ak
~amda Dom riimuzuna mektupla mii
racaat. - 1 

KlRALIK EV ARANIYOR - Seli
miye ihsaniye Dogancdarda denizi iyi 
goren alh odah bir evin Sirkecide Mer
kez eczanesine bildirilmesi. - 1 

900 LIRA YA SA TILIK EV - Kad1-
koy, Yeldetirmeni Tepe sokagmda, 
tramvay duragmdan 80 metre mesafe-
de, senede 120 lira kira getiren, iki kat 
iizerine iic odah, kuyusu kiiciik bahce
si olan kullamfh bir evdir. Gezmek ve 
sahibini gormek i~in mahalle bekcisi 
$evkiye miiracaat. . - 1 

lYt MEVKIDE - Gayet itlek bir k1-
raathane satdakhr ortakda al101r talip 
olanlar Ak§am gazetesinde AH 2 riimu
ziina mektupla miiracaat etsin. - 1 

KIRALIK Y ALI - Bebekte Satbk 
apartlmam 4 oda, kalorifer. elektrik, 
havagazi, s1cak su, danyo, kay1khane. 
Tel. 20107 - 3 

KIRALIK DOKKAN - Ma~kada ka
sap, sebzeci ve her i,e yarayan biiyiik bir 
diikkan kirahkbr. Adres: Beh~t apar-
hmam 120 No. -

PANSIYON, TALEBE YURDU -
Ve mektep olarak kullanmaga gayet 
elveri§li Beyaz1d meydanma naz1r ve 
Oniversiteye cok yakm bir mevkide 
bahceli, biiyiik ve kii~iik (18) odayi 
havi bir konak kirahkbr. Elektrik, 
terkos ve havagaz1 tesisah vard.Jr. Ga
latada Omerabit hanmda birinci katta 
6 ve 1 numarah yaz1haneye miiracaat. 
Telcfon 41741 - 2 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odah, elektrik, terkos, bah~esi olan 
ve denize yakm altmda berber diikkam 
ve gazinosu olan ev elden sahibi tarafm
dan sahhkbr. Halie Fener vapur iskelesi 
caddesi 27 numaraya miiracaat. - 7 

SA TJLIK EV - Befiktafda Seren
cebey yokufunda havas1 ve nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kullamlabilir, 
c;ok esash ve saklam 25 No. ev sab
hkbr. OA-leden sonralan gezilebilir. -5 

MODA CADDESINDE SA TILIK 
HANE VE IKI DOKKAN - 9 • 1 , 2 numarah , metin , tamamen 
kagir dort yiiz metre arsa iizerine 
hane ve bah~esi vard1r. Mahallin ~refi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati f 000 
liraya sahhkhr. Her gun okleden son
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

- 3 

KIRALIK MAGAZA - Ardiyeye cok 
elveri~li iic goz makaza kirahkhr. Pan~ 
galh sinemasma miiracaat. - 1 

KADIKOYONDE SA TILIK HANELER
Hava, nezaret ve temizli~ile maruf bir 
mahaldedir. 1- 276 metre arsa iizerine 
maa bahce dokuz oda, mii~temilat, elek
trik, su, hava gaz1, kagir hane 3500 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bahce iki 
kat sekiz oda maa miiftemilat elektrik, 
su, hava gaZJ, kagir bina 3500 lira 
Arzu edenler ~ifada 20 numaraya mii-
racaat buyursun. - 3 

KIRALIK - Beyoklu fstiklfil cadde
sinde fevkalade liiks bir aparhman asan
sor kalorifer telefon aynca mefru, mii. 
kemmel salon i~inde bulunan bir di§ 
tabibi tarafmdan iki doktora iki~er oda 
olarak pek ucuz kirahyacakhr, salondan
da istifade edebilirler. 

Adres : Beyo~lu lstiklal caddesi Yd
d1z sinemasa kar§1smda 22 numarah 
tiitiincii diikkimndan sorulacak. - 1 

Bu. u.f'ak ya:n.119' 
sizi 10 YA$ 

Daha fazla gosterebilir 
~u renk pudra sizi gen~le~tirir 

ve cildinizi gilze!le~tirir, b~ka 
renk pudra da, aksine olarak sizi 
ihtiyarlanu~ gibl gosterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mahsus bir 
pudra ve meselft koyu Ra~l rcn
ginde bir pudra kullanmaruz ica
bettigi gibi teniniz kumral ise, a-

~Ik ise a~Ik ~1 renginde bir pudra 
kullanmaruz 1A.z1md1r. Bir pudra 
intihap etmek i~in yiiztinilzde al
ti muhtelil renglni tecriibe etme
live tesirini gormelidir. Burun ve 

~enenizi sik Slk pudralamamak i~in 
clldde sabit duran bir pudra kullan
mahs1ruz. Bir kutu pudra derununa 

bir ~ mikdannda krem kopilgii il~
ve ederek pudraruzt kuvvetll ve sabit 
bir ~kle ifrag edebillrsiniz. Tokalon 
pudrasmda en iyi cins havalanchnl
nu, pudra lle beraber krem kopiigii 
matlllp mlkdarda ve fennt bir surette 
kan~tml1ll.l~tll'. 

Bu pudra, cild ilzerinde ne leke b1-
raklr ne de tabaka halinde gorilniir. 
Yalruz bir defa pudralanmakla sekiz 
saat sabit kalarak ~yam hayret ve 
sevimli bir ten yarabr. Renk; son za
manlarda lead edllen ve hii; bir vakit 
yanh~bk yapmaya imkA.n b1rakmayan 
bir makine lle kon trol edilml~tir. Her 
sabah 5000.000 kachnTokalon pudra
sm1 kullarur. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesl 
Tedrisat 1 birinci Te§rinde ba§lar. 

Tam devreli Lise oldugu Kiiltiir Bakanhgmca tasdik edilmi~tir. 
Tiirk~e, lngilizce, Fransazca okunur. Ticaret dersleri vard1r. 

Leyli iicret 220 lira, Nehari iicret 40 lirad1r. Fazla ma!Qmat i~in 
Direktorlii~e miiracaat 
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ACELE SATILIK APARTIMAN -
Lruelide tramvay caddesile Aksaray 
caddesinin telaki mahallinde, ko,e ba
§mda, Marmaraya nezar~ti olan ii~ da
ireli, iizerine iki kat in~aya miiteham
mil aparbman acele satahkhr. Taliplerin 
i~indeki sahiplerine miiracaatlari. -2 

ACELE SATILIK KO~K ARAZISl
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobiise iic dakika mesafedc, 
kuyusu, terkosu, elektriki bulunan ko~k 
yapilmaga miisait miinbit yirmi be~ do
niim arazi sahibinin hareketi dolayisile 
sallhktir. Kay1~dak1 ce§mesi s1rasmda 
kahveci muttalibe miiracaat. - 6 

6 - Mtlteferrik ---------ALMANCA, iNGILIZ<;E VE FRAN-
SIZCA - ( Bahusus ticaret §Ubeleri 
icin) Diplomah Alman ogretmeni tara
fmdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
verilmektcdir. Serait rekabet kabul et
miyecek derecede miisaittir. (Ak§amda) 
« Terakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 14 

UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 
TICARET USULLERJ - ve diker ders
ler haz1rlar ve yeti§tirir Viyanah diplo
mah bir muallim en ucuz §arUa Alman 
mekteplerine devam edenlere her sm1f 
ic;in Frans1zca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en k1sa zamanda haz1rlar ve 
otretir. lsteklilerin Karl Weiner: Bey
oglu Tiinel Ot~u sokak 5 sayida Kosti 
Papayani aparbman 1 so.y1. Fazla tafsi
lat ic;in Beyoglunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. 

DANS DERSLERI - Hususr 
ve miinferiden (asri dans dersleri) 
Beyo~lu, Karlman kar§ismda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 11 - 20.Profesor 
Panos)·an. - s 

HUSUSI RIYAZIYE DERS
LERI - Yiiksek tahsilli bir gen~ 
lise ve ortameklep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
lara haz1rlamaktad1r. Riyaziyesi zaif 
olanlarm yeni .sene derslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri ic;in hususi derslcr 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak§amda N. T. riimuzuna rnek
tupla miiracact. - 8 

ALMANCA DERSLERI Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine malik, - Istanbul iiniversitesi 
lectorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vak1f gene Alman profesorii hususl 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret §ubeleri ve bakalorya 
ii;in kati ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatlar mutedildir. « Prof. M. M. riimu
zile (Ak~am) a mektupla miiracaat. - 2 

Mektuplanniza aldanmz 
Gazetemiz idarehaneaini adre1 

ola?l&k goaterihnit olan karilerimizden 

SBA • SE • AB • Dom 
MF - AH 2 - NE 

namlanna gelen melttuplan idare• 
hanemizden ald1rm1:tlara mercudur. 
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Biitiin krcmlerin ii;indc birinci 
olan ve daima birinci kalan 
Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertcv'in her zaman pek biiyiik 
bir itina ile ihzarmdan ba§ka 
bir §CY degildir. Krcm Pcrtev'in 
tcrkibine ( gayri aaf ) hi~bir 

maddc iiircmez. 

l.tanbul iic;iincii icra mcmurlugundan: 

Sayfiyelik giizel bir ko11k arayanla
ra: Adapazan Tiirk ticaret bankasma bir 
alacagm temini ic;in ipotekli olup para· 

ya \;cvrilmesine karar verilen ve biitiinii
ne ehli vukuf marifctile I 1850 on bir bin 

aekiz yiiz clli lira luymet kesilen Bogaz
i~inde Sanycr Y eni mahallede Haydar 
efendi sokagmda kiiin eski 8 yeni 5 sa· 
y1l1 zemin mermcr do11eli yagh boyal1, 
ta11l1k iki, oda, bir hclii, zemini mermer 
arahk iizcrine c;ini fayans musluklu ycmek 

odas1, sabit kazanh mutbak oniinde kc
scrman taras bir mcrdiven ve birinci ka· 
tmda bir merdiven ha!!•· dort oda, bir 
salon ikinci katta bir merdiven ba111, iki 
oda bir salon, bir balkonu havi ve ic;i d1-
fl yagh boyah penccreleri pancorlu elek
trik ve tcrkosu havi vc setlerden miirek
kcp olup ctrafmda muntaznm duvar ve 

aetler arasmda set duvarlan ve etraf1 lak
tar pcndakor kuluplu c;imento do11eli yol
larla lakh bir biiyiik havuz. muntazam 
yagh boyah kameriye, demir ~ardaklar 
ve nadide zinet c~ar c;imento saks1lan, 

miikemmcl bnhc;eyi havi bulunan ahvap 

bir ko~k dairemizcc ac;1k arttumaya c;•· 
kanlmt!I olup vartnnmesi 1 /cyliil/936 
tarihinden itibarcn divanhancye as1larak 
2 I / eyliil 9 36 tarihine rastltyan pazar· 
tcsi giinii saat 14 den 16 ya kadar dairc· 
mizde sahlacakhr. Arthrmaya girmek ic;in 
% 7,5 teminat akc;csi almir. Birikmi!I 

vergi, belediye resimleri cc vak1f icarcsi 
borc;luya aiddir. Arthrmada gayri men· 
kule takdir edilen k1ymetin % 75 ni 
bulmak prt olup aksi halde en son artt1· 

ramn taahhiidii yerinde kalmak iizere 
arttuma on bct gun daha uzahlarak 7 / 

birinci tC!!rin/ 9 36 tarihine rasthyan <;ar
pmba gunu ayni saattc aablacak ve en 
~ok arthranin iizerinde b1rak1lacaktir. 
2004 say1h kanunun 126 1nc1 maddesi 
mucibincc ipotek sahibi alacakhlarla di

§er ali.kadarlarmm vc irtifak haklu sa
hiplerinin gayri mcnkul iizerindeki hak
lannt vc hususile faiz vc masarife dair 
hulunan iddialanm miisbit evrakile bir· 
likte ve yirmi giin i~inde dairemize bil
dirmcleri laz1m olup aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmad1k<;a sah::i be
delinin payla1masmdan haric; kalirlar. 
Daha genii bilgi cdinmek isteyenlerin 
934/ 3176 say1h dosya ile dniremize mi.i-
racaatlan ilan olunur. M. 81 3 

Oskiidar I inci sulh hukuk mahkeme· 
sinden: 

Unkapamnda Dirahon mnhallesinde 3 3 
numarada Bahriye 

Ismail tarafmdan sizinlc Halil aleyhi
ne ikame edilmi1 olan istihkak davast· 
nm cari muhakemesi sonunda ikamet
gahm1z mcc;hul bulunmu!I olmasma bina· 
en gelmediginiz takdirde vakialan ka
bul ctmi1 ad olunacagmaza dair ilanen 
yap1lan muamclei g1yap karannm teb
]igine ragmen munyyen giinde mnhke
meye gelmemi§ ve itiraz dahi etmemi::i 
oldugunuzdan dinlenen 1ahitlcrin 1eha
detile vc ibraz edilen vcrgi makbuzla

rile miiddeinin davast sabit bulunmu~ 

oldugundan miiddeabih mahcuz hay
vanlann miiddeiye teslimine ve haczin 
knldmlmasma temyiz kabil olmalt iize· 
re 2/ 7 / 936 tnrihindc karar verilmi1 ol
mngla tarihi ilandan itibaren sekiz giin 
zarfmda temyizi dava etmediginiz tnk
dirdc mezkur karar katiyet kesp edc-
ccgi ihbar olunur. (25043) 

Istanbul nsliye birinci hukuk makheme· 
'linden: Balatla Karabat mahallesinde 

eaki Dibek yeni Demirhisar caddesinde 
76/ 87 numarah Siireyya pa,a mcnsucat 
fabrikas1 sahibcsi Adaletin nlacaklilarile 

nkdeyledigi konkordntonun muhakeme· 
ai 24/ 8 / 936 tnrihine miisadif pazartesi 
gijnii saat 14 te icra oluncagmdan itiraz 

cdcnlcrin ve aliikadarlnnn yevmi.i mez· 
kurda mahkemcde hazu bulunmalan 
ilan olunur. (25046) 

Istanbul c. muddeiumumiliginden: ••. 

lstnnbulda bulunan !;iarkoy mahkemesi 

bn~katibi Ha§1mm acele memuriyctimize 
gclmesi ilun olunur. 

Sahife ll 

Bir ~ol< ha~arat oldurucu mayiler vard1r 

· fL\t 
Fakat, ya\mz b\r 

Fena ve tealralz f'la~arat OldUrOcU mayller 
almakla paran1z1 beyhude yere laraf etmeyl
nlz ve FLIT'ln aahtelerlnden sakinin1z. Al· 

i Oanmamak l9ln yaln1z blr FLIT olduiunu ve 
~~~~~~~ alyah kusakl~ asker reslmll sari tenekeler 
~ lcerlslnde eat1ld1k1n1 hat1r1n1zda tutunuz. Bu 

tenekeler mUhUrlll oldugundan her tUrlU hly
le~en Arldlrler. Haklkl FLIT kullan1ld1kda 
.butUn hai;sarati OldUreblllrslnlz. • ---

• 
Dtlikln-• ~ yank Iara FLIT toza byunuz. ·Ha-. 
fO"at, toza t•mas 1dn' •tma dlrhal Dlilrlw, 

Uniwml depoH 1 J .. CllUPlll, lll&•hl, Oalala, Yo1woda Hu I, ..:--
Yaprak Tuton MOsabakas1 

Tiirkiyeden yaprak tiitiin ahnmak iizere 

Tiitiin lnhisarlar Polonya 
Miidiiriyeti taraf1ndan 

Bir miisabaka a~ilm1~br. lstenilen tiitiinler 
~unlard1r. 

1 - Trakya bavalisi: 

Edirne ve (;atalca mahsulah 
2 - Karadeniz bavaliai: 

Trabzon, Diizce, Tatova, Samsunve Bafra (Samsun ve 
mahsulati orta neviden). 

3 - Marmara bavali.si: 

Hendek, lzmit, Geyve, Akhisar, Gonen, Balrkesir ve Bursa 1 ve 
2 numarada goaterilen tiitiinler itlenmit olmahdrr. Miimkiin iae 
«Uso-Cavalla» gibi. 

J,Jenmit niimuneler cU10-Sam1un» gormez nevileri ile 1onderil
digi halde, miiaabakaya dahil olanlar bu partilerin orta fiyahm 
veyahut gormez nevileri bulunm1yan partilerin fiyat1ar1n1 
melidirler. 

4 - Izmir, Maniaa, Aydin, Denizli ve Muila havaliai: 
Bundan maada miiaabakaya dahil olanlar •t•i1daki yaz1Jara 

dikkat etm.elidirler: 5 veyahud 6 11nif dan ibaret olan tekliflerde, 
1 ve 2 nci 11mf1n yiizde mikdar1 miimkiin olduiu kadar az olmah
d1r. 

T eklif mektuplar1nda aafi bir kilo tiitiiniin Polonya bududunda 
Franko vagon teslim vaaati fiyab Turk lira11 olarak goaterilecektir. 
Bundan bafka malumat kabilinden olmak iizere tiitiin fiyatlann1n 
s1mf itibarile ayr1 ayr1 teklif mektuplarma derci liz1md1r. 

Teklifler 22 Tetrinisani 1936 tarihine kadar muteberdir. Mezkur 
tarihe kadar teklif mektuplar1 icr i~e kapah iki zarf icrinde latan
bulda Polonya General konsoloalugu adresine gonderilecek ve ic;er
deki zarfm iizerine (Polonya tiitiin inhisar1 i~in teklifnamedir) iba
resi yaz1lacakhr. 

Yap1lan teklifler 17 Temmuz 1928 tarihindeki Polonya tiitiin in
hisarmm yaprak tiitiinler haKkmda vazeyledigi teraiti umumiyeye 
mutab1k olacakbr. Bununla beraber miisabakaya dahil olanlar fC
raiti umumiyenin 18 nci maddesinde gosterildigi vechiizere tediye 
tartlar1 teklif edebilirler. 

T eklif olunan tiitiinlere aid niimune balyalarm hangi depoda tes
lim edilecegi Polonya tiitiin lnhi.san Miidiirliigu tarafmdan ayr1ca 
bir ilanla bildinnedigi takdirde bu niimune tiitiinler 22 T etrinisani 
1936 tarihinden itibaren muayene olunmak iizere miisabakaya da
hil olanlann depolarmda haz1r hulunacakhr. 

Niimune balyalarm lstanbulda hangi depoda bulundugu teldif 
mektuplarmda tasrib edilmit olacak Ye bu balyalarda mevcud tii-1 
tiinlerin evsaf1m miibeyyin bir lisle raptedilecektir. 

Tiitiinlerin hangi sene mahsulii oldugu gosterilecektir. 
Satm alman tiltiinlerin mikdar ve nevi itibarile kabul muamelesi 

Polonya tiitiin f nhisarmm Polonyadaki bir deposunda yap1lacak
t1r. 

Polonya Tiitiin lnhisaT1 Miidiirliigii satin almacak tiitiin mikda
rmda ve teklif olunan tiitiinlcri ahp almamakda serbesttir. 

~eraiti umumiye lstanbulda Polonya General konsoloslugundan 
veya Vartovada Polonya tiitiin lnhisar1 Miidiirliigunden ahnabilir. 

Umum Miidiir nam1na 
ikinci Direktor: Al. Lewicki 

Beyoglu - Tunelba~1 • Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devrcli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca ogrer.mek ii;in ihz.an sm1f. 

Derslere 9 EylOI Car~amba ba~lanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 Eyliilden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

nilfus tezkeresi, a~t kag1d1, s1hhat raporu, 4 foto~raf ve mektep tasdik

name veya diplomas1 ile y pdtr. Fazla tafsilat ii;in mektebe miiracaat veya 

44941 - 44942 ye te!efon edilmesi. 

KANSER BULA$1R Ml? 
Operator Cemil (pa~a) Topuzlunun bu miihim eseri ~1kb. 

Herkes okumal1d1r. 30 kuru~tur. 

GULTEKiN 
Abdullah Ziyamn yazd1g1 bu kahramanhk romam ~kb. Bol 

resimli ve tamamen millidir. 50 kuru~, 

KtJPRU AL Tl COCUKLARI 

Oevlet Oemiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlan 

Y enidogan ve Esenkent istasyon 
binalar1 in§aat1n1n eksiltmesi 

Haydarpaf& • Ankara hatbmn 504+490 ve 535+922 kilometrele
rindeki Y enidogan ve E~nkent i1ta1yon binalar1mn inta11 kapah zarf 

usulile yeniden ekailbneye komnuftur. 
1-Bu iki bina intaabmn ketif bedeli 24372.68 liradll'. 
2 - latekliler bu ite aid f&rtname, proje veaair evrak1 D. D. Yollar1-

n1n Ankara ve HaydaTPata veznelerinden 122 kurut mukabilinde ala· 
bilirler. 

3 - Ekailtme 3/Eyliil/936 taribinde pertembe giinii uat 15 de An· 
karada D. D. Yollan 1tletme Umum Miidiirliijii Yol daireai binasmda 
toplanacak Merk.e.z birinci komi1yonunca yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin &f.Ag1da yaz1h teminat 
ve veaaiki ayni giin saat 14 de kadar komisyon reisligine teslim etmit 

olmalar1 laz1md1r. 
A - 2490 1ay1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 Ii

rahk muvakkat teminat. 
8 - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C-Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ma-

1 ni bulunmad1gma dair imzalari tahtmda bir mektup, 
D - Baymd1rhk bakanhgmdan musaddak ehliyet vesikas1, 
5 -Teklif mektublan ihale giinil saat 14 de kadar makbuz mukabi

linde komisyon rei-sligine posta ile verilecektir. Posta ile gonderilecek 
teklif mektuplan iadeli taahhiitlii olma11 ve nihayet bu aaate kadar 
komiayona gelmit bulunmas1 laz1md1r. 

Bu it hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin D. D. Y ollan Y ol dai
resine miiracaat etmeleri. ( 484) ( 471) 

Naf1a Bakanhg1ndan : 
3 Bi~incitetrin 936 cumartesi giinii saat 10,50 da Ankarada Naf1a

0 

Bakanhg1 Malzeme Eksiltme komisyonu odastnda 200,000 lira muham
men bedelli 4000 ton kreozotun kapah zarf usulile eksiltrnesi yap1la
cakhr. ~artname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanlik 
Malzeme Dairer.inden verilecektir. Muvakkat teminat 11250 lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektuplarm1 Resmi gazetenin 7 /5/936 tarih ve 3297 
say1h nii.aba11nda ~1kan talimatnameye gore Naf 1a Bakanhg1ndan 
ahnmlf vesika ile birlikte 3 Birincite~rin 936 cumartesi giinii saat 9,50 
ye kadar Bakanhk Malzeme Miidiirliigune venneleri laz1md1r. 

(485) (469) 

Denizyollara i~letmesi mOdOrlugunden: 
Jdaremizce istimal harici kalmit ve eskimif baz1 etya ve malzeme, 

bir k1sm1 giimriiklii ve bir kum1 giimriiksiiz olarak pazarhkla sahfa: 
c;1kanlm1tbr. Pazarlik 27 /8/936 giinii saat on dortte idare levazim 
tefliginde yap1lacakbr. hteklilerl teraiti ogrenmek iizere hergiin leva-

~efligimize miiracaat etmelidirler. (490) 

Asipin Kenan 
Slzl sotuk a191nhQ'1ndan, nezleden grlpten, bat 
ve dlf atr1lanndan koruyacak en lyi llA~ budur. 

iamine dikkat buyurulmas1 
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iijde! iijde! 
•ek J'Akmd.a "B • I B ,, m.arkah olan •on loa.4 elektrik aaatlerlmld •a'hfa 
91karaoatmun tlmdlden blldlrlrl•. , .. ~am hapet olan "B • i B,, m. ... ka 
elektrlk •aatlerlml• her ne katlar elektrlk oereJ'am Ue ltlerse de 'b1111lar 
elektrik ... ta-allerbie ve IA.•UDS•l•n ted•ata kat'l17en ta\bl olm.ad.lklarmd.aa 
mem.leketlmlmn her kl1e•lnd.e her nere,.e ulhrsa o daJrlJEadaa ltlbarea 

Durmaks1zm YB kurulmaks1z1n motemadiyen tam iyarla ielarler. 
Bu 1,a alakadar olan toptan sat101larin fazla maliima.t almak tlzere bir an 

evvel ticarethanemize mtlracaat etmelerini kendi menfa.a,tleri i9ln tavsi7e ederi•. 

Sat1 a Gtkaracag1m1z tarih, gazetelerla ayr1ca ilin edilecektir. 

19 Agustos 1936 

S1hhi BALSAM ~ Kre'l)J_ 
,, - ,.,, 

~- GUlELLIGIN 
SIRRI 

~ 

Esmer, ~ kwnral her tene 
tevafuk eden giizellik kremlerldlr. 
Slhhi usullerle hazirlandlgmdan 
cildi besler ve bozmaz. ~ii, leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kimllen 
giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece 

i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z giln· 

diiz i~in beyaz renkll 
3 - Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahfillerin takdlr ile kul· 

land1klan yegane s1hhi kremlerdlr. 
tNGILtz KANZUK ECZANESt 

-- Bcyoglu • tstanbul 

ahmz 
KABIZLlcJI 

defeder. Yemeklerden hirer saat 
sonra ahmrsa : 

BAZIMSIZLIGI, MIDE EK~tLbt 
ve yanmalanm giderir. Agudakl tat
SIZhit ve kokuyu izale eder. ~~est '15 

ve 120 kuruf 
BOROS markah etlketimize dikkat 

Deposu : Yenlpostane arkaSI, 
~refendl sokak No. 47. 

Istanbul Harici Askeri 
. Kitaah llanlan 

Muhtelif yerlerde yaptlr1lacak 
olan 14 yer alb tanklar1 kapah 
zarfla ek1iltmeye konmuf tur. Bu 
intaabn ke{lif bedeli 144959 lira 
76 kuruttur. Ilk inan~ para11 8497. 

lira 80 kuruttur. lhalesi 26/8/936 
Cartamba giinii aaat 15 tedir. Ba 
intaata aid ketifname , proje, ida• 
rive fenni f&rtname ve1air enak 
750 kurut mukabilinde M.M.( Vo
kileti aatmalma komi1yonwidan 
abn1r. Ek1iltmeye 1irecelderin 249' 
1ayih_kanunun 2 ve 3 iincG madd .. 
lerinde yaz1h belaelerle Baymdar
bk Bakanbi1ndan almacak fennl 
ehliyetnamelerle birlikte idarl prt
nameainde i1tenen ve behemehal 
mecburi olan ve1ikalarla teminat 
ve teldif mektuplann1 ihale .... 
atinden en az bir aaat evveline ... 
dar Ankarada M.M. V ekileti Sa. 
t1nalma komi1yonuna vermeleri. 

(170) (4491) 
" 

Kendiai tarafmdan dikilmek ic;in iatenilea 
olc;ii ve model uzerine 

PA TRONLAR HAZIRLANIR ••• 
Beyoglu, Posta sokak 20 No. h Santa 

Mariya han 6 No. daire. 
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Sahfbl Necmeddfn Sadak 

Vmuml nqrlyat mildilril: Enis '111 

Akpm ma*-


