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Bir mi/yon insan 
~imdiye kadar lspanyada 55 bin 
ki'i iildii, 25 bin kad1n dul, 60 

bin ~ocuk iiksUz kald1 
Dahill harp gittikfe vah~iyane bir ~ekil alzgor; bir fegrek 

milyona gakzn insanzn telef olacagi tahmin ediligor 
Lizbon 20 (A.A.) - ~imaU ispanya- rr;;. ~, ;;;~":~1·~ IP I' ~ 

da 15 giin seyahat ettikten sonra Bur- ff r.· 9L•. liiit'Yj. ~ ' ... ·'ft, . ' .. ,, 
gostan don~n bir gazeteci, Reuter ajan· i ~ · · , · • . : [ .,,.,J ' t . . < · 
s1 muhabirme beyanatta bulumnU!J· j · ' · • · .'J;:. 1~ ·"'.,,f · , · " ; { f 
tur- l \ ' ·· "l'1 ,,, • , t f · • • :to- ~·: ; • I ( .. 

ispanyamn ~imalinde goze ~rpan 
tnanzaralar, hep sefalet ve mahrumiyet 
sahneleridir. Kasabalar, tamamile ma
tem i~inde bulunan kadmlar ve ~ocuk
larla mesktindur. Bir milyondan fazla 
adam silihlannm,;ttr. 

Zahiren normal bir lialde olan bu 
adamlar, adeta valu~i birer adam ol
dtiriicti kesihni!?lerdir. 

Olii kafas1 tai;;1yan bayraklan hamil 
Lejyon Etranjerler, barb kIJan soy· 
Iemektedirler. Dahili barb, artJ.k aleli· 
de siyasi ve i!!timai bir ihtilal olmak· 
tan ~1kn11~t1r. Bu barb, aym zamanda 
bir dini barb ~eklini alrru~tir ve birbi· 
rinc 'hi~ bir zaman 1smam~, temes
s~I cclcmemi~ Olan cski rrklar, oldilre
Sl~ e bir bogu~maga atllnu~ bulunuyor
lar. Fikrimce harb bitmeden evvel, he! 
halde bir ~eyrek milyona yalan insan 
telcf olacaktir. 

OLENLER, DUL,OKSUZKALANLAR 
Paris 20 (A.A.) - Eksclsiyor gazete

sinin Madriddeki muhabirinden alchgi 
n:alumata gore ispanyadaki dahill 

,. 

• z 

Milt~ bir Iiivha: Badajoz yakllunda ihtilfilciler taraf mdan ~gal edllen bir 
koyde oldiiriilen bir mills askeri yerde yattyor, kii~iik bir kedl olilniin yara-

smdan akan kanlan yahyor 

harpte ~imdiye kadar 30 bini ihtilft.lci Bu listeyc Badajozda kur~a dizl-
olmak tizere 55 bin ~i olm.~ ve ayn- len 2 bin ki~i lie Meridada idam edllen 
ca 25 bin dul kachp ile 60 bin okstlz. bin ki~i de dahildir. 
!tOCuk kalnu~t1r. (Devam1 4 iincii sahifede) 

Kurultay haz1rbklar1 
hiiyiik bir h1zla ilerliyor 

Jktisat vekaletin
de umumi katiplik 

Bugiinkii miiste~artn bu 
vazif eye getirilmesi 

muhtemeldir 
Ecnebi alimlerinden ekserisi tezlerini 
dil kurumu gene) sekreterligine verdiler 

K urultaym i~inde t.oplanacait Dohnabah~e sarayi 

Dolmabah~e saraymda il!;iincil dll 
kurultayi hazirhklan btiyiik bir faall
yetle devam etmektedir. i~ler o derece 
~ogalrm~tir ki Turk dill kurumunun 
10 daktilosu yazl.lacak yazilara kft.fl 
gelmedigi i\!ln diger dairelerden yedi 
sekiz daktilo daha almm1~tir. Bun
dan ba~lrn bfr <;ok memurlnr da Turk 
dlli kurumunun emri altmda ~al1~
niaktad1 r . 

Kurultaym haz1rhklan son derece
d e intizam i<;inde dcvam etmektedir. 
Bilyiik salon kurultny igin haz1rlan
rrn~tir. Burada siyah tahtalar kendi
liklt>rinden, otomatik blr surette don-

mektedir. Siyah tahta &.gir agir doner
ken kongre azasirun heps! yaZJ.lan 
gorebileceklerdir. 

Diger taraftan ecnebt dil alimleri 
dil kurumu genel sekreterligi ile dai
mi bir temas halindedirler. Ecnebt 
alimlerinin ekserisi tezlerini yazip dil 
kurumu genel' sekreterligine vermi~
lcrdir. Heniiz tczlerini vermemi~ olan 
ccnebi alimleri de bugti.nlerde tetkik
lerinl dil kurumuna vereceklerdir. 

Kurultay mi..izakerelcri ge\!en kurul
tayda oldugu gibi bas1Iacaktir. Kurul
taya kar~1 halk ve miinevverler ara
smda biiyiik bir a~Aka varchr. 

Ankara 20 (Telefonla) - iktisat 
vekaleti yeni te~kilat kanunu esaslan 
hazirlaruyor. Yeni te~kilatta miiste
J?arhgm tistiinde bir umumi katiplik 
ihdas olunacaktir. Deniz ticaret umum 
mudiirltigii ile Tiirkofisteki baZJ. servis
ler birle~tirilerek bugiinkil kanlillk va
ziyeti.p oniine ge~ilecektir. 

Yine Tiirkofise bagh ve ticaret an
la~malarile ugr~an biir<1> vezifeletj.nin 
geni~lemesi sebebile Tiirkofisten all
narak miistakil miidi..irli..ik haline i!
rng edilecektir. 

Yeni te~kil edilccek umumt katipll
ge miiste~ar Kurtoglu Faigin, mi..iste
~arhga da tefti~ heyeti reisi Hti.snii
niin getirilccegi soyleniyor. 

Milli esham 
tekrar yiikseligor 

Merkez bankas1 hisse 
senetleri dun 88,S 

liraya c1kt1 
Evvelki gti.n 86 lirada kapanan Mer

kez bankas1 hisse senedlerine diln 88,5 
liraya istekli ~1km1~tlr. 

Fakat bu fiate satic1 olmad1g1 i~in 
muamele yap1lama1m~ ve borsa cedve
line fiat kaydedilmcmi~tir. 

Unitiirk birinci tran~ 23,30 liradan, 
ikinci tran~ 22 liradan muamele gor
m~ti.ir. • 

<;arf?1kap1da 

eskl bir kilise duvar1 

bulundu 

Telefon: 24240 ( ldare )-· 24249 ( Tahrir) .. 24248 ( Matbaa) • 20113 ( Klioe) 

bogufuyor 
Bogaz1 yiizerek ge«;me 

yar1§1 diin yap1ld1 
68 kiti Bogaz1 ge~ti, birinciligi 

Galatasaraydan Orhan ald1 

Vall ve belediye reisl Muhiddln 'Cstilndag yedJnclllgt kazanan kil~iik yilzilcil 
ibrahimi o~yor: yi.izi.iciiler, kenarda birincWft kazanan Galatasarayh Orban 

[YazlSl. spor lasmnmzdadrr] 

Miithi§ bir ke~if : lpin 
ucundan bir cesed «;1kb ! 
iptida cinayetten §iiphe edildi. F akat 

kaza ihtimali daha kuvvetli goriiniiyor 
[Yazis1 dordiincti sahifemizde] 

-..WJHllllHllHUUl lllllll l lfllllllllfllllllltfllUlllUlllllllHlllllHUJllJIJllUUWlllllllllUfllllUllllllHIHlln11uu11111111111111111111111111uu11tlllUlllUlUI .. 

- Affedersiniz, veremle mlicadele cemiyeti buras1 nu? 
- Galibal •• 



Cahife 2 

Son dakika 

Almanya lspanya biikU
metine §iddetli nota verdi 
Bir daha Alman gemileri durdurulursa lspanyol 

gemilerine ate!j edilecegini bildirdi 
Londra 21 (~am) - Bir ispanyol 

kruvazorti tarafmdan a~1k denizde 
Kameron Alman vapurunun durduru
larak aranmas1 Almanyada buytik bir 
infial uyandlrnn~t1r. Alman hiikfune
ti ~imdilik protesto ile iktifa etmi~tir. 
Fakat bir daha boyle bir vaka olursa 
ispanyol sulanndaki Alman gemilerl
nin ispanyol gemilerine ate~ edecegi
ni ispanya hilkO.metine bildirmi11ttr. 
tspanyol sularma yeniden gemiler ha
reket etmi\)tir. 

Alman gazeteleri ispanyol kruvazO
riini.in hareketine korsanhk diyorlar. 
Bu gazeteler hiikO.metin bol~vik kuv
vetler iizerinde hakim olmad1gm1, 
Sovyet Rusyanm dogrudan dogruya 
ispanya i~lerine kan1?tigrnJ soyliiyorlar. 

Alkernayne Qayt!1llg diyor ki: cSov
yet Rusya ispanya i11Ierine kan~ma
rnak hakkmdaki miizakereleri bozmak 
1stiyor. Fransa ve ingiltere buna kar
~1 tedbir almalldlr.~ 
BlR FRANSIZ l\1EBUSU MADRIDDE 

Berlin 21 (Ak~arn) - Gazeteler bir 
Frans1z komilnist mebusunun Madrid
de i;a1I~tigu11, ecnebi gonUlliilerden 35 
bin kisilik bir ordu te~kiline 9ah~1ldlgt
m ya~yor. Fransada bulunan ita1yan 
anar~istler ispanyaya gitmi~lerdir. 

Katalonya da 
bo/§evik 
olugor 

T ek vergi, harici ticaretin 
inhisar alhna ahnmas1 .•• 
Barselon 20 - Halk~tlar cephesine 

mensup partilerle sendikalar miimes
sillerinden milrekkep Katalonya ikti
sad meclisi ~u karan tatbik mevkline 
koyacaguu gazetelerle bildirmi~tir. 

1 - Ufak sen al f eda edilmek sure ti
le istihsal milvazenesi temini, 2 -
Barici ticaretin inhisar rejimine ta
bi tutulmas1, 3 - Biiytik arazinin sen
dikalar tarafmdan i1?letilmesi, orta ve 
ufak arazi mahsillleri i1;in mecbud 
senclikalizm viicuda getlrilme -
si, 4 - Biiyiik sanayiin, devlet hizrnet
lerinin ve miinakalatllllil kollektifle~
tirllmesi, 5 - Mali i1?lerin amele tara
fmdan kontrol edilmcsi, 6 - Husust 
miiesseseler tarafmdan ~letilmesine 

devam edilecek sanayiin amele sindi
kalan tarafmdan kontroIU, 7 - Ziral 
fstihsalatl arttirmak i~in 1.}<;iz amele
nin ziraat sahasmda kullarulmas1, 
8 - Bir tek vergi ihdasma intizaren 
rnuhtelif vergilerin acele kaldmlmasI. 

Marid 20 (A.A.) - La Liberta gaze
tesi, iki yiiz pe~etadan a~ag1 olan ki
ralann ytizde elli nisbetinde indiril
mesine dair olan kararnameyi tasvip 
etmekte ise de Madrid ~ehrindeki bil
tiin emlakin sahipleri elinden alma
rak hususi bir banka miiessesesi tara
fmdan idare edilmesini ve bu miiesse
senin hisse senetlerinin borsaya ~Ika
nlmas1ru istemektedir. 

Sporcular1m1z 
Ilk kafile bugiin saat 

on dortte geliyor 
Olimpiyada giden sporculamruz 

bugtin ogleden sonra ikide Romanya 
vapurile geleceklerdir. Futbolculan
IDIZ yann, siivarilerimiz de bir ka~ 
giin sonra geleceklerdir. Bugiln gele
cek sporcular, bilhassa Ya~ar hara
retle kar~1lanacaklardlr. 

Eskrimcilerimiz geldiler 
Her sabah saat 7,35 de Sirkeciye 

ftlen semplon ekspresi Bulgaristandan 
gec;erken lokomotife bir ar1za oldugun
dan di.in sabah saat 10,29 da Sirkeci
ye gelmi~tir. Dilnkti t;,renle Berlin olim
piy aC:lanna i~tirak eden eksrimcileri
miz gelmi~lerdir. 

Yannki ekspresle de futbol milli ta
k1m1m1z gelecektir. 

GENERAL FRANKO DiYOR Kl. 
Londra 21 (~am) - Deyli Tel

grat gazetesi general Frankonun be
yanatmt yaz1yor. General demi~tir ki: 
cirun ve Sensebastiyen yakmda dil~e
cektir. Burasi alrmnca Espanya ztrh
illn, Kanaryus ve Almirante <;ervera 
kruvazorleri ve iki torpido Akdenize 
gec;erek hti.k'O.met :Wosile harabedecek 
ve Malagarun ahnmasma yarchm1 bu
lunacakt1r.> 

YENi MUHAREBELER 
Paris 21 (~am) - Diln ogleden 

sonra irunda harp durmu~tur. Fakat 
bugiin yeniden ba~lamas1 muhtemel
dir. Madrid radyosu hllkftmet lo.taati
mn mevzileri kuvvetli oldugunu, yeni
den kuvvet gonderildiginl bildiriyor. 
Gene bu radyoya gore Guaderamada 
hil.kfunet muvaf!alo.yetler elde etmi~, 

• bir top almu~tir. Malaganm 45 kilo
metre ;;imalinde mtihim bir mevki ele 
gec;irilmi~tir. Majork adasma yeniden 
asker c;1kanlrm~br. Asker ilerliyor. 

ihtilA.lcilerin tebligine gore ise Ma
jork adasma yeniden c;Ikan1mak 1ste
nilen askerler tardedilmi~, karaya ~1-
kabilen 300 komiinist oldilrillmi.i~tilr. 
ihtil§.Iciler bir ~ok yerde muvaffak 
olmu~lardlr. 

Sovyet Rusyada
ki suikast 

muhakemesi 
Buharin, Sokolnikof, Radek 

ve diger baz1 kimseler 
de alakadar imi§ler 

Moskova 20 - SUikast maznunla-
• ruun muhakemesine devam edilm.ek-

tedir. Bugiin Kamenef ve Zinoviyef 
sorguya c;ekilmi~lerrlir. iki maznun 
~kinin emirlerile hareket ettik.leri
ni, izvestiya b~uharriri Buharin, So
kolnikof, Toski gibi bazt kimselerin 
de suikastte alakadar olduklanru soy
lemi~lerdir. Pra vada bal?muharrhi Ra
dek, agir sanayi milste~an Petyako
fun da suikastten haberdar oldukla
nru soylemi~lerdir. 

isimleri ge~en kimselerin de sorgu
ya ~ekilmeleri muhtemeldir. Sokolni
kof ~diden tevkif edilmi~tir. Gazete
ler suc;lulann idanuru istiyorlar. 

Londra 20 - Tro~ki, hakkmdaki 
ithamlar1 reddetmektedir. 

MAZNUNLARIN iTiRAFLARI 

Moskova 20 (A.A.) -Tas ajans1 bil
diriyor: 

Mahkemenin akf?am celsesinde maz
nunlardan Drezier, Reingold, Bakaev 
ve Pickel isticvap olunmu~tur. ifadesi
nin ba~langicmda, Dreizer, Tro~kist -
Zinovievist tethi~ te~ekkiililniin mer
kezle~tirilmi1? ve ayru maksat i9in se
~ilmi1? ve birle~~ olan azalan bulu
nan ihtilft.Ici bir te~kilat oldugunu soy
le~tir. Tethi~ gruplarmda ne ~ekil
de 9alI~tigm1 teferruatile anlatan maz
nun, te1?ekkilliin Smirnovun idaresi 
altmda bulundugunu ve bi.itlin tali
matl ondan aldlgm1 soylemi~tir. 

Tethi1?~iler, devlet bankasmdan 30 
bin ruble almaya muvaffak olmu~lar 
ve bu parayi te~kilatlarma dag1tm11?
lardlr. 

Milddeiumuminin bir siialine cevap 
veren Zinoviev, Tro~ki ile Kamanevin, 
Kirovun katlini tertip edenlerin ba
~da olduklanm ve tethi~~i grupu te~
kil edenlerin Bakaev oldugunu soyle
mi~tir. 

Ev sanayii hakkmda tetkikler 
Ankara 20 (Telefonla) - Denizli 

ve Kastamonu vilA.yetlerindeki cv sa
nayii iizerinde tetkikler yapmak ve 
kil~ilk mensucat kooperatiflerinl bir
le~tirmek uzere sanayi miifetth.;i Sa
m:.d Agaoglu, ki.ir.;iik sanatler mildilrii 
Necati bu havalide bir tctkik seyahati 
yapacaklard1r. 

~. 

21 Agustos 1936 

( Ba Sabahki Telgraflar } 

lngiltere takip edilecek mi? 
Almanya, ihtilal hUkUmetini tan1ya

caQ1n1n ash olmad1Q1n1 bildi~iyor 
Londra 20 - ingilternin tspanyaya 

ve tspanyol miistemlekelerlne tayyare, 
sUAh, miihimmat gonderilmesini ya
sak etmesl tyl kar~anmi1?tlr. Dlger 
devletlerin de ingilterenin bu hareke. 
tini takip edecekleri umuluyor. tngll
terede tayyare ihrac1 hie; blr ve~hile 

tahdid edilemez. Buna ragmen hiikti
metin koydugu memnuiyet tngiltere
nin tam blr bitarafllk tatblk etmek is
tedigine dellldir. ingiltere bunlUl AI
manya ve ttalyaya ornek olmasllll i.s-

tiyor. Diger taraftan Fransa, Almanya 
ve italyarun ce.Japlarm1 milsaid bulm1-
yara.k serbesligini geri alrrsa Ingiltere
nin gene bitaraf kalacag1m gostermek
tedir. 

yanm cevaplanm miisaid bulmlyarak 
serbesligini geri allrsa ingil terenin 

Oziim ve incir 
lhracat1n ba~lamas1 

Ozerine lzmirde i~c;iler 
bayram yap1yor, 

izmir 20 (Telefon) - ilk tiziim pi
yasas1 bugun, vali B. Fazll Gtilecin 
onunde 7-11 kuru~ arasmda a<;1ld1 ve 
170 ton Uziim. ve incir yilkleyen bir 
vapur A vrupa limanlanna hareket 
etti. 

izmirdeki uziim ve incir i1?<.;ileri pi
yasamn a9Ih1?I ve ihracatm bru.;lama· 
SI sebebile bayram yap1yor. 

Sovyet Rusyada tetkik 
seyahati 

Ankara .20 - Matbuat umum mii
diirltigii memleket i~leri mil~v_iri Sad
ri Ertemle Ulus gazetesi miidiirii Ke
nan Turanm Sovyet Rusyada bir bu
~uk ayhk tetkik seyahati yapmalan 
kararla~rm~tlr. ilk, orta ve meslek 
mekteplerile yiiksek tedrisat muallim
lerinden 30 ki¢lik bir muallim grupu 
da aym yirmi sekizinde Avrupaya gi
decektir. 

Emniyet mOdurlugunde tayinler 
Ankara 20 - istanbul emniyet mU

durHigti ti9ilncti J?Ube mi.idiirlilgiine 
polis miifetti1? muavinlerinden ve hu
kuk: rnezunlarmdan Mehmed Tanyeri, 
polis rniifetti?liklerine Istanbul emni
yet mlidilrlilgi.i u~iincu ~ube miidilru 
Ek.rem, be~lnci ~ube mlidi.iri.i Said, 
emniyet i~leri umum miidtirli.igii ikin
ci 1?Ube rni.idiirliigiine istanbul miidur 
muavini Kenan, Istanbul emniyet mil
dilrlilgii birinci ~be rntidilrliigtine 
polis milfettisi izzet tayin edilmi~lerdir. 

Eski pullar 
Bunlardan bir k1sm1n1n 

yok edilmesi 
kararla~t1nld1 

Ankara 20 (Telefonla) - Evvclce 
Ti.irk tayyare cemiyetine verilmi1?, 
sonradan pasta ve telgraf nezaretine 
iade edilmi1? olan pullarm sakh tutul
mas1run cihan piyasasmda Ti.irk pul
larma olan ragbeti klrmak ve klyme
tini dil~ilrerek bir c;ok kolleksiyoncu
lann zararlanm mucib olmak gibi 
mahzuru oldugu anla~Ilm1~t1r. 

Bu sebeble kanunen saklanma miid
detleri biten evrak ve zarflardaki kul

larulm11? veya saklanrm~ pullarm yok 
- '~lrnesi ve bundan sonra da bu yolda 

muamele yap1lmas1 kararla$tlnlm1~

t1r. 

l~lenmemi§ uzum ihrac1 
yasag1 

Ankara 20 (Telefonla) - i~lenme
mi~ ilzi.im ihracmm yasak edilmesi 
hakkmdaki kararname hilkmtiniln 
mtinhasiran yedi nurnaradan 12 nu
mr .lya kadar olan ~ekirdeksiz kum ti
zilmlere 1?amil oldugu alakadarlara 
bildililmi1?tir. 

gene bitaraf kalacagllll gostermekte
dir. 

Gazeteler bu karann ehemmiytin
den uzun uzadlya bahsediyorlar. Ma
amafih muhalif gazeteler, bilhassa 
Deyli Herald, diger hiikfunetler ingil
terenin hareketini takip etmezlerse 
me~ru !spanya hiikftmetine mtihim
mat ve sila.h gonderilmesi zarurl oldu
gunda tsrar ediyor. Amele partisi mi1ll 
meclisi vaziyeti tedkik i~in bu aym yir
mi be1?inde bir toplantI yapacaktir. 

Londra 20 - tspanya i~lerine kar~
mamak i~in Fransanm yaptig1 teklife 
ttlyarun elan cevap vermemesi endi
~e uyandirm~tlr. ttalya Fransadan 
bir talo.m izahat istemi\)tir. 

ALMANY ANIN BIR TEKZtBt 

Berlin 20 (A.A.) - Alman hi.ikl'.ime-

lngiltere kral1 
Korfuda Yunan kralile 
uzun miiddet gorii§tii 
Londra 20 - Kral sekizinci Edvard 

bugiin Korfu adasma gelmi1?tir. Kral 
hararetle karsllamrustir. Korfu halk1 . . 
mllli el biselerile iskeleye kO$IDU~1ar 
ve milli danslar yapm1~lardlr. ingilte
re krah Yunan kralile uzun miiddet 
gorti1?m ti~tilr. 

Kadzn giiziinden 
kan/1 kavga 

Diin gece f?ehremininde kundurac1 
Halid, dabag amelesinden Muzaff er 
ve bahriyeli Ali arasmda Fethiye adh 
bir kadln yiizi.inden kanll bir kavga 
~Ik~tir. Halid iki rakibini b1~akla 
muhtelif yerlerinden ag1r yaralarm~ 
tir. 

Halid, vakadan sonra annesinin 
evinde gizlen~se de kanh b1~akla 
birlikte yakalanrm~t1r. 

Hangi Fantoma 
Mehmed? 

Tafsilatlru dordilnci.i sahifede yaz
dlg1m1z Beykoz iskelcsi civarmda es
rarcngiz bir surette bogulan Mehmed 
hakkmdaki son zab1ta tahkikatma 
gore bunun Fantoma 13.ka,b1ru ta~1d1-
g1 tcsbit edilmi~tir. Fakat sab1kah 
Fantoma Mehmed kundura fabrika
smda ~ah~tlrtlanuyacagma gore bu
nunla alakas1 olmasa gerektir. 

Ankara Hukukuna 50 paras1z 
talebe ahnacak 

Ankara 20 (Telefonla) - Ankara hu
kuk faktiltesine bu sene 50 parasiz ta
leJ~ almacaktlr. Talebe kaydlna 1 te~
rinievvelde b~lanacaktir. 

lki mali grup mumessili geldi 
Bu sabahki Sernplon ekspresile ~eh

rimize Vilyam Crossen ve Yohannes 
Yokobus adll iki ecnebi g·elmi~tir. Vil
yam ingiliz, Yohannes Holandahdlr. 
Vilyam Crossenin memlcketimizden 
9ok rniktarda kuru iizilm satm almak 
istiyen ingiliz kooperatif~ilerinin mii
messili ve iktisat profesoril oldugu 
soyleniyor. 

Holandalmm mtihim bir mall grup 
tarafmdan hiikumetimizle temas icin 
gonderilmi\) olmas1 rnuhtemeldir. Her 
ikisi de Tiirkiyeye ticaret rnaksadile 
geldiklerini ve bir ay kadar kalacakla
nm bildirmekle beraber gazetecilerle 
goril~mekten 9ekiniyorlar. 

Seyyahlar gardan dogruca Perapa
las otcline gitmi~lerdir. 

O~oncO Oil kurultayma i~tirak 
edecek delegeler 

istanbul 20 (A.A.) - Turk dilkuru
mu genel sekrcterliginden: 

Halkevleri adma 3 iincU dil kurul
tayma i~tirak edecek olan deleg·elerin, 
girme kartlanm ellerindeki vesikalan 
gostcrerck Dolmabah<;;e saraymda ge
ne! sekreterlikten almalan rica olunur. 

ti, ecnebi membalardan gelen ve Al
manyamn Burgosdaki ispanyol ihti
lAl hilkfunetini tammaga amade bu
lundugu ~eklinde olan haberi kati su
rette tekzip etmektedir. 

ALMANYANIN PROTESTOSU 
Berlin 20 (A.A.) -Alman hilkfune

ti, Madriddeki maslahatgiizanm Ko
merun ismindeki Alman gemisinin is
panyol kara sulan haricinde iki ispan
yol hiikfunet gemisi tarafmdan rnua
yene edilrnesini Madrid hilkumeti nez
dinde protesto etmcge memur etmi;;
tir. 

Alman hilkumeti, ayni zamanda bil
tlin Alman harp gemilcrine Alman ti
caret gemilerine kar~1 kara sulari ha
ricinde vukua gelebilecek her tilrlil te
caviize kar~1 bu gemileri himaye et
meleri emrini vermi~tir. 

Eski bir duvar 
Bizans devrinden kalma 

bir kiliseye ait oldugu 
anla~1ld1 

c;ar~1kap1da Feyzinti mektebi tara
fmdan i\)gal edildigi s1rada yanan es
iil ~erif pa.5a konagmm arsasmdan bir 
klsm1 otobtiscii Halid nammda biri ta
rafmdan satm almm1l?tl. 

Yeni mal sahibi arsarun ifrazm1 ya
parak toprag1 kazdlnrken eski bir du
vara tesadiif etmi~tir. Bunun iizeri
ne belediyeye mtiracaat etmi~, vaziyeti 
anlatnulj)tir. 

Belediyece yapilan tedkikatta bu 
duvann Bizans devrinden kalma bir 
kiliseye aid oldugu anl~tlnru?tlf. Be
lediye boyle tarihi bir eserin ~ah1s e
lin<.le kalmaslill dogru bulmadlgmdal'.l 
arsayi istimlak etmege karar venni~
tir. 

Maarif vekili geldi 
Maarif vekili Saffet Ankan diin An

karadan ~ehrimize gelrni1?tir. Maarif 
vekiline ytiksek tedrisat umum mildii-
1ii Cevad refakat etmekteydi. 

Maarif vekili Haydarp~adan dog
ru~a Dolmabah9e sarayma gitmi~ ve 
onilmilzdeki pazartesi giinil a9llacak 
olan dil kurultayi i~lerile me1?gul olma
ga ba~lann~tir. 

Maarif vekili kurultay bittikten son
ra ~ehrimize aid diger maarif i~lelile 
me1?f;ul olacaktir. 

~efik Ba~man geldi 
Ge9enlerde Avrupaya giden Merkez 

bankasi idare meclisi azasmdan ~ef ik 
B~man bu sabah gelmi~tir. 

Tutun sat1~1 
Ecnebi memleketlerden 

fazla istek var 
Ecnebi tiltiin monopollari bu sene 

memleketimizin tiltilnlerine bilyilk bir 
ala.ka gosteriyorlar. ~imdiye kadar 
800,000 kilo Lehistan 1,250,000 kilo 
v"koslovak ve 400,000 kilo Fransiz 
monopolu tarafmdan almmak iizere 
memleketimizden iki bu~uk rnilyon ki
loya yalon tiitiln i~tenillni~tir. 

Bunlann haricinde bir ~ok fl.rmalar 
da tiltiinlerimize isteklidirler. 

Hicaz hariciye veziri 
Avrupadan geldi 

Hicaz hiiklimeti hariciye veziri B. 
Fuad Hamza bu sabah A vrupadan 
~ehrimize gelmi1?tir. 

Burada bir mtiddct kaldlktan son
ra Toros ekspresile Hicaza hareket 
edecektir. 

Tiran sefareti 
Ankara 20 {Telefonla) - Arnavud

luk hilkfunetinin memleketimizdeki 
scfafetini kaldlrmas1 ilzerine esascn 
ikinci katiple idare edilmekte olan sc
faret i~inin maslatgilzarhkla tedvirl 
kararl~tmlm1~tir. 
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AK~Al\IDAN AKf$AMA: 

Ak1I ermiyen bir 
nokta 

Ankaradaki okuyuculanmm birin
den bir mektup ald1m. Bahsettigi rne
aeleyi burada izah etmeyi faydall bul
dum. Ankarall zat diyor ki: 

«Biliyorsunz, ~imendiferlerde tenzi
l~t yap1ldi. Halka ~ok kolayllk gO.stc
rlldi. Bundan hepimiz rnemnunuz. 
Devlet demiryollan idaresi de mem
nund ur, zannederim. <;iinkil gidip gel
rne hareketlerinin artt1gmda ~ilphe 
yok. 

Bugiln Ankaradan istanbula gidlp 
gelme ikinci mevki bir bilet i~in on 
dokuz lira veriyoruz. Milddeti bir ay. 

Bu tenzilatll gidip gelme bileti yal
niz konvansiyonel dedlgimiz trenlere 
mahsustur. Toros ekspresl ile dogru
dan dogruya Ankara - istanbul ara
sindaki ekspreste bu biletler muteber 
degildir. 

Bunun hikmetini anlarnak zor bir 
f~ te~kll etmez. idare Konvansiyonel 
trenlerine daha ~ok ragbet celbetmek
te fayda rnilla.haza etmi~tir. Kolayh
g1 daha ziyade liiks trenlerle seyahat 
edemiyen tabakaya gostermeyi daha 
hakh bulmu~tur. Has1h, buna benzer 
bir taklm mtitalealar tenzilatm yalruz 
konvansiyonel trenlerine ~amil olma
sm1 icab edebilir. 

Benim asil akhmm ermedigi bir 
mesele bundan sonra b~ltyor. Bu 
mu~killiimu halletrnek i~in bir ~ok 
ki~iye ba~ vurdum. Hi~ kimse bana 
kati, makul ve muknl blr cevab 
veremedi. Onun i~in, size soruyorurn. 
Biliyorsamz h'.itfen izah ediniz. Bilyiik 
bir meraktan kurtulrnu~ olacag1m. 

Akil crdiremedigim nokta ~udur: 
Elimde bu tenzilatll biletle ~ayet 

eksprcse binecel<: olursr.m benden 
Ylizde on iki bu~uk bir fazla iicret all
yorlar. Bunun pek tabii bir ~ey oldu
gunda ~iiphe yok. Aradaki fiat farkl- · 
m elbette Odemek laz1m. Bu farla ve
rerek li.iks trende gitmck hakk1m ka-

2aniyorum. Fakat camm ister de yatak-
11 vagona ge~mege kalkacak olursam 
o zaman hem yatakh vagon iicretini 
benden ahyorlar, hem aynca alel~de 
~imendifer biletime bir yuzde on iki 
bu~uk daha zammediyorlar. Bu ikincl 
zam nedir? i~te bunu idarenin ne su
retle izah ettigini ve hakh gO.stermek 
istedigini bir tilrlil anhyamad1m. Ba
z1 arkada~lar da izah edemediler. Bir 
~imendifer memuruna sordum: 

- Yatakll vagona ge<;ince daha zi
yade rahat ediyorsunuz da onun i-:rinl 
cevab1m verdi. Rahnt etmek isteme
nin bir nakdi cezayi istilzam ctmesini 
dogrusu havsa.lam almad1. ikinci mev
kide seyahate hak kazanm1~ bir yolcu 
yatakh vagon iicretini vcrdikten son
ra cfazla ;ahab cezas1 olnrak ~imen
ftifer iicretinin neden yilzde on iki bu
~uk fazlas1ru daha odemege mecbur 
olsun?> 

Okuyucumun milskiiliinii bcn de 
halletmekten acizim. . Kendim boyle 
bir vaka kars1smda kalmad1m ve ~im
diye kadar da kimsedcn bOyle bir ~i
kayet i~itmcdim. Ait oldugu maka
mm izahat vermesine bir vesile te~
kil eder miitaleasile mektubu i~te r.ak
lettim. 

Tabancay1 kurcalarken bir 
~ocugu oldOrdO 

tzmir (Ak~am) - Tire kazasmm 
Turan mahallesinde tabanca kurca
larkcn feci bir kaza olmu~, Halil oglu 
Ziya, aym rnahallede Salihln ii~ ya
~1ndaki oglu Ziyay1 tabanca kur~
nile ba~mdan yarahyarak oldiirm~
tiir. Adliyece tahkikata ba~lannu~tir. 

- Ayn~tayn yeni bir )azaliye orta.
Ja at1yor bay Amca ... 

Benzin yerine .. 
Otobiis f iatini 

indirmek i~in ma
zot kullanilacak 

Taksimle Be~ikta~ arasmda i~leyen 
tramvay ~irketi otoblislerinin aldlg1 
\icret ~Ok yilksek oldugundan oteden
beri ~ik8.yet edilmektedir. Belediye, bu 
~ikayetler iizerine tramvay ~irketl nez
dinde te~ebbiisatta bulunmu~ ve izahat 
istemi~tir. 

~irketin belediyeye verdigi cevaba 
gore otobiislerin ~imdikl aldlg1 iicrette 
en miihim amll olan benzindir. Benzln 
fiatleri bu raddede iken otobiis bilet 
ucretlerinl indlrmege imkan yoktur. 
Ancak ~irket iicretleri indirebilmek 
i~in yeni bir tedbire b~ vurm~tur. 
Otobus arabalanndan birinin makine
sini benzin yerine mazot yakcak ~eldl
de degi~tirmi~tir. Bu suretle benzin ya
kan bir otobiisiin benzin masraf1 giln
de otuz lira oldugu halde mazotla i~le
ye:::i arabanm mazot masraf1 ii~ liraya 
inmi~tir. Bu usul biraz daha tecriibeye 
miitevakklftlr. ~ayed rnazot istlhl!
kinden miisbet netice ~1karsa diger oto
biislerin de makinekri mazot istihl~k 
edecek ~ekilde degi~lirilecek ve o za
man otobiis fiatlerini indirmek kabil 
olacaktlr. 

Sokaklar i~gal edilmiyecek 
Baz1 di.ikkanlarm ellerindeki ruhsa

tiy .)leri hilafmda olarak sokaklan 
i~gal ettikleri, bir~ok gezici esnafm 
karpuz, kavun ki.ifelerini caddelerin ti
zerlne koyduklan vc sokak icinde kah
vehanelerin de sokaklan i~gal edecek 
derecede caddelerin i.izerine sandalye 
koyduklan gorillmektedir. Belediye 
bunun onii almmas1 i~in liimdiye ka
dar yaptig1 tamimlerine bir ye
nisinl daha diin ilave etmi~ ve cadde 
i~galini tekrar ~iddetle rnenetmi~tir. 

lki kO~k 
Tamir i~ini tetkik icin bir 

komisyon te~kil edildi 
Kag1dhane haricinde bulunan <;ag

layan ve imrahur ko~klcrinin tamir 
edilccegi ya~ti. Bu binalann gerek 
tarihi, gerek mimari k1ymeti itibarile 
bi.iyiik klymetleri oldugundan bunla
nn tarniri i~in belediye reisi muavini 
Ekrernin reisligi altmda bir komisyon 
te:;;ekkill et~tir. 

Komisyon belediye tarafmdan idare 
edilecek olan bu iki ko~k ile ileride be
lediyeye terkedilecek bu kabil tariht 
bi:ialann tamirlerine miiteallik i~lerle 
ugr~acakt1r. 

K~klerin eskl vaziyetleri bozulma
m ... k ve tarihi la.ymetlerinden hi~ bir 
~ey kaybetmemek suretile tamiri dii
!?iinilliiyor. Fakat bunun ~ok biiyi.ik 
masrafa miitevakklf oldugu anla~l

maktad1r. Qiinkii esasen ~ap olan ild 
bina da son derece harap bir haldedir. 
Bunlari tamir i~in yeniden yapmak 

J<1r ~·ara sarf1 laz1rndlr. 

Galat nht1mmm tamiri 
Galata nhtmunm tamirinc b~lan

Inl~tir. Tamire nhtun i~lerinde ihtisa
s1 olan miihendis M. Mano nezaret e
diyor. :;;imdilik rihtnrun biitiin biltiin 
bozuk kls1mlar1 tamir edilmektedlr. 

Dirileri Olu 
gOsterenler 

Daha baz1 kimseler 
i~in de para ahnm19 
u~ giin evvel meydana ~1kanldlg1ru 

yazdlguruz Unyon sigorta ~irketini do
land1rmak isteyenler hakkmda zab1ta 
tahkiat1 ilerilemektedir. Diin de 
bu i~ etrafmda Beyoglu polis merke
zinde sekiz ki~inin malumatlanna mti
racaat edilmi~ ve Onnigin evinde ara~
t1rma yap1lm1{itir. 

Elde edilen dosyalardan bir~ok kim
selerin hayatta iken olti gO.sterilcrek 
muarnele yapllchg1 anl~1lm1~t1r. Sigor
ta ~riketinde tazrninat ~ubesi ~en iken 
bu h!dise tizerine i~inden c;1kanlan 
Vocina'run da diin yeniden ifadesi a~ 
lm~tir. Sigorta ~irketinde oltip de 
ailelerine tazminat verilen klmselere 
aid dosyalar usulen Paristekl mudUri
yeti umumiyeye gonderilmekte oldu
gundan halen diri iken oli.i gosterilerek 
~irketten tazminat almm1~ e~has he
nuz tesbit edilememi~tir. Bunun i~in 
dosyalarm buraya getirtilerek iyice 
tedkik edilmesi lazim gelmektedir. 

tinyon sigorta ~irketi bu dosyalan 
Paristeki rnerkezinden istemi~tir. Bu 
dosyalar geldikten sonra i~in i~yiizii 
daha a~1k olarak rneydana ~1kartlabile
cektir. 

Uyak haftast 
30 agt:stosda ba~lanacak ve 5 eylill

t3e nihayet bulacak olan bir U~ak haf
tas1 tertib edilmi~tir. Hava kurumu 
menfaatine olarak tertib edilen bu 
hafta kurumun biitiin te~ekkilllerin
de yap1lacaktir. Bu hafta rniisamere
ler, be!olar, tenezziih, konser, siinnet 
dilgiinii, klr balosu, sinema, gibi e~
lenceler tertib cdilecektir. ~imdiden 
Fener, Eyiip, Samatya, :;3ehremini Fa
tih ve Karagilmruk nahiyelerine aid 
miisam"re prograrnlan hazirlanm1~tlr. 

l~ten ~1kar1lanlar 
Sanayi miifetti~ligi bu 
hususta tahkikat yap1yor 

istanbul sanayi mi.iftti~ligi, i~ ka
nunu tatbik dildi;;i zaman tazminat 
vermekten kurtulmak makasadile bazi 
fabrikalarm bir ~- 1sim eski i~~ile1ini 
~imdiden ~1kard1:danna dair yap1lan 
~i:\.ay~tleri incel«rr:ege b~Ia~ttr. 

:ki.i=:-ad vekaleU bu yoldakl milia~a
atl~ll ~ck llessas•yeile kar~1l~ ve 
tailldkatm silratle neticelendirilerek 
vekalete bildirilm.:si i~in alakadar da
irelere emir vermi~tir. Sanayi miifel
tl~i, i~ten 9lkanlan ameleden izallat 
aim1~ '\'e bunlann mensup oldllkla~1 
mill :;!:.ese sahipler;nden de malwu!tt 
i~t€mtbe liizum gormti:?tilr. 
An.~tlrmalann l:..igilnlerd:? sona ir

c!4 ;; trek bir r.t 11·:1 ha.zP:l~ ~acng1 vc 
\•ck~Jetin bu rapo·.u esas tutarak s1k1 
1.c~ti: !er alacag1 t(min edillj•>T. 

lstan bul radyosu 8 eylOlde 
hukumete ge~iyor 

Naf1a vekaleti, 8 eyliilde istanbul 
radyosuna el koyacakt1r. islahat prog
ranu haz1rlanm1~t1r. Meclisten yenl 
radyo te~klla.tl kanunu ~lkmcaya ka
dar istanbul radyosu pasta ve telgraf 
b¥. mildilrliigiine bagh olarak idare 
edilecektir. 

~imdiki ~irkette mevcud fen memur
lafiiun yeni kadroya da almmalan 
muhtemeldir. 

Et fiatleri 
Naklige iicretinin 

fiat iizerinde 
tesiri pek az 

Kassplar ~irketinin Beyoglunda 
a-:rt1g1 bir sat1~ mazasmda koyun eti 
25 kuru~tan sat1hga c;lkanlmas1 et fi
atleri ilzerlne hallon nazan dikkatini 
celbetti. Bir ~ok yerlerde koyun eti 
40-45 kuru~a .:.atihrken bu kadar uzuc
lablacag1 hi~ beklenmiyordu. Fakat 
bu hareketin sirf yeni magazay1 ta
m trnak maksadile yap1ld1g1, etin 25 
kuru~t. satilrumyacag1 anl~1ld1. 
Netekim ~irket de etleri bir ka~ giln 25 

kuru~a sattlktan sonra !iatini 35 ku
rus olarak tesbit etti. 

0irketin eti mezbahadan kasap dilk
kAnlarma gotiirmek ic;in aldlg1 na~.li
ye iicreti koyun b~ma 30 kuru~tur. 
Bu ilcret kiloda elli be~ para kadar 
tutmaktadir. Alakalllar, bunun azal
tllrnas1 suretile etin ucuzlatllaeag1 id
diasm1 varid gormeyerek ~u izahati 
v :nyorlar: 

- Nakliye ilcretini daha a~ag1ya in
din-Pek imkans1zdlr. Zaten evvelce ko
yu 1 ba;;ma 35 kuru~ iken 5 kuru~ in
d°.1il111i~ti. Bu iicretin indirilmesi et 
fiJ.tlcri uzerine hi~ bir tesir yapamaz. 
H~~tta bu iicret tamamile kalksa bile 
et fiatlcrinde bir fark gorillemez. <;iin
ki.i hi~ bir kasab ete kirk, elli parahk 
bir farka gore fiat koyamaz. 

Rugiin koyun etinin normal fiati 35 
kuru~tur. Ancak bu fiat cirosu fazla 
olan mtiesseselere goredir. Yoksa giin
de bir koyun satarak ge~inmek mec
buriyetlnde bulunan kasaplar eti bu 
fl i 'e veremezler. Baz1 yerlerde etin 
4 )-4.:> kuru~a sattlmasmm scbebi bu
dur > 

....,P!cdiye yapt1g1 tetkikat neticesin-
de bu ~de gayri me~ru bir rekabet 
.t..:\rud olrnad1gma, ucuz satanlann 

1biriist hareket ettiklerine kanaat ge
tlrrni~tir. ---------
Ka~1rma yok ! 

Kiz delikanh ile birlikte 
giderek eglenmi§ !. 

Beyoglunda Re~ad bey sokagmda o
turan Marika admda bir kadm diin 
polise miiracaat ederek 16 y~mdaki 
klzi Katinarun ortadan kayboldugunu 
ve klzinm berbcr Mehmed adlnda bir 
gen~ tarafmdan ka~irll~ olmasmdan 
~i.iphelendigini bildirmi~tir. Zab1ta 
derhal tahkikata giri~mi~ ve biraz son
ra Mehmedle Katinayi o civarda Eleni 
admda bir kadmm evinde bulm~lar
dlr. ikisi d£. yakalarup karakola gotti
rillm~ler, Mehmed ifadesinde: 

- Katina ile beraber Eleninln evin
de cglenclik. Gece geg vakte kadar o
rada kaldlk. Vakit ~ok gccikmi~ oldu
gundan Katina eve donemedl ve Ele
ninin evinde kaldl. Ben kendisini ka
~rrrnad1m. dem~tir. 

Katina da ayni ~ekilde ifade vermi~
tir. Zab1ta Katinayi anasma teslim e
derek tahkikab gcni~letmi~tir. 

Taton eksperligl i~in imtihan 
Tiltiln eksperligi i~in milracaat e

denlerden 200 iiniln ehliyetleri kAfi 
gorillrn~ ve vesaiki noksan olan 80 
ki~inin imtihan edilmesi kararl~t1-
nln11~tir. tmtihanlan bir haftaya kadar 
yap11.acaktir. 

Bay .&mcaya. l'Ore ... 
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lafllU Ol~Un... I mahrekifli Ol~Un ... 
... cister goge ~1klp ytldlzlann i~k-1 ister yere inip bir merminin ... KiHnatta dilz bir ~ey yoktur, hep 

igridir ... > diyor ve dogruyu inkar edi
yorl 
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II :&I..- -;•:rp•d.a II 
Nas1l yap1yorlar 
istanbulda ila~ i~in bir tek yerde 

varm1~. Ba~ka hie; bir yerde yokm~. 
Yemi~te kii~iiciik bir diikkanda bula
bilirmi~iniz .. Tabii climon., dan bah
settigimi anlam1~m1zd1r. 

Istanbulda tek bir dlikkanda limon 
oldugunu biliyoruz. Fakat ne hikmet
tir bilmiyorum. istanbulun her tara
fmda climonata> , dimonata> , cll
monata ..... 

Dondurmac1Iarda dimonlu dondur
ma .... Merak ettim. Acaba bu tek U
rnon bulamad1g1m1z gunlerde ~u limo
natalar, ~u limonlu dondurmalar han
gi limonlardan yap1hyor? ... 

Hakikaten ~~llacak ~ey... Acaba 
bizim limonatac1lar Zati Sungurluga 
nu kallo~t1lar? .. 

cBENii\'I OLASIN i)MER .... 
Bundan 7-8 ay evvel Kadtkoyilnde 

bir vaka olmu~tu. Ayni apartimanda 
oturan be~ alt1 ecnebi universite.pro
fesoril tam ~all~maya b~1yorlar. K.ar
~1dan bir gramofon .. cBen yarimi kay
bettim ... > Bu ~arkly1 okadar ~ok caI
m1~Iar ki nihayet iiniversite profesor
leri ev degi~tirmegc mecbur olm~lar. 

O vakit bunu okumu~. giilmii~ ge~
mi~Um. Halbuki cgillme kom~una, 
gelir ba~ma .. > sozii arkamda bekliyor
mu~ .. 

Tam kar~1m1zda bir gazino, mtith~ 
bir gramofon aldl. Kah veci plaklardau 
bhini pek seviyor: 

cAyva gibi sarard1m.> 
cAdam olasm 6mer> 
cBenim olasm Omer .. > 

Diye bir plak .. Gilnde asgari 30 ke
re bu plag1 dinliyoruz. cAyva gibl sa
rardlm.. Adam olasm Omer.. Benlm 
olasm Omer .. > 

Hay olmaz olasm Omer .. hay. Ayva 
gibi sarar sol da sesini kes Omer ... 

Belediye otomobil kla.ksonlanna blr 
~are buldu. Fakat bu avaz avaz so. 
kaklan dolduran gramofon seslerl ne 
olacak? H. r. 

Evkaf, cami muvakkithane
lerini su deposu yapacakt1r 
T~delen ve Defneli sulannm sat!f

lanm arttlrmak ve halkm bu iki suyu 
kolayca tedarik edebilmeleri i~in ev
kaf yeni bir tedbir alm1~tlr. Bu tedblr
lere gore bilyiik caddeler iizerinde ve 
bugiin bilyi.ik bir i~ yaramayan caml 
muvakkithaneleri birer depo haline 
konulacak ve buralarda bu iki su satJ.
lacaktlr. Dogrudan dogruya evkaf ta
rafmdan idare edilecek bu depolarda 
snt1lacak sulann safiyetinden ~tiphe e
dilmiyecektir. ------

Yeniden be~ llkmektep 
ayllacak 

ilk mekteblerln kay1t muamelelerl
ne ~ehirlerde 7 eylillde koylerde de 14 
eylillde b~lanacak ve 26 eylillde ta
mamlanacaktir. Kay1t muamelelerl 
tamamland1ktan sonra gorillen ihtl
yaca gore mekteblere ~ubeler ilave e
dilccek veyahud yeni mekteb a~lla-

caktir. Bu sene istanbulda yeniden bet 
mekteb a~1lacag1 tahmin ediliyor. 

Bu sene ilk mekteblere yalmz 929 
dogumlular almacaktlr. Ancak kadro 
mi.isaid oldugu takdirde bedeni ve ru
hi bakllndan in~af eden 930 do· 
gumlulann da kaydlna imkAn gorii
lecektir. ilk mekteblerde derslere ~
rinievvelde b~lanacaktrr. 

Fmd1k piyasas1 yOkseliyor 
Yeni fmd1k piyasast 45 ku~tan.., 

~tlm~ti. Hentiz bir hafta ge~tigi halda 
di.in i~ fmd1klar 51 k~a ~~tll'. 

Bu seneki mahsill az olmas1 teslrile 
fiatlerin daha ziyade yiikselmesi bek· 
l.:niyor. 

B. A. - Bu yeni bir ~ey degil b1y1rn.. 
esnaf bu nazariyeyi kurall y1llar ol
dul •• 



Sahife 4 

Miithi§ bir ke§if : lpin 
ucundan bir cesed «;1kb ! 
iptida cinayetten ~iiphe e~il~.i ... F~~at 

kaza ihtimali daha kuvvetl1 gorunuyor 
Polis ikinci ~ube ve Uskiidar miiddei

umumiligi esrarengiz bir hadise tah
kikatma el koymu~tur. Vaka ~udur: 

Beykoz sahilinde demirli bulunan 
Hasana aid kotrarun tayfalan dtin kot
raya girdikleri zaman on taraftaki di-
rekte bir ip bagll bulundugunu gor
mtislerdir. Kendilerinin haberi olma
dar{ ve ltizumsuz olarak direge bag
lanan bu ip tayfalann nazan dikkatini 
celbitmi~ ve bir ucu da denize batm~ 
olan ipi <;ekmege b~~lard.Ir. 

Ip ~ekildik<;e ucu agrrl~rm~, biis
biittin merak eden tayfalar el birligi.le 
ipi biraz daha <;ekince ipin ucunda bir 
adamm oltisiinlin bagll oldugunu gor
mtislerdir. Diger taraftan adamm aya
gmda bir de t~ vard.I. 

Tayfalar bu vaziyet kar~1smda der
hal polise ko~up vakay1 anlatm1~lar
d.Ir. Uskiidar miiddeiumumiligi de ha-

Gagri miibadiller l 
kongresi 

Diin hararetli miizakere
lerden sonra eski idare 

heyeti tekrar sec;ildi 
Bundan evvel ekseriyet olamad1g1 

i<;in toplanamayan gayrimiibadiller c~
miyeti kongresi diin Erninonii Halkev1 
salonunda i<;tima etmi~tir. Kongreye 
esld saylavlardan bay Celal Nuri riya
set etmistir. Kongre ac;lld.Iktan sonra 
idare heyeti raporu okunmu!jitur. ida
re heyeti raporunda gayrimiibadillere 
verilmesi takarriir eden haklann bir
an evvel temini i<;in gec;en kongreden 
beri hiikumet nezdinde yapilan te~eb
biislerden bahsetmektedir. idare heye
ti gayrimiibadillere terkedilecek olan 
Zonguldaktaki 67 numarah ocagm 
gayrimi.ibadiller namma muzayedeye 
c;lkanlmas1, eldeki istihkak mazbata
lanna gore yeniden tevziat yap1lmas1, 
cldeki bonolann k1ymetleninesi i<;in 
emlak miizayedesinin arttmlmas1, Yu
nanlllardan almarak heniiz tevzi edi
lemeyen mi.itebaki 25 bin sterlinin tev
zii gibi hususlar hakkmda Maliye ve
kaleti nezdinde te!jiebbiisatta bulunul
dugu, gayrimiibadillerin ne kadar 
magdur ve pe~an olduklanm ve bu 
talepler is'af cdilirse gayrimubadillerin 
magduriyetlerine k1smen olsun niha
yet verileceginin izah edildigini anlat
maktachr. 

!dare heyeti, bu taleble1in alakadar 
resmi makamlar tarafmdan nazan 
d1kkate almdlg1 halde heniiz miisbet 
bir netice elde cdilemediginden bah
setmektedir. 

idarc heyeti raporu okunduktan son
ra gayiimiibadillerden eski miistantik 
avukat Hikmet soz alrm~, idare heyeti 
raporu tize1ine heyeti idareye !jiiddetle 
hiicum etmi!ji, idare heyetinin lazun 
geldigi kadar gayret ve faaliyet sarfet
medigini miisbet bir netice elde ede
memekle bunun sabit oldugunu soyle
mistfr. Gayrimtibadillerden bir klsm1 
bu' fikre i~tirak etmi~lerdir. Cemlyet 
umumi katibi ~ahap soz alm.1~ ve ida
re heyetinin ga.yri miibadillerin talep
lerini is'af ettirebilmek ic;in biran bile 
te{!ebbiisiinden geri kalmad.Igl.Ill, ancak 
elde olmayan sebeplerden dolayi heniiz 
bir netice elde edilemedigini soylemi~
tir. 

Bundan sonra miizakere kafi gorill
m~ VP. idare heyetl seQilerek kongreye 
nihayet verilmi~tir. Eski idare heyeti 
tekrar s~ilmi~tir. _..;_ ___ _ 

Mebuslan davet 
istanbul 19 (A.A.) - Ttirk dil ku-

rumu genel sekreterliginden: 
24 Agustos 1936 da a<;Ilacak iic;iincii 

dil kurultayma istanbulda bulunan 
bi.ittin saylavlarmuz davetlidir. istan
bulda adresleri bltinebilen saylavlara 
posta ile girme kadlan sunulmu~. 

adresleri elimizde olnuyanlarm gir
me kartlan da Ankarada kamutay 
postanesinden sevkedilmil}tir. Girme 
karlt eline varnuyan ve gelmiyecek 
olan saylav arkad~lar olursa 23 agus
tos ~armna kadar Dolmabah<;e sa
raymda kUrum genel sekreterligine 
rnaIC1mat vermeleri rica olunur 

berdar edilerek vaka mahalline gidil
mistir. Cesed iyice muayene edildik
te~ sonra etraftan soru!jiturulmu~ ve 
bunun Yanyall Mehmed ad.Inda biri 
oldugu anl~llrru~br. Mehmed orada 
kundura fabrikasmda <;alli;arken ge
c;enlerde i!jiinden <;1kanlm1~ ve bo!?ta 
kal~tir. 

Oliintin huviyeti bu suretle tesbit e
diErf' cesed morga kaldmlm1!ji ve tahki
kata gi~ilmi!jitir. 

iptida bir cinayetten !?iiphe edilmi~
tir. Fakat tahkikat ilerleyince kaza 
ihtimalinin daha kuvvetli oldugu an
la~~tir. Son malfunata gore Meh
med bir a~am evvel iskele gazinosun
da on bir buc;uga kadar oturmul?, son
ra sandala binerek ikiye kadar denizde 
gezmi~tir. ikide sandall kotraya bagla
rken ipin ayaklarma tak.Ild1g1 ve deni
ze dii~erek boguldugu tahmin edilmek
t: :lir. Tahkikata devam ediliyor. 

Bay1nd1r 1l1cas1 
T ahlil edilmemi~ olan bu 

suya herkes giriyor! 
...,. 

Bayzndir (Ak~am) - Tireye kam
yonetler bir saatlik mesafede bir kap
llca bulundugunu ve halkm da akm 
halinde oraya giderek kald.Iklanru og
renince gidip gormek arzusuna, ben 
de kap1ldlm. Yol bozuk ve pek tozlu 
olmakla beraber gormek merakl olun
ca bu gibi zorluklara katlamhyor. 

Suyu azalm1~ ve t~llk bir derenin 
kenarmda ve agac;;ll daglarla ihat• 
edilmi~ bir vadide in~a edilmi~ olan 
bu tedavi yerinin bende has1l ettigi in
tiba - fenni noktai nazardan - iyi 
degildir. ic;inde oturulan binalar tek 
katll ve baraka l?eklinde, yanyana dort 
be~ odac1g1 ihtiva eden evciklerdir. 
Bu odac1klann kap1lan mil~terek bir 
koridora ac;;1hr. Bu koridorun da onil 
a~lk olup avluya bakar. 

Banyo i~in girilen havuzlann bu
Iundugu hamamlar, etraf1 cams1z, 
Io~ ve iptidai ikametgah!arla c;evrili 
olan· bu avludad1r. Burada dort ha
vuz vardrr. Her biri tak:riben bir buc;uk 
metre kutrunda, yuvarlak ve ancak 
bir metre derinliginde, ta~tan yap1l
rn1~tir. Havuzun yamba~mda soyunu
larak c;;ama~1rlar ufak tahta s1ralara 
b1rakl1Ip oldukca s1cak olan suya gi
rilir. Bu ufak havuza bir kac;; ki~i bir
den gilip otururlar. Havuzda suyun 
manzaras1 hafifge ye9il renktedir. S1-
cakl1g1 42 derece imi~. Tah1il raporu . 
yoktur. 

Havuzda c;ilriik yumurta kokusu his
sedilmektedir. Su ktikiirrtliidtir. Mem
balardan c;1kan su az oldugundan ha
vuzu bo~alt1p yeniden doldurmasm1 
beklemek ve hususi olarak istifade et-
mek mti9kill ve tabii olarak ta mas
rafhdrr. 

Bundan ba9ka kaphca tedavisinin 
t1bbi bir bahis oldugunu dii~tinen pek 
az oldugundan tenebbiihiyeti ziyade 
ve fazlaca asabt kimselerle, bir tara
!llldan kan gelenler ve kalp hastal1-
gma, akciger veremine miiptela bu
lunanlar da gitmektedirler. Vala~, kii
kiirtlii sulann, terkiplerine gore, ro
matizma, s1raca, ekzema ve diger bazi 
hastal1klarda ¢fall tesiri anfa~Ilnu~ ise 
de bu suyun tahlll raporu hentiz mev
cut olmad.Igmdan hangi hastal1klar
da ne derecede istifadeli oldugu belli 
degildir. 

Kapllca civannda bir ka~ bakkal 
ve sebzeci ve kahvehane vard1r. Ye
~k ve havas1 temiz bir yerdir. Yal
mz i~ilecek suyu biraz kabad1r ve ye-
tecek kadar degildir. , 

Dr. S. Szrn Tinel l 

Trakyada yol in§asr faaliyeti 
Tekirdagi (Ak!jiam) - Vilayetimizin 

Hayrebolu, Malkara, Muradl.l, Barba
ros, Saray - <.;erkeskoy yoUannda in
~aat, silindiraj ve ihzarat faaliyeti 
ilerlemektedir. Tekirdagrm Muradl.lya 
bagllyan yol U.Zerinde de parke do~e
mesi devam etmektedir. Bu suretle 
pek yakmda ~ehirde parkelenmem.t, 
cadde kahmyacaktir. 

istanbul - Edime yolundaki silindl
raj faaliyetl de dev~mh ~ah~malarla 
ilerlemektedir. 

Bir milyon insan 
bogu~uyor 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Feruel hapishanesinden kac;maga 
muvaffak olan birisi, ihtilalcilerin bu 
ayalet dahilinde bin ki~!yi kur~una 
dizdiklerini soylem~tir. 

SON l.\fillIAREBELER 

Paris 20 (Ak~am) - ispanyada ~id
detli muharebeler devam ediyor. Mu
harebe b~1ca iki yerde oluyor. Mad
rid yakmmda Guaderama daglannda 
ve Fransiz hududuna yalnn irunda 

Madrid hilkumeti Guaderamada mil
him bir muvaffaklyet kazandlguu ve 
milislerin ilerlemekte olduklanm bil
diriyor. ihtilalciler ise bilakis kendile
rinin bir galibiyet kazandlklanm ve 
milis1erin taarruzlanm tard ettikleri
ni iddia ediyorlar. 

iruna gelince, burada ~iddetli mu
harebcler devam ediyor. i'htilalciler 
1run ve Sensebastiyene hlicumlara 
devam etllyorlar. Sevil radyosu bu iki 
~ehrin dii~mek iizere oldugunu bildi
riyor. Malaga cephesinde siikUn hii
kiim siinnektedir. HiikU:mct bu bava
liye yeni kuvvetler gondermi~tir. 

iHTiLALCiJ,,ERiN TEBLiGt 

Seville 20 (A.A.) - Bir tebligde ih
tilalcilerin Saint Sebastien yakininde 
kfiln Guadeloupe kalesini zaptetmil? 
olduklan bildirilmektedir. • 

Majork adasmda karaya c;1km1~ olan 
halkc1lar cephcsine mensup 3500 mi
listen 2500 i.i ihtilalcilcr tarafmdan ol
di.i.riilmi.ili'tilr. 

Madrid yolunda ihtilalcilcr, hiikCt
met kuvvetlerine mensup 800 ki.~iyi 

Oldiirmil~ler ve silfill, mtihimmat ve 
malzeme zaptetmi~lerdir. 

ALMiRANTE CERVERA BATMI~ 
Paris 20 (A.A.} - Petit Parisienin 

Madrid muhabiri, ihtilalcilerin Almi
rante Cervera admdaki kruvazoriiniin 
Ferrola giderken batm1~ oldugunu bil
dirmektedir .. Kruvazor, evvelki giin 
hasara ugram1~ idi. 

ASiLERiN MUV AFFAKIYETi 
Seville 20 (A.A.) - Seville radyosu

nun bu sabah haber verdigine gore, 
Guadaluppa kalesi bu sabah asilerin 
eline iii.i~mii~tilr. Madrid yakmmda 
bulunan Suatroventos hava iisii men
suplan bu sabah hiikfunete aleyhtar 
biJ: vaziyet alm1~lardl.l". . 

Cadix 20 ·(A.A.) - Bir asi tayyaresi 
diin ak!jiam bir htikfunet denizalt1 ge
misini babrnn~tir. 

HAFTAYA :MADRID i!;iGAL 
EDiLECEKIUi~ 

Madrid 20 (A.A.) - G1rnataya dog
ru yi.iriimekte olan hi.ikfunet kuvvetle
ri bu vilayet dahilindeki tleri yi.irtiyti~
lerine de:vam etmektedirler. Seville 
radyosunda soz soyliyen general Del
lano mukabcleibllmisillere mukab~lei
bilmisille cevap verecegini ve Kanarya 
adalnrun milliyetperverler elinde bu
lunduklanm soylemi~tir. 

General ~u sozleri Have etmi~tir: 
«Elimizde bulunan kuvvetler, bu 

hafta ic;inde Madrid ~ehrini i~gal et
memize kafidirler.> 

Paris 20 (A.A.) - DI!ji bakan1 Del
bos, ispanya biiytik elyisini kabul ede
rek kendisile uzun mtiddet gorii!jimii~
tiir. 

Japonyanm yeni Moskova el~isi 

Ordusuz militarist 
Sir Hoar amele f1rkas1 

i~in boyle diyor 
Londra 20 (A.A.) - Sir Samuel 

Hoar, Cromer yakmmda kain Gunton
Park'da bir nutuk soyliyerek amele frr
kasma ~iddetle hiicum etmi~tir. Muma
ileyh, ingiltere hiikumetinin bitaraf 
kalmak arzusunda oldugunu bir kere 
daha tekrar etrni~tir. 

Hatib soziine devamla demi~tir ki: 
ingilterede sulh arzusu ve i~tiyakl, 

umumidir. Yalmz sosyalistler, bu bap
ta bir istisna teskil ederler. 

Bizim sol cen.ah partilerimiz, mili
taristtirler, fakat onlar, ordusuz, do
nanmas1z ve tayyaresiz muharebe ya
pllmas1ru isteyen bir nevi militarist
tirler. 

Eger biz, arzumuzu ispanyol muha
riplerinden her hangi birine zorla ka
bul ettirmege kalln!jiacak olursak Av
rupay1 umumi bir harbe suriiklemi~ o
Iuruz. 

lktisat vekili B. Celal Bayar 
izmir 20 (A.A.) - !par yati ile <;e~

meye gelen iktisad vekili Celal Bayar 
ontimiizdeki pazartesi gi.ini.i toplana
cak olan fuar komitcsine bal?kanhk et
mek i.izere ~ehrimize gelecek ve o gii
niin aksam1 istanbula hareket edecek
tir. B. Celal Bayar fuarm ac;llma to
reninde bulunmak iizcre tekrar izmi
re donecektir. 

-----
Prag elyimiz geldi 

Prag el<;imiz Yalmb Kadri Karaos
man oglu bu sabahki Semplon ekspre
sile ~ehrimize gelmi~tir. 

liBOIRSAJ 
Istanbul 20 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERi) 

Esham ve TahvllAt 

lst. dahilr 96,25 I~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 • Miiessis 85,-
istikrazi 96,50 T. C. Mcrkez 
Onitiirk I 23,17,50 Bankasi 84,-

• JI 22,-,- Anadolu hfsse 25,80 
• III 22,10,- Te1efon 7,50 

Miimcssil I 46,50 Terkos 12,50 
,. U 45,80 <;imento 10,45 
,. lll lttihat defir. 8,30 

It Bankasi 9,90 Sark • O,?O 
(Para (4;ek fiatlerl) 

Paris 12,03,50 Pra~ 
Londra 636,50 Berlin 
Nev York 79,24,40 Madrit 
Milano 10,06,54 Beland 
Atina 83,54,50 Zloti 

19,12,-
1,96,96 

6,29,75 
34,63,95 

.f,21,66 
Cenevre 2,43, 13 
Brilk..scl 4,69,54 Pcnio -t,25,60 

Amsterdam 1, 16, 70 
Sofya 63,05,25 

Biikre~ 107,03,20 

Moskova 24,92,70 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler taraf mdan gonderile
cek ilanlarm bundan boy le Y enipos
tane kar~1smda Erzurum hanmda 
"Tilrk Maarif Cemiyeti Resrni ilan 
i~lctri burosu Limited ~irketi,, adr~
sine ve gazetemizin ismi tasrih ed1-
lerck gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

1 - Kacak (3) Ziftli yol (6)" 

1 

I 

21 Agustos 1936 

Nobetc;i eczaneler 
~i~li: Asl!Il, Taksim: Kiirkc;iyan, Fi

ruzagada Ertugrul, Kalyoncukullukta 
Zafiropulos, Galata: Okc;umusa cadde
sinde Yeniyol, Fmdikhda Mustafa Nail, 
Beyoglu: istiklal caddesinde Galata
saray, Ttinelde Matkovic;, Kasl!Ilpa~a: 
Mtieyyed, Haskoy: Aseo, Eminonii: 
Be~i: Kemal, Heybeliada: Tomadis, 
Bilyt.i.kada: Merkez, Fatih: Vezneciler
de Universite, Karagiimrtik: Ali Kemal 
Gilndogdu, Baklrkoy: Hilal, Sanyer: 
Osman, Tarabya, Yenikoy, Emirgan ve 
Rumelihisanndaki eczaneler, Aksaray: 
Cerrahp~ada ~eref, Be~iktru;;: Siiley
may Recep, Kad1koy: iskele caddesinde 
Suacl, Sogi.idliii;e~mede Hultisi Osman, 
Usktidar imrahor, Fener: Balatta Hti
sameddin, Beyaz1d: Asadoryan, Ktl.
~ukpazar: Necati, Samatya: Kocamus
tafapa~ada Ridvan, Alemdar: Ali R1za, 
i;;ehremini: Topkap1da Nazim. 

YENi NE~RiYAT: 

Maden cerrahi mecmuas1 

Paris tip .fakiiltesi9-de uzun zarnan 
umumi cerrahi ve dimagi cerrahi i~in 
oradaki servislerde muvazzaf asistan 
olarak 1_;al11?tlktan sonra istanbula do
nen operator Cafer Tayyar tarafmdan 
cModern cerrahi ve noro - ~iriirjb 
isminde ayhk bir t1bbi mecmua ne~· 
retmege ba~lanu.~ ve bu mecmuamn 
birinci sayis1 inti~ar etmi!?tir. 

Muvaffak1yet dileriz. 

AK~AM 
Abone iicretlerj 

Tilrkflle Ecnebt 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 

1400 kufUf 2700 kurup 
750 lt 1450 lt 

400 lt 

150 » 
800 • 

AYLIK 

Posta ittihadma dahil olmay1m 
ecr1ebi memleketler: Seneligi 

3600, eltt ayltg1 I 900, ii~ 
ayhg-. I 000 kuruftur. 

Adre,s tebdili i~in yirmi be~ 

lcuru,Iuk pul gondermek laztmdir. 

Cemaziyelahir 3 - Ruzuh1Z1r 108 
S. Jm•ak GaneJ 0Ala Jk.indi Alt§am Yat!I 

F.. 8,2'1 10,15 5,17 9,04 12100 I,40 
Va. 3,26 5,16 12,17 l~Oi 19,00 20,41 

Taksim bah\:esinde 
Bu ak~am 21.30 da 
Buyiik miisamere 

1-~irin Teyze, operet 
2 perde 2 tablo. 2 • 
Orta oyunu. Kavuk· 
Ju Ali ve arkada~la
n, 3- Elektrikle kuk-

la, 4- Monolog. 

Taksimde kirallk 
apartrman 

Tramvay caddesi tizerinde, ha
vadar ve giizel manzarall, be~ 

oda, parke, kaloriier, s1cak su, 
asansor. Topc;u caddesi (Uygun) 
apartimam kap1cISma miiracaat. 

1 2 

Tokyo 20 (A.A.) -Asahi gazeteslnin 
haber verdigme gore, Japon hiikUm.eti, 
istlfa eden M. Ohata'run yerine eski ~ 
ifleri bakanllgi milste~1 M. ~igemit
suyu Moskova biiyilk el<;iligine tayin 
etmil? ve keyfiyeti Sovyet htikfunetine 
blldi~tir. 

2 - Tele!on nidas1 (3) Takma ad . 1---+--+-

' '(4) 1--+--t--
. 3 - Revac; (6) '& 

-----
4 _ Aga (3) Has (2) 

6 
5 - Hayvarun aptah (3) Dahi (2). 
6 - Miisrif degll (7) ' 7 - Davet etmek (8) 
8 - Bayagi (3) Siyah (4)' 

.e 
Ticaret odas1 sanaya §Ubesi 

raportorlOgQ i~in imtihan 
istanbul ticaret odas1 sanayi ~ube

si i~in iki rabortor almak tizere di.in 
odada imtihan yaptlm1~tlr. 

9 - Edat (2) Destan olm~ soz (5); v 
10 - <;ekirdegi yag olan yemi~ (6) i ~o 

Mli.sabakaya isteklilerden ancak 6 .. Yukardan a$agz : 

s1 girmi~tir. 1 _ istanbulun me~hur menbai (9)~ 
tmtihan neticeleri miimeyyiz heyeti 2 _ ilgi (5) Bacakla kalc;ayi bag· 

tarafmdan pazartesi giinti tetkik edile- layan (S) " 

eek ve en ziyade ehliyet gosterenler se· 
1 3 _ istanbulun me~hur sayfiyesi 

~ilecektir. ·~(8): ·~ . 

Yavuz gOre~~ileri lzmirli 4-Dahi (2) Nida (2) 
gOre~~ilerle berabere kald1lar 1 

5 - istanbulun m~hur dag1 (8)'. 
,. izmir 20 (A.A.) _ Yavuz gi.ire~ ta- _ 6 - Furuht et .(3). Bal sinegi .cs>: 
loml ile izmirli giire!jiyiler arasmda Nota (2), 
1Ialkevlnde mtisabakalar yapllnu~tir. 7 ....:,. Nota '(2) Ge~ degil (5) 

·a - Kalln kumM, (3). Miicevher :<5>: Qtire~ler <;ok zevkli ve heyecanb olm~ 
ve Qreko Romende 4/4, serbest gfue~te 9 - Muvakkaten verme '(4) 
de lLl berabere kalmnu~tir. , ' 10.::: Esvap diken 15l Bur~ .(4't -

GEQEN BULMACANIN HALLi 

Soldan saga 1 - Masrafsiz 2 - Ala .. 

Re -En 3 - Kaya -Defne 4 - An .. . 

saat 5 - Yemin 6 - ~irin 8 - GallbQ 

9 - Ate - Lev 10 - Defneli - Ta. 

Yukardan ~agi: 1 - Makarna • l 
'.Ad 2 - Alan - Te 3 - Say - Gergef 

4-:- As 5 - Ar - f?ilte 6 - Fedayi 7-
Eter 8 - Misal 9 - Zengin ·At 10 -
Ne - Tav& 



• 

lpekli kumatlar hakk1nda Hulii.si gakalandi, 
b. k h J d ciirmiinii itiraf etti 

Ir ararname az1r an I Cerrahp~adaki haydutluk 

Fabrikalar 14 Eyliilden sonra gosterilen vakas1 nast1 01mu1? 

evsafta kumaf ~1karacaklar 
4tnkara 20 (Telefonla) - Memleb

tlmizde ipekll sanayilnin lnldpfl dil
f\lnillerek ve bilhassa piyasaya bozuk 
kaliteli lpekll kumqJar siiriiliip halkm 
aldatllmasmm oniine g~mek maksa
dile iktisad vekAleti halkmuzca en fu
la ragbet gooterilen ipekll mamulA.bn 
evsafllll tesbit etmek zaruretinde kal· 
~ ve bu hususta Vekiller heyetlne b1r 
karaname sevke~. 

Vekiller heyetinden ~ ve hem 
halla hem tiiccan alAkadar eden bU 
karanamede Tilrkiyede dolrunan lpek-
11 kumqlar prj ve apre dahil olma
mak ~tile ne gibi standardlara tA.bl 
tutulmalan 13.zim gelecegi ayn ayn 
g<>sterilmi~tir. Evsaf1 tesbit edilen ku
m~lar, evvelce de bildirdigim gibl 
13"..ll'sa krep d0¢ni, krep dij¢nl, krep 
birman, krep maroken, krep saten, 
krep damor, krep jorjettir. 

Bu kumqlar emprime yaptmhl'll& 
da kararnamede tasrih edilen stan
dardlara tAbi olacaklardlr. Yukarda 
isimleri yazllan ve biltimum yiizdey\iz 
tabii ipekten mamul kurn~Iara (ipek), 
Yiizdeytiz suni ipekten mamul kuma.t
lara suni ipek, ve her nisbette tabtt 
ipckle kan~1k kuma~lara da ka~lk 
ipek ibaresinin her i.i~ metrede bir si-

linmiyecek bir tarzda konmas1 mecbu
l'idir. 

Hari~ten getirilecek bu evsaftaki ku
mw;Iara da ithallt tacirlerl tarafmdan 
ayni damgalar bBSilacaktir. ipekli ku
m~ann enlerl de tesbit edil~tir. 

Kararname tabii ipegin ne oldugunu 
da aynca tasrih etmektedir. Yabanl ve 
ebll ipek bOceginin ifrazati olan lpek 
tabii ipek olarak kabul edilmektedir. 

Kararname ile !abrikalar tesisatlan
m 14 eylill tarihine kadar bu evsafta 
kum~ imal edebilecck ~ekilde tadil 
etmege mecbur tutulmaktadlr. Piyasa
da mevcud yerli ve hari~ ipekli mamu
Iata (ipek) (sun1 ipek) (ka~1k lpek) 
damgalanmn vurulmasma eylilliln on 
dordilndcn itibaren b~Ianacak fabrl
ka ve magazalarda bu evsafi haiz ol
mayan stoklar ~e kAnunusaniye ka
dar tamamen tasfiye edilecektir. Bu 
alt1 ay miiddet de g~ti.kten sonra pi
yasada tesbit edilen standardlar hari
cinde kum~ satilmasma hi~ bir suret. 
le mtisaade edilmiyecektir. 

iktisad vekftleti ipekll kuma~lar tt
zerinde ald1gi bu yeni tedbirlerin mem
leketimizde ipekli sanayiinin inki~afm

da bilyilk bir tesirl gorilleccgt kanaatin
de bulunmaktad1r. 
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Marin Marieyl Nevyorka gotilren 
Arielle adll geml ile FranslZlann dn 
gemisi Normandie, Nevyork llmanmda 
kalltlaftllar, dtinyanm en ld1~iik tram
atlantigi ile en biiyi.ik transatlantili 
deniz usulii biribirlerini selamlachlar 
ve yollanna devam ettiler ... 

Tesadftf Amerlkada oldu ya... He
men istatistik yaplldl ve ikl geml ra
kamlarla mukayese edildi. Bu muka
yese isim sirasile ~oyledir: Normand!, 
Arielle: 

Uzuniuk: 313 metre 75-13 metre 05. 
Gen~lik: 36 metre 40 - 3 metre 40 
Kuvvet: 160,000 beygir kuvvetl - 5' 

beygir kuvveti. 
Tonaj: 79,280 ton - 18 ton. 
Mtirettebat: 1,353 - 1. 
Yolcu: 1971 - o 
Yolculuk miiddeti: 4 giinden blru 

fazla - 19 giin 66 saat. 
Bcdel: 800 milyon - 250,000 frank. 

KOLAY SEYAHAT 

L1ntran yaziyor: 
itaiyada gene; Alman talebeler ~ 

A°alcb.. Yollarda izci klyafetll, sirtlann
da ~talar Alman genc;Ierine rastla
lllyor. 

Onlari tammak kolay: Hepsl kum
raI ve gozlilklii. Gellp gec;en otomobll
lere de el kaldlnyor ve kendilerlnl at
malafllll rlca ediyorlar. 

Otomobll ile bedava seyahat etm~ 
nin kolay:uu bulmllflarl ... 

ELVEDA ESKt SALTANATA. •• 

Filipin adalannda da hlrsizhk, do
landlnclhk, cinayet yapanlar varchr. 
Onlar cla mahkemeye verilirler ve 
mahkfun olanlar hapsedWr. Gelgele
Um hapishaneden firar eden mahkQm 
yoktur. Qiinkii mahpuslar yemekleri
ni gidip evlerinde yerler, blraz dol8.f1r
lar, gene hapishaneye glrerler. Hatta 
bazan geceyi evlerinde gec;irmelerlne 
1zin verilen mahkt1mlar da vardlr. 

Amerlka dahillye nezaretl milste
fa,n Fillplni tefti~ten dondiikten son
ra bu garip usulil ortadan kaldlrdJ., 
Filipin hapishanelerlnin tahsisatiru da 
arttircb.. Mahkfunlara yemek verlle
cekt.. 

BETERIN BETERt. .. 

Frans1z edibi Fran~ois Mauriac bir 
romanmda demi~ ki: cYazin, vasat! 
Fransada ikmci mevki bir vagonda ~ 
Yahat etmekten daha feel bir ~ey ola
maz ... > 

Tren ldaresinin miidiiriinden ~u c:.
Val>1 alnuf: cAffedersiniz amma, iic;iln
'"'\ mevldlf~r va.TI. •. a 

? 
BtR A VU~ BtBER 

M~ fehrl civannda bay Aymone'nln 
bftyUk blr fabrikaSl var. Haftabap bay 
Aymone fabrikasma amelenin hatta
hklanm bizzat gtstiiril.r ve elile dali
tir. 

Bu hafta gene oyle yap1yor, para
lan ~an tasma koyuyor, otomobillne 
biniyor, fabrlkamn yolunu tutuyor. 
~nek ormamndan ge~erken otomo
billn onilne bir adam ¢oyor, elinde blr 
zar! var. Bay Aymoneye zarf1 uzaktan 
gosteriyor ve durmaslill ~aret ediyor. 

Otomobil durunca ell zarfl1 adam ko
~arak yakl~1yor ve fabrika sahiblnin 
gozlerine bir avuc; biber atiyor ve kac;1-
yor. Tabii ~antadaki 50,000 franil da 
beraber ahp kac;1yor. 

VER ELiNI 
Fransa klytlanru canlandmnak, 19 

ve d1~ seyyahlan c;ogal tmak ic;in gazl
nolara falcllar getlrtildigtni y~bk. 
~enlerde bu falcllardan blrl ma

sada oturan birlne yakl~m.1~: 
- Gtizel bay de~, ver elini, ver ell· 

ni de falma bakaynn ... Ver elinl ... 
Bay Amerikallymi.y... D~iinmilf 

d~iinm~ de: 
- Vereyim, vereyim amma evvell 

sen ellni yikaf de~ ... 

FRANSIZ ORDUSU 

Frans1z ordusu gi.inden giine a.srt
le~yor diyorlar. 

Bugiine kadar kur'a efradl, her 
memlekette oldu~ gibl, kltalanna .P
mendiferlerle nakledillrdi. Bug\ln 
Frans1z ordu.su bu usulil. de~tlrdl, 

kur'a ef radlill biiyiik tayyarelerle nak
lediyor. 

Havada en u miiteessir olanlar tay
yare kltalanna aynllyorlar, .. 

lllRSIZLAR GREVI... 

Olur mu olur ... Nasll ki, $amda ol· 
m~. Surlye polisinin slk1 tedblrlert hlr
s1zlann canJJll s~. o giine kadar 
istediklerl gibi hareket eden serserller 
bir araya topl~ar ve ... Grev 11ln 
etmi~lerl ... 

Bundan ooyle $amda soygunculuk, 
sahtekarllk, lurs1zhk, haydudluk ya
ptlnuyacak ve bu suretle zab1ta emrin
de kullanllmakta olan bir~ok memur
lann kullamlmasma ihtiya~ kalmiya
cak .... i~ten ~lkarilacaklar. 

Bir ay f?amda hie; bir zab1ta vakaai 
kaydedilmemt,, edilme~ amma, mb1-
ta kadrosu da oldugu gibl kalmlf ... 

Buna hiddeUenen lurs1zlar yeniden 
faallyete bqlamJ.!?larcb.r: 

- ifsizlerin adedl artt1, iktisadl ba
klmdan tenaydl bu, yenlden cipe bllf
J~d1k divorlarrms .•• 

Cerrahpapda Nuri admda bir firm
cuun gtindilz yazihanesinde para sa
yarken Huliisi admda biri tarafmdan 
b1c;akla tehdid edilerek ellerl, kollan 
baglamp bin llrasmm almdiglill yaz
mi~t1k. Zab1ta Hult1sly1 ararken diin 
kendisi emniyet mildiirltigilne gide
rek bu i~le hi~ bir alakas1 olmadlgllll 
ve f1nnc1 Nurinin iftira ettigtnl iddia 
etmi~tir. Fakat zab1ta kendisinl biraz 
s1la~tinnca Hult1si su~unu itiraf etmif
tir. 

Yapllan tahkikata nazaran soygun
culuk vakasl ~yle olm~tur: 

Huliisi otedenberi Nurl ile ~ak
tadlr. Kendisi son giinlerde ~ta kal
d1gmdan otede beride tamircillk yap
maktadlr. HA.dise giinii Hulfusl gene 
Nurlnin fmmnda merdiven killdinl ta
mir etmek iizere f~a girm1.f. oclada 
yalmz kalmca birdenbire b1~aguu ~e
kerek Nuriyl tehdld etmif ve yazdl· 
gIDUZ ~kilde paralan ~br. 

Hul1lsi fmndan ~tiktan soma be
yaziclda tarudJ.gi bir diikklna glderek 
b1~ yav~a dilkAndaki abdesha
nenin kuburuna atmJ.!?tlr. Kendi ltiraf1 
uzcrine b1~ak da abdeshaneden ~Ika
rllnu~tlr. Fmnda Nuriden ald1gt pa
ranm be~ yi.iz liras1 Hultlsinin iizerin
de bulunmu~tur. 

Zab1ta Huliisiyi yakaladlktan sonra 
Nurinin f1rmmda evvelce vuku bulan 
bir h1rs1zhgi da meydana ~~t1r. 
Bundan bir muddet evvel Nurinln fm
rundaki yazihanesinden sekiz yiiz lira 
1le iki tabanca ~almmi~ti. Bu defa Hu
liislnln evi, aramnca bu tabancalar da 
bulunm~tur. Bu suretle bu eski blrsiz
lJ.#m l~yilztl de meydana ~tll'. 
Hul'llal bu blrslshiJ da l.nUr etmekte
dir. Zab1ta tahkikata devam. ediyor. 

Haricigede 
terfiler 

Baz1 memurlar aras1nda 
da nakiller yapdd1 

Ankara 20 (Husus! muhabirimiz
den) - Hariciye vekaletinde yenlden 
bazi memurlann terfi s1ras1 ge~ ve 
bazi elg.ilik memurlan arasmda da na
killer yap1lmasma liizum goriilmii~

tur. Yiiksek tasdike arzedilen ve ter
fi ve nakil edilecek memurlan goste
ren listeyi bildiriyorum. 

Y edinci derece memurlardan merkez· 
de Kemal Aziz, Londra biiyiik el~iligi 
mi.iate~an Sedad Zeki, Kostence konsolo
au Nebil Siireyya altmc1 dereceye; seki
zinei derece memurlardan merkezde 
F uat, Muhiddin Erdoian, T ahran biiyiik 
el~iliii miiatqan Seli.haddin, Batum 
koaoloau Ru1til yedincl dereceye; do
kuzuncu derece memurlardan merkezde 
Hiiaeyin Zati, ldria, F evzi, Huip, Oakiip 
konaolosu $evki, Baldi konsoloau Fuad 
Nebil, $am konsolosu Ahmet Fethl, Mo ... 
kon 1':inci kltibi Hilmi Kami) eekizin
ci dereceye; onuncu derece memurlar· 
dan merkezde Bekir S1dlu, ~ Emin, 
Tank Emin, Ekrem, Arif Hikmet, Fiiru· 
zan Sel~uk. Fatin Riiftil, Nibad lrfan. 
Var1ova biiyuk el~iliiinde Ridvan Sofa. 
Muharrem Nuri, Moakova biiyiik el~ili

iinde Ahmed Cemil. Roma buyiik el~i
liiinde Abdiiahad, ve Sadi Celil, Tahran 
biiyiik el~iliiinde Abdullah, Viyana el~i
liiinde Bekir Nureddin, T allin e~iiinde 
Settu, Briikael el~ilijinde Burhanettin. 
Lahey el~iliiinde Mennan, lakenderiye 
bqkonaoloaluiunda Hikmet, Marailya 
ba1konsoloaluiunda Jrfan Niyazi 9 cu de
receye; on birinci derece memurlardan 
merkezde Haydar, $emaeddin Arif.Sell· 
nik kan~1lan Arif, Odesa kan~lar1 Zeld 
Cemil, K1bn1 kan~1lan Ali Raza. idart 
memurlardan Muhiddin Melih, Saffet 
Omeri, F ethi Osman, Zekii <;akan, Beha 
F erid, Kadri, llhami onuncu dereceye 
terfi edeceklerdir. 

Haleb konsolosu Idris Sabih Tahran 
btiyilk el~iligi katibligine, Tahran bUyilk 
el~iliii katiblerindcn Kenan Moskova 
btiyillt el~iligl katibligine, Batum ka~1-
lan Kemal Cenani Sofya el~iligi katipll• 
iine, merkezde Jsmail U1akb Belgrad 
el~iliii katipligine, Kamil Emrullah Ba
tum konsolosluiu kan~1larl1iina tayin ve 
Moakova muavini Hikmet Naci Haleli 
ko1olo1luiu itlerini tedvire memur b
lmaut. Kemal Ayk ipben Halep Ir.an-
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lzmirde fuar sahas1nda 
i 

gece giindiiz ~ab11ltyor 
Bu sene 
kurtulu1 

fuar1n a~1l111 ve 9 Eyliil 
fil~e ~ekilecek bayram1 

~zmir (Ak~am) - izmlr fuarmm 
1 eylfile kadar ye~tirilmesi ic;in tah· 
min edilemiyecek blr ~de mesa! 
ao.rfedilmektedir. Klsa blr zamanda 
bir harabeden mamureye donen Kill
tfi.r park ve f uar yerinin blr ay evvel
kine nazarnn manzaras1 tamamen de
gi~i~tlr. Biltiin paviyonlar hazlrlan
nn~, devlet paviyonlan lle Si1mer 
bank, if bank8Sl ve inhlsar paviyon
lan yi.ikselmi~ir. Yalonda bunlann 
in~t1 bltecek ve ~ edilecek ~a
nm yerle~lrilmesine b~lanacakbr. 
Sovyet Rusya, MtSlr ve Yunan pavi
yonlan, bU.yilk mikyasta in~ edilmek· 
tedir. 

Bir ~k kimseler losa bir zamanda 
fuar yerlnin hazirlamp tamamlana
cagma .kanl oJmaih'klan l~in bu seneld 
fuara 1ft1rak etmemegi blle d~il
yorlardl. Pakat son hs.fta Jcinde gidip 
Killtilr parla ve fuar yerinl g6renler, l 
bu kanaatlerinl deglftirerek paviyon 
kiralamaga b~lam1~lard1r. QiinkU fu
ar, \liittln g(izelligt ve ihti~amlle mey
dana ~lknu~ bulunuyor. Fuar sahasi, 
goriilecek bir ~all~ma yeri halindedir. 
Yiizlerce l~l, dekorator ve ekspozan 
hanl hanl ~ab.~yor. Sahaya bol elek
trik cereyam verilmi~ oldugu icin ge
celeyin de ~ah~Imakta ve hazirllklar 
ikmal edilmektedir. Vilayetler pavi
yonlanna hususi bir itina sarfolun
maktad!r. 

Bu sene, biltiin vilayetlerimizin 19-
tihsala.ti fuarda bol bir ~ekilde te~ir 
edllecek ve satilacaktir. Aydin, Mani
sa, Bursa, isparta, Denizll, Malatya, 
Urfa, l\rlaraf, Gazianteb, Kayserl, Ba
hkeslr, hatta Sivas vilAyetlerl, fuarda 
g(lzel paviyonlar yapbrmaktachrlar. 
Mevcut paviyonlar, hemen tamamen 
satilm1~ oldugu gibi dilek kar~smda 
daha bk mlktar paviyon yaptmlmam. 
kararl~~1r. Vall Fazh Gillec, 
fuarla ehemmiyetle aJAkacfar olmat
tadJ.r. ~ ve evvelld seneler tuara 
f~irak ettikleri halde bu sene iftirak 
etmiyen mttesseselerln blr 11stesl ha
zirlarum~hr. Bu miiesseselerden btr 
k1smi, fuarda hazirllklann bitmek ili.e
re oldugunu gordiiklerinden paviyon 
kiralnmafa b~lanu~lardlr. 

Fuar yilzilnden izmirlllerin kazan-

Sahte makbuz 
lzmirde bir tahsil 1ubesi 
teblii memuru tutuldu 
hmJr (Akfam) - Bamlahane :ma

llye tahs1l f\lbesi teblli memurlarm
dan ~Oir(l, tevkif edllmiftlr. eillail
niin, son zamanlarda fazla para sar
federek ya.pm8S1 nazan dikkati cel
betmekteydl. Bu srrada fU su~u mey
dana ~~tir: 

Umumhaneci arap Melegm, kazan9 
vergisinden ( 40) lira borcu varch. Bu 
parayi vermedigi i~in evindeki e~a 
haczedilm!ftl. Tebut memuru ~ilkrtl, 
blr gece umumhaneye giderek parayi 
istemif n Melegt SlklfttmuF. Melek, 
pararun yansuu vermek istemffse de 
f?iikril kabul etmemii,, nihayet (30) 
lira alarak kadma sahte b1r makbuz 
ilmiihaberi ve~lr. Bir miiddet 
sonra haclz muamelesine ~bbila 

edllince sahte makbuz meydana ~lk
ltllft1r. 

Tahktkat esnasmda $iikrilniin dl
~er sui;lan da oldutu a.nla.fllnu4t1r. 
B~ka kimselere de sahte makbuz ver
di~ zannedilmektedlr. Tahkikat ge
ni~letllmektedir. 

Bu senekl anason rekoJtesl 
izmir (~m) - Q~me ve Urla 

havallslnde yet~n anason mahsuld, 
bu sene lnhisarlar idaresl tarafmdan 
satm ab.nnn4tlr. Bu seneki anason re
koltesl 65,000 kllodur. Bunun 57,000 
kilosu, inhlsarlar idaresi tarafmdan 
satm ~tir. Ge~n ve evvelki se
neler iclnde yeti~en anasonlar, kal
burdan ge~1rllmek ve 1¢ndeki ecnebl 
maddeler temizlenmek suretlle satm 
almin1ft1. Bu sene, halkm 41klyet et.
till bu usul kaldml.mJ.f ve anasonlar, 
kalburia.nmadan aatm almm1vtu. 

Fuar komitesl fuardaJd pzlnonun 
tarasasmda 

c1 ~k bilyiiktiir. Her sene fuar sel»o 
bile izmtrde bir mllyon llradan fazla 
allf verif olmaktad!r. SOylendil'tn• 
g0re glttik~ daralmakta olan izm1rtn 
iktlllldt vazlyetinl diizeltecek ve g&

ni~letecek yegft.ne miihim l~ ve te1Jeb
btis, fuardlr. izmirlller; fuar milnase
betile gelecek ziyare~ilere her tilrlil 
kolaybgi gostermek i~in hazirlanmak
tadlrlar. 

Belediye, biltiin otel, gnzlno ve lo
kantalan s1kl bir kontrol altma - ~im
diden - aldlnm~t1r. Umumt dezenfek
te yaptmlnu~. biitiin pansiyon, otel, 
gazino ve lokantalarda flat llsteleri be
lediyece tasdik edllmi~tlr. Fuar mil· 
nasebetlle izmire gelecek olanlann 
fazla masrafa bo~alan tc;in be
lediyeoe her tiirlU. kontrol tedblrlert 
almrm~ttr. Fuar etrafmdakl yollar ve 
meydanlar tamam'1t hB.Zlrlannu~1r. 

Bu sene fuann a~1~ ve 9 eyHll 
kurtuluf bayranu filme ~ecektlr. 
Bu filimde izmir llmanmda bulunan 
donanma lle izm1rin muhtellf gt1zel 
manzaralari da bulunacaktir. 1 eyltll 
aqarru fuar aclldlktan sonra fuar ga
zinosunda biiyiik bir balo verilecektlr. 
Uzak yerlerden fuara ~diden blr 
~ok e~ getirilm~tir. 

izmirlller, fuar bayrarmna ehem
mlyetle hazirlan1yorlar. 

Gaziantepte blr f1st1k enstitOsQ 
a~1lacak 

Guiantep (~) - Flstiklanuu .. 
za am olan zenk hastahtuu te~ 
etmek Uzere vekAle* buraya g6nde
rllen hqerat miitebassJSJ Ha~ 
incelemelerini bitirerek raporunu ba
zirlamlftu'. Hastahgm Onfine g~ 
i~in tiittin veya y~ sabun suyu tul
Jarulacak ve .,ehrimizde blr hstlk em
titi.istt ~lac.akbr. 

lrlandan1n 

lngiltereye lsyan1 

Harb1 umumide bir tlraka gibl tu
laklannuzi ~1nlat~tt: :Mazlum :frtan.. 
dahlar ingiltereye, bu kuvvetu ve do 
han harblne hlldm devlete lsyan edt.. 
yorlar. Muharebe neticelerine yardJ.ms 
olur diye di.ifilnenler ~ 
Hatta el altlndan irland&Wara yv
dlm edenler bile oldu. J!'.serlerlndea 
bir ~~ sinema fillmlerine aJmaa 
me~ur romanc1 Pierre Benott 1922 d9 
Devier kaldlr1m1 diye yazdJ.11 mef}1UI 
eserinde irlandanm inglltereye karfl 
olan isyarum pelc canl1 ve kuvvetll 
miiphedeler ve maceralarla g~ 
mii,tlr. HA.diselerln ihtlllll g&terea 
safhalan tamamlle dogrudur. P'akal 
milelllf sadece vesikalar Ostilnde ~ 
ll~makla kalmaIDlf hayal kudret1nila 
yaratbgi esrar ve entrikalan bu ve&o 
kalar etrafmda kuvvetle 6rebll.m1ft1r. 
Klymetll ~ ve edibimiz Hallt Fahl't 
bunu t\irkc;emize o kadar gilzel bll 
tarzda ~evir~tir kl kUtuphanemll 
bu eserle bir kat daha zenginlefiJl.ltt 
tlr. Bu edebi ve ayru zamanda bO.yQ 
ve ka~ ihtilAl entrlkalanm ve 1' 
sene evvel OlmUf vakalan gOsteren 1* 
giizel romam okumak tnsam h~sa
dan heyecana diifUrmektedl.r. 
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.. f __ransa Lehistanla yenl bir 
anla§ma yapmak m1 istiyor? 

Fransan1n, Leh ordusunun bir kat daha 
kuvvetlenmesini temin etmek 

istedigi iddia ediliyor 
Frans1z buyiik erkani harbiye reisl 

general GamUnln Lehistam ziyareti 
ve Leh bUyilk erkAni harbiye reisi ile 
yaptigi millakatlar her tarfta biiy'ilk 
allka uyandmm~tir. Fransa ile Lehis
tan arasmda askeri bir ittifak var
drr. Fakat bu ittifak son senelerde 
sarsilm1~tir. Lehistanm dl~ politikas1 
Fransadan ziyade Almanyaya mey
lediyor. Aras1ra verilen dostluk temi
natma, ittifakm devam ettlgine dair 
.Oylenen sCizlere ragmen vaziyet bu 
fekli muhafaza etmektedir. Bu itibar
le Frans1z bi.iyiik erkA.hi harbiye rei
llnin Var~vay1 ziyareti ehemmlyeUe 
~llamm~tir. 

Acaba Fransa. Lehistan lle yeni bir 
&nlqma yapmak m1 istiyor? Bir kl.
mm Avrup:i gazetelerl bunu iddia edi
yorlar. Lehliler Almanlardan ziyade 
BovyeUerden ~ekiniyorlar. Halbuti 
Fransa ile Sovyet Rusya rasmda Sikl 
bir anl~ma vardlr. Fransarun Lehis
tanla Sovyet Rusyamn arasm1 bulmak 
ve bir Frans1z - Sovyet Rusya - Lehis
tan itilaf1 vilcude gctirmek istedigi 
.Oyleniyor. 

LElllSTANIN MEVKti 
Fransanm Lehistana btiyiik blr 

ehemmiyet vermesi b~llca bu hi.ikCi
metin sografi vaziyetinden lleri ge
liyor. Umumi harpten evvel Almanya
mn Rusya lie ge~ bir hududu var
dl. Halbuki bugiin Sovyet Rusya lle 
Alman.ya birbirlerlnden ayndlrlar. 
A\ralarmda bir ~ok hi.ikfunetler ve bll
hassa Lehistan vardlr. 

Leh plyade ukerlerl ~Id resmlnd6 

Fransa bir Alman taarrusuna karf1 
birlikte hareket i~in Sovyet RU8Ya Ue 
anl~ma yaprm4tlr. Fakat Sovyet Rus
yanm lcabmda Fransaya askert yar
dlmda bulunmasma lmkAn yoktur. 
<;ilnkil Sovyet Rusya ile Almanya ara
smda mil~terek hudut mevcut de~
dir. Sovyet Rusya ancak Lehistandan 
askerini ge~irerek Alman.ya Ue harbe
debilir. Halbuld Lehistan, miittefik 
s1fatile bile olsa, Sovyet Rusya ordu· 
sunun kendi topragma girmesine fid
detle muanzdlr. 

Fransarun bu vaziyet dolayislle 
fimdl Lehistanla yeni bir anl~ ya~ 
mak Jstedigi anl~Ilmaktadlr. Bu an
l~ma iki esasa Jstinad edecektlr. Bl
r1nclsl Leh ordusunun kuvveUendi-

rllmesi, lldncisi Sovyet Rusyanm ica
bmda asker g<Sndermlyerek Lehistana 
yardlm etmesl. 

LEHORDUSU 

Lehistan 34 milyon nufuslu bilyilk 
bir hi.ikumettir. Sulh zamanmda or
dusu 280 bin ki~iden milrekkeptir. 
Harp zamanmda ti~ milyon asker ~1-
karabilir. Hava kuvvetleri ~ok mun
tazamdlr. Binden fazla tayyaresi ve 
8000 ki~ik bir hava ordusu vardlr. 

Leh ordusu ~ok muntazamdlr. Bu 
ordunun b~mda bir zamanlar Avus
turya ve Rus ordularmda ~al1~~. 
umwnt harpte tecriibe gormii~ kly
metli kumandanlar vardlr. Zabitler 
harpten sonra Leh harbiye mekteple
rinden yetlfDllf ve miitemadiyen ma
nevralarla bllglleri arttmlnu~tlr. 

Bi.itiin Lehliler ordulanna ~ok ehem
miyet verirler. Her taraftan ordunun 
kuvvetini artt1racak hediyeler yagar. 
Ge~ende yalmz bir s118.h !abrikas1 ame, 
lesi orduya 100 mitralyoz, 50 bin el 
bombas1, diger bir tak1m fabrikalar 
on bin gaz maskesi hediye etml~tir. 

Tayyare fabrikalarmda i~<;iler fazla 
c;all~arak orduya 12 tayyare, 30 pla
nor hediye etmi~lerdir. Leh ordusu ~ok 
muntazam olmakla beraber tamamile 
motorl~tirilmi~ degildir. Bunun se
bebi de kA.fi derecede tahsisat olma
mas1dlr. Hafif mitralyoz boldur, fakat 
ag1r mitralyoz kafi derecede degildir. 
Topcu kuvveti en ziyade hafif toplar
dan terekkilp eder. Ag1r havan toplan 
yoktur. ingiliz rnodeli tanklan hep 
hafif tanklard1r. 

Hepsi ugkuga 
da/~11/arl 

Bu 11rada arabaya tren 
~arpb, 2 kf1i yaraland1 

Izmir '(Ak4&.m) - 1spartadan De
nJzllye gelmekte olan 1823 numarah 
mar~diz treni, bir kazaya Hbebiyet 
Termiftir. Tren, Den1zU lle tspa~ 
arasmda 885 + 800 Uncil kilometrede 
b1r ge~idde bir ytlk arabasma ~arp
nn~trr. Arabada dort yolcu vardl. Tren, 
arabayi par~alanu~ ve bir milddet s\1-
rtlklemi~tir. Arabac1 Hasan, tekerlek
ler altma dii~rek par~a par~ olm~ 
tur. Bir yolcunun xolu klnlnu~tir. Di
ter ti~ yolcu mucize kabilinden kur· 
tulm~tur. 

Kaza tahkikatma Denizli mfi.ddei
umumiligi tarafmdan b~lannu~tir. 

Tahkikata gore arabadaki yolcular, 
1ki gi.indenberi bu arabada yol almak
tadlrlar. Hepsi de uykuya dalm1~lar 
ve hayvanlan kendi blldigine b1rak
nu~lard1r. Araba demiryolu ge~idinden 
g~tigi sirada arabaya tren ~arp
~ ve kaza, bu yiizden olmu~tur. 

Izmir erkek muallim mek
tebi Bahkeslre kaldirald1 
Izmir (.Aqam) - izmir erkek mu

allim mektebi, killttir bakanhgmca 
Bahkesire kaldlnlrm,tir. Bu rnektep
te (150) talebe ve 25 muallim vardl. 
Evveldenberi izmir muallim mektebi
nin Ballkesire nakledilecegi hakkm
daki ~yialar, bu suretle tahakkuk et
mi~tir. Erkek muallim mektcbi binas1 
erkek lisesi ittihaz edilecektir. $imdi
ki erkek lisesi binas1, yalmz ya.till lise 
talebesine mahsus olacakbr . 
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vardlr. Bu sebeble bol miktarda hafif 
ve orta agrrhkta tank yapabilir, 
!akat tahsisat azl1gmdan bol tank ya~ 
tinlanuyor. 

Ayni bo~luk tayyare sahasmda da 
goze ~arpar. Leh tayyareleri hep ha
fif tayyarelerdir. Uzaklara gidip bom
bardlman yapacak agir tayyareler az
dlr. Leh avc1 tayyarleri ilti sene ev
vel di.inyamn en c;abuk tayyarelerl 
ldi. (P 11) tayyareleri saatte 400 kilo
metre siiratle gidcbilirdi. Bugi.in de 
bu tayyareler A vrupada hafif tayyare
lerin en iyilerindcndir. Fakat malze
me vesaire ta~1yacak ag1r kara ve deniz 
tayyareleri azdlr. 

SOVYET RUSYANIN YARDIMI 

Bazi Avrupa gazeteleri Fransamn 
Leh ordusunun daha ziyade kuvvet
lendirilmesini temine c;al1~tigm1, aym 
zamanda Sovyet Rusyanm da yardl
:rm.ru tcmin etmek estediglni soylilyor
lar. 

Petit Parisien gazetesinde ~1kan bir 
makaleye gore bu yardlm Sovyet Rus
yanm Lehistana harp levazim1 ve yi
yecek vermek surctile olabilir. Bu su
retle csasen kuvvetli olan Leh ordusu 
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KADIN KO~ESI 

Zarif bir bluz 

Beyaz yi.inle ve ~i~le i~Ienen bu blu 
~ok zariftir. Yakas1 ve kollan etrafma 
yilnle ve ~i~le volan yap1lnu~tir. Renk
ll yiinle on k1smma ~ii;ekler l~len 

mi~tir. 
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lngiltere ile ticaret 
Bu seneki iiziim tiplerimii 
lngilterede ~ok begenild. 

tzmir (Ak~m) - ingiltere ile tica
l'i milnasebabm1z gittik~c inki~f et
mektedir. Bu sene, ingiltcrcye 20,00 

ton kuru ~ekirdekslz i.iziim ihrac1 miil'll 
kiln olacakt1r. Avustralyada iizilm 
rekoltesinin dil~ki.in olmas1 da bund 
Amil olmaktad1r. ingiliz kooperatif
leri namma bir grup, bu aym son giln
lerinde izmirc gelecek ve tetkikler ya~ 
pacaktir. 

Mcrkczi Londrada bulunan cinglish 
Whole Sale Society Coo.> miiesscscsi 
namma harckct eden ingiliz koop 
ratif~ileri, Tilrkiyede bir ay kadar ka .. 
lncaklard1r. Heyete me~ur bir ingiliZ 
iktisat profesoril de dahil bulunmak
tad1r. Heyet izmirden sonra Manisa v 
Aydm havalisinde de ilziimciiltik ve 
incircilik tetkikati yapacakt1r. 

ingilterede bu sencki iizi.im tipleri, 
bilhassa Tari~ i.izlim kurumunun tiir: 

leri ~ok begcnilmi~tir. Mtihirn bir ~ok 
sipari~lcr gelmektedir. 

Gaziantepte ilk okullardan 
mezun olanlar 

Gaziantep (Ak~) - Bu yil yil.I 
doksan dordil merkeze ait olmak i.ize
re vilayet dahilinde 394 ilk mekte:p 
mezunu var'11r. Ge~cn yil 230 du. Koy 

mektebi be~ s1mfa iblag edildiginden 
ve sm1f mevcutlan pek dolgun oldu· 
gundan gelecek sene mezun say1smm 

Leh tayyare toplan g~ken Lehistanm rnilhim demir madenleri bir kat daha kuvvetlenmi~ olacaktir. daha fazla olacagi umulmaktad1r. 

DLONCEYE KADARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Bedri korktugum b~ma geli
yor... Sana demedim ml kendini ya
:va~ yav~ bu i~ ah,tmyorsun diye! .. 
l~te ~Iklyor meydanal.. Dinle benl 
Bedril.. Biiti.in zekAm, bilttin ,uuru
nu blr noktada topla oyle dii~! .. 
Bir ay sonra 44 y~ma giriyorsunl .. 
Sak sa«;lanna bembeyaz... Alrunm 
Qzerlndeld ~izgilere bak bir yara gibl 
yi.iztinil kap1yor... Bu ~izgilerle dolu 
Jiizful, bu yavru;; yav~ l{!lklan sonme-
1' ~llyan gOzlerin, bu beyaz sai;lann
la on dokuz ya.pnda btr ~ocugu nasll 
lllesud edebillrsin sen I ... 

- BOyle bir lddlada bulunmuyo
rum ki benl .. 

1 - SOziimil kesme dinlef.. 19 ya~ 
ne demek oldugunu galiba sen bilmi
)orsun daha! .. 19 y~. damarlarda bir 
tutma, bir bora gibi esen ya~tir. Dag
Jara ~lkan denizin dalgalarma benzer 
19 y~! .. Bu dalgalan sondi.irecek, bu 
boralan, f1rt1lan dindirecek kuvvet, 
senin ii;i kire~ tutmaga ba~larm~ ih
ttyar damarlnrmda mevcud degil ar
Ul I .. 19 ~it~~ iIOndurecek kuT-

Tefrika No: 49 __ ..,, 

vet, 20 y~ damarlannda yqar, 
anllyor musun? 

- Demek senin indinde, bir kadma 
saadet, ancak bir hamal kuvvetile ve
rilebilir oyle mi? 

- Bedri; yazik kendini sonu m~
hul bir maceraya at1yorsun! .. Kafa
run i~inde bu izdivacm makullyeti 
yavq yavru;; yerle~eie ~llyor ..• 
Korkuyorum Bedri, ~ok korkuyorum 
sendenl .. 

- Ben de korkuyorum, fakat ne 
yapayim? 

- Bedri; bu olamaz, on sene 10nra 
artlk bilsbutiln bir ihtiyarsm eenl .. 
Tasavvur et o zaman kann, daha 
otuzuna girmemi~ gen~ blr kadm ola
cak! .. Sen 30 y~nda iken ne hfssedl
yordun, bir kere habrllyor musun? 

- insanlar; yalmz hayvant hlrsla
nru tatmin i~in dtinyaya gelmi~ de
giller ya? Dimagm, killti.iriln, zeklrun 
rolii yok mu bu I~te hi~? .. 

- Bedri; kendini aldatmaga ~~

ma! .. Tabiat kanunlanrun her feye 
lal1dm olililUh 1i1111UJW mann? 

Onun oni.ine ge~ilebilir mi? Mcmleke
tin belki yann en bilyUk 8.limi olacak
m.n, di.inyanm belki en zeki, en sevim
ll bir insaru haline gelebilirsln, fakat 
hie; bir zaman, butiin bunlan ac;lk 
80yliyeyim; damarlan di~ilik hlrsile 
fllor f1klr kaymyan gen~ kanna senl 
fyi bir koca olarak sevdirmiyecek! .. 
tyt bir koca, evvell Slhhat ve kuvve
tile, sonra kafasi ile kansm1 mesud 
eder... Porsuk Sirt1 gibi iistii buru~uk 
bir suratm, sa~lan bembeyaz bir ba
~ t~inde, istedigin kadar kuvvetll 
blr dimag ~I .. Eger bu kuvveti deri
nin tisti.inde de ta,1yanuyorsan vay 
halinel .. Her yeri ayn ayn 81Zhyan, 
her yeri ayn ayn lhtiraslarla lavnlan 
gen~ kadln vtlcudti, dedim sana; evve
ll lruvvetll bir koca, sonra kafall bir 
sevc ararl .. Bunun lldsini bir araya 
getirmezsen, be~ para etmezt .. Oelecek 
aklbetlere fimdiden boyun eimek ll
mnl.. Ben sen! tanmm, karakterinl 
1yi bilirim, bu nevi alabetlere, aen bo
yun egecek bynette yaradllnu~ bir in
aan de~ilsinl .. Kendinl yersin, klska
mrsin, harab olur, mahvolup gider
sin! .. 

- <;ok ac1 konu,uyorsun benimle 
Ziya. 

- Bedri; korkuyorum da onun ii;in!. 
- Demek beni bu kadar harab ol-

m~, ~Okmiif buluyorsun ha? 
...,. BilAkia; Jleai ~ ........ 

de gori.inilyorsunl .. Beyaz ~lann, cSular sarardl, yiiziin perde, perde 
hatta bir c;ok kadlnlann ho~a bile solmakta 
gidiyor .. fakat di.i~i.in Bedri; bundan K.lZll havalan seyret ki ~am 
be~ sene sonrasm1, on sene sonr8.Sl du- olmakta, 
fi.insene bir kere! .. Sen dimaginla ~a- Bu bir lisam hafidir k1 ruha 
h'8Jl bir adamsm !.. Dimagile <;all~an- dolmakta 
Iann, ne kadar <;abuk ihtiyarladlkla- Klz1l havalan seyret k1 ak~ 
nm, yiprand1klanm ben mi ogretece- olmaktal .. > 
gun sana? .. Biz elli, elli be' ya~nda i~te bOyle Bedri!.. Arbk ak~m olu-
bitml~ birer adam olaca~1z! .. Nasll yor! .. 
mesud edeceksin o zaman 30 ya.pnda- - <;ok, ~ok ac1 konu~uyorsun Ziyal 
k1 gen~ kanm? .. Bilmiyor musun ka- - Ben seni severim Bedri! .. 
dln, ancak 30 ya~nda kadm olur! .. - Demek bu hika.yenin sonu senin 

- Qok rnaddi dii~i.ini.iyorsun Ziya!.. di.i~ilnii~tine gore muhakkak bir hi.is-
Senin nazannda her ,ey derive sinir ran olacak oyle mi? 
kuvvetile ol~illilyor! .. - Muhakkak Bedri! .. Yanru gOzle-

- Tekrar ediyorum, Bedri kendinl rimle goriiyor gibi oluyorum ~imdil _ 
aldatmaga ~ah,mal.. .Sen bunlan ben- - Ne gori.iyorsun? 
den daha iyi bilirsin, nihayet insan ol- - Bunu saoa soylemek bile Jste-
dugumuzu unutuyorsun. Zekanm, mem! .. 
faziletin ve ruh y\lksekUginin tesirle- - Demek ck1z1l havalan seyret Id 
r1ni inklr etmiyorum. Fakat bunlar, ak~m olmakta> ha Ziya! .. ihtiyarla-
haltikt hayat akl.~mda birer yardlmc1- mak ne ac1 fjeyl.. Bugiin daha lyi an-
dan ba~a bir fieY deglldir. B~ta ha- llyorum bu izt1rab1!.. Ne derln, ne 
yat ve hayata 1Az1m olan ~rtlar gell- korkurn; bir iztirab bu! .. 
yor ... Sonradan da senin 80yledikle- - Bu ac1yi herkes ~ekecek bir giin 
rin! .. Genc;ligin ferman dinlemez fir- Bedri!.. 
tmalan vardlr Bedri! .. Hi~ bir kuvvet - Nasll aynlacag1m!.. 
esmege b~lad1g1 zaman, o f1rtmanm - Birdenbirel.. ~acagizl.. 
kar,1smda duramaz! .. Biz hatta ~m- - Ya o? 
diden, kam kayruyan gen~ bir kad1- - Onu dii~tlnme diyorum sana ... 
run damarlarmdaki f1rtmayi durdur- - Nasll dil~ilnmem? Beni sevlyor, 
tacak kadar kuvvetu degiliz artikl.. hem nasil seviyorl.. 

••Wll '"'»a1twp.J1k!l:,~ ... ~Mf''!' .. ~ ... 
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Kafe~ ve ferace devrDnde nstanbuD "Son zamanlarda vicdan 
Eski m·eddahlar azab1 i~inde ya§1yordum,! 

Eskiden istanbul halkm.In en ~ok 
devam ettigi yerler, karagoz, orta oyu
nu, ve meddah bulunan kahvelerdi. 
Karagozle meddah, en ziyade, rama· 
!an gecelerinde dinlenir, orta oyunu 
da Mamada, KUctik ciftlikte seyredilir
di. Bogazici mesirelerinde de orta oyu
nu oynanan yerler vardl. 

Bu oyunlan oymyan ve oyriatanlar, 
o zamarun en san1tkar adamlanydl: 
Katib Salih, Zenne Cemal, Zenne Ah".. 
m ed, Kavuklu ibrahim, Kavuklu AgA.li, 
Kavuklu Hamdi, P~ekftr Ismail. Med
dahlardan i smct ... Bunlann hepsi de 
~ giiG adamlanydl. Kimi tesbihci, kt.
mi koltuk<;u! Mrnak, Abdi, Kel Hasan. 
Bunlar daha ytiksek mevkide idiler. 
Qlin ku onlar, zamamn tabirince, ti· 
yaLro oyr..arlarch. Mrnak, iclerinde en 
kibanydz. Bunlar, bizim yet~tigimiz, 
ve aklumzm erebildigi kadar seyretti
guruz devirde: Yani bundan yanm 
asrr evvel. .. 

Fakat meddahm men~ei ney<;li? Ev
llya Qelebi, Alay ko~kii onttnden ge
~en esnaf alaymdan bahsederken 
( esnaf1 meddaham sultan ve vilzera ve 
lyan) diye ~oyle anlatlyor: l. 

«80 adeddir. Bu tarife tahtrrevan
lar iizerinde ellertnde ~ukAn, bellerin
de mecmualar olup fesahat ve beH\.gat 
tizere klssahan olarak ubur eder•. 
ler. Pirleri Suhaybi Rumtdir k.i hazrett 
Risaletin meddab.Id1r. Bu zat zamam 
cehalette Antername okurdu. Badehu 
Amzenameyi tanzim ettiler. Hicretin 
iki yiiz altrm~ bir senesinde Ebiilmea
ll bu telife d.b ve tA.b verip alt~ clld 
etti. Meddaharu rum bu alt~ clldl 
fihrist ittihaz ederek ti(,( yiiz altnu~ 
cild Hamzename yaprm~lardlr. SUhay· 
bi Rumi huzuru nebevide Ohad Mek
kc, Bedir ve Huneyn gaza.la~ oku
dukc;a hazreti Risalet kesbi ferah ede
rek Suhaybe ihsanlar ederdi ... 

Yiiz on ya~mda vefat etmi~tir. Kab
ri Sivas ~ehrinin canibi ~arkisinde 
yal!(m bir kaya tizerindekl Asitanel 
azim i!(indedir.> 

Daha sonra meddahlar, aym za
manda, Nedim vazifesi de gordiller. 
'!Ildtnrmn bir arap Nedimi vardl. ~a
ll' Ahmedi de nedimlerdendi. 

Tarihte ismi ge!(en nedimlerin en 
me~uru incili Qavu~tur. Mezan Edir
nekap1 dl~mda ~air Bakinin mezan 
kar~1smdad1r. Mezar ta~m kitabesi 
~oyledir: 

(Merhum incili <;avu~ ruhu i~in 
fatiha) sene 1041 

Meddahlardan en me~urlann
dan biri de TJfh efcndi ile Bursah Nuh 
Zade Mustafa <;elebidir. Mahlas1 Med
hidir. Vefa tI 1091 (1680) dedir. 

On dokuzuncu asirda meddahlar 
btisbtiti.in (,(Ogaldl. Bu devrin en me~
hur meddahlan Pii; Emin, Kiz Ahmed, 
Kor Osman, A~1k Hasan ve musahib 
Nuridir. 

Kiz Ahmedle Pie Emin hakkmda 
80ylcnen ~ rmsra me~hurdur: 

Dogurur Pi~ Emini K1z Ahmed 

Daha sonra, en ziyade ~ohret alan
lar, Kor Hai1zlardlr. 

Hatta SUruri, Kor Hafiz hakkmda 
~ beyti soylemi~tir: 
Bunun iki gozil kor, bir gozii kor ~eytamn 
Yani !;)eytandan e!!ed dinse seza Kor Hafu. 

Bu devirde meddahlan kahvehane
lerde halk ta dinlerdi. istanbula dair 
eser yazan bir ingiliz diyor ki: 

<l?ark meddah.lan ile italyan ma-
11alctlan arasmda olduki;a miinasebet 
vard1r. Hikftyelerinden istifade etmek 
l~in dillerini anlamaya mutlaka lii
zum yoktur. Bunlardan biri, tam hi
k&yesine ba~hyacag1 s1rada lid i:ngili
zin ch~ar1 (,(Ikacaklanm goriince, ni~in 
savu~tuklarm1 sormu~: «Ttirk~ anla.
m1yoruzl> demi~ler. Meddah cevab 
venni~: cAnlamaya liizum yok. Otu
runuz. Dilimizi anlamayi~1mz, benim 
kudretimi goziinUzden ka(,(iramaz kl.. 
Ilakikaten, o iki ingiliz de, meddahm 
sozlerinden bUtiin oturanlar gibi mah-
2Uz olmu~lar. Meddah, taklldlerini ve 
sozlerini oyle candan yaprm~ ve anlat
~ ki, herkes gibi onlar da kahkaha
dan bayilrm~lar.> 

Hatta mnre~al Moltke de, istanbul
dn bulundugu srralarda, Tilrk med
dah.Ianm dinlemi~. Diyor ki: 

dstanbulda en giizel ~enllk, baha
nn tebcil etti~ fenllktir. Alb hafta
chr mutemaqtyen giizel havalarJa 

Yliz sene evvel f.stanbulda bfr m eddah 

malmlzuz. Bilton aiaclar Ciceklendi. 
irt cmarlann yapraklan g{lrle~i. Ba
dem aiaclannm k:mmzJ. ctcekleri yer
lere serplliyor. Civarda atla ve yahut 
yaya gezmek i~ mevslmden istifade 
ediyorum. Evvelki g1in bir Tiirk kah
vesfne rf.rdim. Bo~aza ve Anadolu lo
yisma gilzel bir manzarasi olan ufak 
bir bahcede yilzden fazla. ad.am nargi
le ic;iyorlardl. Hepsi de arkalanm bu 
giizel ikllme c;evirmi~ler, bahc;enin or
tasmda en mA.nall taVl.rlarla bir fiey
ler stiyleyen iri yan bir adann dikkat
le dinliyorlardl. Bu, me~ur bir med
dahtl. Kafasiz ve sersem e!endilerin, 
hilek~r ~aklann hikayelerini ve hay
ret verici hA.diseleri anlat1yor, fakat 
nrada mrada gilniin hA.diselerine te
mas ederek halk tizerinde btiylik bir 
tesir yap1yordu. Ben, tek kelimesini 
anlarmyordum; fakat, blr mUddet, o 
adanun halinden zevk aldtm. Klh 
azametli bir e!endi gibi kon~yor, 

k!h bir hamam tellakl gibi; kAh da 
bir umumhaneci kanmn bozuk ¢vesi
le, kA.h bir Ermeni, bir Avrupall veya 
bir Yahudi fiveslle taklld yap1yor. 
DUnyarun en hayirhah hallo tfttiin 
i(,(erek ve kah.kahalarla glilerek onu 
en bilyiik bir dikkatle takib ediyor. 
Meddah en milllim noktaya gelir gel
mez durdu, kalayh bir saha.nla dola~-

mek baklom haiz olmak Icin, i~ine bir 
para att1.> 

Resimde gorillen meddah, Moltke
nin :tstanbulda bulundugu yillar, kah· 
velerde menhbeler nakleden ve halla 
kahkahalarla eglendiren meddahlar-
dan biridir. Ahmed Refik 

Dlyar1beklrde yeni bir mezbaha 
ve bOyOk bir hal yap1lacak 

Diyanbekir '.C.Akr ' 
pm) - Diyan
bekir fiehri son 
seneler zarfmda 
~k degi~ml;itir. . 
Yen! caddeler ac;U. ~ 
nu~, parklar ya
pllnu~, bir ~Ok 
mtikemmel bina· 
Jar yap~ttr. 
Belediye reisi ~e
ref Ulug bu hu
susta btiyiik bir Diyanbekir belediye 
gayretle c;a.J.ey.yor. reisi ~eref Ulug 
~in en miihim ihtiyac;lann

dan biri olan elektrik tesisat1 bitmi~
tir. Her taraf elektrik ziyalan 1c;1nde
dir. Gece:tJ. gU.n Diyanbekir belediye 
meclisi fevkalA.de bir toplantt yapnu~
tll". Toplantida yeni bir mezbaha ile 
buyUk bir hal in~s1 ic;in 150 bin llra
hk bir istikraz akdetmek 1.izere beledi
ye reisine saIA.hlyet verilmesi kararla~-

ti. Herkes, hikAyenin sonunu dinle- t1nlnu~t1r. 
- ·••Ullll lllllHUll.IUllUllllDmlJIUUUJlltllllll ....... llllllm.mlUUllllJlll•lllllllllWllUJJHtlllll l t ..-it111wu111&1lllllllUlf9&WUlllllHUll 1tl.__ 

-
Mar~ (AqamJ- Burada bir ft

danhk mevcud olup ilzerlnde beleclly~ 
ye aid oldugunu gijsterir b1r levha da. 
vardlr. 

Halbuki, fidanhk denllen yer yaz ot
lannm JstllA e~ bulundugu kuru 
ve bakllnsiz b1r tarladlr. llelediye, ya 

-- -. 

ftdanllk nanwu v~rdi~ bu tarlayi bu

lundu~ nildefl kUrtarmw yahud da 
bu tarla Ile hi9 milnasebeti olmayan 
levhayi oradan kaldlrmaI1dir. 

Yukar1da orman haline gelmi~ bulu
nan Mar~ 11danbgmi gt>rilyerua. 

lzmirde yakalanan Aksaray soygun
cular1ndan Ismail Hakk1 boyle diyor 
izmir 20 (A~): - istanbulda 

Aksarayda Nadire ismindeki kachnl 
losktvrak baglayip soyanlardan Gem· 
llkli ismail Hakkl fehrimiroe yaka
lanm~ ve tahkikat evrakile 1stanbula 
gl>nderilmi~tir. ismail Hakk:I ile gorfu,lo
tt1m.. Bu soygunu nasil yaptlklannl 
bana ~oylece anlatt1: 

-Necati a.dmda bir arkad~nn var
dl. Birgiin bana geldi, yamnda bulu- · 
nan Mehmedle beni taml?tlrdl ve Na· 
dire admda zengin blr kadm1 soymaga 
karar verdiklerini soyledi. Ben de on· 
larla birllkte ~alliimag1 kabul ettim. 
Necatinin hazrrladlgi programa gore, 
elektrik ,Prketi memuru loyafetine 
girdik. Elimizde elektrikci ~antalan 1smaiI Hakla 

evine gittik. m~tnn ve se~ege b~ladtk. Hurly~ 
oldugu halde Aksarayda Nadirenin I 

Kachn ~ilphe etmeden bizi evine al- nin Karabunm kazasmda bir koyde 
di. Ben elektrik saatini tetkik eder gibi ild evi varm~. Bunlardan birini bana 
davrandlgnn srrada arkada~lanm bir- vermek teklifmde bulundu, koyfule 
denbire ihtiyar kachnm ilzerine atil- gittik. Fakat kOylilniin nazan dikka-
dilar ve evvelden hazirlayip getirdiAf- t1ni celbettik. Hiiviyetimi tahkike kal-
mtz iplerle klsk:J.vrak bagladllar. Son- kl~acaklanm hissedince Huriyeye er-
ra hep birlikte evi aramaga b~ladJ.k. kek elbisesi giydirdim. Param1z da. 

Yukan katta bir yatagm pamuk- yoktu, yaya olarak izmir yolunu tut-
lan icinde sakladlgt altm ve miicev- tuk. 
heratl bulduk. Bunlar, iki bin lira kly- Urla civarmda Malgaca i~melerinde 
metinde idi. AgZinl bezle tlkayarak birgiln kald.J.k. Oradaki jandarma ka-
sesini clkaramiyacak hale getirdigimiz rakol kum.andam, erkek elbisesi giy
kadtm evde brraktlk ve kai;tlk. Met-
resimin evine gidip saklandlk ve pa
ralarla; mucevheratI aramizda taksim 
ettik. Aldlgllillz para, 15 be,Pbirlik, 
20 altm lira ve altm bileziklerle bir 
~ok yi.izii.klerden ibaretti. Bir ka~ giin 
sonra Necati ile Mehmed yakalanmca 
ben de vapurla izmire geldim. 

Yolda Mersine giden bir yolcuya 
bendeki altm ve miicevherleri 240 li

raya verdim ve izmirde E~refpa~ada 

bir ev kiraladlm. Duvar ressamiyun. 

Duvar resimleri yaparak ~ocuklara 

sattmyor ve bu suretle bir miktar pa
ra kazaniyordum. Giiniin birinde Hu
riye admda tiitiin i~(,(isi bir kadmla ta-

mi~ olmasma ragmen Huriyenin ka
dm oldugunu anlami~, kcndisini 
yakaladt. Beni de tuttu, isticvap etti. 
Hiiviyetim meydana (,(tkacak diye 
korktum ve yanh~ hiiviyet verdim.. 

Kadm1 orada brrakarak tzmire ka~
tim, ba~ka bir yerde bir ev kiralachm, 

~iinkii Hfuiye, benim zab1tadan kactI
gnru anlann~ti. Iki giln sonra, Hliri
yeyi ii~ sivil memurla kar~1mda bul

dum. Beni yakalattirch. Zaten ka~alt 

olarak y~amaktan blkm1i;;t1m, vicdan 
azab1 icinde y~yordum. istanbula 
gidip teslim olmayi da d~iinilyor

dum. 

Yaln1z ba$1na seya
hat eden ii~ karde$ 

Memleketin bir ~ok yerlerini gezdikten 
sonra lzmire vas1l oldular. O radan 

Istanbula gelecekler 
Izmir (~am) - Anadoluda tet

ktk seyahatine c;lkan biri 12, digeri 9 
ft~tinci.i.sti 7 y~mda ikisi klz, biri er
kek iig karde:;; 1zmire g~lerdir. 
Bunlar Ankarada babalar1 odun ttic
can Hiisefin Oraktan aldlklan 80 lira 
Ile trene binerek Samsun, S1vas, Kay
sert, Diyar1bekir, Malatya ve Elft.zizl 
dol~tlktan sonra Anka.raya donm~· 
ler ve babalarmdan bir defa daha 80 
Ura alarak yola 9IkmJ~lardlr.Bu defa 
'.Adana, Mersin, Konya, tsparta, De
nlzli ve Aychndan gecerek :lzmire gel
~erdir. Kasadar vazifeslnl btiytik
leri 12 y~mda Zekbet gortiyor. 

Bunlar seyahatlerinde hi~ bir gii~
Ulkle kar~Ila~adlklanm soyliiyorlar. 
Yalmz Kayseri emniyet miidt1ril, bun
lann babalanndan rizasiz seyahate 
~ maceraperestler olm8.Sl ihtima
llni dii~ilnerek Ankaraya telgrafla ha
ber verm1~, babalanndan: 

- SeyahaUerine devam. etmelerine 
mttsaade ediniz. 

Cevabrm aldlktan sonra gene yol
lanna devamlanna mi.i.saade etm~tir. 
Hakikaten zeki olan bu ii~ yavru, su
allerime umulmadlk cevaplarla mii
kabele ettller, diyorlar ki: 

- Maksachmlz cografi malfunati
DllZl arttirmak, memleketimizi yakm
dan tannnak ve b~ka memleketler
deki arkada~larllillzla tan1~makhr. 
Buradan Manisa, Bursa, Bal1kesir ve 
1stanbula giderek Ank.araya donece
~· istanbulda Atatiirkti ztyaret et
meii ~ok lstiyoruz.. <;ocuklara mahsus 

Seyyahlarm kasadan ve en bilyUl'U 
12 ya~da Zeldvet 

tren ve vapur seyahatleri tertibi icln 
allkadarlara emir vermesini rica ede
cegiz. <;tinkii bu seyahatler, ~ok e~
lenceli ve isti!adeli olmaktadlr. 

Gittigimiz her yerde valiler, beled.iye 
reisleri ve emniyet mudiirleri biz ki1-
guk seyyahlara bi.iyil.k alaka gasterdl
ler, !(Ok miit~kkiriz. Beraberimizde 
~1dlgmuz buyilk hatrra defterlmize 
klymetli bir ~ok yaz1lar yazdtlar ve 
imzalanru atblar. Bu defteri, itina ile 
sak11yoruz. Eger babamIZI kandlrabi
lirsek gelecek sene Avrupada bir se
yahate ~J.kmak istiyoruz. 

Oteldeld odalannda e~yalanru du
zeltmekle ve bavullanm hazirlamakla 
me~gul bu zeki ve cesur yavrulan tak
dirle seyretti:m ve hay1rh yolculuklar 
temennJ. ederek yanlanndan al'l'~ dur. 
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Kad1nlar1n intikam1 
Komedl -

g z1 yiiz rek ge __ e 
ya I§ diin yap1ld1 

68 ki i bogaz1 ge~ti, birinciligi 
G latasaraydan Orhan alch 

lzmirde giire~ 
miisabakalari 

I 
Y avuz giire~cilerile Izmir 
giire'§cileri kar§ila§blar 

lzmir (~m) - L:imanmnzda bu
lunmakta olan Yavuz ztrhhsl gilr8f 
takllm ile izmir ~ ta.knm arasm
da Halkevillde yapllan giire~er bera-
berllkle neticelem:ni~tir. Giir~er, g~ 
ce yap1Jrnasma ragmen Halkevt bah
~ kalabahk bir halk kiitlesl dol· 
durmu~ ve giire~eri derin bir alAka fit 
taktb etmlft1.r. Yavuz futbol takmllru.n 
1zm1rin kuvvetli taklmlanndan K. S. 

Fatma 
Oymyanlar: 

Namuslu, kanaa.tk4r, sea
si• lifT kadin. 

Naci bq Zalim, milstebU, ~apkin 

bir adam: Fatma. hammin 
kocasi. 

MukadcU1 hanim Tahsil g6rmilf, hilr 
fikirli, afZk sozlQ. bit' kadtn. 

Komru kadzn Fatma. hammm derd 
ortaga. 

Birincf tablo 

,ri!~ < K. ile yaptilt mtisabaka da bilyiik alA.

[CWnhurlyetin llfuundan evvel .. 
saltanat devrinin kendilerlne hie b1r 
hayat bakkJ. vermedi~ kadmlardan 
blrl olan zavallJ. Fatma bamm ~ 
tlstil bin btr korku lle kocUUll bekler. 
Nihayet, yedirdi~ 1ld lokma ekmege 
mukabll, evde bir derebeyi zulfun y~ 
pan Nacl bey gellr:] 

Yukanda: Birlncf gele.u Orhana Jmpua :verilfrkm. altfa miisababya lfUra1E 
eden yiizilciller, kenarda k:adtnlardan blrlnal ieJen bayan KlaJD 

Belediyenin tertib ett111 Bolul 
yUzerek geceme musabaka.s1 dOD 
o~leden sonra Anadoluhisannda. 
yap1lm1~t1r. Miisabakaya girecek ~ 
z'ticiiler saat 1~ den itibaren Bebekto 
Galatasaray deniz kliibilnde toplan· 
maga baJiilarru~lar ve saat 16,30 da 
motorlerle Anadoluhisanna gee~ 
lerdir. 

Giimriik ve inhisarlar vekili B. Rao
na Tarhan, vall ve belediye reisi Mu
hiddin Ustundag da motorle Bebek· 
ten Anadoluhisanna gc~erek miisab~ 
kalan takib et~lerdir. 

Milsabakaya miiracnat eden 120 yn. 
ziiciiden Galatasaraydan 26, Beykoz.. 
dan 16, Fenerden 10, Ortakoyden 9, 
Giine~en 6, Anadolu Veta kli.ibilnden 
birer, Karnmiirselden miisabakaya g~ 
len iki yiizi.ici.i istanbuldan 3 kadm v 
serbestlerden 14 yii.zilcil olmak 11ze. 
re 88 ki~ i~tirak e~tlr. 

Tam saat be~ yiiziiciller Anadolu
hisan vapur iskelesinin yamndan d&
nize at1~dir. Bu Sll'ada motlir ve 
sandnllar da hareket .etmi§ seyircller
den pek: ~ogu yi.iziiciileri bu suretla 
tnki'b etmIJiilerdir. 

Motorlerden birinde de giimrilk ve 
inhisarlnr vekili Rana Tarhan ile vall 
ve belcdiye reisl Muhiddin Ustiindat 
vnrdI ve derin blr alaka ile milsabaka.
Ian tnkl'b ediyorlardl. 

M'tl.sabakaya ~ak edenlerden 20 
yiiziicii denizde fazla yoruldugu f~tn 
miisabakayi bitirem~ ve motorlere 
almm1~ard1r. 68 yiiziicCl miisabakayi 
tam bitirmi~tir. Bunlann i~inden bl
rinciligi 21 daklka 20 saniyede Gala. 
tasnraydan Orban, iklncillgi 21 dak1-
ka 47 saniyede Ka.ramiirselden ismall, 
ii~iinciiliigu Beykozdan Btilend, d6r
dii.ncilliigii Gnlatasaraydo.n Ham. ~ 
~lncilfgi Beykozdan Fuad, altmClhRt 
Beykozdan Mekln, yedincillgi de B y
kozdan 12 y~nda Ibrahim admda 
bir ~cuk, sekizincillgi Beykozdan Ve
dad, dok'UZUilculugu Galatasaraydan 
Mahmud, onunculugu Galatasaray
dan All kazannu~!ll'dlr. 

din Ustfindal tarafmdan milsabaka)'I 
muvaffalc.yetl• bitirenlere hedlyelm 
verllmlftir. B1r1nclye blr iUmtlf kupa, 
1k1nc1ye b1r altui kol saat1, i11ttlncil79 
gfun0., kol saat1, dordilncfiden onun· 
cuya kadar da madalya ver1lm.1¢1r. 

Kadmlardan blrlncl gelen bayan Kla.yne 
de klymetl1 b1r kol saati hediyt edll· 
~tir. 

Gnlatasaray klilbft kftcilklerinden 
Bo~azi yO.zerek ge~enlerden blrlncl 
ikincl W3 :ncnncu gelenler Galatasa
ray kliibil tnraf:mdan madalyalar v .. 
rllmi~tir. Bu madalyalan da. va.11 M~ 
hiddin Ust'ilnda~ tcvzi etrru.,ttr. 

Va.11 ve belediye reisi Muhiddin 'O'• 
tilndag bir nutuk soyliyerek genclertn 
spora kar~ gasterdiklerl aJAkedan 
memnun oldugunu bildirmi~tlr. 
ettirm.i~ttr. 

Milsabak--aya ~rak edenlertn en 
kii~iigil olduRu halde yedinc111kla btU. 
ren 12 ~dald. tbrahlm diln en ~k 
alkl~anan ytlzQ.cillerden bir11d1. Vall 
Muhiddin Vsttln~ bu kfictlk ~ 
cuyil takdir etmlf ve lamdls1nl o:qa.. 
~· 

.Milsabakaya i~tirak edenlerin klttp 
itibarlle tasn1f1 ~dur: Ge.latuarar
dan 26, Beykozdan 18, Ka.ramUrsel· 
den 2, Gilne., klftbtinden 6, serbel ytt
ziicillerden 6, Ortakoy klU.bfinden 9, 
Fencrbahceden 1, HllAl kHlbtinden 1, 
Vefa kliibiinden 1 ~· 

FutbolcOterimiz Beuthende 
2 - 2 berabere kald1lar 

. .Beuthen 19 (A.A.) - (Yukan an.. 
yada) - Ollmpiyadlara ~tirak eden 
TUrk futbol takun1 Silezya muhtelltl 
ile burada yapti~ m~ta 2-2 berabere 
kalrru~r. TUrk talmmm.n yaptllJ. gol-
leri ~ref a~. 

Futbol talam.1 cumartesl sabahl Bir· 
kectye varacaktlr. ----

Bulgar kralma Ollmpiy d 
ni~am 

Sofya 19 (~am) - Berllnden bU
dit"lldigine gare, M. liltler, Bulgar Jcra.. 
Ima birincl derecede ollmpiyad n1pm. 
ve~ttr. 

ka ile kar~arum~ ve iki talo.m bera
bere kalm.J.~. Giire~erde Grekoru
mende 4 - 4 ve serbestte 1 • 1 netice 
almnu~tlr. 

Grekorumen: ilk kar~~a 56 kl
loda izmirden Mustafa ile Yavuz tala
mmdan :tbrahim arasmda yaplldl. He
yecanl.t ~bu miisabakada tzmir
den Mustafa 7 nci dskikada tu~a ga
llb geldi. ikinci giire~. 61 kiloda tzmir. 
den Osman ve Yavuz ta.kmundan HO.· 
sey1n arasmda icli. Viicut, kUvvet ve 
boy itibarlle fa.ik olan Hiiseyin, sayi 
heaablle galib gelcli. 

66 klloda izmirden ibrahim, raldbi· 
n1 t~la yendi. 71 kiloda izmir takl· 
mmdan Mustafa yem dakikada Bedrl· 
yi Slrtm.l yere getirmek suretile yendt. 

79 kfloda tzmirden !small, Yavus 
takurundii.n Fethl ile ka~~. Giiref, 
~ok heyecanh oldu. Yavuzdan Feth! 
tufla gallb geld!. 

En ag-Ir Slklette izmirden Ahmed ve 
Yavuzdan Osman gil.re~tiler. tld gil
refei de cilsse ve kuvvet itJ.barfle ~ 
birtnin ayru 1d1. Miisabaka ~ok heye
canll ve alAka.11 oldu. Neticede Osman, 
gtisel bir oyunla izmirllyi yend1. 

Serbest gtlre~: 66 klloda lzmirden 
Mustafa ve Yavuzdan Nihad kar~Rf" 
ttlar. Teknik itibarlle faik olan Nihad, 
yedinci dakikada t~la galib geldt. Dai
ha evvel izmirden Hulfts1 ile Yavus
dan Ahmed arasmdakl (56 kilo) gQ.. 
r~ Hulftsi 1dakika3 saniycde ttlfla 
iallb geldi. 

Ege blslklet turu yapan 
gen~ler 

tzmir (AkJiiam) - izmirde biliklet 
birtncilik miisabakalanna i~irak et
mek ve 1400 kllometrelik bir Ege tu
ru yapmak: 'iizere Bursadan hareket 
eden Acar iclman yurdu gen~lerlnden 

1 

Bekir Beret ve Faruk Suer, ~ebrim.1ze 
gelm4ilerdir. 

9 atustosta tura ba.Jiillyan bu ik1 az1m.. 
klr gene, '1rodiye kadar <;anakkale, 
Edremid, Bergama, ve Menemenl gu
nilflerdir. Qanakkalede girdlkleri b~ 
SOO.et mlisabakasmda birinellili D.
~lardlr. Burada da milsa~ 
Iara girdlkten sonra Manis&, Klrk&-
1&9, Akhisar, Bandlrma ve Bahk6SU 
yoUle Bursaya doneceklerdir. 

Fatm.a harum 
Safa geldln, Nacl beyl .. 

Nacl bey 
H~ bulduk, Safa buldukl .. 
[Kendi kencllne:] 

Yirml yillardanbertdir bu evde cefa 
bulduk: 

Sersemce bagll kalchk bu mendebur 
kanyal ... 

Fatina harum 
[Kocasmm elinden paltosunu alarak:] 
Ben paltoyu asanm, s1z CJkm yuka.nyal 

Nacl bey 
Dur, camm .. ~k soytenmel •• Ben 

1f1m1 bilirim, 
Ayak altmda gezine; sen pt, sonra 

rellriml.-
[Fatma harum mahzun, boynu bU. 
~ yukanya clltar. Nacl bey ~ 
katta s6ylenmege bqlar:] 
Bir memr samyoru.m ben :tendime bu 

evl.. 
Gayya lruyulannda, cehennemln 

aien 
Beni ya.lap kavuraa da.ha rahat 

eder.lm, 
Bu evdt bq clinlenmez.. olsem kalma. 

kederiml .• 
Tam yirml yildanberl, b&.fUD& oldu 

bell, 
Ben 1ht1yarladun da geberemedi hAIAI 

[Kadm yukandan bu sOzleri i~lt
ml~tir. Fakat duymamazhp gellr. 
Korkak, ~ekingen seslenir:] 

Fatma ha.mm 
Aclkt1mz.sa gelin: Sofrada hu1r yemekl 

Nacl bey 
:Yemek, benim indimde, bu evde zehb 

demekl ... 
Fatlna hamm. 

Gene ne oldu, ayol? .. 
Nacl bey 

Ellnln kOrO. oldu .. 
Evlendi~denbcrl cnem sen1nle doldu, 
Hayatmun kalmadl bu evde uvld, tad!, 
Glirmek tstemiyorum sen!, :uturSU1 

cadll ••• 
[Kabahatsiz kadm hl~klrmqa bat

lar. KOC811 kapiyi vurup l~ vt 
eilenmefe gider.] 

1Jdnol tablo 
[Fatina hamm, derd ort&ti ol~ 

b1r kom.JUIU lle kon~:] 
Fatina bamm 

[Sozilne devaml&:] 
ftte b6ylt, karde¢.m.. ben tam yirml 

senedir, 
Bursa bisiklet~ilerinin Hatt.A b1r aaat olsun, bllmedlm gill~ 

Marmara turu ma necllr; 
lrmdt 19 (A.A.) - Yurdu ve yurdun Kvde btltfin omrilmtt aflAJD•kla ge-

gili:elliklerinl yakmdan tam.ma erp- ¢rdim, 
s1y1e Marmara turuna ~1km1f olaD CJO&lerlmlD 1QfJlll )'(1rel1me l~I. 
Buraa bfslkle~erl ~rtm!ze geldi- Z.ltm • sme dQn aqam bml kaalp 
ler. Kendilerlni bisikletcllerimls Here- b.vurdu, 
kede ka!911adllar. Burad.a Halkevim1sbl Bit blr 1U9 yapmami~Jren.. &Cl Blizler 
b!r eece misafiri kaldlktan sonra ... 1&vurdul 
ba.h motOrle Deglrmendere19 ~ Arbk n pllyormUf ona mea.r g1bl 
yollanna devam e~lerdir. dar, .. --~~I!™'~~---· Qlklp pL aj'J.adui:i p.fak Yaktfnt A K B A tadart .. 

KO.DlfU kadm 
Ankar d her dllde gazete Durma bu evde_. 

mecmua ve kltaplan btltlla 
mektep kitaplan ve lartulyeyl 
UCUI olar k A K B A mne .... 
ael rind tedarlk edeblllrslnb. 

T elefon : 3577 
Musabakayn i¢rak eden kad~ 

dan da Beykozdan bayan Klayn b~ 
c1, gene Beykozdan bayan Giizin f.km. 
ci gelmi~lerdir. 

Amelfyat ya_pllan Bulga.r ~ 
n1n tamamile fy11e~es1191n kra1 Baris,\ 
blr muddet daha Berllnde knlaoaktlr. 

Bu suretle Anadoluhisarmdan B&
bege gecllince Bebekteki Galatasaray 
deniz ldi.ibii.nde y(izilciiler ~Y ikram 
edilmi{! ve istiklA.l mar~ miiteakiti 
glimrlik inhisarlar vek111 Ran.a. '.l'u
han da bulundugu ha.Ide val.1 Muhid-

Mavl kordelAy1 
kazanabllecek ml? 

Southampton 20 (A.A.): -
?4{U'1 vapuru. Nevyorka harektt 
~· Vapur, man kardelAyi kalm
mak t~ ~ bir i&lttt daha ~ 
d~. 

Teklifim ~k giizeldir, sOziimil fyl 
~ 

Artlk ihtiyar oldum, baJram1yorum 

sana, 
Can yoldB.JiiI lA.zundlr halbutl btr in

sanal 
Evin sfipiiriip si1s1n, aiislesln her 

Jerinl, 
Pi~ yemegini, diksin sOk\iklerim, 
Utiilil giy ar.kana her zaman eU»sent • 

Naci bey 
[SOziinil kaerek: 1 

Hizmetci mi tutalun? ..• 
Fatlna ban1m 

Evlendlreyim senll ·
Nacl bey 

Ne demek? ... 
Fatina bamm 

:;iu demek ki: Mahkemeye giderts, 
Hakimc: cikimiz de aynlacaiJz! .. • 

derlsl •• 
tt~ dort hafta i~inde ~nJilak ol~ 

kabiL. t 
Sen bu evi verirsin ban& buna mukablJ. 
Elimle gen~. kOrpeclk blr Jm a1mm · 

sana. 
Onunla zevkedersin ... Ne mutlu bOJ1t 

canal .. 
DOnltincil salme 

{N acl bey bu t.eklife &lee fiddetle 
ttiraz etnli~, fakat o ~- ktirpe
clk .. > kJ.zm hayalile gi~ yum~ya. 
rak, l'8Z1 ol.muftur. Mahkemeye mil
racaat ederler, bapmuiar. Nacl beJ, 
mahallede kendi mall olan ma evler
den blrtsinl Fatlna hmuma hag,fl•r. 
Biti.¢k evde de, bizzat l'atma hannn. 
buidufu k1zla menir.] 

Mukaddm hanun ., 
[Naci i>eyiD ym1 kanm, ne blr 6 

rtt laz, btr 0 Jmdar da delfbnb top. 
lam!ftlr. Dam ederterr:] 
Gramofona m,dum 1pe m hat pllll. 
KlZlarl •• tster dam edba, t.-~ 

ralal .. 
Dana edin: ~ IBIDnda dOl*1 blebtli 

gibll.
(Kavalye) ler blr ulan, (dam) 1ar 'till 

MbekgtbU_ 
zevktn, UCU olnnyan, glitlartne ~Dim, 
Ayagmm vunm.. tahtalal'l yikuusl •• 

[ c Y~asm .. • sedaJa:rtJa misattrlell 
vur patlasm ~ daDa darler. Kadeb
ler yerlerde kmhr. Batirmalardan 
mahalle ~mlar, ~ koca 
ev sarsllir. Bu esnada Nacl eve gelm1t. 
yukanld pabrchya f8"1'1fbr. Mubd
desi bir odaya cekip CI]Dflr:] 

Nad b8J 
Yahu, bu ne rezalet.. evde bir ~ 

misatir_ 
Ne i~n davet ettln bunlan, IHyle ~ 
Benim evlm balm mu, IOJ1• edepil9 

kant .. 
Mukaddea hannn 

[Dd elin1 bellne koJ'arak:] 
Bana bak; ~yorsun 1m 9'zmedm 

JUbn, 
Ya sesinl kesersin, ya tepelerim 181111~ 

1flld bey 
Ne dedin? .. Patlatmm blr JU111rUkta 

emmll .. 
lrf1Jbddm lwnm 

Dcdi~ kolay nudlr tauDbi etrnll 
baklft .. 

Nacl b8J 
[Bir tokat vurarak:] 

Al, tokat bOyla olur- Pdl utunnn, 
~ .. 

[G~U JanvetU Gia 1(11lrwd1119 
atlhp Nad beJl .itlDa abr. Daile # 
sUnO bam.p ceJlk lmllutla ~ 

maia b~:] 
l(nlgadcW ben1m 

Kadmlara dayak ma?- Jiu bl&J delll 
faat. 

Boyle, yu.mrutumuzta. 11111 edertl 
..ata .. 

{Pataklamala deftm ederek:] 
istiyorsun kabr1Dl& kadm .min, 111t11111_ 

Sen, saltanat devrJDdm kaima bll 
mGltebltllnl. 

[Geno k1s ba salim ll:Dalll JIJ&ta 
dursun, inttkmnmn a11nma• 'Pl 
onu mahsu.8 ar&7JP M'aal b9Jta nlm
diren i'atma hannn kap"'"' 1-fma 
uzatm] 

l'atma ""• Esk1 mazlum kanmll h4hnecftn '19-
tertnl. 

Nlhayet bl¢ycnau tlmcl ekdltlertnU. 
tnt1kaJD1m alma.,-* rahat ed8JIDl. 
NamlT- Dayg talll ml!-. Afl,.et a1n11 

be7tm1 .. 
1'-*t Rilftl 
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Nedim kumral ve narin gen~ kadJ.
mn beline sanlmaga bir kere daha 
te~ebbiis etti. Fakat Kamran derhal 
~ekilerek kendisini kurtard1: 

- Evinize geldim, ~ok fena bir ~ey 
yaptim, dedi. Bunu biliyorum. Goster
digim bu zaafa beni pi~man rm etmek 
tstiyorsunuz? 

- Seni ne kadar sevdigimi gormu
yor musun, K~mran? Seni opmek, 
kollanmm arasmda s1kmak i~in o ka
dar c;1lgm bir arzu hissediyorum ki ... 
Buna nas1l mukavemet edebilirim? 
Ben de seni seviyorum demedin mi 
bana? 

- 0 ... Pek mubalaga .ediyorsun 
Nedim. Ben yalmz size kar~1 sempatim 
var dedim. 

- Qok hiyanetsin, ondan! Halbuki 
burada ne tath bir a~k giinu ge~ire
bilirdik ... 

- Olrnaz, ·Nedim. Birak ta gideyirn. 
'.Aman Yarabbi... Saat yedi buc;uk ol
mu~ ... Zaten sen de i~im var diyor
dun. 

- Evet, bir saate kadar Ankaraya 
gidecegim. On gun kalacag1m, orada. 
Bana mektup yazmayi vadediyor mu
sunuz? Adresimi bll'akayim size. 

- Hayir, hayir. Liizumu yok. Av
detinizde gorii~tiriiz. On giln c;abul<: 
gec;er. 

- Burada bulu~acak m1y1z gene? 
' - Belki. .. 
I - Bana bu kadar eziyet etme 
KAmran .. ; A~klma in an. Seni c;ok, 
ama pek c;ok seviyorum. 

Kamran kcndisini eve gotilren 
takside yalmz k9.ld1g1 zaman, bu gil
zel delikanh ic;in sernpatiden daha 
fazla bir ~eyler duydugunu anh
yordu. Nas1l olmu~tu da ona mukave
met edebilmi~ti? 
I Eve geldigi zaman, kocas1m gazete 
okur bir halde buldu. Sinirli idi. 
t - Hele fiilltiir. gelebildin. K!m
tanl dedl. Neden bu kadar gee kal
lbn? 
t1 - Bir ~ok i~m vardJ. ... Hem o ka-
llar ge~ del1J. Daha saat yediyi yirmi 
ie~lyor, 
~ -. Bu ~am Zekfillere yemege gi-
~eoeAimizi unuttun galiba! i 
~ - Ra! Sabi· t: f?"' ••• 

.... Cok dalgm ve unutgan oldun, 
ItAmran. 

t llem fenas1, her giin bu dalgmhgm 
art1yor. Ba~ma ~ok can Slkacak bir 
leY gelecek diye korkuyor:um. 

KA.mran odasma ko9tu ve garip
tlr, bir ~eyrekte hazirlandJ.. inci yuzii
Aiinti takmak i~in c;ekmeyi ac;tl. Kutu 
);>o~tu. tptida bir miiddet lrutuya ~~
km ~a~ bakti. 0 ~iin sokaga clkar
ken yiizugti takt1gma emindi. Dogm 
Nedimin evine gitmi~ti. Otomobilde 
d~ilrmi.i~ olamazd1. Qtinkti ne gider
ken, ne gelirken eldivenlerini c;lkar
manu~ti. ~u halde ya eldiveni ~1kanr
ken, ya Nedimin elinden kurtulrnak 
icin ~1rpmrrken orada ytizi.igti di.i~iir
diigu muhakkaktl. ~imdi ne yapmah? 

• 

Nedim on giln istanbulda yoktu. An
karadaki adresini de bilmiyordu. 0 za
mana kadar kocas1 yiiziigiin meydan
da olmad1g1m farkederse? Bunun far
kma varmas1 da pek tabii idi. <;iinkii, 
yiiztik kocasmm ni~an hediyesi idi. 
Bir platin halkaya tutturulmu~ tek 
blr inciden ibaretti. inci bin lira kly
metinde gilzel bir :;;eydi. Bir ak~am 
Kllmran onu tuvalet masas1 iizerin
de de unutmu~tu da kocas1 ne kadar 
lozrm~tll 

Kamran fena halde endi~e i~inde 
kocas1mn yanma gitti. Beraber ~lkt1-
lar. O ak~amki ziyafet gene kadma 
zehir oldu. o gece iiziintilsiinden go
ztinc ancak sabaha kar~1 biraz uyku 
girdi. 

Ertesi sabah oteberi almak i~in Be
yogluna c;1kmaga mecburdu. Cadde
de yi.irurken bir kuyumcu dilkkanm
da gordilgii bir ilan goziine \:arptl. 
Bunu okudu. Ytiztik meselesini halle 
yanyacag1m anhyarak hemen ic;,eri 
girdi. Kaybettigi yiiztigii giizelce ta
rif etti. Oyle bir halka yap1lacak ve 
kendisinin incisi btiyiikliigiindc bir 
inci konacakti. Kuyumcuyu pek SI

k1~tm:h. Kirk sekiz saate kadar yilzti
giin teslim edilecegine dair vaid aldi. 
Fakat ertesi ak;;am kocas1 birdcnbire: 

- Kamran, dedi kac; giindiir inci 
yiiztigtinii parmagmda gormtiyorum. 
tn~allah kaybctmcmi~sindirl 

Kamran klpklrrmzi kesildigini 
hissetti. Kendini topl~maga c;all~a

rak: 
- Hi~ kaybeder miyim, dedi. Ku

yumcuya verdim. incisi sallamyordu 
da dii~ecek diye korktum. Yann ak
~ haz1rdJ.r, alacagim. 

Kocas1 hi~ istifini bozmadan, cebin
den inci ytiziigii ~1kartarak uzatti: 

- Zekai beylerde yemek yedigimiz 
gtin, eve geldigim zaman odanda do
labm ustilnde buldurn. Parmagma 
takmak i~in ~1karrm$, sonra orada 
unutarak gitmi~in. Hizmet~i odaya 
girseydi cebine att1 rm, artik ara bull 
Boyle bir hatlraya bu kadar Iakayd 
davranman affolunur ~ey degil dog
rusu ... 

Birdenbire soziini.i kcsti. Zihninde 
bir ~im;;ek ~akml~ gibi gortindti. Sordu: 

- Neden bana yalan soyledin? Ne
den yilziigti kaybettigini itiraf edeme
din? Yann yiiziigiin sana iade edile
cegine nas1l emin oluyordun? Demek 
onu bir erkegin evinde unuttugunu 
zannediyordun! Ba~a tiirlti olamaz. 

Yumrugunu kaldll'dJ.. Kamran ge
ri cekildi. Bu tehdid ona biitiin soguk 
kanhhgm1 iade etrni~ti. Hemen hticu
ma gec;ti: 
· - Q1ldll'm1;;sm sen! dedi. Evet yu
ziigti kaybettim zannediyordum. Da
ha ziyadc sen iiziileceksin diye s1k11I
yordum. Seni mliteessir etmemek igin 
fedakarllg1 goze aldrm. Kendi param
dan bin lira vererek t1pkl bunun e~i 
bir yi.iziik alacakt1m. IsmarladJ.m. Ya
rm ak~am hazir olacaktl. istcrsen 

• • 
KARA YELKENLi KADiRGA 

• Yazan: fSKENDER F. SERTELLt 

Kaptan pa~a kahyasmm kulagma 
igildi: 

- Onu hemen yakalayip tersaneye 
gotfu .. ben biraz sonra gelecegim ora
ya. 
A~k Omeri yakaladtlar .. 
Halice gottirdiller .. ve kohne bir ge

minin anbanna abp hapsettiler. 
.y..y..y. 

~EIIZADE OSMANIN fiLUMU 
iklnci Selimin yedi oglu ve ii~ klz1 

\'ardi. [1] 0 gtinlerde birdenbire has
talanan ~ehzade Osman bir gece ans1-
zm olmii~tii. 

:;:;ehzade Osmanm Oli.imii padi~ahl 
hayli kederlendirmi~ti. ikinci Selim 
yeisinden lie; giin u9 gece mtitemadi
yen ~rab ic;ti ve yanma iki cariyesin
den ba~ka kimscyi kabul etmedi. Se
lim, olen oglunu c;ok severdi. 

O gi.inlerde Akdenize ~lkmaga ha
Zirlanan donanma bu miinasebetlc 
hareketini tehir etm~ti.. KlhG Ali pa
~a her giln saraya ~m1yordu. 

Aksi bir tesadtif eseri ola1·ak, sch-
2ade Osmanm oli.imi.iniin ii~uncii 'gu
nti, Rusya ~an korkun~ ivau tarafm-
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dan padi~a gonderilen el~i de istan
bula gelmi~ bulunuyordu. 

car ivamn padi~ gonderdigi bir 
mektupta aynen ~u satrrlar yaz1l1yd1: 

cRusyaya iatilaya kallo~an T atarlar 
Moskova duvarlarina kadar ilerlediler. 
Diinyaca tanmm1~ olan niifuz ve kuvve
tinizi bu milstevliler iizerinde de istimal 
etmenizi dostlugunuzdan beklerim.> 

Tiirkiye bu esnada bir taraftan Av
rupahlarla sulh yapmak ve bir taraf
tan da Akdenize yeni bir donanma 
gondermekle me~gul oldugu i9in Rus
yaya yardJ.m edecek vaziyette degildi. 
<;ann el~isine mtisbet bir cevab veri
lemeyince, el~i hiddetlenerek, bir haf
ta sonra istanbuldan doni.ip gitmi~ti. 
(15 eylill 1571). 

Piyale pa;;a padil?aha Rusyaya bir 
elc;i gonderilerek korkun<; ivana vazi
yeti bizzat ve ~ifahen anlatmas1 tekli
findc bulunmu~a da, Sokullu Meh
med pa~a: 

- Buna liizum yoktur. Rusyaya 
hesab vermege mccbur degiliz. 

Cevabm1 vererek ikinci Selimi Rus
yaya eici gonde1·mck fik1:inden tama-

Olimpiyadlarda 
Hintliler 

Berlin olimpiyadlannda Hintli spor
cular mi.ihim muvaffak.iyetlcr kazan
m1~lar, hatta hokeyde birinci -gelmi~
Ierdir. Hintli sporcularla beraber Bcr
line bir <;ok Hintli kadmlar da gitmi~
lerdir. Yukanda, milli klyafetile olim
piyadlara giden Hintli kadmlardan 
bir ka91 goriiniiyor. 

Gaziantepte mahpuslara 
okuyup yazma ogretiliyor 
Gaziantep (~am) - Halkevi ders

hane ve kurslar ~besince hapishane
de a91lan millet mekteplerinin say151 
iige c;1kanlm1~tir. Bw1lardan ikisi A, 
birisi B. dershanesidir. Mahkumlarda 
okuyup yazmaya fazla arzu vardir. 
Hapishanedeki mekteplerde yalmz 
okuyup yazma ogretmekle kalrmya
rak saghk, temizlik, kanunlara hur
met, iyilik hakkmda da dersler veri
liyor. 

•HltlUIUUlllllJUlllUUUUIUUUUfllUIUHlltlllflllllUHUIJtttllUUltllltllllllt 

tahkik et, anl:irsm . 
Kocas1 filhakika hemen telefon etti. 

Kamramn sozlerinin tamamen dog
ru oldugunu gordi.i. Ertesi sabah, Kam
ran uyanacagi zarnan, kocas1mn 
erkenden gitmi~ ve masc.nm ustline 
bir zarf b1rakm1~ oldugunu gordii. 
Zarfta ylizugtin paras1 bin lira vardl. 

Kamran sokaga c;1kt1. Elli lira ve
rerek 15marlad1g1 ytiziigii aldi. Inci 
hakikisinden hi<; farkedilmiyccek ka
dar miikemmel yalanc1 bir inci idi. 

Ertesi gilnii, ismini sakllyan bir ha
y1r sahibi ~ocuklan himayc cemiycti
ne catlatilm1~ bir tehlikeden dolay1 
silkran eseri olarak» dokuz ytiz elli li
~·a hediye ettigini haber veriyordu. 

Hikayeci 

mile vaz ge9irtmi~ti. 
O tarihte Osmanh devleti ile Al

manya miinasebati pek dostane bir 
surette cereyan ediyordu. 0 kadar ki, 
hududlanrmzdaki ecnebilere Osmanh 
tabiiyetine girmeleri bile bizzat Al
man mfunessilleri tarafmdan tavsiye 
ediliyordu. 

Neograd sancak beyi isa bey, vari
dati pa<J4ah tarafmdan koyl illere ter
kedilen Korpona ve Bakabanya koy
lerini htikumete haber vermeksizin 
cebren zapt ve hastlatim tahsil eyle
digi halde, Alman hiiktimeti bu hadi
seyi bile duymarm:;; gibi davranm1~ti. 

Sekdin voyvodas1 Nasuh bey de - s1-
mrdaki dokuz koyiin - imparatorluga 
ait oldugunu bildigi halde bunlan 
kendi ba~ma Tiirkiyeye ilhak ediver
mek te~ebbiisiinde bulwimu~ .. Alman 
imparatom bu hadiseyi bile mtisama
ha ile kar91larm~tl. Balkanlarda git
tikc;e kokle:;;en Ti.irk dostlugunu ihlal 
etmege hig kimse cesaret edemiyordu. 

ikinci Selimin ~ehzadesinin olfunu
nu haber alan devletler (ba~m sag ol
sun!) demek i9in istanbula el~iler 
gondermege ba;;Iam1:;;t1. 

KANiJE SAN~AK BEYiNiN 
HIRVATLARLA (}ARPl~MASI .. 

Gene o gtinlerde Balkanlarda mti
him bir hadise olm~tu. Ka.nije san
cak beyi Ali Firuz bey, sadrazamm 
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Denizi gOrmege gidenler 

},ransada gosterilen kolaybk1ar iizerine Paristen denize dogru seyahat edcnle11 
ait bir ka~ resim 

Her memlekette oldugu gibi Fran- ba~ma, bazis1 bir kac; arkada~ birlikte, 
sada da denizi gorme~ bir c;ok kim- bazis1 da ailece gidiyorlar. Bunlar bir • 
seler vardJ.r. Hele i~~i SlillfI arasmda hafta, on giln Niste kalarak bol bol 
bunlar pek c;oktur. i~~ilerin denizi denizi seyrediyorlar. Baz1lan daha ileri 
gormemelerinin ba¥1ca iki sebebi var- giderek denize de giriyorlar. 
dJ.. Birincisi senenin 365 gtinii cab~- Bir FranSiz gazetesi, bu seyallatlere 
mak mecburiyetinde olmalan ve ~le- aid bazi resimler ne~retmi~tir. Bun-
rinden aynlamamalan, ikincisi seya- lardan bir kagm1 naklediyoruz. Yu-
hatin pahalI olmasI. • kanda sold~ trende ni~anhsmm omu-

Bu sene Fransada kabul edilen ka- zuna ba~m1 dayayarak uyuyan bir 
nun layihas1 mucibince her i?~i sene- gene;, a:;;agida Niste denizi seyreden 
de 15 gun tatil yapacak ve bu mud- bir ~ift, sagda Niste Promenade des 
det zarfmda giindeligini alacakbr. Anglaisde kanapelere oturarak denizi 
Biltiin Miiesseseler yeni layiha ilze- seyredenler ve ayaklanm denize so-
rinc i~~ilere ilti~er hafta izin vcrmege kanlar gorilnuyor. 
ba~l ami!ilarcltr. Bu suret.lc iki mahzur- .... """"'"."'"""'""nu11uu1u•o•nn•••m•1111u11uu••••••1111m11111111n 

dan biri ortadan kalk.m11?t1r. 
Seyahat masrafma gelince Paris -

Akdeniz :;;imendifer lannpanyas1 bu 
masraf1 asgari bir dereceye indirrni~
tir. Paristen Nise kadar uzun bir se
yahat ucreti gidip gelme 175 frank ya
ni bizim pararmzla 14 liradir. Eski
den bu ucret ti.c; misli fazla idi. Niste 
ucuz otel ve pansiyonlar goktur. Bir 
t~~i gilnde 100 - 120 kuru~ vererek ye
mek i~mek te dahil oldugu halde ya
tacak yer buluyor. 

Bi.itiln bunlar i9gi sm1f1 ve orta halli 
k.imseleri denizi gormek ve bir par~a 
hava almak ic;in seyahate sevket1ni~
tir. Paristen trenler dopdolu kalklyor 
ve buraya gene dopdolu doni.iyorlar. 

Seyahate .-;1kanlardan baz1s1 yalmz 

~ok sevdigi ve idaresine c;ok gtivcndi
gi adamlarmdan biri idi. 

Firuz bey, otedenberi TUrklerin 
gozi.i olan Rayik kalesini elde etmege 
karar vermi~ti. Kale Turk s1mrlan 
iizerinde bulunuyordu. Kalenin mu
haf1zi Jorj Tori ~ok c;etin bir adamdJ.. 
Kaleyi uzun zaman Ttirklerin eline 
dti~mek tehlikesinden kurtarnu~t1. 

Firuz tey maiyetindeki hlrvat za
bitlerinden Malkoc;u bu kaleye gon
dermege memur et~ti. Malkoc; ~ok 
dogru ve namuslu bir adamdl .. gtiya 
Tiirklerin yamndan firar etmi~ gibi, 
Firuz beyin karargahmdan aynldl .. 
bir ata binerek Rayik kalesi civarma 
kadar gitti. MaksadJ.mn kaleye s1gm
mak ve muhaf1z Jorje iltica etmek 
oldugunu soyiedi.. 
Malko~un merd bir adam oldugu

nu eskiden tamyan Jorj bu dehaletin 
bir hud'adan ibaret oldugunu dii~u
nememi~ti. Derhal maiyetine yiiz sii
vari alarak. kaleden c;lkh .. dar bir ge
~idde konakhyan Malkoc; ile gori.i~ti. 

Malka<; Tiirklere bir kag saat vakit 
kazandJ.rmak igin Jorjla uydurma bir 
anla~ma miizakeresine giril?mi:;;ti. 

Jorj, Malkoc;un Ti.irklerden ka~arak 
kendisile birle~mek istedigine o ka
dar inanm1~ti ki.. 

- Mi.izakereyi hemen bitirelim. Sen 
Firuz beyin nerelerde ve ne kadar 
kuvveti bulundugunu bilirsin! Bu 

21 Agustos 936 Cuma 
istanbul - 18 Operct parcalan 

(plak), 19 Haberler, 19,15 Muhtclif 
plaklar, 20 Halk musikisi (plnk), 20,30 
Stildyo orkestralan, 21,30 Son haber
ler, saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
nm gazetelcre mahsus havadis servisi 
verileccktir. 

22 Agustos Cumartesi 
18 Dans musikisi (Plak). 19 Habcr

ler, 19,15 Muhtelif plaklar. 19,30 c;o
cuk saati: Hikaycler, 20 <;ocuk musi
kisi (Plak) 20,30 Stiidyo orkestralan. 
21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
n111 gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

kuvvetleri dag1tmak ve bu havalidcki 
koyleri Tiirklerin elinden kurtarmak 
i~in ikimizin birle~mcsi kafidir. 

Demekten kendini alamam1:;;ti. 
Mi.izakere bir hayli ilerlemi~i. 

Ogliye dogru birdenbire Jorjun 
siivarilerinin dort c;evreden Tiirkler 
tarafmdan ~evrildigi goriildti. 

Jorj hAla hud'anm mahiyetini 
anllyamarm~1~ Malk~: 

- Eyvah, Tiirkler kac;bg1rm gabuk 
haber a}dllar .. mahvoldum i~te ~imdi. 

Diyerek sahte teia~larla saga sola 
ka91myordu . 

Jorj kendi kuvvetinin bu dar ge
~idde Tiirkleri onliyebilecegini sam
yordu.. stivarilerine ate~ emri verdi. 

( Arkas1 var) 

[ I ] ikinci Selimin §ehzade Osmandan 
ba~ka alti erkek c;ocugu vard1: Murad, 
Mehmed, Mustafa, Suleyman, Cihnngir 
ve Abdullah. 

Bunlardan ba~ka Gevher, Esma, Fatina 
isminde de iic; k1z1 vard1. Esma sultan, 
babasmm hayahnda sadrazam Sokullu 
Mehmed pa~a ile; Cevher sultan yenic;~ 
ri agas1 Hasan ile ni!lanland1g1 halde bi· 
lahare Piyale pa!la ile, Fatll'}a sultan da 
l>iraderi iic;iincil Murad zamanmda Siya• 
vu, pa§a ile evlenmi§lerdi. 
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KO<;OK ILANL~ 
«Ah,am» rn Pazar, Car1am
ba ve Cuma niishalannda 
fikar. -
l - 1, a.r1yanlar .................... 
LfSE. SON SINlFT A YIM - Eski 

Tiirkceye a~inay1m, gazetelerde, ~ir
ketlerde, ticarethanelerde, miiteahhit 
yanmda i~ anyoruro. lstiyenlerin Ak
oamda S.$. riimuzuna mektupla bildir-
meleri. - 1 

FRANSIZCA VE 1TAL Y ANCA YA 
V AKIF - Gen.; bir bayan iyi bir aile 
nezdinde murebbiyelik anyor. 

~i~Ii Osmanbey Ahmed bey sokak 
lkbal aparttman numara 86, be~inci 
katta H. rumuzuna mektup gonderil
mesi. - 1 

MANfF A TURA VE TUHAFiYE -
Depolarmda sabc1hk veya katiplik ii;in 
i~ anyorum on iki sene ~ab~m1~1m tec
rfi.bem fazlad1r kefil ne suretle olursa 
temin ederim adr€s Sirkecide Kiii;uk 
santral Kayseri otelinde Kazim. - 1 

OKUR, Y AZAR ve Hi<;BiR KiMSE
SIZ - Temiz bir aile nezdinde yemek, 
ev i~leri yapmakla beraber muayene
haneler ve icabinda bir i;ocuga da ba
kabilir bir Turk bayan i~ aramaktad1r. 
Ak~amda (NE) riimuzuna mektupla mii-
racaat. - 2 

ORT A T AHSiLLl BIR GEN<;- Dak
tilografi, fotografi bilir. Ankarapalas 
restoramndan, nakliyati;1hktan bonser
visli, gazetelerde, miiteahhid yanmda, 
§irkeUerde i~ ariyor. Aile nezdinde ser
vis yapar, ta~raya gider. A~amda 
M.F. rumuzuna mektupla muracaat. 

DAKTILO ARANIYOR - Eski tiirk
~eyi okuyup yazan, tecrubeli ve ~ok 
.seri .;:ah§abilecek bir daktilo laz1md..ir. 
Marpui;~ularda Ali Asgar ve Mahtum
la n magazasma miiracaat olunmas1. 
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iS<;l ARANIYOR - Terzihanede 
~ali§mak iizere kadm i§c;i aramyor. Be
yoglu istiklal caddesi 184 No. Ziyabey 
aparbmam 2 nci kat terzi bayan Azi-
zeye miiracaat. - 1 

KADIN SAPKASI - Y apan bir sa
natkar Bayana ihtiyac vard1r. saat 4ten 
alttya kadar Fincanctlar Yusufyan han 
17 No. da Bay Rahmiye miiracaat. -

G0RG0L0, KiMSESiZ GEN<; BA
Y AN ARANIYOR - Bir c;ocuk ile 
bir baym ev i~lerine bakacakhr. Ak
~amda (A. E.) rumuzuna mektupla 
muracaat. - 1 

BAY AN ARANIYOR - Tiirkce, 
Frans1zca, Rumca, Ermenice konu~ur 

bir bayana ihtiyac; va~d1r. Her giin sa
at 3 ten 4 e kadar Pangalb Tan sine· 
masma miiracaat. 

IKt ADET SPOR MORIS OTOMO
BILI - l~Ier bir halde a~k arttlrma ile 
satJhktir. Agustos otuz pazar -giinii on 
birde Kadikoyu Sifada 20 numaraya gel
mesi. - 4 

D1S DOKTORLARINA VE MAKl
NISTLERE AiT SATIUK £.SYA -
Oc koltuk, be~ tur bir turelektrik do
lap ve tra§orler ve sair e~ya sab
hktir. Mod.a caddesi 72 No. di~ tabibi 
Miiftii 7.ade bay Akife, her giin sabahlan 
saat 10 ak§amlan saat 4 den 8 e 
kadar miiracaat. Pazar giinleri sabah-
tan saat 4 de kadar. - 2 

SA TILIK MARANGOZ MAKiNELE
RI - Bir adet planya, bir adet kahp
l1k, iki ljerid makinesi, bir makkap, iki 
lcpsi dcslercsi, bir katarak, iki fmldak, 
iki dekupns aletlerini toptan ve pera
kende istiyenlerin Galatada Kalafatyeri 
caddcsi Dara~ac1 sokak 4 numaraya 
muracaat. - 1 

135 L1RA YA - Az kullamlm1~ i;ok 
giizel bir piyano acele satJhkhr. Miira
caat: Beyo~lu Aynah <;e~me Emin Ca· 
mi sokag1 aparbman Emin Cami 3 nu
marasmda. 

.:.~.<.. 

4 - Klrabk-Satlhk 

1500 LIRA YA SA TJLIK KAG1R 
HANE - 9 od.a 1600 ar~tn bahce Kuz· 
guncukta Boyac1 sokagmda 4 numarah 
ev sablikttr yamnd.aki haneye miiracaat. 
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ACELE SA TILIK EV - Kad1koy ay• 
nali fmn civarmda Muhurdar Fuad bey 
sokaA-mda 9 numarah 8 odab ev ile 
yanmdaki arsa acele sabhkbr. Havaga
z1 ve terkos tesisatJ vard1r. l<;indekilere 
muracaat. - 5 

FEVKALADE NEZARETLl 0<; DOK
KANLI EV - Bo~azicinin Anadolu sa· 
hilinde suyu ve havasile me~hur <;u· 
buk1u iskelesine bir dakika, iki cadde 
iizerinde, ko~e ba~mda her odas1 Ru
meli sabiline nezaretli, elektrik, telefon 
ve suyu bulunan, ici tamamen Avrupa 
lake boyal1, her tiirlii asrt konforu ve 
asri banyosu ve bahi;e geni§li~nde ta• 
racas1 olan iist katta yeni usu! mutfak 
ve alt katta aynca c;ama~nh~ ve al
bnda iic kagir diikkaru bulunan 8000 
Jira k1ymetinde 7 odah ev satlbkhr. 
Diikkanlar ve ev senevi 600 lira getir~ 
mektedir. N1sf1 pe~in, msf1 taksitle 4000 
liraya verilecektir. Pe~in olursa iskonto 
edilir. Galata Ada Han 17 numaraya 
saat 16 - 18 e kadar miiracaat. Telefon: 
43837. -- 3 

CADDEBOSTANlNDA SA TILIK AR
SALAR - Caddebostam p1aj ve gazi
nosu kar~1smda bir ve iki~er doniime 
ayrdmI§ arsalar sahhkbr. Talip olan)ar 
44168 numaraya telefon edebilecekleri 
gibi gazino sahibi bay Akife de milra-
caat edebilirler. - 4 

ACELE SATlLIK EV - LaJelide Sair 
Ha~met sokakmda lstanbulaka ~e~mesi 
yarunda kagir ii~ odah iki senelik sa~
Jam geni~ bah~e i~inde tramvaya iki 
dakika, boJ ziyal1 ve 1250 liraya acele 
satihkbr. l~inde oturan Halideye mii.ra
caat. - 2 

P ANSlYON ARANIYOR - Bir iini
versiteli, bir Frans1z ailesi nezdinde 
pansiyon kalmak istiyor. lsteklilerin Ak
~am gazetesi (I.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 1 

KIRALIK APARTlMAN - Ayaspa~ 
~a, Cami sokaA-1, Park oteli a1bnda 01-
kii. Nezaretli, ku11am§h 4 oda bir sofa, 
kat kaloriferi, s1cak su ve asansor. 
Yalmz 43 lira. TeJ. 20107. - 3 

SA TILIK EV - <;enberlita~ Emin Si
nan mahallesi Cami soket1 No 48 sekiz 
oda ikl oollik Sirkeci Merkez eczanesi
ne miir acaat. - 1 

ACELE SA TILIK EV - Unkapan1 
DeAinnen sokatmda ko§eba§mda 29 
No.h yedi odah, bir salonlu, her katta 
ayakyolu, elektrik, iki kuyu ve her 
katta tulumba t~kilAtI, bah~esi bulunan 
ev sabhkbr. 1.-;cindekilere miiracaat. 
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SA TILIK KELEP1R EV - Kad1kO
yiinde Talimhanede Bayramyeri SOkiitlii 
birinci sokak No. 3 10 oda, rnutfak, 
bah~, elektrik. terkos, havagazz, gar· 
mek i~in cumartesi, sab gunJeri i~inde
kilere pazarhk icin Galata Ada han 17 
numaraya saat 16-18 ze kadur miiracaat. 
Telefon: 43837 - 3 

ACELE SATILIK EV - Kad1kc5ylin
de Cevizlik eski Afitap yeni Gone~ so
katmda ko~e ba~mda No. 3 kAgir 7 
oda, banyo, havagazi, elektrik, terkos, 
gormek ii;in i~indekilere pazarbk i9in 
GaJatada Ada han 17 numaraya saat 
16-18 ze kadar miiracaat. Telefon: 43837 
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UCUZ SA TILIK EV - Koca Muata
fapa§ada Ali Fak1 caddesinde CamJ 
soka~nda 23 numarah birl ii~ bir salon 
digcri be§ oda ve bir salon iki bOiiikUi 
ev sabhkhr. Taliplerin biti~ik eve mii
racaatlan. - 2 

600 LIRA YA KELEP1R ECZANE -
Manisarnn Soma kazasmda bulunan Ali 
Raza eczanesi acele satihkttr. Kazada 
ba§ka eczane olmad1gmdan r;ok i§ yap
maktadu. - 3 

AK $ AM 21 Agustos 1936 

800 L1RA YA KAGtR EV - Beyo~
Junda Y eni~ehirde Eczane kar~1smda 
Vi~ne soka~mda 17 numaral1 kagir 4 
oda ve mii~temilath ev acele satihkbr. 
Senelik kirast 108 lira. Galata Ada han 
17 numaraya saat 16-18 e kadar miira-
caat. Telefon: 43837. - 3 

SA TILlK K0.$K - Kalami~ta bir 
cephesi Bagdat caddesinde 142 numara, 
dikeri Kalam1~ caddesinde 7 numarah 
iii; bui;uk doniim bahce ii;inde her tiirlii 
konforu haiz ve biitiin nakil vas1talan
nm ortasmda 12 odah ko~k sallhknr. 
fcindekilere miiracaat olunmas1. - 5 

SATILIK ARSALAR - De
niz kenan Haydarpa~a Kad1koy arasa 
Mandira sokaA'J ba~1 satiliktir. R. R. 
riimuzi]e ak§ama mektup gonderilmesi. 
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B1R ALMAN MOTEHASSISI - Mey
vah bah~e ve i;iftlik anyor. Ak
~amda Dom riimuzuna mektupla mii
racaat. 

KIRALIK EV ARANIYOR - Sell· 
miye ihsaniye Do~anctlarda denizi iyi 
goren alh odal1 bir evin Sirkecide Mer
kez eczanesine bildirilmesi. 

900 LiRA YA SA TILIK EV - Kadi· 
koy, Y eldegirmeni Tepe sokaA"mda, 
tramvay dura~mdan 80 metre mesafe
de, senede 120 lira kira getiren, iki kat 
iizerine iic; odah, kuyusu kiii;iik bahi;;e· 
si olan kullam§h bir evdir. Gezmek ve 
sahibini gormek icin mahalle beki;;isi 
Sevkiye miiracaat. -

1Y1 MEVKIDE - Gayet i~lek bir ki
raathane sabhkbr ortakda abmr talip 
olanlar Ak~arn gazetesinde AH 2 riimu
ziina mektupla muracaat etsin. 

K1RALIK Y ALI - Bebekte Sathk 
aparbmam 4 oda, kalorifer, elektrik, 
havagazi, s1cak su, danyo, kay1khane. 
Tel. 20107 - 2 

PANSiYON, TALEBE YURDU -
Ve mektep oJarak kullanmaA"a gayet 
elveri~li Beyaz1d meydamna nazir ve 
Oniversiteye cok yakm bir mevkide 
bah~eli, biiyuk ve kiiciik (18) odayi 
havi bir konak kiral1kbr. Elektrik, 
terkos ve havagaz1 tesisah vard1r. Ga
latada Omerabit hanmda birinci katta 
6 ve 7 numarah yazihaneye miiracaat. 
Telefon 41741 - 1 

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

SA TILIK EV - Be§iktallda Seren
cebey yokUJSunda havas1 ve nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kullamlabilir, 
cok esasb ve saglarn 25 No. ev sab
bkbr. OkJeden sonralan gezilebilir. -4 

MODA CADDESlNDE SATILIK 
HANE VE IKI DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamameo 
klgir dort yiiz metre ar.u iizerine 
hane ve bah~esi vard1r. Mahallin ~erefi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiatl 8000 
liraya sattliktir. Her gun o~leden son
ra hanedekiler gezdirir ve komqabilir. 

- 2 

KIRALIK MAGAZA - Ardiyeye cok 
elveri~li ii-; goz makaza kirahktir. Pan
galb sinemasma miiracaat. 

KADIKOYONDE SATILIK HANELER
Hava, nezaret ve temizligile maruf bir 
mahaldedir. 1- 276 metre arsa iizerine 
maa bahi;e dokuz oda, mii§temilat, elek
trik, su, hava gazi, kagir bane 3500 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bah~e ild 
kat sekiz oda maa mii~temilat elektrik, 
su, hava gazi, kagir bina 3500 lira 
Arzu edenler $ifada 20 numaraya mii· 
racaat buyursun. - 2 

KIRALIK - Beyotlu lstikl4l cadde
sinde fevkal!de liiks bir aparbman asan· 
sor kalorifer telefon aynca mefru§ mii. 
kemmel salon icinde bu1unan bir dio 
tabibi tarafmdan iki doktora ikioer oda 
olarak pek ucuz kirahyacakbr, salondan
da istifade edebilirler. 

Adres : Beyoklu fstikl~ caddesi Yil
d.az sinemas1 kar§tsmda 22 numaral.t 
tiitiincii diikkanmdan sorulacak. 

ACELE SATILIK K0$K ARAZlSI -
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobuse u~ dakika mesafede, 
kuyusu, terkosu, el~ktri~i bulunan ko~k 
yap1lma~a miisait miinbit yirmi be~ do
num arazi sahibinin hareketi dolayisiie 
satihkhr. Kayt~dakl ~e~mesi suasmda 
kahveci muttalibe miiracaat. -- 5 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 l!jletme 
Umum ldaresi llanlar1 

Y enidogan ve Esenkent istasyon 
binalar1 in~aat1n1n eksiltmesi 

Haydarpaf& - Ankara hattmm 504+490 ve 535+922 kilometrele
rindeki Y enidogan ve Esenk-ent iataayon binalaramn intas1 kapala zarf 
usulile yeniden eksiltmeye konmuftur . 

1 - Bu iki bina insaatmm kesif bedeli 24372.68 liradar. . . 
2 - lstekliler bu i9e aid 1artname, proje vesair evrakt D. D. Yollari· 

nin Ankara ve Haydarpa9a veznelerinden 122 kurut mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 3/Eyliil/936 tarihinde pertembe giinii saat 15 de An
karada D. D. Y ollar1 ltletme Umum Miidiirlugu Yol daireai binas1nda 
toplanacak Merkez hirinci komisyonunca yap1lacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin &fai1da yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni giin saat 14 de kadar komisyon reisliiine tealim ebnit 
olmalar1 li.z1md1r. 

A - 2490 aay1h kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 li
rahk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ma• 

ni bulunmad1g1na dair imzalar1 tahhnda bir mektup, 
D - Baymdirhk bakanhgmdan musaddak ehliyet veaiku1, 
5 -Teklif mektublan ihale giinii saat 14 de kadar makbuz mukabi· 

linde komisyon reisligine posta ile verilecektir. Posta ile gonderilecek 
teklif mektuplari iadeli taahhiitlii olmas1 ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmit bulunmas1 laz1md1r. 

Bu it hakkmda: f azla izahat almak isteyenlerin D. D. Y ollar1 Yol dal
l"esine miiracaat etmeleri. ( 484) ( 471) 

Ankara Valiliginden: 
Ankara stadyom ve yartf alanin"da yap1lacak bah~e yollarile mey• 

danlarm tesviye ve tanzimine aid itler 27 / Agustos/936 pertembe gil· 
nii aaat 16,5 on alti bu~ukta vilayet hinasmda loplanan Daiini encil· 
mende ihalesi yapdmak uzere kapah zarf usulile ekailtmeye konulmut
tur. 

Ket if bedeli 25873 lira 80 kurut tur. 
Muvakkat teminat 1940 lira 54 kuruttur. 
lsteklilerin teklif mektublarmi, ticaret odast vesikasi, Naf 1a bakanlt

imdan 1936 seneai i~in ald1klar1 miiteahhitlik ehliyet vesikas1 ve mu
vakkat teminat mektubu veya makbuzlarile birlikte ihale giinii saat 15,S 
on bet Lu~uga kadar daimi enciimen reisligine tevdi etmeleri. 

Bu ite aid ketif evrak1 Vilayet Naf1a miidiirliigunde goriilebilir. 4511 

Deniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan 
, ,Tahmin edilen bedeli «19250» Jira olan «25000» ~ilo sadeyait 
7 /Eyliil/936 tarihine rasthyan Pazartesi giinii 11aat 14 de kapah zuf 
:usulile abnacakbr. 

Muvakkat teminab «1443» lira «75» kurut olup 1artnamesi komis
yondan her gun para.nz verilir. 

lsteklilerin, 2490 say1b kanunda yaz1h ves&alairla teklifi muhtevi · 
mazruflar1 belli giin ve .saatten bir ~aat evveline kadar Kas1mpa11ada 
hulunan komisyon ba~kanhgma vermeleri. «468» 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
Bas1mevinde keffi mucibince yapbralacak otomatik yang1n ihbar teri

aab a~ik eksiltmege konulmuftur. 
ihale 1/9/1936 sah giinii aaat on hette Bas1mevinde yap1lacakttr. 

1atddilerin eksiltme ~agtndan once % 7,5 ilk pey a~esi olan 266,5 
liray1 Bu1mevi veznesine yatirmalar1 gerektir. ~artname DirektOr-
liikten istenehilir. (387) 
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ACELE SATJLIK APARTIMAN -
LAlelide tramvay caddesile Aksaray 
caddesinin telaki mahaUinde, ko§e ba
~mda, Marmaraya nezarc>:ti olan ii~ da
ireli, iizerine iki kat in~aya miiteham• 
mil aparbman acele satibkhr. Taliplerin 
icindeki sahiplerine miiracaatlari. -1 

5 - 1¥1'1.teferrik ................... 
ALMANCA, FRANSIZCA, T!CARET 

USULLERl - Ve di~er dersler hazarlar 
ve yeti§tirir. Avusturya Sankt Georg-a 
lisesininin otretmeni en ucuz ~artla Al
man mekteplerine devam edenlere her 
smlf ii;in Frans1zca, AJmanca butiin bil
gi derslerini en kisa zam.anda hazular 
ve oA-retir. lsteklilerin Karl Weiner: Bc
yotlu Tiinel Oti;u sokak 5 sayida Kos
ti Papayani aparbman 1 say1. Fazla taf· 
silat i~in Beyoglunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 11 

HUSUST RIYAZIYE DERS
LERI - Yiiksek tahsilli bir gen~ 
lise ve ortamektep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
lara hazirlamaktadrr. Riyaziyesi zaif 
oJanlarm yeni .sene derslerini kolayhk]a 
takip edebilmeleri icin husust dersler 
verir ve aynca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak~amda N. T. 1 iimuzuna mek
tupla miiracaet. -- 7 

ALMANCA, ING1UZ<;E VE FRAN. 
SJZCA - ( Bahusus ticaret ~ubelerf 
i~in) Diplomab Alman otretmeni tara· 
fmdan i'ayet seri ve hakikt metodlarla 
verilmcktedir. Serait rekabet kabul et· 
miyecek derecede musaittir. (Ak11amda) 
« T erakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 13 

DANS DERSLERI - Husust 
ve munferiden (asri dans dersleri) 
Beyotlu, Karlman kar~1smda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 17 - 20.ProfesOr 
Panosyan. - 4 

ALMANCA DERSLERI - Berlin 
universitesind.en edebiyat ve felsefe ag .. 
rejesine malik, - lstanbu1 universitesJ 
Jectorlerinden - Frans1zca ve lngiiizceye 
vak1f gen~ Alman profesorii hususl 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret §Ubeleri ve bakalorya 
i<;in katt ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatiar mutedildir. «Prof. M. M. riimu
zile (Ak§am)a mektupla mliracaat. - 1 

Mekl\lplannua aldmniz 

Guetemiz idarehaneain.I adr89 
olalllllk goaterilmit olan k.ariler.imizclen 

SBA .. SE - AB - Dom 
NT - RR 

nunlanna gelen melttuplan idare• 
hanemizden 11.ldum&lan mercudur. 
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l!•JlUA:'."llYA SEYRiSEFAiN iDARESi 
llareket edecek vapurlar: ,.. '~--------------------·------111111--------------------~1 

Pern;ipeza Maria vapuru 24 agustos 
pazartesi saat I 3 de (Kostence) ye 
Suceava vapuru 2 5 e.gustos salt saat 11 
de (Izmir, Malta, Me.rsilye ve Barselone) 
ye 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Bruk.el, Labiy.e. Lwaw ve Wa.raza
-· i~n tenzilltb fiatlarla mU.ttehit 
biletler verilir. Biiti.in Romanya, Polonya 
~e Tuna limanlar Ji~n ve Tiirlciye • Ro· 
atanya hUkQmetleri araaindald itil&f mu
dbince merkezl Te p.rld Avrupa f~n 
~enlil&th fiyatlarla C!l(O"llyt ticariye ank 
,-e nakledilir. Fazla tafeil&t i~in Galata 
l'lht1minda Merkez Rihttm haninda Um 
l.tanbul umumt acentahi1na miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

DABKOVIC VE ~·· vapur acentuil 
~ SCHULDT OR1ENT lJNE 
j f\.Tl'Upa ilo ~ark ljmanlan arumu 
J numtazam poata 

ROTTERDAM. HAMBURG Te 
~ i~n ya)unda. latanbul vo lz. 
lh.ir' den hareket edecek vapur: 

16 - 18 Agustosa dogru limannruza 
bluvasalah beklen.ilen 

TROYBURG vapuru 25-27 agustosa 
CJogru Kuadenizden avdetle Avropa li· 
manlan i~in e~a tahmil edecektir. 

1Tafailit i~n Galatada Frenkyan ha
lltnda 3 ncii katta Dabkovitcb ve 
$iirekA11 vapur acentahgma miiracaat. 
:Tel. 44708/7. 41200. 40604 

A~ karnma bir kahve ka~1ii almdikta 

KABIZLICI DEFEDER 

Yemeklerden hirer saat sonra al1mr-
\la HAZIMSIZLICI, mide ek§ilik ve 
)'anmalanm giderir. Ag1zdaki tats1zhk 
\re kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambo.lajma dikkat. Deposu: Mazon ve 
Botton ecza deposu, Yeni Postahane 
arkas1 A§ir Ef. Sok. No. 4 7. 

JUVANTIN KANZUK 
SAQ BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak aabit 

ve tabii renk verir. T er vie y1kan• I 
makla <;1kmaz. Y egane zarars1z ve 
taomm1~ s1hhi sai; boyas1d1r. 
1NG1LlZ KANZUK ECZANESl 

Beyoglu - lstanbul 
.................................. 1 ... 

DOZELTME: 
Istanbul Ziraat 

Bankas1ndan: 
19/8/936 tarihli Cumhuriyet ve 

A.kpm gazetelerinde intifnr eden 
Safra kooperatifine aid ilandaki 
hatlang1~ tarihi 15/8/936 olacak 
iten seliven 16/8/936 olairak goste-
1ihnittir. Diizeltilir. (540) 

Sagir Dilsiz ve Korleri 
koruma Kurumu Ba~-

16 Agustos 1936 tarihinde 
Balata 

~ocuk Esirgeme Kurumunun 

Taksim Bah~esi 
Operet lasmmda tertip ettigi 

Sonnet OiigiinO 
• 

ve MOsamere 
muhalefeti hava dolay1sile 

2r· Agustos Cumartesi 
ak~amma talik edilmi~tir. 

<;ocuklanm siinnet ettirmek iste
yenlerin bah~edeki memura miira
caat etmeleri. 

Programdan bir par~ : 

Bando muzika, Sihirli Kukla, 
Operet, Hokkabaz. 

BAYAN SAFIYE 
24,15 te saz heyetile 
birlikte musameremizi 

~eref lendirecektir. 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaah llanlan 

Beher metresine bi~ilen ederi 
250 kuru9 olan altm1~ bin metre 
Ia,hk elbiselik kuma' kapah zarf · 
la eksiltmeye konulmu~tur. lhale
si 1/Eyliil/936 sah giinii saat 11 
de yap1lacakbr. ~artnamesi 750 ku· 
ruta M. M. Vekaletin Satmtlma 
komisyonundan ahmr. ilk teminat 
8750 lirad1r. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
yaz1h belgelerle birlikte teklif mek· 
tublarm1 ihale saatinden en az hir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekale
ti aabnalma komisyonuna vermele-

' ri. (184) (4534) 

* 100 ton ag1r benzin satin alm-
mak iizere kapah zarfla eksiltme
ye konulmuttur. Hepsinin tahmin 
edilen bedeli 32500 lirad1r. ~artna
mesi 165 kurut kartdigmda M. M. 
Veki.leti satmalma komisyonundan 
almacaktir. lhalesi 27 /8/936 per
tembe giinii saat 15 dedir. Uk te
minat 2437 lira 50 kuruttur. Eksilt
meye gireceklerin 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde 
istenen helgelerle teminat ve teklif 
mektuhlar1m ihale saatinden hir sa
at evvel Ankarada M. M. vekaleti 
satmalma komisyonuna vermeleri. 
(185) ( 4535) 

Selanik Bankasi 
Teals tarihi: 1888 

._,. -
/dare merkezi : 

iSTANBUL ( 6alata) 
Tiirkiye §Ubeleri: 

ISTANBUL, (GaJata, Yenicami) 

1ZM1R, MERS1N 
ADANA Bilrosu 

Yunanistan ~ubeleri: 

SELA.NIK, A TINA, PIRE 

Her tOrlU Banka muamelAll 
Kirahk kasalar 

DOYc;E ORIENTBANK 
Dresdner Ban~ lubesi -Merkezi= Berlin -

Kurumumuz menfaatine 22 agustosda 

Tilrkiyede ~iibeleri: 

istanbul (6alata va Istanbul) 
Depoe TUtUn Giimrlik 

izmir 
Her tiirlU banka muameJab 

kanhgindan : I 
Suadiye plaj gazinosunda tertib edilen ••••••••••-•••11 
IDiisamere 12 eyli..il cumartesi ak§amma 
1:ehir edilmi~ oldugundan (bilet ve dave
tiye alan) zevatm aynt biletle 12 eyli.ilde 

J__ le§riflcri rica olunur. 

Zayi - 2996 sicil numarah arabac1 
ehliyetimi zayi ettim. yenisini alacaiiim
dan hiikmi.i yoktur. 

HAYRl 

Istanbul Gayrimiibadiller komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahalle•i ( Sokag1 Emlak No. Gnsi ve hisaesi Hsseyie gore 

muhamrnen K. 
T.L. 

612 Boyacikoy Bag1ar mevkii Maslak caddea E. 4 6430 metre tarlamn 1/ 4 170 T. L 
bissesi. 

1327 Sanyer Yeni mahalle 2 Ah§ap hanenin 3,5 / 28 140 • 
bissesi. 

1 711 Y enikoy Giizelce Alipa::ia 
1 64 7 / I Bi.iyiikada Y ah 

Bag)ar mevkii E. 104 2756 metre bag mahalli 150 > 
Tiirkoglu ve Mehmetcill 9-19 39 metre arsamn 589121 / 96 > 

1 799 Aksaray Langa Katip Kas1m E. Langa bostam .,. 
Y. Katip Kas1m bostaai 

2468 Edirnekap1 Kariyei Atik Alipa1a Bahc;1van oglu 
2469 > > > > > 

3564/ I Kad1koy Osmanaga E. Y ogurthane 
Y. Miihiirdar Fuat 

E. 29-31 
Y. 39 

E. ve Y. t 1 
E. 3 

61 
harita: 20 

663552 hissesi. 

139 metre arsanm 
hissesi. 
64,50 }Tletre arsa 
168 metre arsa 

118,5 metre arsan1n 
hissesi. 

3/ 10 417 

200 
500 

4 / 6 320 

> 
> 

> 

3564/ 11 > E. Hr is to Y. Salk1m 62 harita: 9 118 metre araanm 4/ 6 320 > 
hissesi. 

3939 Bostanc1 <;atalc;e~m6 <;atal~e;ime Alipa§a tariki E. 1 1-1 5 1 6 l metre arsa 
barita 67 

200 > 

8198 Koca Mustafapa"a A~ll Mermer 
Seyit Omer 

4288 Beyoglu Kamerbatun 

E. Kii<;iik hamam 
Y. Emrullah efendi 

~ebek 

48 

E. 4 Mii. 

1 3 3 metre arsa 135 > 

244,50 metre arsa 1467 > 

5501 Galata Kemanket Yuksek Kaldmm caddesi £. 122-124 Ostiinde odalan olan ka- 2840 
Y. 112-1 14 gir diikkamn eski 122 yeni 

112 No. lu mahallin 3/ 120 
ve eski I 24 yeni 114 No. lu 
mahallin 1 3 / l 2 0 hissesi. 

6179 Haskoy Kiremih;i Ahmed c;elcbi Kiremitc;i ve I Iaskoy caddesi E. 35 
Y. 29-29/1 

Osti.indc odas1 olan kagir 400 
diikkan 

> 

6628 Kad1koy Osmanaga * Yaghkc;1 E. 12-14- 16 Y. 1-1 / I Kagir fmn ve iistiinde oda- 300 > 
Jann 2/96 hissesi. 

7518 Samatya Seyit Omer E. Seyit Omer 
Y. Alh Mermcr 
Maslak Baglar 

E. f 6 ada 260 75 metre arsa 
Parsel 6 I 14 

100 

7803 
8082 

Boyac1koy 
Arnavutkoy 

E. 9 · 1840 metre arsa 190 
his. 1205 E. Biiyiik Aayazma 

Y. Beyazgiil 
£. 129-1 31 Ah~ap hanenin 1 /2 
Y. 135-137 

81 09 Kurtulu~ 
8122 Arnavutk07 

Fmn 
Bi.iyiik ayazma 

8 I 50 Unkapam Harac;c;1 Kara Mehmed Fener caddesi 

8213 • Kad1koy Caferaga 
8243 Koca Mustafapa::ia Alh ~lermer 

Seyit Omer 

8 3 t3 F erikoy 

Miihi.irdar cadd.tsi 
E. Mecidiye karakolhanesi 

Y. Hiiseyin Kazim 
E. Marya Y. Adsiz nefer 

E. ve Y. 4 
E. ve Y. 15 

E. 19 Y. 31 

E. 87 Y. 114 
E. 2 Mii. 
Ada 260 

harita 6 l 27 
E. 5 Mii. 

64,50 metre arsa 150 
8265 metre bag yeri ve ku- 450 
lube ile tarlamn 1/ 4 hissesi. 

Kagir diikkanm 1 /2 hisse- 15 0 
sini 36,5 / 64 hissesinin 2/7 
hi.Mesi. 

57,50 metre arsa 200 
125 metre arsa 1 30 

500,50 metre arsa 310 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

Yukanda evsan yazih gayri menkuller 31 / 8/ 936 tarihine tesadiif eden pazartesi giiniinden itibaren on giin miiddctle sa
ti;ia c;1kanlm1§ttr. Pazarhk ic;in ta)ip olanlann ihaleleri sah ve per~embe giinleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den I 7 ye kadardir 
Bu iki giinden maada her gi.in sabahlan saat 1 0 dan I 2 ye kadardu. 

Naf1a Fen Mektebi Mezunlar1 
Birliginden: 

' t - BETONARME kitabmm tenzilath sab,1 ve abone kayd mild· 
deti Eyliil 936 sonunda bitecektir. 1 Te~rinievvelden itibaren kitabm 
birinci cildi be~ liraya satilacakbr. 

2 - Eyliil 936 sonuna kadar alb lira gonderenler her iki cilde bir
den ahone yaz1lacaklar, kendilerine birinci cilt derhal, ikinci cilt ise 
tab'1 ikmal edilince gonderilecektir .. 

3 - Bu ilamn ne~rinden sonra para gondereceklerin bir kitap i~in 
ilaveten 30 kuru?luk posta iicreti de gondermesi laz1mdir. 

4 - ~imdiye kadar ahone yap1hpta alb liradan az para gonderenler 
Eyliil 936 sonuna kadar taahhiitledni alb liraya ihlag etmedikleri tak
dirde ikinci madde hii:kmiinden istifade edemiyeceklerdir. 

5 - Para ve muhaherat fU adrese gonderilecektir. (548) 
Nafia Fen Mektehi Mezunlan Birligi. ANKARA 

Istanbul Sanayi Miifetti§liginden: 
. .. Muamele ve istihlak vergisi haklanda goriifiilmek uzere 24 Agustos 
pazartesi giinii tam saat 15 de T efviki Sanayi kanunu muafiyetinden is
tifade eylemekde hulunan miiesseselerin hirer aali.hiyettar murahhasm 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odasmin salonundaki i~timam1za gonde
rilmesi. (667) 

Tiirkiye Ciimhuriyet 
Bankasi istanbul 

Merkez 
Subesinden: 

Galatada Voyvoda caddesinde Beinkam1z binas101n ~at~tnda yapbn· 
lacak tamirat ile imal ettirilecek 13 adet demir ar~iv dolab1 kapah zarf 
usulii ile miinakasaya konulmuf.lur. 

I • 

1Bu husustaki teklif mektuplan 5 Eyliil 1936 saat 10 a kadar tube 
miidiirliigiine verilmi~ bulunmahdii-. 

~eraiti ogrenmek isteyenlerin Barllcaya miiracaatla ihzar olunan tart
nameleri almalan. ( 554) 

Dr. HAZIM PEKiN -
Deri, sai;:, belso~uklu~, frengi 

miitehass1s1. Galatasarayla ing-iliz 
sefareti arasmda No. 26 

Dr. A. KA TiEL 
(A. K U T I E L) 

Karako , To ular caddesi No. 33 

CILDINIZI 
T eh liked en koruyunuz 

Herhangi bir kremin ona 

liizumu olan g1day1 verece· 
gini zannediyorsamz bu tec
riibe size pek pahahya mal 

olabilecegini derhattr edi

niz. Hie; bir krem size Krem 

Pertev kadar sad1k kalamaz. 

Dr. FETH i 
LABORATUV ARI 
CERRAHPA$A HAST ANESt 

BAKTER1YOLOGU 
Kan, idrar, balgam, cerahat, rne. 

vadt gaita gibi tibbi tahliller ve biitiin 
biyolojik teamiiller gayet dikkatle 

yapd1r. 
Beyoglu : Taksime giderlc.en Me~e)jk 
aokag1 Ferah llparllmant Tel. 405 34 

Or. AHMED ASIM ONUR 

OrtakOy 
$ifa Yurdu 

Yatak iicretleri 2 liradan itiba-
ren.. 

3 iincii •m1fda ameliyat iicreti 
ahnmaz. 

Dogmn ve kadm ameliyatlarile 
hbk, apandisit, basur ve diier 
ameliyeler i~in ~ok ebven bususi 
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Mu· 
allim Naci cad. l 11 - l 15 

Telefon • 42221 



Sahif e 1Z _ d Agustos 1936 

PASLANMAZ YENi · ----

G 
Dilnyada mevcud biitiin brat b1~aklarmm mutlak en miikemmelidir. 

100 defa fJra~ eder Hasan tirat makinesile birlikte 

Hasan hrt.t b1~ag1 senelerce su i~inde kalsa kati'yyen paslanmaz. 

lfirat olunduktan sonra temizlemege hi~ H!zum yoktur, 

Aksini icpat edene: 

lira verilir. 
lhtar: Yumu,ak sakah olanlar paslanmaz Hasan bra, b1~g1m bir 

ka~ dakika kaynar au i~inde b1raktiktan sonra brat olmahd1r. c;ok 

Jceskin, ~ok hassas olup bir dakikada huzur ve rahatla insam hrafl e

der ve perdah olmaiia bacet b1rakmaz. Adedi 6, on adedi 50 kuruta. 

Hasan deposu: istanbul, 
Ankara, Beyoglu 

Paslanmaz 

HASAN 

TIRA~ MAKINASI 
Adedi 100 kuru~ 

HASAN 
TIRA~ FIR~ASI 

HASAN 

TIRA$ PUDRASI 
20 • 30 - 40 kuru~ 

HASAN 
Tira~ sabunu ve kremi 

HASAN 
TIRA~ KOLONY ASI 

•, 

KUPONLU · VAD~Li · MEVDUAT ef ayr·ye en: 

H~R:7AYI~· 8iRiND~·PARANI~ • 1=9AiZi:VERjt:iR 

ADAPAZARI 

TURK Ti CARET BANKASI 

KANSER BULA$1R Ml? 
OperatOr Cemil (pa~) Topuzlunun bu miihim escri ~1kb. 

Herkes okumahd1r. 30 kuru~tur. 

GULTEKiN 
Abdullah Ziyanm yazd1g1 bu kahramanhk romanr ~1kb. Bol 

resimli ve tamamen millidir. 50 kuru~, """' 

KOPRU AL Tl CQCUKLARI 
Bu kitap yedi ya~mdan yetmi~ ya~ma kadar herkesi alakadar eden . 

i~timai bir romand1r. 50 kuru~. 

Posta paras1 almmaz. Ahmed Halit Kitabevi 
-•1111111111111n11uu1111111111tn1111111u1111u1111nt1HlllllluttlUUUUIUlllHIUUUlllUIUHIUUIUUUUtUIUlllllllUllllllllllllHlltltflffhlt1UlllHllUIUD1• 

Sahibi Nccmeddin Sadak 

Acele Sat1l1k 
Bokazicinde, Kanhcada. iskeleye bir 
dakika mesafede, kuyusu, havuzu 
bol yemi~ akaclan ve iki biiyiik 
ta~ binas1 ile etraf1 muntazam du
varla muhat 3000 ar~mhk bir arsa 
cok ucuza sabhkbr. Taliplerin iske
le ba~mda Kahveci Bay lsmail'e 

miiracaatlan. 

ucuz---
Kiral1k apart1man 
Kurtulu~ tramvay caddesinde 217 N. 
«Belvii» apartnnanmda 5, 6 odah 
gayct ferah, havadar, geni~ man

zarah, bol giine~Ii daircler. 
17 liradan 27 ye kadar. Kap1c1ya 

Sabah ilk postalarim1zda Altmkum, SOtlOce, Rumell 
Kavag1, Anadolu Kavag1, Sar1yer ve Beykoz . ile diger 
bilumum iskelelerimiz iyin gidip gelme fevkalade yOzde 
elli tenzilath seferlerimizin kopruden hareket saatleri. 
Pazar gunleri : Anadolu cihetine saat 6, 10 

Rumeli cihetine ,, 7 
Oiger gCmlerde: Anadolu cihetine ., 6,20 

Rumeli cihetine ,, 6,20 ve 7,10 dad1r. 

Saata cok ehemmiyet veren REVUE saati ahr. 

Bir R Ev u E~ 
saat1 alan no ald1gin1 billr, 

~unki eo·senellk tecrube gibl bll" 
garant:iye jnaliktir: 

Modeller ., en · son ve zarif ~eklldedlr. 

REVUE saatlari tan1nm1$ saat911arda 
sat1lmaktad1r. 

Umuml deposu 1 ietanbul Bahcekap1, Ta' Han, Blrlncl kat 19, . Telefon 21364 

K1z ve 
erkek 

Beyoglu - TOnelba~1 - Veniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi • Almanca o~rer.mek i~in ihzan smd. 

Derslere 9 Eylul Car~amba bailanacakt1r. 
Kay1d muamelesi 1 Eyliilden itibaren hergiin saat 8 tlen 12 ye kadar 

niifus tezkercsi, a~1 ka~1d1, s1hhat raporu, 4 foto~raf ve mektep tasdik
name veya diplomas1 ile y~p1hr. Fazla tafsilal i~in mektebe miiracaat veya 

44941 - 44942 ye te!cfon edilmesi. 

""•-TARSUS AMERICAN COLLEGE 

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

Tam devreli Lise oldugu Kiiltiir Bakanlrgmca tasdik edilmi~tir. 
Tiirk~e, lngilizce, F rans1zca okunur. Ticaret dersleri vard1r. 

Leyli iicret 220 Jira, Nehari iicret 40 liradir. Fazla maliimat icin 
Direktorlii~e miiracaat 

I inhisarlar U. Mi1Ji1rllJllJntl•nz I 
1 - ~a.rtname ve ke~ifnamesi mucibince 6259 lira muhammen bedel

li tu te:::isatma ait boru ve civada k~pnh zarf usuliyle eksiltmeye konul
mustur. 
i- Eksiltme, 7 /IX/936 tarihine tastlayan pazartesi giinii •aat 15 

de Kabatasta Levaz1m ve Miibayaat ahm ve tabm komisronunda f&• , 
p1focakbr. 

3 - ~artnamler paTaSIZ SOZU ge~e11 fUbeden ahnabilir. 
· 4 - Muvakkat gilvenme parast 470 liiad1r. 

S - lsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri i~in kanl!ncn kendilerinden 
aranmast iktiza eden v~ikalariyl~ birlikte kapah zarflarm1 eksiltme 
giinil saat 14 e kadar sozil ge~en komi....yon reisine makbuz muk~bilin· 
de gormeleri laz1md1r. (547) 

Dr. lhsan Sami lyi ~ehadetnameleri bulunan tecrii· 

Oksuru .. k c.urUbU beli bir isvicreli rrans1z Bayani, kl· 
Y bar aHclcr nezdinde ~ocuklara 

Oksnrnk ve nefrs darh~1 bogmaca M O R E B B I y E L I K 
ve k1?.am1k (>ksllrllklcri i~in pek te· anyor. ( 1250) numara ile Istanbul Umwni n~rlyat miidiirii: Enis TU 

Akpm matbaaa .. ____ muracaat. ----• •-• 
sirli i1A~L1r. Her ccza.nede ve ecza 176 numarah posta kutusu adrcsine 

depolarmda .bulunur. -- ----• yaztlmas1 -----


