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Atatiirk davetlileri kabul 
ederek dediler ki : 

"Dunya dil alimlerinin Turk alimlerile beraber 
~ah~malara dil ilminin ~imdiye kadar hallede
medigi bir cok gucluklerin hallini kolayla~t1-

racakt1r. Bundan buyuk hakikatler de 
meydana c1kacakt1r., 

PAZAR - 23 AGUSTOS 1936 

I 
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italya Trablus ve Ege 
denizindeki kuvvetle
rinden bir k1sm1n1 ge
r i c;ekti 

Telefon: 24240 (ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) • 20113 ( Kl~e) 

Mevl!nekapt tulumbacllan yaldm.m g'ibJ giderlerken, askerl ltfaiye elde lbrlk yangma gidiyor, ortada m~ur 
ii~lii Lfttfl r eis, yen! itfaJye ild kath binayi s0ndiiriiyor, saka!Bn oniinde SU kavgasi.. 

Atat iirk davetlilerle dll bilgilerl iizerinde gorfu1tiyorlar 

U~iincu dil kurultayma; i~ak et
lnek iizere memleketimize gelen ec
neb1 alimler ~erefine Tiirk tarih ku
rwnu namma kurum asba~karu ba
yan Afet diln Dolmabah~ sarayin
da bir gay ziyaf eti vermi~tir. Ziyafet
te ecnebt t\llmler tarih ve dl1 kuru
mu ilyeiert hazir bulunm~Iardlr. 

Ziyafeti biiyiik ~ef Atattirk ~eref-

lendlnni~ler ve filimlere ayn ayn lltl
fatta bulunmu~la.rdlr. 

Ziyafetten sonra sarayin balkonun
da Ataturk davetlileri huzurlanna 
kabul ederek dil bilgilerl iizerinde 
kedileri ile i1d saatten fazla gor~
m~lerdlr. 

Atatilrk, bu gor~melerin sonunda: 
(Devam1 4 iincii 1abifede). 

lspanyada dahili harb 

lki taraf d~ muvaff ak1yet 
haberleri veriyor 

Birle1tikleri bir nokta vard1r: Ihtilal 
~abuk bitmiyecek, uzun siirecek 

.J>aris 22 (Ak~am) - ispanyada 
kanh muharebeler devam ediyor. ikl 
taraf ta tebliglerinde muvaffalti.yet
ten bahsediyor. 

HiikUmet tebliginde Kordunun alm• 
d1g1m Oviedada ~ilerin vaziyeti c;ok 
mil~kiil oldugunu Majork adasmda 
PalmaOaki asilcrin teslim olduklarim, 
kagan ihtilalcilerin bir dagda muha
sara altma almd1klanm bildirmekte
clir. Htikumet on bei;; yirm.i giine ka
dar miihim muvaffaloyetler elde 
edilecegi kanaatindedir. Maamafili 
ba~vekil ihtilalin kolayca bitmiyece
Cini, gete harbinin uzun surecegini 
bildiriyor. 

Buna mukabil ihtilalciler de bir 
~k noktalarda hlikumet kuvvetlerine 
kar~1 muvaf faklyet elde ettiklerinden 
bahsediyorlar. General Mola on be~ 
Yirmi gilne kadar mtihim neticeler el
de edilecegini, ezciimle Madrid.in dti-

. A~'~ 
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Barselonda millslere silab dafltilmas1 ~ecegini soylemektedir. ihtilalciler 
de bununla her i~in bitmiyecegini, ag1r zayiat verntl~lerdir. 
dahili harbin uzun stirecegini soylil- Diger taraftan, general Gueipo ~~ 
Yorlar. Liano, Seville radyosu ile nC¥ettlg1 

BugUn iki tarafm da kabul ettik- bir haberde Asilerin, Aragon cephe-
leri bir ~ey varsa da o da dahili har· sinde bir Katalan kolunu maglt1p et-
bin kolay kolay bitmiyecegidir. tiklerini, 23 kamyon, 7 top ve bir mit-

iKi TARAFIN TEBLtGLERi ralyoz, silah ve cephane igtinam ey-
1\Iadrid 22 {A.A.) _ Havas ajansi lediklerini bildirmi~lerdir. 

Limon buhranz 
bitigor 

Italya ile ticaret ve klering 
anla§mas1n1n uzahlmas1 

iyi tesir yaph 

italya ile ticart milnasebetl~rimizin in
kltaa ugramamasrm temin etmek i.lze
re eski 4 nisan tarihli ticaret ve klering 
anlasmalanmn 20 temmuzdan itibaren 
il~ ay milddetle uzatlldlgi ve buna dair 
notalann imzalandlgi diin telgrafla 
alakall dairelere bildir~tir. 

Bu tebligat, piyasada ~ok iyi tesir 
yapm~, hububat mahsullerimizin fi
atleri yilkselmege, buna mukabil li
mon fiatleri dil~mege b~lanu~tzr. Yeni 
anl~malar tasdik igin vekiller heyeti
ne verilmi~tir. Yanna; kadar tasdik 
edilerek meriyete girmesi ternin edlle
cegi umuluyor. 

Anl~marun tatbikine b~larunca 
gtimrftk ambarlanndaki limonlan pi
yasaya g1karmak ii;in alakah tacirler 
diin t~ebbilslere gi~~lerdir. Birka~ 
giine kadar limon buhranmm zail ola· 
cag1 anla~11Iyor. ' 

Anl~aya gore, italyaya takas yo
llle gonderilecek mallar mikdar iti
barile hi~ bir kayda tabi olrruyacak
tir. Zaten gidecek mallann ~ogu ta
kasla muamele gorecektir. Bunlar 
arpa, tiftik, hall, maden komfuti, gill
yag1, palamut, kuru sebze, tiitiln, pa
muk ve ham deridir. 

Klering yolile yaptlacak. ihracata 
934 y1h ihracat1 esas tutulacaktir. Bu 
itibarla diger maddelerin gonderilme
si de kolayllkla mtimkiin olacaktrr. 

ild hilkftmet butiln maddeler iize
rlnde u~mu~ oldugundan italyarun 
ithala.ta milsaade ile yapmak yolun
daki umumi rejimi ihracatmnza engel 
olrmyacakt1r. 

1talyanlar muvakkat mukavelenin 
yap1lmasmda ~ok hiisniiniyet goster~ 
rni~ler ve boylece iki tarafm menfaat
lefine uygun biJ.• anl~a elde edile
bi'lmi~tir. 

Bunun mtiddeti bitinciye kadar ye
ni bir anla~ma yap1larak iki memleke
tin ticari milnasebetlerinin normal bir 
~ekilde yilrtimesi ve in~af1 temin e
dilecegi muhakkak goriiluyor. 

lllUhabirinden : Milhim hig bir musa- Navalperal ve Badajoz civarmda 
deme habcri veiilmemektedir. cordu- diger bir takim htikumet kuvvetleri Ya~ar ve Saimin te~ekkurleri 
nun htikumet kuvvetleri tarafmdan dag1tilm1~tir. Dilnya ~ampiyonu Ya~ar refakatin-
z~t1 haberi teyid edilmemi~tir. Da- BiR GAZETECi YARALANDI de pehlivanlanm1zdan Saim oldugu 
h iliye nazm , miralay Mangada ku- halde diin belediyeye gelmi9tir. Fakat 
:rnanctasrndaki kolun Teruel mmta- llladricl 22 (A.A.) - Guadalupe o csnada vali ve bclediye rcisi Muhid-
kasincta ilerledigini ve cvvelki gun cephesi yakmmda yaralanan Ha- din Ustilndag makanunda bulunma-
~a 1 vas a1·ans1 muhabiri M. Lelorrainin dlg~1 ir>in reis muavini Ekremi gorerek va peral i;;ehrini zaptettigini ha- :s-

bei:_ vcrmektedir. s1hhi vaziyeti endi~e verici mahiyette istikballerinde ~ehir halkmm goster-

I DUnkU ltfaiye bayram1 

"Kap1lar1 a~ abey •• biz de 
eski tulumbac1lardan1z,, 

Hasan reis evlendigi gece nas1l 
yangina gittigini anlat1yor 

40 giin 40 geceslik eglencelerinin 
en parlagx, en ate~lisi diin Taksim 
stadyomunda yap1ldI. Memleket itfa
iyeciliginin nas1l ba~lad1gi, tulumba
cllann faaliyeti, asri itfaiyecllige gi
dl~ canh tablolar halinde temsil edil
dl. Sum yangmlar yaplldt, sondii
rilldii . .. 

Stadyomun oni.i hmcahlnQ dolmu~
tu. En kalabahk maglar bile bu ka
dar seyirci toplayamazdl. Saat tam 
ui;te kapllar kapandl. i~eriye kimse 
ahnnnyor... D1~anda kalanlar kap1-
Yl yumrukluyorlar, igerideki itfaiye
lere sesleniyorlar: 

- Yangin vaaar .. yangm vaaaar .. 
a~n kap1lan .. 

ihtiyar tulumbac1lardan bir grup 
gelmi~, ic;:eriye baginyorlar: 

- Abicigim.. Allah a~na kap1yi 
ac;.. vallahi billahi meslekteniz abl.. 
eski tulumbactlardamz yahu.. ai;m 
kap1lar1 da bizim omuzda~lari gore
lim anam babam ... 

La.kin tertibata o kadar riayet cdi
liyor ki kap1lann ag1lmasma imkan 
yok ... 

i~erisi mah1?erden bir niimune._ 

(Devanu 5 inci sahifede) 
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.Alt ' la Kara. ! ... 
[Birbirini ~ekemiyen 1ki arkada.$] 

......... ------------...---1"'1-~ 

Asl kollari s aragosse ve Coupe bol- degildir. digi alakadan dolayi te~ekkilr et~-
gesinde bozguna ugrahlmi~~Ia:r~v_:e:_J_:_ _ _:<.:::D_::e~vanu __ 4_im_· _c_u_aah_if~ed-e_:)~-...:.!~Ie_r_dir_· _· ---------------
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Son. dakika Bu. Sabahki Telgraflar 

i$ ba$1na gelirlerse.. Bir konferans toplanmas1 muhte~el 
Haz1rlad1klart programa gore sol cenah huku- Fransan1n devletlere bu yolda tekllfte 

metlerile ticari munasebat1 kesecekler, diktatorluk bu I u nacag I sOylen iyor 
ilan edecekler, grev hakk1 kalkacak .. 

Paris 23 (Ak~am) - Gazeteler ispan-1 
ya reisicumhuru M. Azananm Faurni
er ajans1 muhabirine beyanatJID ne~-
1ediyorlar. M. Azana demi~tir ki: 

- Dahill ihtilftl uzun siirecck ve 
~etin olacnkt1r. l"akat 'herhalde hiikll
met kuvvetlerinin muvaffaktyetile ne
ticclenecektir. fspnnya her ~cyden ev
,·eI bir ziraat memleketidir ''e zirnnt 
memleketi kaJacakt1r. Bu scbeple mii
him zirai 1s1nhat yapdacak, koylilyc 
nrazi verilecektir. Sag cenah, biiyiik 
arazi sahiJ>leri bunu istemiyorlar. Isla
hat ne komiinizm, hatta ne sosyalizm 
esasma gore yap11acakbr. Sadece de
niokratik esaslara gore 1slahnt icra 
edileccktir. 

Diger taraft~ ihtilalcilerin reisJeri 
general Franko ve Mola da bir islahat 
program1 hazirl:.rm~lardJ.r. BunlP.r 
Madridi nhnca program1 tntbik edc-

ceklcrdir. Programda ~u esaslar var
dlr: 

1 - Askeri diktatOrJUk. Bu <likta
t.Orliik rnuvnkkat olacak, fakat bazt 
kayitlar kafacakbr. 

2 - Biltiin sol ccnah f1rkalan reis
lerinin ve ilcri gele.nlcrinin tevkifi. 

3 - Grev haklunm kalcl1nlmas1, 
Proleterya hakkmdaki kararlann ilgaSI, I 

4 - Parlamentonun dag1blmas1, 

1

, 
orfi idare ilam, 

5 - Zaptedilen biitiin em1fikin ve-
rilmesi, j 

6 - Zirai 1slahat programmm il- I 
gaSJ, 

7 - Sol cenaha mensup gazetelerin 
kapattlmasi, 

8 - ihtilalcilerc dostluk gosteren 
memlcketlcrle ~do milnasebat tesisi, 
!'Ol cenaha mensup memJeketlerle ti
caret mua'hPdelerinin f~hi. 

lrun civar1nda iki taraf 
da siperler yap1yor 

Kordu henuz dO~medi, muhasara alt1ndad1r, 
ihtilalcilerin huruc hareketi tardedildi 

Paris 23 (Ak~m) - irun ve Sense
bastiyendc vaziyette degi~klik yok
tur. Diln harp dunnu~ur. iki taraf 
ta hazirllkla me~guldilr. Siperler ka
zilmakta, hatlar tahkim edilrnektedir. 

Eski ba{ivekil kont Romanonesin 
kur~na dizildigi dogru degildir. Kont 
ve zevcesi Fransay'a iltica et~lerdir. 

Kordu ~ehri heniiz muhasara altm
dadir ve dli~memi$tir. Hilkumet kuv
vetleri ~ehre hakim yerlerl cle ge~ir
rni~tir. Karargah ~ehrc be~ kilometre 
mesafededir. ihtilalciler bir huruc ha
reketi yaprru$}nr, fakat biiyiik te1efat
la geri piiskurtillmtislerdir. Olenlerln 
ekserisi Lejyon etranjeye mensuptur. 

Bulgaristana 
sebze ihracz 

Bu seneki ihracat gec;en 
sen eden c;ok f azla 

Sofya 22 (Ak~m) - Bulgar ihra
cat enstitilstinden bildirildigine gore, 
1935 senesinde 502 vagon domates 
yerine bu sene 880 vagon domates, ge
ne ge~en seneki 150 vagon y~l biber 
yerine bu senc 1936 da 160 vagon 
ye~il biber ihrac; ediJmi~tir. 

Domatesler, lJa~hca Almanya, k1s
men Qekoslovakya ile A vusturya ve 
Lehistana; biberle ise A vusturyaya 
k1smen Almanyaya gonderilmi~lcrdir. 
Bunlann fiatleri gec;en senekinden 
daha yiiksektir. 

Bulgar mahsulati, iyi s~ilip aynl
d1gi, temiz oldugu vc modern vas1ta
larla ihrac; cdildigl ir;in A vrupada her 
ycrdc birinciligl tutmu~tur. 

Domates salc;as1 ihrac1 ic;ln halen bu
rada ~ fabrika faaliyctte blunmak
tad1r. Salc;alar, ingiltere, Skandi
navya memleketlenne, M1S1r, Alman
ya vc Fransaya gonderileceklerdir. 

Memlekette karpuz ve kavun ihra
c1 da son dcrece ilerlcmi~ir. 

Uzum ihracatI !sc devam ediyor. 
Gazetelere gore, bu seneki iiziim ih

racab 6 - 7 bin vagonu bulacakhr. 
Uziim ihracab ic;in her ttirlil haz1r
l1klar yap1lm1~t1r. Avrupada Bulgar 
uztimlerine kar~1 ohm aiaka c;ok bil
yuktilr. 

Emekdar i~~ilerin ~1kanlmas1 
iddias1 tahkik ediliyor 

iktisat vekftleti i~ dairesi mtidurle
rinden B. Halltk ve sanayi milfettl~i 
B. Dani~ cmekdar i~c;ilcrini c;1karnn 
fab1ikalar hakkmdaki tahkikata b~
lam1~lardlr. 

Paris 23 ( Aqam) - lspanyol Fa
stnda Tetuan ~ehrine bir r;ok Alman 
zabiti gelm~tir. Bunlar uni/ orma ile 
geziyorlar. ic;lerinde Karl Fic;man da 
bulunuyor. Karl Fiqman Alman za
bitlerinden mii.rekkeb bir tayyare fi
losunun kumandasmi eline alacaktzr. 
BURGOS IUUDAFAA KOMiTESiNiN 

BEYANNAlUESi 

Berlin 23 (Ak~am) - Burgos mti
dafaa komitcsi biittin diinyaya hita
ben bir tcblig ne~retmi~lir. Tcbligde 
milyonlarca ispanyola asi ismi vcril
mesi protesto edilmekte, bunlarm hak 
ve medcniyet ~mpiyonu olduklan bil
dirilmckt.cdir. 

Dirileri olii 
gosterenler 
1~ ticaret miidiirii 
tahkj~at yap1yor 

~ehrimizde bulunan11 ic; ticaret 
umumi miiduru B. MG.mtaz, baz1 diri 
sigortahlan oli.i gostermek suretile ya
pllan d0Jandmc1hkta paralan ~ekilen 
sigorta ~rketlerinin vazifelerini ih
mal ettlklerine dair iddialar uzerine 
bunlar hakkmdn tedkikat yapmaga 
Hizum gonnu~tur. • 

Vekalet mufetti$}erinln de bugiln
lerde i~e el koymalan muhtemeJdir. 
Anl~ld1gina gore idari tahkikata 
gir~ek ic;in adliyenin ar~tmnalan
mn aydmlablmas1 bekleniyor. 

DOKTOR ASAF BULUNAl\JADI 
Sigorta dolandmc1llg1 i{)inde sahte 

rapor vermek su~undan sulh mahke
mesi tarafmdan tevkif edilerek blla
hare ke!aletle serbest b1rakllan ve son
ra tckrar tevkifine karar verllen dok
tor Asafm ortadan kayboldugunu yaz
~tik Diln de doktor Aasaf bir c;;ok 
yerlerde aranm1~a da bulunup tevki! 
edilememi~tir. 

-----
Kurultaya girme kartlari 

Tiirk dil kurumu genel sekreterligi
nin bir teb!igine gore adreslcri maliim 
olmarugindan kurultaya g!rme kart
lar1 gonderilemiycnler bu kartlan Dol
mabahc;e saraymm saat kulesi tara
fmdaki kap1s1 onilnde bulunan Milli 
saraylar direktOrlilgii binasmdan ala
caklard1r. Kartlar pazar gtinii 10 - 12, 
14 - 18, pazartesi 10 - 13 arasmda da
g1 t1lacaktlr. -----

M. $aht Parise gidiyor 
Paris 23 (Ak~m) - Alman Devlct 

bankasi relsl M. l?aht, Frans1z Devlct 
bankas1 relsinin ziyaretini iadc ic;in 
pe~cmbe veya cuma giinil Parise ge
leccktir. 

Paris 22 (A.A.) - Fransa hilkfune
tinin, !spanyol i~eline ademi milda
hale mlizakeratm1 tacil etmek tizere 
bir konferans toplamagi dil~ilndilgu
ne dair c;1kan haberler, selahiyetli ma
hafil tarafmdan ne teyid ve ne de tek
zib edilmektedir. 

Hilkumet mahf clleri, bu fikrin he
niiz katile~mernilj bir · projcden ibaret 
bulundugunu soylemektedirler. 

iTALYANIN CEVABI HAKKINDA 
R6l\1ADA DV~UNCEI.ER 

Roma 22 (A.A.) - Siyast mahafil, 
dun ak~m B. Ciano tarafmdan B. de 
Chambrune verilen nota hakkmda 
memnuniyet beyan etmekte ve bu no
tayi ispanyol i~lerine ademl mildaha
le hakkmdaki Frans1z planmm tat
bik mcvkiine konmasm1 temine ha
dim olacak bir unsur telakki ettikle
rini soylemektedirler. 

Bu mahfeller, italyan notasirun 
beynelmilel normal miinasebetlcrin ih
yasmt vc be~ Lokamo devleti arasm
da yapilacak konferansm ih7.anm ko-

Alacaogiikte 
flkan eserler 

Osloda toplanan ars1ulu
sal kongrede izahat veren 
profesorlerimiz dondii 
istanbul 22 (A.A.) - Agustos ba

~mda Osloda toplanan ctarihten ev
velki ve tarihsel zamanlar bilgileri 
ikinci arsmlus::i.l kongresb ne Tiirki
ye namma i~tirak eden Tiirk tarih 
kurumu uyelerinden profesor antro
polog Dr. ~evket Aziz Kansu ve ar
keolog Remzi Oguz Ank evvelki 
gun mcmlcketimize donmil~lerdir. 

Gene; alimlerimiz bu kongreye Turk 
tarih kurumunun. gec;cn yil Alacao
yilkte ba~lad1g1 hafriyatta c;lkan kiil
tur ~yas1 ve iskeletlcr hakkmda c;ok 
~yam clikkat tebliglcr yaprni~lar ve 
tcbligler kongreye i~tirak eden biitiin 
dilnya alimleri tarafmdnn lJilytik ala
ka ilc dinlcnmi!? vc alimlerimiz teb
rik edilmi~tir. 

Bu tebliglcr o kadar aiaka uyandJ.r
m1~t1r ki murahhaslara ayr1lmas1 
mutad olan bir c;eyrek saatlik zaman 
umurni arzu ve ISrar uzerine uzatil
rm~ ve arkeolog Remzi Oguz Ankln 
hafriyatta bulunan kiilttir e~yas1 
iizerinde projeksionla verdigi izahat 
iki saat devam etmi{)tir. 

Takas yolsuzlugu 
Devlet §Uras1 liizumu 
muhakeme karann1 

tasdik etti 
BWldan iic; sene kadar evvel mey

dana c;1kanlan kereste ihracatma aid 
takas yolsuzluklarmm mesullerinden 
memurlarla takas heyeti azalan hak
larmda vilayet idare heyetince vcrilen 
liizumu muhakeme karanna alakall
lann itiraz etmeleri iizerine evrak dev
let ~(1rasma gonderilmi~ti. 

Diln Ankaradan gelen malumata gO.. 
re, devlet ~uras1 bu mesele hakklnda 
karanm vermi~, muhafaza memurlan 
milste.sna olmak uzere diger alakah
larm itirazlanm varid gormeyerek vi
layetin liizumu muhakeme karanm 
tasdik etmi~tir. Mamafih ~ehrimizde 

henilz bu hususta resmi bir mahimat 
yoktur. 

Diger taraftan memur vaziyetin
de olm1yan su~lular hakkmdaki tah
kikat evrakma el koyan dokuzuncu 
ihtisas mahkemesi miistantikligi bun
lar &.rasmda bulunan eksper Faigin 
ad1 vilayetin kararmda da gec;;mcsi 
dolayisilc bu hususta merci tayini ic;in 
IJlahkeme temyize ba~ vurmu~tur. 

Tcmyiz mahkemcsi, devlet 9uras1nm 
karan ~1kmadan merci taylnine liizum 
gormemi~tir. 

~uranm karan iizcrinc eksper Fai
f.rin vaziyeti anlai;;Ilm1~ oluyor. 

layla~iracagmt ilavc etmektedirler. 
Al\IERiKANIN VAZiYETi 

Va$inglon 22 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, ispanyada harb ma1zemesi sa
t1~ hususunda hukumetin nastl bir 
durum alacagm1 soran muhimmat 
fabrikac1lanna, bu gibi sat~lann, bir
le~ik Amerikanm s1kl bitarafllk siya
setinc uygun olmad1gm1 bildirmi~tir. 

Hariciye nczareti, bu kabil taleble
rin pek fazla olmad1gm1 ih1ve etmi~
tir. 

LONDRA MAHAFiLi l\IEM:SUN 

Londra 22 (A.A.) - Reuter ajans1, 
!talyamn ispanya i~lerine ademi mu
dahale hakkmdaki Frans1z piaruna 
i~tirak ettigi havadisinin, Londra dip
lomasi ve siyaset mahafilinde bir in
~irah uyand1rdlg1m bildiriyor. Fran
s1z diplomasisinin bu suretle ~ayan1 

kayid bir muvaffaklyet e1de ettigi ka
naaU beslenmekte ve biiyilk Britan
yamn, Fransanm te~ebbiislerine mii
zahcrcttc bulunmak hususunda hi(f 

bir zahmetten ~ekinmedigt israrla 

Kirk giin kirk gece 
15 ki~ilik Bulgar heyeti 

yak1nda geliyor 

Sofya 22 (Ak!?am) - Berlin olim
piyadlarma i~tirak eden ve ~imdi bu
raya donen Bulgar mini oyunlan ve 
dans grupu, bu seneki Balkan f esti
valine de i~tirilk etmek ic;in yaklnda 
istanbula gidecektir. 

Grup, 15 kili~ik olup Boris Tsonef 
nammda bir Bulgar dans miltehas
s1smm idaresinde olacaktlr. Bulgar
lar, haz1rlad1klan programa gore, is
tan buldaki festivale davul ve gayda
larla i~lirak edeceklerdir. 

Bulgarlar, Berlin olimpiyadlannda 
15 mcmleketin milli dans heyetleri 
arasmda birinciligl knzanm1~lar ve 
bu oyunlarda altm h'Upayi yalmz on
lar alm11?lardlr. 

Bunu goren Rumen, Yugoslav milli 
oyunlan ve duns komiteleri, i~tirak 
cdccekleri istanbuldaki Balkan fe.sti
vali ic;in geni~ mahiyette vc zengin 
bir program haz1rlam1~lard1r. 

Haber almd1gma gore, Rumenler 
gelecek hafta istanbuln gideceklerdir. 
Yugoslavlar da h1z1rllklanm bitirmi~
ler ve yakmda istanbula yollanacak
lard1r. 

Balkan f estivalindc hazir bulun
mak ic;;in buradan istanbula bir sey
yah kafilesi de gidecektir. Bunlann 
araSinda muteber kimseler de bulu
nacaktlr. 

Universiteliler 
Sofyadaki kongrede 

bir hadise oldu 
Sofyn 22 (Ak~m) - Beynelmilel 

iiniversiteliler kongrcsinin evvelki 
glinkil ic;timamda bir hadise olmu~
tur. Hadiseye sebep ~dur: 

Bura ilnlvcrsiteslnin hukuku dil
vel aslstanlarmdan Bulgar Antioniy 
Nikolof, Balkan devletleri arasmda 
miinasebatm her zaman normal ol
mad1gm1 ve bWlun sebebinin de ma
zide aramlmas1 laz1m geldigini ve 
rnuahedelerin tadili prensibinin Mil
letler Cemiyeti paktmm ba~hca esa
s1m te~il ettigini soylemi~tir. 

Buna ccvap olarak soz alan Fran
sa murahhas1: Fransanm etrafmda 
bulunan devletlerle blrlikle muahede
lerin tadilile sulhe suikasd yap1lma
sma asla milsaade etmiyecegini sert 
bir lisanla bildirmll?tir. 

Bundan sonra diger Bulgar mu
rahhaSI Kolef te, bugiinkil sulhiin 
adalete mugayir oldugunu soylemi~ 
ve chakiki bir sulh ise, ancak dog
ruluk esasma gore yap1ld1g1 takdir
de hilkiim siirecektir> dcmi~tir. 

Bundan dolay1 be~ alti ki~iden iba
ret olan Rumen murahhaslar1 i~tima 
salonunu terk etmi lerdir. 

soylenmektedir. 
kamerun hadisesine benzcr hadise-

lerin tekerriiril imkam mevcud olma~ 
la beraber, umumi kanaat, Avrupa 
devletlerinln ispanya dahili i~lerine 
mildaha1edeki vahim tchlikeyi anlat
t1klan merkczindedir. ispanya i~nde 
dogan beynelmilel buhramn pek ziya
de hafifledigi ve bugiin bir nikbin
lik havas1 mevcud olup bu havanm 
Sovyet Rusyanm son zamanlarda i:s
panya harbi hakkmda resmen ihti
yatkar bir siikut muhafaza etmesi 
dolaysiyle arttlgi soylenebilir. 

ABLOKA Al.TINA ALINAN YERLER 

Londra 22 (A.A.) - Reuter ajans1-
nm seiahiyettar bir menbadan ogren
digine gore ingiltere htikfuneti, 10 
agustosta Madridde ne~redilmi~ olan 
ve ispanya sahilinin bazi rmntakala
nnm abloka altma almm1~ oldugunu 
ilan eden kararname rneselesi hak
kmda ispanya hilkumeti miizakere 
ve miinaka~alarda bulunmakta dcvam 
etmektedlr. 

Moskovadaki 
suikasf f1lar 

Muhakeme bitti, muddei
umumi 16 suc;lunun 

kur~una dizilmesini istedi 
lUosko\·a 22 (A.A.) - Mahkeme 

Troc;;kinin taliroatiyle Stalini oldtir
mck i.izere Berlindcn Moskovaya ge
len Fritzdavidin isticvabiyle tethi~ 
c;ilerin muhakemesini blti~tir. 

Biitiin maznunlar Tro~kinin direk
tifleri ve Alman fa~ist merkezlerinin 
rnilzaheretiyle Sovyetlcr birligini ida
re edenler aleyhindeki suikast te~
kilatma dahil bulunduklanm itiraf 
ctmi~lerdir. 

Milddeiumumi her 16 smm da kur
~una dizilmelerini istemi~tir. 

, losko\'a 22 (A.A.) -Tas ajansmm 
bildirdigfne gore, rnuhakeme esna
smda maznunlardnn bazllari Tomski, 
Buharin, Rikof, Ugranof, Radek, P1-
yatakof, Eerebyiakof ve Sokolini
kofun da ~criki cilrilm olduklanm id
dia et~ oldukl~rmdan ilk altist 
hakkmda tahkiknt ac;1lrm~ ve dlger 
ikisl ise mahkemcye tevdi olunmu~tur. 

Kamerun hadisesi 
Vapurda- lspanyol ihtilal
cileri i~in petrol varmi§ 
Londra 22 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Madriddeki hususi mu
habiri ile goril~en ispanya ba~vekili 
demi~tir ki: 

cSize ~u kadar soyliyebilirim ld 
on be~ yirmi gune kadar kati vazi
yetlerle kar~l~acagiz. Fakat, ~ete 
harbi belki hnftaJarca, aylarca si.iriip 
gidecektjr. Ecncbi mallarma gelen 
zararlar, tazminat verilmek suretile 
tamamen telafi edilecektir. 

Kamerun isimli Alman vapuru hak
kmdaki suale de M. Giml ~u cevab1 
vermi~tir: 

cBu vapur, ispanyol sulannda dur
durulmu~ ve Kadikse petrol naklet
mekte oldugu gorillmil~tilr. Petrol 
ithali yasak oldugundan Kamerun va
puru kaptamna, geri donmesi soy- I 

lenmi~tir. 

ltalyan1n bir karar1 
Trablus ve Ege denizindeki 

bir k1s1m kuvvetlerini 
geri ~ekti 

Roma 22 (A.A.) - Havas cuzjnsi mu
habirinin seUihiyettar bir menbadan 
ogrcndigine gore italya, Habe~istan
da vc Akdenizde vaziyetin gergin bu.
ltmdui}u esnada Tarabulusugarp ve 
Ege dcnizinde tah$id edilmi$ olan kuv. 
vetlerinin biiyilk bir kismmi Italya]/<J 
~agmm~tir. 
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Al\.~Al\tDAN AK~AMA: 

-------------------Oteller hakk1nda 
Belediyenin oteller hakkmda bir ta

lima tname tanzim etmek :i.izere oldugu 
teb~ir edilcll. Filhakika, turizm hareke-
1i vlicud bulabilmek iein, en evvel 

temin edilecek cihet gelmesi bekleni
len seyyahlan yabracak bir yer temin 
etmckten ibarettir. 

Bugilnkil halilc bizde otel yoktur de
yip i~in i~den g1kabiliriz. <;ilnkil bir
kac t.ane ~oylc boyle otelimiz tasavvur 
ve arzu edilen seyyah akm1 kar~ISm
da hie say1hr. 

Bu hnkikati hep teslim ettigimizde 
vliphe yoktur. Fakat modem oteller 
viicude getirmek lilzumunu teslim et
ll1ek b~kad1r, onlari yapabilmek gene 
b~kad1r. Qiinkli otel para ile olur. 
Mevcud otel taslaklarim1zi bir talimat
name ile tazyik ederek ~u kadar zaman 
tcinde siz milkemmel ve modern bir 
hale gelcceksiniz demek hit; bir ma
na ifn.de etmcz. Bir kere otel sahiple-
1indc sermaye yoktur. Otel sahipleri 
bu sermayeyi bankalardan kredi bula
rak tcmin etmcktcn acizdirler. Ban
kalann kredi acncakJari farzedilse bi
le bu sermayenin batm1yacag1 hie de 
muhakkak degildir. isvic;renin misali 
gozilmiiziin onilnde. Orada dag ba~la
rmda bile otel denilen saraylar adlm 
b~ma yilkselmi~tir. Bu i~ milyarlar 
yatmlm1~tir. Fakat bugiln hepsi iflas 
halindedir. Qiinkii seyyah akm1 dur
mu~tur. 

Demek oluyor ki, bol para bulup gii
zel otellcr yapabilecek vaziyette olsak 
bile gene gok dil~ilnmek mecburiyetin
deyiz. Hayali bir seyyah akm1 funidile 
elimizdcki avucumuzdaki paralamru
z1 da havaya ueurmakta hi~ bir rnana 
yoktur. 

Pratik dii~ilnmek, ihtiyath ve ma
ku.J. harcket etmek mccburlyetindeyiz. 
Onun i~in, zannediyorum ki, en evvcl, 
otellcri iki k1sma ayirmak muvaf1k 
olur: Ecnebl seyyah kabul edebilecek 
oteller. yerll rnil~terilere rnahsus otel
ler. 

Maamafih, hi~ bir otel, kendi arzusile 
gelecek bir seyyaha kap1sm1 kapama
ga mecbur tutulmamahd1r. Yalmz o
telin Ozerindeki bir i~aretlen yahud 
levhadan bir seyyah bilmelidir ki o otel 
yerli halka mahsustur. Kendisi ister
se bile bile oraya gelsin. 

Bunun manas1 ne? Manas1 ~u ki, yer
li halka mahsus otellc1in tertip ve tan
zimi keyfiyetinde ba~ka noktalan te
ll1in etmeyi d~iiniirliz, ecnebileri ka
bul edecek oteller igin ba~ka ~artlar a
ranz. 

Otelleli bOyle bir millahaza iizerine 
iki sm1fa aymnak dogru rnudur? Bu
rasm1 yarm dii~uniiriiz. 

Ak$amcz 
-llhlllltlHltlllhllltllllllttlllUhlllllllllllllHltlUfllllllllllltlllltllllHI". 

Hindistan men~e ~ehadetna
melerini tasdik etmiyor 

Hindistan gilmriik idaresinin Ti.ir
kiyeden ihrac edilen mallara ait men
~ ~hadetnamelerini tasdik etmeme
si yilzilnden alakadar tacirler ithaUit 
Yapamam1~lar ve i~ler durmu~tur. 

Doviz karamamesinin 32 nci rnad
desi mucibincc ihrac edilecek malla
ra mukabll e~ya ithali i~in buradan 
gonderllcn men~e ~ehadetnamelerinin 
tasdikli olarak iadesi Hiz1mdlf. Hal
buki Hindistan gtimriik idaresi men
~ ~hndctnamelerine hi~bir ~erh koy
ll11yarak ayi·1ca bir ve.sika vermekte
dir .. 

Takas hcyeti bu muameleyi karar
namcye aykm bularak kabul etme
~ ve iktisat vek:iletine vaziyetl bll
dirmi~tir. 

Diger taraftan al8.kal1 tacirler de 
aralarmda toplanarak veka.Icte tel
grana milracaat etmi~lerdir. 

l~1klari maskeleme tecrObesi 
Vilayette yap1lan bir toplanbda ya

kmda I~1klan maskeleme tecriibesi
nin yeniden yap1lmasma karar veril
digini yazm1~tik. 

Tecriibenin gilnii hakkmda vekA
letten talimat istenml~tir. Maskeleme 
tecriibe.sinin sehlin hangi mmtaka
larma inhisar cdecegi ve ne gibi ted
blrler almncag1 ile bk tali komisyon 
llle~gul olacakt1r. -----
Ankara K1z enstitOsilne 30 

kaz gonderilecek 
' Sel~uk ve Uskiidar k1z sanat mck
tepleri talebesindcn otuz klzm Anka
ra k1z enstltilsilne meccani olarak ka· 
but edilmelc11 l:ararla~tmlm1~t1r. Bu 
talebcler bugili1Ierde secilcceklcrdir. 

Ei fiatleri 
Her yerde agni 
fiate satzlmasi 
temin edilecek 

Son gi.inlerde t.;lkan et meselesi et
rafmda belediyenin verdigi kati ka
rardan diln bahsetmi~tik. Yani bele
diye, nakliyat vesaitine rnalik kasap
larm ucuz et satmalarmda gayri m~
ru bir rekabet eseri gorrnemege karar 
vermi~U. 

Ancak bu vesile ile belediye et me
selesinl ba~ka bir baklmdan tedkike 
ba~lam1~br. 

Et fiatlerl her semte gore degi~mek
tedir. EminonU Bahkpazannda 30 -
40 kuru~a satilan et, $~Ii, Ma~ka. 
Adalar gibl merkeze uzak yerlerde 
55 - 60 kuru~tur. Aradakl bu biiyUk 
f ark yalmz naldlyat masraf1 itibarlle 
degildir. Nakliyat i~in kasaplar kilo 
b~ma 50 para verdlklerlne gore bu 
farkm nakliynt yiiztinden husule gel
medigl muhakkakbr. 

Belediye, aradaki zaruri nakliyat 
masraf1 milstesna olarak, ~ehrin her 
yerlnde sahlacak etlerin bir fiat al
tmda satilmasm1 temin i<;in tedbtr 
alacakbr. Belediye s1rf bu noktai na
zardan tedkikatta bulunacaktir. 

Kadm ~oraplara nasal standar· 
dize edilecek? 

S1k s1k t.;iiriikliigiinden ~ikayet edi
len ipekli kadm t.;oraplarmm kalitele
rini dilzeltmek yolundaki haz1rhklar 
ilerlemi~tir. 

::;;ehrimizdc bulunan sanayi umum 
mtidtirli B. Rc~d bu hususta alllkal1 
fabrikatorlerin dileklerini cllnlem~ ve 
~oraplarm nas1l standardize edllece
gini tesbit etmi~tir. 

Yakmda kararname projesi tamam
lanarak vekiller heyetine verilecektir. 

Eski eserler 
Belediye alt1nda eski 
eser bulunan arsalan 

istimlak edecek 
9ar~1kap1da cskl ::;;ertf pa~ ~o~a~ 

arsasmda bir klise duvan oldugu icm 
bu arsanm belediye tarafmdan istim
Hlkinc karar verildigini yazrn~tik. Be
lcdiye, bu suretle altmda asar~atika 
bulunan arsalan istimlak etmege ka
rar yermi~tir. Bunlarm bir cetveli ya
p1lacak ve e~hasm da clinde olsa bu 
gibi eski eserler bulunan arsalar ted
rici bir sureUe istimlak lle bunlann 
rnuhafazasma eal~Ilacaktir. 

Findak mahsulO 54 kuruta 
yOkseldi 

Yeni fmdlk mahsulleri diin 54 ku
ru~ yiikselmi~ir. 

Ellcrinde mal bulunduranlar !iat
lerin daha ziyade yilkselmesini bek
lediklerinden satl~larda ihtiyath dav
ramyorlar. 

Defterdarhkta tayinler 
Yeni ihdas edilen Istanbul defter

darllg1 kadrosunda yiiksek memuri
yetlere rnaliye vek8.leti tarafmd~n ta
yinler yap1lm1~t1. Kadronun tali .. dere
cedeki memurlannm tayini bugiinler
de defterdarhk tarafmdan ikmal edi
lecek ve valinin tasdikine arzedilecek-

tl~ ~ 
Yapilacak tayinler srrasmda es 

memurlardan hi~ biri a~1kta b1rakll-

rmyacakbr. -----

Terkos saatleri 
Terkos su idaresinin ycni getirt

tigi ve abonelerinden ~oguna dag1tti
gi yeni saatlerin eskisine na~aran su 
sa:-fiyatuu !azla gosterdiklermden 41-
kayetler yapllm1~tlr. 

AJA.kadarlar bu ~k8.yctlerin yerlnde 
olmad1g1m ve satlerin mutad hassa
scyettcn fazla olmad1klann1, ancak su 
tazyikl ~ogald1~ i~in musluk ai;il.mca 
eskisinden fazla su akbgm1 soyH1-
yorlnr. 

Suyun tazyiklnl azaltmak ve fazla 
su akmamasm1 temln etmek uzerc ter
kos saatl yanmdaki muslugun klstl
mas1 lftzim geldlglnl llA.ve ecllyorlar. 

Esnaf cemiyetleri 
Merkez biirosunda maliye 

miifetti§leri tetkikat 
yap1yorlar 

DOrdilncii Vak1f harundaki birle~ik
esnaf cemiyetleri hiirosunda bazi yol
suzluklar olduguna dair ihbarlar ilze
rlne l~ vali ve partl b~kan1 bay Mu
hidclln Ustiindag el koyrnu~tur. 1Ik 
incelemeler neticeslnde meselenin e
sasll surctte tahkikine lilzum gorill
rnfi9 ve bu l~e iki mallye miifett~ me
mur edilml~tlr. 

Ticaret odas1 esna! ~ubesi direktOril 
bay KAz1m ve b~ muraklb bay Nihad 
da miifetti~lerle birlikte mi.i~terek bil
ro hesaplanru gozden gec;irmektecllrler. 
Bu yolsuzluklarm en ziyade terziler 
ve garsonlar cemiyetlerinde oldugu id
dia ediliyor. 

Terziler cemiyeti yeni idare heyett 
se~imi aym 27 sinde yapllacakti. Yol
suzluklar tahakkuk ederse klmlerin 
mesul tutulacaklan ~imdilik belli ol
mad1gmdan secim geri b1rakll~tir. 

Mii~terek biironun 933 ve 934 yil
lanna ait 102,000 lirallk paranm sar
liyatmdaki yolsuzluklara dalr tahki
kat csnasmda alakall cemiyetlerln 
bir k1srru, biironun diger mensuplarm
dan alacakll ~1krn1~lard1r. 

Bunlarm ba~mda bulunan bakkal
lar cemiyeti, mil~terek esnaf burosun
da sarfolunan 8,000 lirahk gelirlnin 
iadesini istiyordu. Bu istekler hakl1 
goriilmii~, ancak pararun iade edile
bilmesl icfn hesaplann tasfiyesine gi
ri~ilmi~tir. Fakat paralann blr kls
rnmm ne oldugu anla~1lamamt~ ve 
bor~lu vaziyette olan cemiyetler de 
bu paralan iade ctmege gelirleri mil
sait bulunmad1gm1 bildirmi~lerdir. 

Oda csnaf l?Ubesi direktorH.igii bu 
mcselcyi de ehemiyetli surette takip 
cttilmektedir. 

Yolsuzluklann onilnc ge~mek i'rin 
biirodaki cemiyetlerin rnii~terek mas
raflan tahdid edilmi~. bina kiras1, 
tenvirat ve hademe ilcretlerinden bai;
ka sarfiyat icln hi~ bir cemiyetin ge
llrindcn cllgerlerinln istlfade etmele
rine imkan b1rakllmarm~t.Ir. 

Izmir fuar1 
Niimuneler toplan1yor, 

hazirhklar bitmek iizeredir 
izmirde a'r1lacak beynclmilel fuar 

haz1rllklan sona ermek iizeredir. 
~hrimizde bulunan sanayi umum 
rniidiirii B. Re~d istanbul ticaret o
dasile temas ederek ~hrlmizln hazir
hklari hakkmda izahat alrm~. 

Umum miidilr, yalmz pavyon tutul· 
masma degil, nilmunelerln toplan
masma da cok ehemmlyet vermekte 
ve bunlann istanbul sanayi !aallyet
lcrini iyl temsil edecek ~kllde olup 
olmad1gm1 incelemektedir. 

Fuarda biltiln pavyonlann tutul
mas1 iizerine ticaret odas1 ge~ miira
caat eden sanayicilere oda namma 
ayrilan yedi pavyondan miirekkep kl
s1mda yer ayirmaga karar vererek 
bunlarm i;;tiraklerinl temin et~tir. 

Ticaret odas1 namma fuara giderek 
vaziyetl gordUkten sonra donen bay 
Gallp Bahtiyar, haz1rhklann ~ok par
lak ve milkcmmel oldugunu saylem~
tir. B. Galip Bahtiyar, odarun fuar 
servisi ~fi B. Emlnle birlikte pazar
tcsi giinil izmire giderek son hazirllk
larla me~gul olacaklard1r. 

Ayin yirmi be~inden sonra mUraca
at kabul edllmiyecektir. 

Nilmuneler ay sonuna kadar gon
derilcbilccektlr. 

Merkez bankas1 hisse 
senetlerl 

Merkez bankas1 hisse senetlerl 79 
liraya kadar inmi~, fakat muamele ol
mad1g1 lg.in fiat borsa cetvellne ko
nulmam1~br. Diger mill! tahvillerin 
fiatlerinde degi~iklik yoktur. 
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I F otograf miisabakamrzda kaza

nanlarm isimleri dordiinoii sa

hifemizdedir. 
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Ri 
Bir top ipekli I 

Jki kadzn 
gizlice a§irzp 

•• •• •• 
goturmu~ 

Sultan Hamann clvannda tsmail a
dlnda birinln manifatura magazasma 
ikl kadm girerek kum~ alacaklanru 
s0ylemi~ler ve tezglh iizerine yigllan 
kwna~lan uzun uzad1ya tetkik ettik
ten sonra begenmecllklerliii soylilye
rek bir ~ey almadan 91lam~lardlr. 

Bunlar ~1kt1ktan sonra dilkkAn sahi
bi ismail kum~lan raflara yerl~tirir
ken yiiz lira klymetinde bir top ipekll 
kuma~m a~mlm1~ oldugunu gormu~
tilr. 

!small bu k~m biraz evvel ge
len kachnlar tarafmdan ~mlchgm1 
anla~ ve derhal polise gidip h!cllseyl 
anla~. kadmlarm e~kAlinl tarl! et
mi~tir. 

Zab1ta tahkikat yaparken blraz cv
vel Bah~ekap1 civarmda bir rnuhalle
blci dUkkanma iki kadlnm emanet blr 
paket b1raktiklarnu ogrenmi~. diik
kanda yap1lan tahkikatta paketi bira
kan kadmlarm e!?kallnin Ismallin dii.k
kA.nmdan kum~ (;alan kadmlara ben
zedigi anl~1lm1~tir. Bunun iiz~rine 
b1rakllan paket a~1lm1~ ve ieinde Isma,.. 
illn diikkamndan i;ahnan npekli ku
ma~ topu ~1km1~tir. 

Zab1ta memurlan gizlenerek bekle
m~Ier, biraz sonra blr kadm muhal
leblci diikkAmna gelip paketi,istemi~ 
tir. Polisler derhal kadm1 yakal~
lardrr. Bunun Uskiidarll Naime ad.In
da bir kachn oldugu anla~~tJ.r. Na
ime cvvela bu meseleden haberi olma
d1gm1 Idella ederek polisin ellnden sa
vu~mak istcmi~e de ismail de kcncll
sini tamymca su~unu itiraf etm~tir. 
Naimenin bir arkada~ varchr. Zab1ta 
bunu da anyor. 

Elli lira 
Tutulacag1n1 anlay1nca 
~antay1 denize atmr~ 
Anna adlil.da bir kadln Akay vapuli

lc adadan istanbula gelirken yaruna 
blr kadm sokulm~ ve bir bahane ile 
Anna ile ahbap olup bir miiddet ko-
nu~tuktan sonra kalklb b~a kana-
peye gitmi~tir. Biraz sonra Anna bile
tlni c;lkarmak uzere etrafma baklnch
gi zaman ieinde elli liras1 bulunan c;an
tasmm ~rtlm1~ oldugunu gorm~tur. 
Anna eantasmm biraz evvel yanma 
gelen kadm tarafmdan ~ahndlguu an
layarak vapurda bir polise haber ver
~tlr. 

Polisle Anna etrafta kadm1 ~t1-
nrlarken kadm daha evvel bunlan gor
m~ ve yakalanacagm1 anlaymca caI
dl&l ~antayi birden bire kaldmp deni
ze atm1~br. Qantanm atlldlguu etraf
takilerle beraber poliste gormii~tUr. 

_Kadm yakalatinu~ kendisinin Hayri
ye achnda biri oldugu anl~1~tir. 

Hayriye, hakkmda zab1t tutularak diin 
sabah evrakile birlikte mtiddei umu
milige t.eslim edilmi~tir. 

Annanm ~antasile paralan da de
nize bat1J> kaybolmu~tur. 

Haldeki hamallar 
HA.Ide iki tiirlii hamalhk vardlr. 

Bir lasnu hal ieinde, digeri 
dl~mdaki hamallar. H!l i~inde ca11-
~n hamallar yilz kadard1r. Bunlarm 
alchklan ye\•miye hakkmda son giin
lerde ~ikAyet yap1lmu;;tir. Hamal ba-

~ularm, hamallardan aldlklan hisseden 
b~ka ayr1ca 10 kuru~ aldlklan iddia 
edilmi~tir. Bu iddia hakkmda belecllye 
iktlsad miidiirliigil tetkikata b~Ia
rn~t1r. Hamal ba~1lar, muayyen hisse
lerinden ba~a aynca hi(t blr para al
m1yacaklard1r. Bu hususta hlil ldaresl 

Sahife 3 

,, ..... -;:arp:a~ 
Saatlerimiz 
dUzeldi mi? 

Evkaf idaresi eski muvakkithanele
ri T~delen suyu deposu haline soka
caloru~. --

Bu muvakkithaneler eskiden saatle
rin ayar edilmesi, dilzeltllmesi icfn ku
rulm~tu. Biz de i:kide blrde saatleri
mizin ayarlarmm bozuk oldugundan, 
~ehirdeki blr~ok saatlerin biriblrlerini 
tutmadlklarmdan bahseder durur
duk.. 

::;;tmcll muvakkithaneler su deposu 
baline sokuldu. Acaba saatlerimiz ar
tik dilzeldi de ayar etmcge ltizum kal
madl nu? .. 

Galata lrulesine konulan ve bir tilrlQ 
dogru dilriist ~liyemiyen saat kulesl 
her ~eyi hal mi et ti?. Zannederlm kl. 
eyka! idaresi ~yle d~ilnmil§ olacak: 

istanbul saaUerinin oyle muvakkit
hane ile filan diizelmiyecegi artik an
l~lldl. Bari ~u lilzumsuz olan muvak
kithaneleri su ile doldurayun. 

Bence yalmz i~e yaramayan muvak
ldthaneleri degu blribirlnl tutmaya
rak hallo ~1rtan umumi saatlerln 
f¢ne de su doldursak hig olmazsa da
ha ~e yarar .. 

GRE\' ! 

Gazetede okudum: ::;;amda ~imdiye 
kadar goriilme~ bir grev yapllm1~ .. 
hlrs1zlar polislere i~ kalmasm cllye 
grev yaprm~ar .. bir ay ~amda tek blr 
h1rSizhk olmam1~. 

Amma ne gilzel, ne ~ekcr grev ... Yal
mz bu giizel greve hile yapan esnaf da 
ba~ vursa ne kadar milkemmel olur. 

Bir ay yag allyorsunuz .. halis, hlle
siz ... Peynir aliyorsunuz, halis, hileslz.. 
uziim al1yorsunuz .. bir kilo, tam 1,000 
gram ... Ne ala grev .. 

SEYAHAT ARZUSU 

ikide bir ~ikayet ederiz: 
Bizde seyahat arzusu, seyahat lhtl

yaci yok ... Seyahata g1kmak akllm1za 
bile gelmiyor... Dogrudur .. 
Fakat kil~ilklerde, yeni nesilde bu ar

zu deh~etli surette kendisini gost.er
mi~. Baksamza gazetelere .. 

En bilyiigil 12, en kugilgii 7 ya~nda 
ii~ ~ocuk kendi bru;;larma seyahata 
~1km~ar, memleketin bir~ok yerlerinl 
gezrni~ler ... 

Bizde seyahat arzusu yok amma, 
blzden sonra geleceklerde bu arzu ~im
diden kendisini gasterm~ .. 

Haydi bu i~ bizden gectl diyelim .. ba
ri onlann arzusuna mani olm1yalun, 
onlan bu giizel ~eye ~vik edelim. 

H.F." 
•a•nu•••11••11ttu•11•1•n•••••••••11••n•••••••n•••••••u•1111••n••••••••••••11•-

Bir kasap ah~1 dilkkanmda 
birdenbire oldu 

Toptanc1 kasaplardan Yanl admda 
biri diin mezbaha civarmda Hiisnu
niln ah~1 dukkanma giderek yemek 
yemek istemi~tir. Yani masa b~ma o
turur oturmaz blrdenblre :i.izerine !e
nahk gelmi~ ve agzmdan kan bo~na
rak oldugu yere yikllm1~hr. 

Hadise derhal polise haber verilmi,, 
imdad otomobili ~agrilrm~ da hasta
neye kaldlrmaga vak:it kalmadan Ya-

ni olm~Uir. Zab1ta doktoru tarafmdan 
rnuayenesi yap1ldlktan sonra Yaninin 
cesedi morga kaldmlm1~br. Vaka mud
dei umumilige haber verilerek tahki
kata b~lanm~trr. -----
Serseri kopekler toplattmhyor 

Son zamanlarda Beyoglu, Ni~an~ 
~i~i cihetlerinde serseri kopeklcr ~ 
gald1gmdan belediye bunlann toplat
tmlmasma ba~a~tir. Bir k1S1m kO
pekler silahla oldiiriiliiyorlar. 

A~1kta akan lag1mlar 
Beledlye a~lkta akan 18g1mlarda'll 

bir kISimm kapatmu;h. Etfal hast&
nesi ve Harbiye mektebi arkasmdald 
bostanlardan ge~en lfig1mlann da ka
pat1Imas1 dii-tliiniilmektedir. Bu civar
da ~ok eski zamandan kalma bir ta
lrun lag1mlar bulundugundan a~1kt.a 
akan Iagunlann kapatllmas1 tahmln 
edildigl kadar masrafl1 olmtyacaktll'. 

de aynca tetkikat yapacaktrr. lstanbulda daimi sanayi serglsl 
Bir kamyon bir ~ocuga ~arpt1 
~ofOr Resuliin kamyonu diln Samat

ya caddesinden ge~erken Mustafa a
dlnda 15 y~nda bir !tOcuga ~arparak 
muhtellf yerlerinden tehllkell surette 
yaralam1~trr. MustafEt sOZ soyllyeml
yecek bir halde hastaneye kaldlnlnu~, 
~of or yakalanarak tahkikata grri.,Umii;
tir. 

istanbulda daimi bir sanayi ser
gisl a~mak i~in iktisat vekaleti tara
fmdan tedkikat yaptmlrnaktad1r. 
Esas ltibarile buna karar verilmi~tir. 

Yalruz tatbikata gec;mek ic;in pro
jenln tamamlanmas1 bekleniyor. Ba
Zl rniltehass1slar serginin stadyom 
sahas1nm etrafmda yap1lmasm1 mu
vaf1k goriiyorlar. 



Sabife 4 

Berlin biiyiik 
el~imizin fagz 

Berlin 17 (Hususi muhabirimiz
den) - Olimpiyadlann bitmesile bera
ber, Berlin birdenbire durgunla~1. 

'.Arbk o kayna~alardan, o canh f'aali
yet ten eser yok .. stadlarda 150.000 ki
~ilik ugul~u halinde yiikselen ses ye
rine, derin bir sessizlik hiikfun siirii
yor. Olimpiyad koytl de belki yann 
tamamile bo~arum~ olacak.. maama
!ih ~ehir, olimplyadlarm ehenuniyeti
le miitenasib olan faaliyetini kaybet
mi~ olmakla beraber, hig te tabii ha
yatmdan ~agiya inmi~ degildir. Bii
tiin milletler memleketlerine donmek 
igin haz1rhklarile me~gul .. 

Bizim sporcular da iki klsma bolii-
nerek yola glklyor. ~ 

Sporcularmuzm bu ~kildek:i miifa .. 
rekatleri miinasebetile, Berlin btlytik 
elgimiz bay Ham.di, sef are thane bina
smda sporcularla, gazeteci arkad~
lara ve Berlinde bulunan Atatiirk be-
den terbiyesi enstittisfultin 30 talebe
sine saat 17 de bir gay verdi. <;ay, 
sefarethanenin bilyiik salonlarnu dol
duran millett~larmuzm samiml mu-
habbetleri arasmda igildi. • 

Qayda, genel merkez ba~karu gene
ral Ali Hikmet Ayerdem, Tokat say1a
Vl Siireyya Gcncer, konsolosluk erkA
n.nmzla, binicilerimiz de hazir bulun
dular. Qaydan sonra, Atatiirk beden 
terbiyesi enstitiistintin talebeleri mem
leket ~arlolan, Anadolu tiirkilleri soy
lediler, koy ve zeybek oyunlar1 oyna
dllar. 

Biiyiik bir alaka ile dinlenen ve 
seyredilen bu ~rkl ve oyunlardan 
aonra, gene a.ym talebelerin tune gO
gttslerinden bir aslan kii.kremesinl an
dtran ~kilde kopan milll mar~z 
biiyilk bir vecd i!tinde dinlendi. ~ 

Biitiin bunlar bittikten sonra fotog
raflar ~ekildJ, sporcular bilyiiklerlle 
konu~tular. Bir milddet de istirahat 
edildikten sonra biitiin hazirun, sefi
rimizle refikaSI tarafmdan geld.i.kle
rinde oldugu gibi biiyiik bir samiml
)'etle te~ edildiler. 

Berlin bilytik el!timizin sporculan
miza gosterdlgi biiyiik altlka, derin bir 
aevinc uyandtrdt. 
BfNtciLmtMiz ABENE GiDlYOR 

Binicllerimiz de yann saat 9 da 
:Allene hareket ediyorlar. Oradaki mii
sabakalardan sonra, Viyanaye ge~erek 
oradaki miisabakalara i~tirak edecek
ler, ondan sonra istanbula donecek
lerdir. Binicllerimize bi.iyilk muvaf
fak:tyetler dileriz. ., 

Binicilerimizin i~tirak ettigi miisa
bakalarm Konkur ipiklerinde, yiizba
~ Cevad Kula 1.60 lik manilerin bu
lundugu en getin blr musabakayi 11 
fena puvanla bitirerek altmc1 oldu. 
10.000 lirahk atlann girdigi bu milsa
bakalarda, 300 lirahk atlarla giren 
biltiin miisablklanm1ztn kazandlg? 
muvaffak1yetler burada bi.iyiik takdir
ler uyanchrd1. Var olsunlnr. 

Ahmet Adem Gogdiim 

Gayri federe klOpler futbol 
turnuvas1 

.. 

Eminoni.i Halkevinden: Evimiz spor 
~besi tarafmdan tertip edilen gayrife
dere kulilpler futbol ~ampiyonas1 final 
mai;ma oni.imi.izdeki 23/8/ 936 pazar 
gtinii Karagiimri.ik stadmda yapllacak
trr. Mtisabaka progrrum ~ag1ya c1ka
rlln:u~t1r. 

1 - Kii~tikpazar • Alemdar, saat 14, 
30 da hususi mag .. 
2- Fatih idman- Bozkurt saat 16, 

15 de Final mag. Ma~ hakemi Nuri Bo
sut. 

Taklmlar Karagiinuiik kulubiinde 
soyunacaktI.r. -----
.Beyoglu Halkevinden:. Uciincii Tiirk 

dil kurultaymm toplanmas1 dolayisi
le Evimizde 24, 25, 26, 27 agustos 936 
giinleri yaptlacak torenlere biitiin 
yurdda~lan ~ag1rmz. Qagm kartlari 
Evimiz direktorltigilnden verilir. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmi daireler tarafmdan gonderile
cek ilanlarm bundan ooyle y enipos
tane kar~1smda Erzurum hamnda 
"Turk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
i~leri biirosu Limited Sirketi,, adre
sine vc gazetemizin ismi tasrih edi
Ierek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 ,_.I .............. ~~ 

- ------ - ----- ----- ---- ~ ----:-· 

23 A~stos 1938 

DaDmi - -

Oil kurultay1 
:<Baf tara.ft 1 inci sahifede) 

«- Dilnya dil &limlerinin Tiirk 
iUimlerile beraber ~~malan dil il
minin ~diye kadar halledemedigi 
bir ~k gii~Jiiklerin hamni kolay~
racaktlr. Bundan biiyiik hakikatler 
de meydana 9lkacaktlr.> 
De~Jerdir. 

DiL BAYRAI\ll HAZIRLIGI I' 
, Pazartesi gtini.i toplanacak Dil ku-~ 

rultayi ulu Tilrkiin killtilr alanmda da 
yiicelmesini biitiinleyecek mutlu bir 
hA.disedfr. 

Kurultay milzakereleri yurdun her 
yoniinde bi.iyiik, emsalsiz bir alaka u
yanchnru~tir. Kurultay konu~malan
m her vatand~ takip edebilmesi 
i~ istanbul ve Ankara radyolan pa
ZaTtesi giinii bir bu~uktan itibaren Dol
mabah~e saraymdan nakil yapacaktir. 

Halkevi olan her yerde, kuraglar, radyo 
tertibat1 ~ardir. Memleketin bii
yiik merkezlerinde meydanlara radyo 
tesJsat1 yapillm~tir, dort gi.in herkes 
k.urultay miizakerelerini dinleyebile
cek, dart gece de biltiin Halkevlerinde 
yaptlacak eglencelerde bu mutlu giin
leri kuthyacaktir. 

.. 
BULGARiSTANDAN DA BiR 
MUTEHASSIS GELiYOR 

Sofya 22 (Ak~) - istanbulda 
toplanacak olan ti~tincii dil kurulta
ymda Bulgar milli kiitiiphanesinin 
~ark eserleri losrm erkarundan Dr. 
Petar Miyatef bulunacaktir. 

lspanyada 
'(Ba~ taraf1 1 fnci sahifede) 

EUizABET zmHLISI MALTAYA GiTTi 
Cebelilttank 22 (A.A.) - Queen 

Elizabeth zlhlIS1 Maltaya hareket et
~ ve Repulee kruvazoru de Valan
ciadan buraya gclmi~tir. 

Diger be~ zirhh ingiltereye git
mi~ir. 

MiLiSLER GUADELUPEYE 
GiRDiLER 

Madrid 22 (A.A.) - Elsosyalista ga
zetesi Valans milislerinin cetin ve 
siingi.i siingi.iye bir milcadeleden son
ra Caceres eyaletinde Guadelupc'e 
girdiklerini istihbar ediyor. Bazi ft.si
ler tehassun ettikleri manastirlai·da 
konu~ma.ga devam ediyorlar. Sol 
cumhuriyet'i(ilerin gazetesi Politika 
Cardenenin tamamen muhasara edil
digini yazarak diyor ki: 
· <~ehri ~eviren htikUmete sadlk kl
taat Cardaneden 6 kilometre mesa
fede blrle~mi~ bulunuyorlar. Nillai ha
reketin bugUn cereyan etmesi muh
temeldir.> J --------

lzmirde blsiklet birincilik 
mOsabakalan 

Izmir (Ak~) - Ege turuna clkan 
Bekir ve Faruk, 1zmirde yapllan bisik
let birlncilik miisabakalarma gi~
lerclir. izmirden miisabakaya giren bi
sikletciler, ikinci ve iiciincil derecede 
bisikletgilerdi. 30 kilometre itzerinden 
ve birinci Kordonda yapllan miisabaka 
sonunda 52 dakika 6 saniyede Bursa 
nuntakasmdan Bekir birinci, izmir 
spordan Silleyman ikinci ve Bursah 
Faruk iicilncli gelmi~lerdir. Bursalt 
genclerimizin muvaffak1yetlerini tak
dirle kar~anz. -'---------

Edirnede f utbol ma~1 
Edlrne 22 (Ak~am) - Buraya ge

len istanbulspor kltibil bugiln Edir
ne Spor kliibii ile kaqlla~t1. Ma~ 

o I - 3 istanbulspol'U!l galibiyeti Ue 
neticelendi. 

Amatorlere mahsus daimi fotograf miisabakanuzm bu haftaki se!tlminde 
'(ilger). lirahk kitap hediyemizi kazananlar: 

1 - (Soldan s1ra ile) Beyoglu Metrohan R. c. A., 2 - Fatih itfaiye caddesi 
No. 27 Muvahhid, 3 - Askeri tlbbiye mektebi 486 Naci, 4 - izmir basmahane 
Fettah mahallesi Yo~lu sokak No. 8 Nedim Klllgoglu. 

Tular amie 
Memleketimizde ilk defa 
tesbit edilen bir hastahk 

~orlu hastanesl 
b~ hekimi lbner 

Bi can 

Qorlu hasta
nesi ba~ heki
mi operator 
Omer Bican, da-
hlliye mi.ite-
hass1s1 irfan 

Titiz ve bakteli
yolog Mustafa 
fa tarafmdan 
uzun mi.iddct
ten beri ted
kik edilen bu 
hasta11k ilk de-
dana 

tru~trr. 
~imdiye kadar bu hastahga A.me

rikada, Japonyada, italyada tesadtif 
edi.l.ml~tir. Bu hastahk ta (veba) gi
bi kadlma srmfindan olan hayvanla
ra mahsus bir hastahkt1r. Tav~n, 
tarla farelerine ait olan bu hasta1Ig1 
at sinegi ve keneler insanlara naklet
mektedir. . 

Bu hastahga musap olarak <;orlu 
hastanesine ~imdiye kadar (61) has
ta gelmi~tir. Hastallk kmkllk, halsiz
lik ve ~iddetli yi.iksek bir a tc~;, goz 
munzammasmda ~iddetli ihtikan 
korijonktivit ve boyundaki bezlerin 
~i~mesile ortaya glkar ve adeta bir 
Oedenit enfeksiyoz veya flegmonoz 
gibi goze ~arpar. Devri te!rihi 1 - 9 
giindi.ir. insandan insana gec;mez. 

Hasta11k muhtelif ~ekiller gosterir. 
'(Tifo) yu and.Iran ~ekli de varchr. Bu 
~ekilde olanlarda yiizde dart vefiyat 
vardlr. Diger ~ekillerde Olilm nadirdir. 

Bu hastahktan korunmak i~in (at 
sinegi ve kenelerden korunmak ve sa
kmmak laz1md1r. Ke~ilerden elde 
edilen spesifik serum teda.visile has
tallk mti.ddeti klsaltilmaktachr. Sal
varsan tecriibe edilebilir. Heni.iz kaU 
tedavisi yoktur. 

Memleketimizde ilk defa bu hasta
hgm mevcudiyetinl tesbit ve tahak
kuk ittiren bu ii~ doktoru tebrik 
ederiz. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak~am nobet~i eczaneler ~unlar

dir: 

~i~li: Halaskar Gazi caddesinde Halk, 
Taksim: Nizameddin, Tarlaba~mcla 

Nihad, Beyoglu, Kanzuk, Dairede Gli
n~. Galata: Topgular caddesinde Spo
ridis, Kasunp~a: Mileyyed, Haskoy: 
Aseo,, Eminonii: Agop Minasyan, Hey
bellacla: Halk, Bilyiikada: Halk, Fatih: 
Sara~hanede :tbrahim Halll, Kara
giimriik: Ahmed Suad, Balorkoy: is
tipan, Sanyer: Asaf, Tarabya, Yeni
koy, Emirgan, Rumelihisanndaki ec
zaneler, Aksaray: Etem Pertev, Be
~ilda~: Vidin, Kadtkoy: Pazar yolun· 
da Rlfat Muhtar, Modada Alaeddin, 
Usltiidar: Merkez, Fener: Emilyadi, 
Beyaz1d: Kumkap1da Belkis, Kiiciik
pazar: Hasan Huliisi, Samatya: Ye
dikulede Teofilos, Alemdar: Cagalog
lunda Abdiilkadir, ~ehremini: Top
kap1da Nazim. 

Ac1k te~ekkur 
Bir kaza neticesinde sol bacaguun 

iki kemiginin kmlmas1 sebebile refi
kama yaptigi onemli bir ameliyatJa 
bacakta kisahk veya topalhk gibi 
hi~bir anza brrakmadan ve aradan 
ge'i(en zaman zarfmda da bir kusur 
gori.ilmemek suretile bacagmm tabii 
halini iadede bilyiik bir kudret gosteren 
Erzurum askeri hastanesinin klymetli 
operatorii doktor Cevdet Mustafaya 
a'i(tk !?iikran ve minnetlerimi bildiri-
rim. Alb. Hillusi Alpagut 

~i!?li Halkevinden 
1 - Uguncii Turk dili kurultaymm 

a<;:1Imas1 milnasebetile 24 agustos 936 
Pazartesi gtinti saat 14 te Halkevimiz 
kuragmda, Kurultaydaki soylevler ve 
ilmi mi.inaka~alar radyo ile dinlene
cektir. 

2 - Pazartesi ak~ saat 21 de YO
netim kuruldan bay Ekrem Tur tara
fmdan bir soylev irad olunacak ve mi.i
zik pargalan c;almarak bir si.ivare ve
rilecektir. 

3 - Sall giinu saat 14 te kw-ultay 
mi.izakereleri dinlenecek ve ak~am1 sa
at 21 de bir konferans ve radyo ile 
de bir musiki mtisameresi verilecek
tir. 

4 - Per~embe gt.inti radyo ne~riya
b yapllacak ve kurultaym faydah so
nu<;:lan bildirilecektir . 

5 - Herkes gelebilir. 

Bebek sergisi 31 agustos 
ak~am ma kadar a~1k 

bulunacak 
Beynelmilel Bebek sergisine halkm 

gosterdigi biiytik ala.ka nazara alma
rak sergi 31 agustos ak~amma kadar 
temdit edilm4>tir. 

'31 agustos saat 20,30 da merasim
le kapanacaktir. Sergiye Fransa, Lit
vanya, Almanya, ispanyadan gelen bir 
~ok bebekler de ilave edilmi~tir. 

Kartal As. ~·den 
~ubemizde kayith olup 936 yoklai-

masma gelmiyen ~agtda isimleri ya
zlil yedek subaylarm 936 agustos ni
hayetine kadar istanbulda bulunanJa .. 
rm (Bizzat) t~rada bulunanlarm da 
mektupla ~ubeye mi.iracaat etmedik
leri takdirde haklarmda 1076 saylh ka
nunun 10 uncu maddesi ahkam1 tatbik 
edilecegi ilan olunur. 

Yedek piyade astegmcn Rahmi og. ' 
Hilseyin Avni 307 i stanbul (14038), 
Yedek muhabere astegmen Muammer 
og. Fuat 321 Izmir (32282) , Yedek pi
yade astegmen Si.ileyman og. Hi.iseyin 
Azmi 315 Istanbul (28105), Yedek bay
tar yarsubay M. Seydi og. Ibrahim Saf
fet 311 istanbul (532-128) , Ycdek pi
yade yarsubay Siireyya og. M. Hilmi 
315 Edirne (19812) , Yedek 7. s1mf J. 
hesap Me. Riza og. Ali Riza 305 Aksa
ray (J. 1952), Yedek piyade astegmen 
Cemal og. Mazhar 325 Bitlis ( 41704), 
Yedek 8. S1mf hesap Me. E~ref og. Mus .. 
tafa Nail 302 Kartal (33204). 

23 A.gustos 936 Pazar 

1stanbul - 12,30 Muhtelif plak ne~ri• 
yah, 18 Tepeba~1 bah<;esinden nakil, 20 
Piyano solo: Profesor Ferdi ~tatser tara• 
fmdan, 20,30 Stiidyo orkestralan, 21,30 
Son haberler, saat 22 den sonra Anadolu 
ajansmm gazetelere mahsus havadis ser• 
visi verilecektir. 

24 Agustos Pazartesi 

istanbul - 18: Senfonik musiki 
(plak), 19: Haberler, 19,15: Muhtelif 
plaklar, 20: Kernan ve viyolonscl so
lo (plak), 20,30: Stiidyo orkcstralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1 .. 
nm gazetelere mahsus havadis servi
si verilecektil'. 

•1ttl1tlUltUlllllllllllfllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllltllllltllllllllllllllllllltlllllllllllllUllJllJlllllllJlllllUUJJllllllllllUIUILlllllllllllllllllllllllUHHll• 

BERLiN OLiMPiYADLARI 
Ilk filmier gelcli. Y ap1lan kii~at merasimi - Muazzam resmi ~e~itler 
Olimpiyad me~alesinin getirilmesi, ilk miisabakalar ve galipleri me§hur 

Ovens diinya birinci Y A$AR filmde, kahraman giire~
~ilerimizin lstanbula avdeti, vapurda ve nhtimda yap1lan istikbal, 
merasimi ve tezahiirat. 

Bugiin IPEK ve MELEK sinernalannda 
~·---- Programa ilaveten gosterilecektir. ----••" 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

1-istanbulda tersane semti (9) 
2 - Qachr (4) 
3 - Gururlu (8) 
4 - On degil (4) 
5 - Vticut ate~i (7) 
6- Nida (2) 

I 

2 

6 

7 - Gozbaglt oynanan oyun ~(6)' · 1 
B~a konan (3 a---&--"'-"--'-...&.-

8 - Murekkep. miite~ekkil (6) Yiik· e ._....___.___.....__...__.._ 
selme (3) IP 

9 - Bi.iyiik (5) Cemi edati "(3) &-""--'-.;....a...---1-• 

10- Her birinden 2 tane .(10). 10 

Yukardan a~agi ~ 

1 - Sahici '(6) 
2 - Kiiremiz (3) Y1gm :<4r 
s - Dordilncil '.(4) 
4 - Bir soy adl '(4)' 
G - Bir nevi serpll.7 J 4)' 
6 - Qam devirme '(S) Kasabm sat~ 

ti~ :c2>. ' 
7 - s1crat :c5r r 
8- :;Jiir yazan :C4) Eskl tilrk cenga;. 

:vert :cs>· 
9 - Beyaz :c2> Uydurma ~(5) 
10- Damarda a41l ~(3). Tedbir ~(4): 

GEQEN BULMACANIN HALLi 

Soldan saga: 1 - Kab - Asfalt 2 -
:Alo - Laab 3 - Ragbet 4 - Aka - oz 
5 - Kaz - Da 6 - idareli 7 - <;agtr .. 
mak 8 - Adi - Kara 9 - Ki - Mesel 
10- Zeytin. 

Yukandan a~gi: 1 - Karakulak 
2 - Aia.ka - Diz 3 - Bogazic;i 4 - Da 
• 'Ay 5 - Alemdag1 6 - Sat - An - Mi 
7-Fa-Erken 8 -Aba - Elmas 9-

idare 10 - Terzi - Kale. 
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Dlinkli itfaiye bayram1 
-----------------------------------------------(Ba~ tar:af1 1 incl sahiff'(le) 

Eski omuz~ar. y~ y~ tulumba
cllar, itfai;•e miltehass1slanndan tu
tun da memleketin en maruf sima
lan burada... Generaller saylavlar, 
yepyeni pml p1nl melonile vali Us
tilndag, bay Ru{ien ~ref ve refika
m, matbuat umum mi.idiiri.i, polis mii
dilri.i, artistlerden, mnsfki¢naslardan 
kimler yak?. .AktOr ~adi, Vasfi Rl
zasi, HaZlDll, Mahmudu, Muammerl 
hepsi burada ... 

Universite profesarlerl, muhtelif 
sefaretler erkfuu, b~ta J apon sef arcti 
olmak l.izere gene burada ... 

Merasim istiklal mar~ ve valinin 
lasa bir nutkile baJ?ladI. Vali nut
kunda: 

l\1ERASll\I BA~LIYOR 

- f?ehir itfaiyesinin 250 yildlr han
gi vasitalarla idare edildigini ¢mdi 
burnda bir tarih okur gibi derll top
lu goreceksiniz .. dedi. 

Bir boru sesi... cYangm var! > bo
rosu. .. Bir miiddet sonra yakilacak 
olan ki.icilk barakalann yarundaki 
kap1dan ~ itfaiyemiz tnlZJ.ka 
onde ~ arasmda bir ge~t res
m.i yapti. Goniil istcrdi ki bu mcra
sim b:l!?larken veya ortasmda, yahut 
sonunda yakmda Olen itfruye ~itlerl 
an1lsm ve bir dakika susulsun, mo
dern itfaiyeyi kur!l.n b=iy Haydann da 
ismi hi~ olmazsa bir kere soz arasm
da gc<;sin .. 

itfaiyc resmi ge~di yap1brkcn ar
kamda bir artist: 

- Bunlann en oni.inde bay Hay
da11 gormek istcrdim.. dedi... Sonra 
da gazetecilerc rica etti: 

- Aman bu saziimil beyana.t ola
rak yazmay.uuz.. 20 Uram daha ceza 
olarak kesilir .. 

Modern itfaiyenin g~it resminden 
sanra hopnrlorde bir ses: 

- 1?imdi yenl~rl itfaiyesini gore
ceksint.. 

Bu sefar kap1dan en onde ilk it!a
iyeci m~ur cDidon Ge~k Da-

vud> un hakiki ve tarihi tulumbas1 
yenigerilerile cikttlar .. hepsinin ayak
lannda klnwzi pabuglar .. en arkada 
t&klm kumandaru.. srrtmda bir klr
rnlZl kaftan, cenesinde kocaman bir 
takma sakal... it!aiye neferlerinin 
hcpsinin de list dudaklannda koca
man takrna palab1ylklar ... Takim ku
mdandam at ilsti.inde giderken uzun 
takma sakall ycrinden oynuyor, 
adamcag1z di.i~mesin diye slk slk sa
kallm tutuyor. Ark!ldan bir ses: 

- itf aiyclerln makiyaj1m Vasfi Rl
za yapm~ ... 

- Hayir .. hayir.. makiyajlan bil
yi.ik Behzat yapJlll11 .. 

Artist Muanuner: 
- Vallahi harikulAde bir maki

yaj .. 
Yeniceriler agir agir yilrilyorlar .. 

eger o zaman yangma da bOyle gidi-
yormu~larsa yand1 eski adamlar ... 

Yenic;erller gitti... Evvcla klpklr
mizi elbisesi, elinde f enerlle istanbu
lun en cski ko~lilsi.i Lutfi reis mey
dana f1rlad1: 

- Yangm var .. yangm vaaar ... 
Kumkapuia, Ni~cada ... 

Arkasmdan bir ko~Hi daha: 
-Yangm vaaar ... Ni~ancada ... 

ESK.i TULUI\'IBACll..AR 

Kurklii yakah bekc;iler sopalanm 
vurarak ynngmm nerede oldugunu 
ilan ediyorlar ve nihayet sandlklan 
p1nl pml ogulm~ tulumbalarile tu
lumbac1lar sokun etti. En onde klr
llllZl fanlla.Iarile Karagiimri.ikli.iler, 
arkada siyah fanila, beyaz donla Mev-
1Anekap1blar, ye~ll fanilalllarla Eyiip
liiler, maviler giymi~ Kadlrgahlar .. 
Karagiimrilklillerin reisi <Ham.id re
is>, Eyilplfilerin cHasan rcis>, Mev-
l.Anekap1ldann cFuad resi>, Ka.dirga

lllann ¢Said reis> .. gerek tulumbacl.
lar, gerek kOfliiler ve gerek reisler 
eski tulumbacihlc aleminin en maruf 

simalan... Vaktile bunlar ne yagm
lara gltmi~ler, ne dog~er yapnn~ar ... 

Tulumbacllar sandlklardan cski tu-

'k""oprii Ustiinde Kadirga tulumbacdan, Eyiipliiler tuhmdJa ~. 
tul_umbacalar yanan koJkii sondiiriiyorlar 

valetlerini ~1kanm~ar, tipkl eski 
giinler gibi giyinmi~ler, hattft. ~ogu 
sa~Ianru cski tulumbac1 usullle kes
tirmi~cr. Bazilan saglanrun hepsini 
kesmi~. yalmz tcp_ede rmSir pi.iskCilil 
gibi blr tutam sac; b1raknu~.. baz1lar1 
da aksine kafasmm tepcsini ka.zl
mi~ kenarlarda sa~ b1rakmi~ .. : 

En onde giden p~darlann cllcrln
de f cnerler, relsler atla arkada ... Ne 
naralar: 

• 
- Eeeeeeyt ... Mevlanekap1 aslan

lan.. karada kaplan, denizde aslan 
MevHl.nekap1hlar bunlar!. .. cQaaaatl :t 
sandlga bir tokat ... 

Alk1~lar stadyom ~mllyor ... Tulum
bac1lar o kadar sempati uyandlrdl ki 
herkes ho~una giden ~lk tipleri birbi-
1ine gosteriyor ... 

Lakin ne ~evkle, ne canla b~a ko
~uyorlar... Ko~kcn ne dcrin bir 
zevk f<;Inde olduklan yiizlerindcn bel
lL. sanki onlara bugiln gi.in dogdu .. 
sanki civarda hnkiki bir yangm var
mi~ gibi ytlchr1m h1zile gidiyorlar. 
Hi~ biri de rol yaptlklanm hissettir
memek igin katiycn gillmilyorlar. Ga
yet clddi ciddi ko~uyorlar.. mcydam 
bir kcre dondiller.. ko~aktan ken
dilerini alamad1lar. Program harici 
bir daha dondi.iler... B1raksan o zevk 
sarho~lugu ig.inde yann sabaha ka
dar meydanda ko~caklar ... 

SEV1NQl'EN UYUYAMAMl~LAR 

Tulumbacilarla i!terlde gorii~iim: 
- Bize bugiintl gOstcrenlere ~-

kiir ... Sevincimizden iki ii~ gece uyu
yamadlk yahu .. diyorlar ... 

Tulumbac1lar 'belediye reistne yal
varnu~ar, yakamn~lar, bu layafetle 
mahaUelerine kadar ko~ 1~ izin 
~ar. Bu 1z1n ~lkmca az daha 

sevinclerinden ~dlraoaklardl. Ma
hallelerinde kendilerlne merasim ya
pacaklarnu~ .. 

AESKERi iTFAiYE 
Tulumbac1lc.rdan sonra askerl itfa

!ye tc~kilati soklin etti. Ath 1tta1ye 
arabalan... 4skerl itfaiyenin clinde 
ibrikler.. arkada bir zamanlar mev
kileri gayet yilksek oldugu halde 
vaktile tulumbac11lk etmi~ iki ki~l 
kon~uyor, birbirlerine tulumbac1llk 
hat.Iralanru anlatiyorlar.. asker! lt
faiyeyl gorilnce birl: 

- Birader dedi.. askcrl itf aiyeyi 
gori.ince akllma me~ur Q1r~1r yan
gnu gellr ... Hey gidi giinler.. bu~
kilat1 kont Zicini yap~ .. 

Bundan sonra da itfuiye ~ilat1-
nm nasil giinden gtine ilcrledigini 
gosteren tablolan seyrettik... Ve en 
nihayct motOrlil, gayet modem itfai
yemiz ortaya ~kti. Arkamda oturan 
muharrir amiral bay Abidin Daver: 

- Gorilyor musunuz? diyordu, it
falyc gittikce motorl~iyor, blraz da
ha ilerlerse gelecek sene tahtelbahir
le, kruvazorle yangmlan sondiirece
giz.. carum bu arada dcniz itfaiye
sindcn bir par~ da gostermell idik. 

Vasfi R1za: 
- Ben de bir dalgalI deniz dekoru 

yaptmrdlm .. rnilkemmel olurdu. 
SIYAH iTFAiYE.~tN iSMt OVENS 

KALDI 

Nihayet itfaiyelerin jimnastik h~re
ketlerl b~lad.I. Sporcu itfaiyelerin ara
smda bir zenci di.in stadyomda mc~
hur oldu. lierkes kendisine m~ur 
zenci ko'1!cu c0vens> in ismlni tak
ti. 0 ortaya c1kmca herkes baginyor
du :: 

- Haydi Ovens ... 
Siyah itfaiyenin ismi Ovens kaldl ... 

Hoparlorde bir ses: 
- Alo.. fimdi si7.e itfaiyenin mo

dern vesaltl gOsterllecektlr. Evvell 
uzun bir merdiven.. bu merdiven ken
di kendine, otomatlk bir surette iste
nllen kata su verir. Lakin burada 
hallo 1Slatmamak i~in su verdirmiye
cegiz ... 

insanlann sulusu oldugunu i{;lt
mi~tik amma demek merdivenlerin de 
sulusu vanm~. Sulu merdiven allo~
lar a.rasmda sahaya ~Iktl .. 

Vasfi R1za artist ar.ka~lanna say
li.iyor: 

- ~irndi yarullp ta sulu merdiven 
bi.itiin sulanm bizim tarafa bo~ltsa .. 

Bu Sirada stadyomda: 
- Ya~a Y~ar.. y~a Mcrsinli Ah

med .. sesleri yi.ikseldl .. 
Di.inya giire~ ~ampiyonu Ya~arla 

Mersinli Ahmed gelmi~ler, herkes 
sporculan ayaga kalklp alkl~ladl. 

Nihayet yaktlacak evlerl itfaiyeliler 
tutunca kaldlrdllar saharun ortasma ge

tunca kaldlrdllar sahamn ortasma ge
tlrdiler.. bunlardan birini yakt1lar ... 
Askerl itfaiye ve tulumbac1lar bir
blrlerlle kavga ederek, dogu~erek or
taya c1ktilar, kiirklU yakall be.k{:ller 
tenekelerle, klrbalarla eski usuldc su 
~yorlar.. askert it!aiyenln patlak 
hortumlanndan etrafa sular !~km
yor. Tulumbac1lar: 

- Su .. su .. diye birbirlerile dovti~ii
yorlar .. sakayi adeta ciddi bir tarzda 

...... 

dovi.iyorlar.. bunlan oyle ciddi yap~ 
yorlar ki uzaktan goren kaUyen ro1 
degil, hakiki bir yangm zanncder, 
Birblrlerini islatan, sanchk kavgalan 
girla gidiyor.. • 

Tulumbacllarm ko~malarmda, kav~ 
ga etmelerinde ne keyif duyduklan 
uzaktan anl~hyor. Yangm bitince 
cakall don i.i~ fasll b~ladl. 

BiR T0RLU ¥Amlll'AN EV 
Nihayet asri itfaiyenin yakacagi 

ve sbndurecegi ik1 katll, kilbik balkon
lu ev ortaya getirildi. Bu evi gorilnce 
Vasfi Riza: 

- Aman, dedl, benim Mecidiye k~ 
yi.indeki ev... Sakln yanl~hkla bura
ya geti~ olmasmlar .. ne benze~ 
yahu .. 

- Camm bu cvi yakacaklanna di.in
ya ~mpiyonu Ya~ara verseler. 

Fakat iki katll bina da ~ok ak.sl.. 
yakmak istiyorlar .. bir tiirlii yanmaz.. 
inadl tuttu .. itfaiye miidilril ihsan: 

- Ne yapayun diyor, biz yakmas1· 
ru dcgil sondiirmesini biliriz .. 

Ev a~lenirken HoparlOrdeki ses: 
- f?irndi icinizden biri Beyoglu ku

rnandanhgma t.elefon edip ~~ane 
ekibini ~agtr5m .. baklmz nc c;abuk ge
lecekler .. Ia.kin bu esnada halktan bi
rtnin muziplik yaptigi daha kuliibe 
tutu~turulmadan 4Stadyomda yangm 
var!> diye Beyoglu itfaiyesine haber 
verdigi anlruj1ld1. Daha yangm ba~la
rnadan itfaiye gelm1~. 

ild katll balkonlu ev itfaiye tara
fmdan yanmdaki tahta kuliibelere 
ate~ sirayet etmeden sondiiriildi.i. B 
E\'LE1'!"DIGt GECE YANGINA GIDEN 

HASAN REiS ANLATIYOR 
Bir arallk Eyiip sandltmm me~ur 

tulumbac1 reisi Hasan refsle go~tiim: 
- Tam evlendigtm gece idi .. zev

cemln duvagiru kaldmyordum .. difa
nda k~lii bagirdl: 

- Yangin var .. Kasrmp~da Qifte 
kuyularda ... 

Der demez gellnin duvagm1 biraktun. 
Dizlik fanile donla kendimi pencereden 
attim, dogru yangma... Ancak saba
ha kar~1 eve dondiim .. yangmdan son4 

ra ftdet i.izcrinc galcte filan yiyerek .. 
~afak sokerkcn eve gelince knrmu ik1 
gozil iki ~e~e buldum: 

- Bu ne vaziyet? dedi.. cevap ver
dim: 

- Benim meslegim bu.. istersen 
gec;iniriz.. ist.emezsen ne yapayim .. 
ertcsi gece gene zifaf odas1 denilcn 
yere girecegim sirada dl~anda bekc;i: 

- Yangm var .. deylnce hemen pen
cereden a~agi ... 0 gece de sabaha kar· 
~ eve dondilm .. hem de yangmda bir 
ayagim yanmak ~artile .. biz bu kadar 
~kla ~all~tik. Muharrir Osman Cemal 

\ 

agabegimiz de yanumzda ko~ard1 .. 
Meraslm bitti.. tulumbacllar nara 

atarak Beyoglu caddesinden, Kopru
den bir keyifle g~tiler ki sormayuuz .. 
donerken iki eski tulumbac1 konu.pi
yor: 

- Beyazidda m~hur zenginlerden 
bir yafhk~ Re~de harum otururd'u ..• 
Her an tulumbacllara ziyafet ~ker
di. K<>fliller de hep onun evl ontinde 
bagmrlard.I.. tulumbacllar kavga et
mesin diye Re¢de hamm evvela !ena 
yemekleri sonradan sofraya ~nrdl. 

Hikmet Feridun Es 
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Badajoz salhanesini ziyaret 
~ehir harab bir halde, sokaklarda 
·. yer yer Olii y1g1nlal1ndan tepelCr •• 
Kadin askerlerin mikdari artzgor. Bu11;lar1n i,inde 

gabanci memleketlerden gelenler de var. Badaiozda 
-100 kadin asker de kur~una dizildi 

Guadarama cephesinde ormandald h il.kOmet kuvvetlerinin mitralyoz a~ kaJ11SD1da bOytlk r.ajfat 
~ fa~lstler 

vererek 

Daily Heralchn husus! muhabiri ya
ziyor: Badajoz ~hrinin Asner tara!m
dan zaptmdan sonra burasm1 ilk zi
yeret eden ecnebi gazeteciyim. Por
tekiz hudut kumandam Fash askerler .. 
den sakmmakhguru soylemi~ti. Qiin
kti bunlann hiddeti heniiz ge~memi~
tir. Filhakika ~ehre girdigim zarnan 
Fash nobetc;iler bana dik ve ~iipheli 
nazarlarla baktllar. 

~ehrin bir klsnn harap olm~tu. 
Tahrip edilmiyen klsrru da karmaka
n¥1di. :;iehrin her sokagmda bir bari
kad kurulmu~tu. ~imdi bu barikadlar 
birer ceset yigmmdan ibarettir. 

Kumandanhk dairesinin badanal1 
bilyiik duvan kan Iekeleri ve kur~un 
yerleri ilc barbat olmul?tu. Burada ~si. 
ler komi.inistlerdcn iki bin ki~iyi kur
~una dizmi~lerdir. 

Sokaklar, ankaz iginden kocalanm 
ve babalanm anyan kadm ve gocuk
larlP nolu idi. Barikadlann bulundu
gu yer·~rde ceset yigmlan arasmda 
kocasimn, yahut oglunun cesedini bu• 
lan kadmlann feryat ve figam ayuku 
tutuyordu. ispanyol ecnebi lejyonu 
yiizba~ bana ~hrin Asiler tarafm
dan nasll almdlgnu anlattI. 

Fashlardan milrekkep bir kol bir 
to.raftan ve ecnebi lejyonuna mensub 
dlger bir kol ba~ka bir taraftan ~eh
re hiicum etmi~lerdir. Fash iigiincii 
bir kol da meydan muharebesini ida
re eden miralay Yegue'nin karargft.
lum muhafaza etmi~tir. 

Muharebe tam 48 saat devam etmi~
tir. Miidafiler aslanlar gibi kar~1 dur
mu~lardrr: Lejyon efradl kendi tari-

DLONCEYE 
Milislere mensup bir kadm asker 

KADARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Bedri bey mayonuzu allp iskele
ye inin! .. 

- iniycrum klzrm! .. 
Yerinden kalklyor. Garsonu ~ag1ra

rak odadan mayosile bornuzunu getir
mesini soyltiyor. Yilrilyor ... Ziya ar
kasmda!.. :i:skeleye iniyorlar... Kaylk 
yakla~1yor .. hafif bir rti.zgar var .. de
nizin iizerinde ktigiik klic;tik dalgac1k
lar c;1rp1myor .. : 

- Bedri bey, elimden tutup c;ekin 
de kaylk yan~sm! .. . 

Kalunu uzatiyor ... Bedri klzm bilek-
lerinden tutup c;ekiyor ... Kayik yana
~1yor ... 

- Banjur Ziya bey! .. 
- Bonjur Nesrin hamm! .. 
- .Adeta birdenbire artadan kayb-

oldunuz; kac; zam::m var ki sizi gor
mck nasip olmuyor Ziya bey! .. 

- Gozleriniz c;ok me~gul de anla¥
lan bent goremiyorsunuz Nesrin ha
mm, yoksa her zr.man ben burada
yim ! .. 

- Olabilir... Manall kon~makt::..n 
dalma ho~larursm1z. 

Tefrika No: 51 

Bedri hemen soze kan~1yor: 
- Nesrin bu nc ~1k mayo boyle! .. . 

Mavi rengin bu kadar giizel oldugunu 
ilk defa goruyorum. 

- Ben de gi.lzel bir ~ey giymenin 
ilk defa ~imdi zevkini duyuyorum. 

Ziyanm dudaklan kumldlyor: 
- Aman bu ne manah kanu~ma 

bOyle! .. 

Nesrin hakikaten bu sabali ~yam 
dikkat derccedc gi.izel! .. Gilne~in al
tmda yanan esmer viicudu mavinin 
gOlgesi i~inde tun~tan yapllma bir c;o
cuk heykeli gibi donuk donuk parllyor." 
Kumrala kagan siyah sa~lanm klr
mizi ve benekli bir ortu ile yandan 
baglam1~.. saglannm klvnlan uc;lan 
bukle bukle .sakaklanmn tizerine dO
kill iiyor.. Kipklrm1z1 ve ktigtictik du
daklanmn iizerinde bahar rilzgan ka
dar serin, parlak bir giilil~! .. 

Adamn sabah giine~i kahve renkli 
gozlerinin i~inde yamyor ... Mayo pek 
a~1k; i.izerindc ince, ~ocuk tilylerinin 
k1vnldlg1 ~1plak esmer ayaklan ·he
men hemen yukanya kadar goriilil-

hinde gorillme~ miithi~ bir siingU. 
httcumu yaprml?tlr. i:Ik kol hiicumda 
150 mevcudundan seksen ~iyi Olli. 
brraknu~tll'. Be~ ~den mfuekkep za
bitan heyetinden ikisi ijlmu~ ve ii<;ti. 
agrr yaralannn~tir. 

ihtilfilciler Badajozda 3000 tillek ve 
birka<; mitralyoz ve bir batarya kiic;tik 
sabra topu elde etmi~lerdir. 

HARBEDEN KADINLAR 
· Daily Herai•am Barselon muhabiri 
yaziyor: 

cBarselondan Aragon cephesine ilk 
defa silvari gonderildi. Bu siivari klt
asI yeni te~il edilmi~tir. Stivariyi, ye
ni te~kil edilen bir anaqist taburu ta
kip etti. Bu taburun efrad1 arasmda 
ii.nifarmah bir~ok kadm vard1r. Ka· 
dmlar yalmz siyah ve klrm1z1 renkte
ki anar~ist bayraguu degil, ayni za
manda cumhuriyetin mar san mor 
renkli bayragim da t~yorlar. 

Cephede A vrupanm muhtelif mem
leketlerinden gelen gontilliller de har
bediyorlar. Bunlarm arasmda otuz 
fransiz vardlr. 

Ecnebi gonillli.iler arasmda dort gii
zel isvi<;r~li kiz ile san~m ve boylu Fe
lemenkli gayet giizel bir kiz da vard1r. 

Felemenkli klz biiti.in garnizonun 
kahramamdrr. Qiinkii ni~anc1hg1 fa
~istlerin hiicumunu bertaraf etmekte 
biiyiik bir Amil olmu~tur. Rusyah iki 
yahudi goni.illiiye de tesadilf ettim. 
Vaktile Qar ordusunda hizmet eden 
bu ad:unlar ~imdi komiinist ordusun
da c;al1~1yorlar.» 

Diger taraftan Londra gazeteleri 
Badajoz'un zaptl esnasmda esir dii-

yor ... Ayagm1 ayagmm iisti.ine a~ ..• 
Kii~i.ik gblgeler ayagmm diz bogum
lan altmda ~apkm dalgalar yap1yor ... 

- Atlaym Bedri bey, ii;eriye! .. 
Kalunu uzatiyar ... Bedri; elinden 

tutup igeriye a.tllyor ... Garson da ko-
~ak, o sirada mayo ile burnozu ge
tiriyor ... 

Klz, kahve renkll gozlerini l~lldata
rak Ziyaya bak1yor ... 

- Ziya bey, kiiguciik sandabmizda 
bir ki~ilik daha yer olsayd1, sizi de bii
yiik bir memnuniyetle davet ederdikl. 

- Davet etseydiniz de zaten ben 
gelmezdim ki ! .• 

- Neden?. 
- Ben tehlikeli i~erden korkanm. 
- Sandala binmek o kadar tehllkell 

midir? 
- Her sandala degil amma, sizin

kine binmek tehli.kelidir! Ben boyle 
ki.igiik, i;apkm, tecrtibesiz bir sandalla 
denize c;1kamam! .. 

Nesrin, kmmz1 dudaklanm klvrra-
rak gilliiyar: 

- Q1karsamz, ne olur sanki?. 
- Ne olacak, Belki bogulurum ... 
- <;ok korkaks1mz Ziya bey; bcnim 

kadar bile Cf'""' ~+'·-iz yak! .. 

- itiraf cdcrim, de~etli cesursu
nuz siz! ... Ya~m1z ve tecrtibenizle mil
tenasip olm1yacak derecede korkung 
blr cesaretiniz var!.. 

Donanmay1 ziyaret 
fzmirde binlerce balk 

gemilerimizi gezdi 

jzmir 21 (Ak~arn) - Limanumzda 
bulunan dananmannz Akdenize a~ll
nu~tir. Donanmannzm tekrar limaru~ 
m1za donmesi muhtemeldir. Belediye 
tarafmdan amiral ile zabitane bir zi
yafet verilecek, deniz eratma da kavun, 
karpuz ve iiziim hediye edilecektir. 
Yavuz futbol taklmile Altay - Goztepe 
muhtelit takmu arasmda onfuniizdeki 
pazar gi.inii bir futbol mi.isabakas1 da 
yap1lacaktrr. 

Dananmarruz, hergiin binlerce halk 
tarafmdan ziyaret edilmi~tir. Kahra
man ve ayni derecede nazik olan de-
nizcilerimiz, ziyaret~ileri gezdirerek 
donanmannz hakkmda degerli malu
mat ve izahat vermi~lerdir. izmlrli ~o
cuklar, hergi.in yiize yiize Yavuza: ka
dar gitmekte ve ziyaret etmektedirler. 
Civar vilayet ve kazalardan da donan
mam1z1 gormek ve ziyaret etmek i!;in 
gelenler c;oktur. 

Selanik sergisi 
Miimessilimiz pazartesi 

giinii hareket ediyor 
6 .eylillde Selanikte a~Ilacak beynel

milel sergide Tiirk pavyonu ic;in ko
miser tayin edilen $am sergisindeki 
miimessilimiz B. Baha di.in ~ehrimize 
gelmi~tir. B. Baha pazartesi giinii nii
munele1·i SeHinige goturecektir. ~am 
sergisinden ahnan iyi neticelerin bu 
sergiden de elde edilecegi umuluyor. 
Qiinkii. ~ok bi.iyiik hazirbklar yapll
nn~trr. Suriye hallo $am sergisine c;ok 
alaka g0stermi~, hatta sergideki Tiirk 
e~yas1 nfununelerinin daimi bir kallek
siyonunun Beyrutta bulundurulmasm1 

istemi~lerdir. $am konsoloslugumuz da 
boyle bir kolleksiyon yapllmas1 muva
flk gorillerek Iazim gelen niimuneler 
orada b1ra~tir. 

•HUH llUllllUHlllllHUn1ttl1TIUUUUtflllUUUHllUUtllUUJlllllllUIHIUff• 

~n yiiz kadar kadm muhnribin fa~ist
ler tarafmdan idrun edildigini yaz1-
yorlar. 

KUR~UNA DiZiLMEDEN 
EVVEL NiKAH 

Madridde bir askeri isyan glkarma
ga ~ah~n general Fanjul ile arkada
~1 miralay Kuintana divaru harp ta
rafmdan kuq;una dizilmege mahkfun 
edilmi1?lerdi. Gazeteler, generalin kur
~una dizilmezden evvel ni~an1Is1 mat· 
mazel Louisa Aguada ile nikfill mu
amelesini yapbrrru~ oldugunu yazi
yorlar. 

Sabahleyin saat be~te yap1lan izdi
va~ merasiminden sonra general bir 
miifrezenin onilnde durmu~ ve kur
~una dizilmi:;;tir. 

General Madrid barosu azasmdan 
oldugu igin miidafaasm1 kendlsi yap· 
m1~tlr. Kimseyi isyana zorlamadlgim 
ve lakin isyan i9in bir kcre karar ve
ren bir adama, bir daha donmek ol
mad1g1m soylemi~tir. 

Nesrin, hi~ Ia.kaydisini bozmuyor. 
Yine giiliiyor ... 

- Bununla i!tihar ederim. Cesaret 
en bilyilk meziyettir benim ic;in! .. 

Bedri soze kan~1yor: 
- Nesrin, gek ~u kilrekleri; o bir ke~ 

re soylemege ba~lad1 m.1 susmaz!. 
Nes1in kilrekleri c;ekmege ba~ladI. 
- ~imdilik Allaha ismarladlk Zi

ya bey! 
- Gille giile Nesrln hamm! .. 
- Arkada~1mz i~in dua edln de bir 

tehlikeye ugramasm! .. 
- Bu i~in duallk zamam gegti Nes

rin hamm; hemen Allah ac1sm hepi
.. I mize .... 

Sandal agir agir uzakla~1yor .. 
Kiic;iik dalgac1klar .. sularm sesleri.. 

yelkenler ve yelkenlerin iizerinde par
hyan giine~! ... Ileriliyoruz ... Sahilden 
~am koku1an geliyor ... 

- Bedri bey; nigin oyle ne~esiz go-
rilniiyorsunuz bu sabah? 

- Biraz ba~rm agnyor klznn. 
- Dun gece uyuyamadm1z rm? 

- Bilmem, c;ak sinirliyim, birkac 
gtindi.i1· uyuyam1yorum. 

- Acaba neden sinirlisiniz'?. · 
- Bilmem ki! .. 
Sustular ... Dakikalar ge~iyor ... Ses

siz dakikalar ... Yalmz sularm f1siltlSl!. 
Bedri birdenbire ba~rm kaldlrarak 

kara gozlerini, Nesrinin gozlerinin i~i-
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KADIN KO~ESI 

Bir sabahl1k 

Pembe buklet yiini.inden el orgiisi.l 
sabahllk. Geni~ reverleri, bol kollan 
varchr. Ayni yiinden u~lat1 piiskillli.i 
kordonla belinden baglanmaktadlr. 

............................................... 

lncir ambalaj1 
30 bin ingiliz lirahk 

doviz verildi 

izmir (~am) - Bu sene ihrac; e
dilecek kuru incirlerin ambalajmda 
kullarulmak ti.zere ihracat tacirleri ta
rafmdn miihim miktarda kutu, zen
bil ve seleton kagidlan sipar~ edilmi~
ti. Giim.riige gelen bu ambalaj e~yas1-
nm klering anl~alan dahilinde 
memlekete ithaline te~ebbi.is edil.mi~ti. 

Fakat son zamanda iktisad vekfileti 
ic;in incir ambalajlarmda kullanllan 
malzemenin kolayca ithali ic;in 30,000 
ingiliz liral1k doviz verilince, ihracat
~1lar giimrtikteki ambalaj malzemesinl 
bu serbes dovizden istifade ederek ithal 
etmek istemi~lerdir. Vekaletin verdigt 
serbes doviz, Izmir iiziim kurumu na
mma verildiginden kurum miidiirltigil, 
serbes dovizin gi.imriige getirilmi~ olan 
ihracat9llann malzemesine sarfm1 ka
bul etmemi~tir. Bu yilzden <;1kan ihti
Iaf, i:ktisad vekaletine aksetmil?tir. Ve
kaletin verecegi emre gore hareket e
dilecektir. 

Pamuk sat1~lan 
i zmir 21 (Akl?am) - Son hafta ii;in• 

de yeni pamuk mahsulii iize1inden 
alivre sab~ara b~lannu~tll'. Fiatler 
kilo bal?ma 42,25-43 kurul?tur. Bu se
ne, pamuklarmuzm iyi fiatlerle satila .. 
cag1 anl~Ilmaktad1r. Buna mukabil 
kum dan ve bakla sa tI~lan, ~ok ya
va~ devam etmektedir, gec;en seneye 
nazaran fiatleri de d~Uktiir. 

ne dikiyor... Ac1 ac1 baklyor ... 
- Nesrin, yann Adadan gidiyo-

rum. 
- Yann Adadan gidiyor musunuzt 
- Evet! ... 
K1z, birdenbire ktirekleri biraloyor .• 

~a~kln bir haldedir. Gozlerinde blr 
damla y~! ... 

- Nic;in gidiyorsunuz Bedri bey?. 
- Oyle icap ediyor Nesrin! ... 
-Ya! ... 
Susuyor... Kirpiklerinin ucunda 1s

lanan golgeler parl1yor ... Dudaklann• 
da soluk bir titreme .. 

- Benden ka~1yorsunuz oyle mi? I 

- Nesrin! .• 
- Ziya beyin hakk1 varm~! ... ~im· 

di anhyorum. soylemek istedjgi ~ey· 
leri! ... Ne yaz1k! ... 

- Bunun boyle olmas1 Iaz1m Nes-
. ' nn .... 
Yine susuyor ... Esmer yiiziiniin tt· 

zerinde san, kirli bir renk! .. . 
- Peki oyle alsun Bedri bey, ne ya

pal1m! .. 
Dakikalar ... As1r gibi uzayan dakf .. 

kalar.. Bir ~ey soylemiyar... San· 
dal sularm oni.ine katilm1~ kendi ken
dinc silri.ikleniyar ... Uzaklarda kadlll 
kahkahalan ... Hafif bir rilzgar esiyor .• 
kay1gm etrafmda !;irpman kilc;iik dat' 
gac1klarl ..• 

JArkas1 var) 
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istanhulu eglendirenler : 1 

" A$k $iirleri yazarken bir giin 
nasll canbaz oldum?" 

Amerikal1 baletler pud ra kutular1n1 
a9m1~lar bacaklar1n1 pudralayor~arken .. 

- Kurbaga adarn .. . 
- Kurbaga adam .. . 
istanbulun eglence alemlnde blr 

•Kurbaga adam:.dlr gidiyor ... Beyog
lu bahc;elerinden birinde haftalardan
berl alkl~anan bu adamm c;ok merak
h bir hayati ve harikuiade bir sanati 
vardlr. 

Birc;oklanm1zm seyrettigi kurbaga 
ada!nm hayat101 ogrenmek ic;in Tepe
ba~1 bahc;csine gittim. Bu i~ln bir de 
ayn cephesi var. K1rlangic;lar gibl 
memleket memleket dola~an bu ecnebl 
artistler nas1l y~rlar?. Hayatlan na
stl gec;er?. Bunlar1 da ogrenecektim. 

Kendisine ayni zamanda cKemiksiz 
adam> denilen Ferry'yi sahnenin i~in
de buldum. 

Bir kenarda Amerikah baletler k:Lsa
clk mayolaflDl giymi~ler, c;1plak bacak· 
lanna pudra ve krem siiri.iyorlar ..• 

Bir masanm U.stilnde belki 10 kutu pud
ra a~ilim~, pudralar etrafa sac;~ .• 
krem kutulannm kapaklan fora edll· 
mi~ habire bacaklanru kremle oguyor
lar... Bacaklardan sonra srra baldlr
lara geliyor ... Bu ogma hareketini bir 
k1smi kcndileri yap1yorlar. Ellerinln 
yeti~edigi yerleri de ihtiyar bir ka
dmla, ihtiyar bir erkek uMturuyor. 

Obilr tarafta me~hur !spanyol artis
ti ivelya Reis elinde me~hur klrmm 
mendili ile klrnuzi bir yelpaze bir Fran
s1zca gazete onilnde bilyilk bir dikkat
le ispanya havadislerini okuyor ... Aca-

ba sevimli ispanyol artisti ihtilalci mi? 
Yoksa hilkumetc;i mi?. 

Bir artiste sordum: 

Amcrikan baletlerini bizim ~ehir ti
yatrosu angaje etmek istiyormu~ ... 

- B~ka yerlerlc mukavele yapm1~ 
lar . . . Bu kizlar paradan ziyade fena 
halde dans d~kilnildilr ... sanat ~kl 
bunlarda i;ok milhimdir ... Burada ka-
l~1yorla~, yan_n gideckler .. evet ~ehir 
byatrosu 1stem1~ti amma .. 

Bu arada cKurbaga adam> ekzer
sizlcrini yap1yor ... Ne hareketler, ne 
hareketler ... 

Sag bacag1m b~1mn altma milkem
me: bir yasbk yap1yor. Sol bacaguu te
pesmln ilstilnde k1vinyor, sag bacaii
~? altma yerlc~tiriyor. Bu sureUe 
kordilgtim olmu~ bir Ip haline giri
yor ... Bilflistisna biltiln hayvanlarm 
ha.reketlerini ve seslcrini aynen taklid 
e~1yor. Milkemmel kurbaga oluyor, 
timsah, aslan, kaplan, fil, at olmak o
nun ic;in i~ten bile degil ... 

~imdilik nwnaralanru kurbaga kl
yafetile yap1yor .. bu adamda viicudii
niln herhangi bir noktaslDl klvmp 
bilkmek, b~m1 bacaklanrun, kollan~ 
nm arasmaan i;1karmak en adi hare
!etlcrden ... Ayagile kafasm1 ka~1yor. 

yak parmaklarile kulag1m yakal1yor. 
Ta.m mflnasile kemiksiz adam ..• 

I~i bitince sordum: 

~irlikten artistlige ge~en FeJ'1'1. 

Mqhur Kurbaga adam1n 

- Bu garip meslege nasll atJ.ldnuz?. 
~k l~ blr adam .. gOzlerile c;ok esk1 

bir hatrraya baloyorm~ gibi daldl. 
Ferry sahnede goriindiigunden ~ok da· 
ha y~ll ... 

- Aslen Rusyallm ... Size tuhaf bir 
~ey s0yliyeyim mi? .. Ben ~airdim. Ve 
Rutkovsky adile ~k ~ilrleri yazardrm ... 
Aydan, denizden, kadmlardan bahse
derdim .. . 

9 y~mdanberi de, bir cambaz aile
sile taru-1nu~tlm. Qocuklan arkadqim

dl ... Bu cambaz ailesine gidlp gelirdlm ... 
Kemik ve viicud harekeUerini bu alle
den SII! zevkim icln ogreniyordum. 

~iirlerim bana be~ para getirmiyor
du. Buna mukabil evlerde husust ola
rak yapbgun viicud harekeUeri son 
derece begenillyordu. 

Bir giin bir operetin ~kllaflDl yaz
mak ic;ln blr Uyatroya gitmi~tim. Ora
da da bu vticud hareketlerini yaptun .. 
hemen bana numara verdiler.. yen! 
~m bana oldukc;a bol para getiriyor
du. Derhal ~llgi brraktun .. memle
ket memleket dol~aga b~ladrm .. 
Paris, Londra, Budape~te, Roma, Mad
rid, Viyana btitiin A vrupayi, uzak ~
kl, Hindistaru, ~ gezdlm. Afrika i~
lerlne kadar gittim. Avustralyaya git
tim. Yalmz Amerikaya gitmedim. 

Afrikada uzak miistemlekelere ka
dar angajmanlar ald1m .. miistemleke
yi idare edenler yerlilere, hentiz kabi
lc hayab y~ayan halka numaralar 
gosteriyordum... Kabile reislerinin, 
vah~llerin c;ok ho~una glttim .. viicud 
hareketlerimi pek begendiler .. 

cTam Gama~ diye blr kabile bent 
koylerine kadar gottirdii. Zaten an
gajmanun da bitmi~ti. Bu koyde 10 
giin karunla beraber kaldlm .. vah~i ~o
cuklanna viicud hareketleri ogrettim. 

- Evil m1siniz?. 
-Tabii ... 
- Zevceniz de artist mi?. 
- Katiyen... Benim hayatta 

en b1iyilk emelerimden biri de 
iyi bir alle kadmma sahip ol
makt1. Kanm son derece maz
but bir kadlndlr. Diki~ten, benim 

~lerlmden b~ka bir ~ey d~iinmez .. ne 
c;are ki astlstllk dolayisile g~ebe bir 
hayat ya~1yoruz. Bugiin Avrupada isek 
gelecek ay Afrlkada, ild ay sonra As
yadayiz.. kadlncag1zm bir evi olmu
yor . .. 

- tn..,allah lhtiyarhkta ... Biraz pa• 
ra pul sahib! olduktan sonra ... 

- Zannetmem .. ben bu ~te c;ok pa· 
ra kazandlm. Hie; i~lz kalmadlm. Da
tma telgrafia ve artist acentelerl va. 
11taslle angajmanlar ahnm. !Akin ar-

numarasmdan Ud pos 

tist parasmda bereket yok. Bir elden 
gellyor, blr elden gidiyor. Gallba Olii
milinilz sahnede kurbaga yahud tim· 
sah taklidl yaparken olacak ... 

Maamafih zevcem hayatumzdan 
memnun ... Miitemadiyen geziyoruz. 
GOrmedigimlz yer kalmadl. 

-Pekl.. bOyle ayagrmzi kIVlnp ba~1-
run altma koyarken ac1 duymuyor mu
sunuz. .. Iztrrap c;elaniyor musunuz?. 

- Her sahneye ~1kmadan evvel bir 
sae.t yapacatun hareketlerl tekrar e
derim. Bacaklaruru, kollannu ahftm
nm.. Sonra efer iki kadeh votka ic;
meuem iztirap duyanm ... 

- Qok i~er misiniz?. 

- YegA.ne zevkim budur .. amma bu 
~ sanayii nefise hallne geU~
dir.. . Em1n olun ic;menin bilyilk blr 
usulii erkAm, teknigi vardlr. 

MeselA. ic;ldyi katiyen mezeslz lc;e
rim. Meze denilen ~ey muzirdlr .. 

- K1hb1k nusm1z? Kanmzdan kor
kar mis1ruz?. 

- Dilnyamn en hiir adarnlan artist
lerdir. Hiir kalmak ic;in artist oldwn. 
Bunun ic;ln hie; lollblk degllim ..• Za
ten artist adam klhblk olarnaz. 

- .A-11k oldunuz mu?. 
- Tabii .. ~di de ~1grm zaten .. blr 

kurbagamn suya ~1k olmas1 gibi ben 
de votkaya ~1g1m .• 

Ferry: 
- Garson bir votka .. diyerek sozli

nil bitirdi. Numarasllllll zamaru gel
mi~ti .. - H. F. E. 

r 

.. Kemiksiz aclam bOyle Jovnbyor 

Sahlfe T 

Milli tahvillere para 
it'. yabranlar arbyor 

T ekaiid olup ikramiyesini alanlar bu 
paray1 en .iyi nas1l kullanabilirler 

Her memur tekatid olduktan son
ra neler yapacagm1 tasavvur eder. 
Bllhassa tekaildlilk zamanmm yak.la~
tigi s1ralarda bu tasavvurlar proje ha
llne girer. ~ag1 yukan bu projeleri ~u 
kls1mlara ay1rabiliriz: 

1 - Tekaild olup ikramiye aldlktan 
sonra bu para ile bir ticaret i~ine giri~
rnek. bunu dil~ilnenler c;oktur. Uzun 
rnilddet memuriyet hayatmda, bir di
siplin altmda ~all~an memurlar, busu
si te~ebbils sahasmda da kabiliyetleri
ni tecrilbe etmek isterler. Ve memuri
yet sahasmda en bilyilk makamlara 
~1ktlktan sonra, hususi t~ebbils sa
hasmda da muvaffak olacaklarma ka
nidirler. Maamafih bu kanaati ta~1yan 
ve kendisine fazla gilvenen klmselerin 
ikramiyelerini bir ticaret i~inde kisa 
bir zaman zarfmda bat1rchklan ~ok va
lddlr. Bunlann arasmda muvaffak o
lanlara pek nadir olarak tesadtif ede
biliriz. 

2 - ikramiyesini alarak yeni teka
ud olm~ memurlar bir klsm1 da ev 
yapbrmasrm d~ilnurler. Senelerden
beri klra derdi c;eken ve muhtelif ~e
hlrler dola~an bir memurun yegane 
ideali bir ev sahibi olup, ah1r omrtine 
kadar bu dam altmda y~amaktlr. ik
ramiyeyi aldlktan sonra bir ka<; odall 
kii~ilk bir ev yaptirmak ve kira der
dlnden kurtulmak yaptlacak i~lerin 
en iyisidir. Her halde tehlikeli ticaret 
~lerine giri~ip, lkramiye paras1m ba
tumaktansa, -maruf tabirle- b~m1 

bir dam altma sokrnak daha saglam 
bir i~tir. Fakat bunun yerini intihap 
etmek ve bir karar verrnek de bir me
seledir. Haz1r ev almak ve yahud yeni 
bir ev yapt1rmak i~in verilecek karar 
pek uzacllgi takdirde, ikramiye para
smm bu arada yenildigi i;ok vakidir. 
Onun i~in, ikramiye parasm1 alanlarm 
uzun mliddet pek fazla dli~Gnmeleri de 
dogru degildir. 

S ·- tkramiye parasmdan daha c;ok 
istl!ade etmegt de dil~ilnenler olur. Me
seIA: Bu paraJl :fatze vennek. Bir ko
misyoncu ve yahud faizle para veren 
blr i~ ada.nu ile ortak olmak ... Esasen 
ikramlye alan bir kimsenin yanma bu 
tarzda ~ adamlannm sokuldugu ve a
lol ilgrettigl ~ok vakidir. Bu gibi me
selelerde cok ihtiyath davranmag1 tav
siye etmek liizumsuzdur. Qiinkii bu 
gibl mtinasebetlerde ikramiye para
mm kaybeden miitekaidler ~ok gorill
mii~ttir. 

4 - Yapllacak ~ler arasmda en sag
Iarnm1 aramak lAzundlr. ikramiye alan 
ve yahud uzun mtiddet i~ hayatmda 
para biriktirmi~ kii~ilk tasarruf esha
b1, esham ve tahvilAti tedkik etmeli
dir. Tiirklyede esham ve tahvilAt satin 
almak suretlle, bu sahaya pai:a yatir
mak pek Adet olmami~br. Son seneler-

Gaziantep (~) - Devaml1 ca
llfmalarile bily\ik hizmetler goren Qo
cuk eslrgeme kurumu, Halkevi bahce-
sinde cok giizel bir gardenparti vermi~ 

ve blnden !az.la yurdd~111 i~tirak ett1· 
11. e~lence ilinldln fcvklnde varidat b1-
rakml~br. 

iltl gece sonra tertip edilen ~ocuk 

balosu aynl ragbet ve mukemmcliyet 
i~de veril~, giydirilen kil~iiklerin 

de kilgilk ta.sar.xuf eshab1, k1ymetli 
kfig1dlara kar~1 yeni yeni ragbet et
mektedir. :aunu da, son zamanlarda 
kambiyo borsasmda esham ve tahvilat 
ilzerine olan muamclelerin artmasile 
anl1yoruz. Bilhassa Cumhuriyet mer
kez bankasi tabvilleri, en cok muame
le goren tahvillerin b~mda bulun
maktad1r. 

Merkez bankas1 yeni kurulduf,ru za
man, memurlara bankanm tahvilleri 
dag11.1lm1~tI. 0 zaman bir~ok memur
lar, bu kagidlann ile1ide daha ziyade 
k1ymet peyda edeceglni bir tiirlil anla
yaman11~lard1. Boyle dti~ilnenlcr el
lerindeki tahvilleri, piyasaya satt1Iar, 
manmafih bu kagidlarm satild1gi sira
la1·da bile, borsa acenteleri gazete
cilcre, bu kflgidJann fiatlerinin arta
cagm1, birkac; sene sonra, Merkez ban. 
kas! tahvillerinin borsada en cok mua
mele goren bir tahvjl olacagm1 da soy-
lemi~lerdir. Borsa hareektlerini ve mal 
haberleri takip etmege a11~1k olmayan 
kim.seler, Merkez bankas1 tanvillerinin 
ileride alacagi klymet hakkmda soyle
nen bu sozleri duymam1~lard1. Fakat, 
bugtin bu tahvilleri ellerinden ~1karan 
lar i;ok pi~man olmu~lard1r. Maamafih 
borsac1lann soyledigine gore, bu kag1d 
lann ileride fiaUeri daha ziyade arta
cakbr. 

Borsac1lar, gfu).iin birinde Sivas - Er· 
zurum, Ergani baklr tahvillerinin de 
Merkez bankas.: tahvilleri gibi yiikse
lecegine kanidirler. Bugiinkti. ~erait 
altmda Merkez bankas1 tahvilleri en 
~ok faiz getiren bir tahvil olmu~tur. 
Boyle olduguna gore, ikramiye alan 
memurlann paralaruu klymetli kagid
lara yatirmalan en saglam bir i~tir. 
Kilgiik tru:arruf esh.ab1 devlet milesse
selerinin kag1dlarma ve anonim ~rket 
lerin hisse senedlerine para yatiracak 
olursa, rnemlekette btiyiik serrnayenin 
te~ekkiiliine de yardrm ederler. Nite
kim anonim ,Prketlerin hisse sened
leri arasmda Wk faiz getiren k1ymetll 
kAg1dlar dB. V¥dlr. Bu gtbi noktalan 
hesap ederek ikramlye hlan memurla-

nn bir ticaret i~de paralanm bat.Irma. 
yip, k1ymetli ESham ve tahvilat alma
lan. hem k~ndileri i~in, hem de mem
lekette seJmaye terakiimii icln ~ok fa
idell bir i~r. - .A. O. 

Tramvay seferleri 
B~ediyenin te~bbilsil ilzerine tram

vay sef erleri gece saat bi re kadar it
letiliyordu. ~irket belediyeye milracaat 
etnli~. gee; vakit i~letilen bu seferlere 
ragbet oh.aadlgim ve lagvedecegmi bil
dinni~tir. Belediye bu milracaat.I kabul 
etme~tir. Belediye kl~n da tramvay 
arabalariru saat bire kadar i~letmek 
!iklindedir. 

oynayi~an devamh alkl~ar topl~ 
tir. 

Hem fakir, kimsesiz yavrulan giydi
ren, onlann Sicak ogle yemeklerini te
mln eden ve hem de bize ~ok gtizcl ge
celer y~amak imkarum veren Qocuk 

esirgeme ku~u b~karu k1ymetli 
doktor Snip Ozerc bilttin halk namma 
~urac1kta da te~ekkur etmek isterim. 
Yukandaki resim i;ocuk balosunda 

danseden yavrµlan g0steriyor. 
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Mali vaziyeti 
meclisinde 

dUzeltmek ic;in vUkela 
yap1lan mUzakereler 

Bugi.inlerin maliye durumu hak
.la.nda vi.ikelamn ne dU~ilndftkleri ve 
tedbir bulmah."tan nasll aclz gosterdi.k
leri sadrazam Said pa~amn hatiratm
dan iyice anla~lhyor. Said pa~arun 
maliye i~lerine dair viikela meclisin
de cereyan eden miizakere hakkmda 
6 safer 1320 ve 13 mayis 1902 (1) tarl
'linde tuttugu bir zab1ttan vilkelaca 
·erdedilen fikirleri, miltalealan takib 
"deblliriz: 

[iki defa maliye nazm olan naf1a 
1azin Zihni pru;;a - Fevkalade masa
lfe bir gare bulunursa ag1k iki mil

von bu kadar liradan ibaret kalrr. Bu 
1a varidatm tezyidi, masarifin tenkisi 
le basil olur. 

Evkaf nazm Galib pa~a (iki defa 
rnaliye nazm) - Muvazene ig1n vari
datm c;ogaltilmas1, masarifin azalttl
mas1 laz1md1r. Lakin mevcut iki mil
ron lira 2.g1g1 kapatmak miizayikayt 
defetmez. Qiinku daha c:;ok borglan
m1z vard1r. Bu bon;Iar belki on mil
yon liradJ.r. iptida buna c;are bulmah; 
<>onra muv::-.zencyi dli!?ilnmcli. 

Maliye naz1n Re~ad pa~a - Ahiren 
yapllan btitr;cd~ ~gik tig milyonu gec;
mi~-tir. Euna seneleri i!;inde tahsil 
1luruumyan varid1ti da ilave etmek 
lazungelir. Bu halde a~igm miktan al
, 1 milyona vanr. Halihazirda varidat 
lizerine zam kabil dcgildir. Tevaziin 
aramlirsa ve kabil ise masarifi azalt
maga gare aramall. 

Maarif nazin Celal bey (2) - Ma· 
liye umurile m~gul 01mad.Ig1mdan 
mutalea beyarunda mazurum. 

Dahiliye nazin Memduh pa~ - Be
nim de maliye umurunda behrem yok. 
Lakin her ne vakit biltge yapildI ise 
(varidatm tezyidi ve masarifin takll
li) denilirdi. Fuad pa~a istila:az1 da bir 
menba olarak g0stermiftl VidinU 
Tevfik p~ (23 muharrem 1298 - 31 
~aban 1298) maliye nazin iken mali
yede idim. Merhum derdi ki (bana ve-
1 ilen para zaiddir. Para istcyene (yokl) 
ccvab1 vermek ic;in 3000 kuru~ maa.,
Ia yerime bir adam koymak kclfidirl 
Hazincyi miizayikaya dti11ilren borc;
lardlr; onlan tasfiye etmeli; bu ya
pll1r ise devlete bir miktar ~ey kahr; 
onu varidata ilA.ve eylemell; iste o ka
lacak varidat dairesinde masr~f etme
li). Tubinixe Lorando alacaklan mil
zayikaya sebep olmanu~tir. Mtizayi
kamn sebebi maliye nazm hazretleri
nin dedikleri gibi tic; milyon aclktir. 
Ona seneleri ic;inde tahsil olunanuyan 
akce de munzam olur. Bundan b~ 
Galib P• hazretlerinin dedikleri gi
bi bir Cok ta esld bor!tlar var. t~te mu· 
zayika bunlardan oluyor. Eger bore· 
Iar tasfiye olunursa, varidat arttmllr
sa, tevhide de ~are bulunursa. o za. 
man miikemmel bir biitce yaplhr. 

~urayi devlet reisi Said p~ - Ma
liye umurunda ma.Itimatun yok. l'a
kat tevazfin haSll olunciya kadar 
ehemmi milhimme takdim ederek ida
rel maslahata ~hfllmahcbr. 

Hariciye nazin Tevfik p8.fa - Vari
datm tezyidi kabil olmuyor. O ha.lde 
a~ ya rnasraf1 tenzil yahut istikraz
la Jr.:apamall. Masrafm tenzili suretl 
kabul olunursa nerelen:len tenzill ta.. 
bildir. d"" :t.---" • Ufuiu.ucaa. 

Bahri.ye nazm Hasan pqa - '.On· 
le~ buna bir ~ bulmak lizun ol· 
dugunu billyorum.. !Akin maliye umu
runa '4ina olmadJiundan ne yapmak 
Jazim olacagm1 bilemiyorwn. 

Serasker Riza pa~ - Dogrudan 
dogruya tahsil olunan varidatm tezyt
de taharnrnillil yoktur. Rlisurnatm ve 
o kabilden olan ~ylerin tezyldi kabll 
olup olmad1gi tetkikc muhtac;tir. Bir 
muvazene yap1lacak ise masarifin 
ehcmmiyetsizleri vc zevaidi oldugu 
meydandad1r. Onlar tetkik olunarak 
tenzil edilmell. Sonra kalan masraf 
varidat ile muvazene olunmah. Gene 
a~1k kahrsa istikrazen tesviyesi mi IA.
z1mgelir, ne yapmak icab eder, ona blr 
karar \ermeli. Fevkalade masarif kar
~11Iklan tayin olunmu~tu. o da aske
ri techizat varidatid1r. FevkalAde mas
raf klsrm ondan tesviye olunmall. Btr 
de ge<;mi~ seneler bor~lan toplanchk-

c;a mti~killat artar. Evkaf nazrr1 haz
retlerinin dedi.kleri gibi bunun da ~
resine bakmall. 

Mtiste~ar Tevfik pa~a bir ~ey soyle
medi. 

f?eyhislam Cemaleddin ef. - Reyler 
"iige ayrlldl. Bir k1sml.mlZ maliye 19leri
ne vukufsuzluktan dolayi rey vermek
tcn istinkaf ediyor ki ben de onlarda
mrn. Bir klsIDlilllz halihazirda idarei 
maslahat rcyinde bulunuyor. Bir los
nunnz da muvazcne ileride tetkik olun
malldlr, diyor. Eger btiti;e miizakere 
olunacak ise evvel beevvel ora
srm tayin etmeli. Saniyen bu vart
da t ile bu masarifi idarc etmek 
kabil midir, degil midir? Euna kar2r 
vermeli. Eg·er (bu varidatla bu masa
rifi idare kabil degildir) denilir ise 
mevcut varidata gore bir bilt~e yaptl
masma karar verilir; ben de o karara 
i.~tirak ederim.] 

Bu muhbra?V.m muhtcviyati ve mil
zakere padf~aha aksctti; 1318 maliye 
senesinin umumt muvazenesinin stir
atle t:mzimine irade sadlr oldu. (3) 
Daireler faaliyete gegtller. Re~ad, Ga· 
lib, Zihni pa~alardan murekkeb bir 
komisyon yap1ldl. Vtikalaca 2878956 
lira ag1kla biit~ kabul ed.lldi. 

Bu s1rada Osmanh bankaslle bir 
giimrlik istikraz konverslyonu, Doyc;e 
Bank ile bahk aVI riisumu kar~1hgile 
bir istikraz mtizakereleri cereyan edi
yordu; Rumell demiryollan ihtilAf1 da 
araya kan~yordu. 

Osmanh bankas1 nannna hareket 
eden M. Rouvier, istanbula avdat etmi' olan Fransa el~isi Constans, ira
dei seniye lle banka miidiirlerile mii
zakerelere giren Sellin Melheme p~ 
f aaliyet gosteriyorlardI. 

N'lhayet 8,620,000 lirahk bir gilmriik 
istikraz1 aktedildi. Lorando ve Tubinl 
alacaklan olarak kabul olur,.an yanm 
mllyon lira l~n gilmriik ilzerlne kam· 
biyaller verilmii;; ise de bunlann vade
Ieri gelmeden evvcl lliikfunet bilyiik 
bir mali tesviye yapacak olursa bu 
kambiyaller bedellerinin defaten oden
mesi de taahhiid edilmi~ti. 

Glimrlik senetleri tizerine icra. olu· 
nan tahvil muamelesini Constans (bil
yilk mall muamele) sayd1; kambiyal
lcr bedcllarinin birden tesviyesini is
tcdi ve bu teklifinin hUkO.metinin ta
limatma miistenid oldugunu bildirdi. 

Donanma niim~yi~i tizerine Loran
do ve Tubiniye borg boylc yanm mll
yon lira olarak kabul olundugu, Ab
dtirrahman p~anm sad2ret vekfile
tinde bir ~ok enciimcnler yap1Iarak bu 
pararun tesviyesi o enciimenlerde, 
sonra vilkelA meclisinde kararl~t1gi, 
iradei seniye de bu merkezde ~lktlgl. 
hariciye nezaretinden Fransa sefare
tine resm1 takrir Ile tebligat icra edil
mif bulundugu halde Abdillhamid bu
giinlerde garib bir iddiaya kalknu~tJ.: 
O hAlA (Lorando ve Tublni alacaklan 
tetkik ve tenzlJe muhtaccbr. Evvelce 
bef yi1z bin Ura olarak kabultt 1~ 
irade verilmemlftir. Evvell lddla olu· 
nan matlubatm tetklklle mutedil bil'' 
dereceye tenzili, badehu ~resine ba
lalmast IAzimgelir.) diyordu. 

Abdfilhamidln '1mdi b0y1e bir iddla-

ya kallo~as1 olsa, olsa kendisin1 ta
allilllerile izrar ettigi hazinenin hak
larrm son dcreceye kadar muhaf aza· 
ya taraftar gost£Jrmek, boyle miihim 
meselelerde c;ok dcfa yaprn.1~ oldugu 
iizere mesuliyeti villtelaya yiikletmek 
gibl Iiizumsuz ve yersiz bir k.umazllk
tan ileri gelebilirdi! 

Yoksa bu didinmelerin ~imdi bfr 
faydaSl olnnyacagm1 onun anlamaJDl(I 
olmasma ~a.n tasavvur edilemez. 

Bu ancak vilkeiaya (siz ISrar ediniz 
de ben mecbur kalmi11 bir mevkide bu
lunayun.) demektit 

~iiphe yok, ki pa~m bu iddiast
na istinadcn viikelAca i¢n esasmda 
yenidcn bir taallill gosterilse Fransiz 
elc;isinin ilk tarizi iizerine viikelfi.sini 
~ gormemekle derhal itham edecek 
gene padi~ahm kendisi olacaktll 

Tabii borcun miktan haJrJonda el~i
yc agiz ac;an olmadJ.. Vlikelaca ancak 
tesviye caresi dlcyi.inU:liiyordu. 

(Arkast var) 

"( 1) Miineccimba~min mizaniittevari
hinde 6 safer may1sm on dordiine isabet 
ediyor. 

( 2) Celil bey in maarif nezaretine ta· 
yini k.eyfjyetini sadrazam Said pqa hati
ratmm ikinci cildinde ~oyle anlattyor: 

(Ziihdii pa~arun vefatmdan iic; giio 
sonra viikela meclisine girdigimde ha~ 
ricten bir zatt viikeli safmda gordiim. 
Kendisini tammad1iundan yanimda bu· 
lunan Abdiinahman pa14dan kim oldu· 
iunu soroum. (Temyiz mahk.emesi bat
miiddeiumumiai Celal beydir. Maarif na
zm olmu~) cevabmt verdi. lradesi, i1ler 
miizakereye ba1Jand1ktan biraz sonra 
ge~di.) 

( 3) Said pa1a hattrab. 
............................................... 

<;in, son senelerde ~ok asrile~mi!?tir. 
Ekseri Qinll klzlar Avrupalllar gibi 
giyiniyorlar. Buna ragmen Pousse 
lsmi verilen ve bir insan tarafmdan 
gekilen hafif arabalara ragbetten ken· 
dilerini alarn1yorlar. Yukandaki re
simde ooyle bir arabaya binen Qfnll 
klzlar goriililyorlar. 

Gaziantep (A~am.)' - 33 bin liraya ~1kan ve soguk hava depolanm da muh
tevi bulunan buz fabrikasmm kati kabul muamelesi bitm~tir. ~irket direk
torile birlikte yapllan tecrilbelerde fabrikanm gi.inde normal olarak ii~ b~uk 
ton buz ~bileeegt an18.4Jlm1'hr. Bu miktar ufak bir tadilatla artabi
lecektlr. Yukandaki reshnde buz fa.brikumm ~lhf.mda bulunan prbay Ham
di Kutlan (X ip.retus1) diger zevatla blr arada goriiyoruz. 
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Mesud olmak isterseniz 
giiliiniiz, ~ok giiliiniiz 

Giilmek s1hhat1n en biiyiik koruyu
cusudur. Biinycyi kuvvetlendirir, 

saadeti temin eder 
r 
t 

Gecen hafta Londrada bir polls nef~ 
ri, biiyilk caddelerden birlnde nObet 
bekledigi sirada, el arabasile g~ekte 
olan seyyar sat1ci, kavun kabuguna 
basarak yere yuvarl~, el araba
smdaki e~yas1 de yerlere serpilip da:.. 
gu~tir. 

Bu manzarayi goren polls noktam. 
ciddiyetinl mnhafaza etmek lst:edigt 
halde, kendisinl tutamam1~, seyyar sa· 
tiClJl yerden kaldmrken, kabkahalar· 
la gillmege b~la~tir. Polis memu
runun bu ka.bkahalan asabi bir ~kil 
~ ve gillmesini zaptedemiyerek bir 
saat sonra olm~tiir. 

Polis memurunun fazla gillmekten 
olmesi, Londrada hararetli miinaka
~alara vr bir ~ok maruf miitehassIS
lann uzun makaleler yazmalanna se
bebiyct venni~tir. 

MiitehasslSlarm beyamna gore, bu 
gibi oltimler az deglldir. Fakat olfunti 
doguran sebep, gillmek degil, gillme
yi zaptetmek i~in sarfedilen gayrettir. 
Polis memurunun cesedinde ve dima
ginda yaptlan otopsi neticesinde, olti
mfulful giilmekten degil, ciddiyetini 
muhafaza etmek ic;in sarfettigi gayret
ten ileri geldigi meydana ~1k:n11f?tlr. 

G'OLME BiR 1LACTIR 
Bu miinasebetle rna.ruf ingilizlerden 

bir zat, gillmeyi sui tefsir edenleri ve 
bunu zaptetmek ic;in gayret sarfedil
mesini tavsiye edenleri ~iddetle. mua
haze ediyor ve diyor ki: 

- Kendiliginden gelen gillme, insa
mn biinye.si ~in en biiyiik kuvvet ve
rici il8& yerine g~r. Gtilmek slhhati 
muahafaza eder ve bazi vakalarda de
liligin ba~ang1c1 olan fazla sinirliligin 

dr onfule gecer. Aktl ve dirayetlerile ma
ruf olan eskimolar, sulh muzakera
tm1 muvaffaklyete gottirecek en bu
yiik arnilin gi.ilmekten b~ka bir ~ey 
0Im1yacagim beyan ederler. 

iki dii~man eskimo kabilesi, bogaz
l~mak ic;in kar~i kar~1ya geldikleri 
zaman karde~ bogu~asma mani ol
mak istlyen ihtiyarlar, derhal iki tara
fl da gilldilrecek komik bir sahne ter
tip ederler. F.ger dti.plan iki kabtJe et
ra.dl, gillmege ~larlarsa, ~ 
nm onfule ge~ilmi~, sulh temin edil
mi~ demektir. 

Ruhi hastallklann tedavisi i~ ba
Zl hastanelerden giilmek, en miiessir 
tedavi ~aresi olarak kullarulmaktadlr. 
Gillmek, c;ok dil~iik oldugu zamanlar
da ~iryan tazyikini artrrrr, kanm ce
velamm daha iyi tanzim eder, b~ ag
rISma mani olur, cigerleri kuvvetlen
dirir. 

Fransiz filozoflarmdan M. Rabele: 
«Gillmek insana mahsus bir haslettir> 
diyor. Filhakika, biltiin canl1 mahlii.k
lar arasmda yalmz insanlar giller. 

GULMENiN BE~ MANASI 
Gillmenin insaniyet igin be~ manas1 

vardlr: 
1 - Mu~ret teminine vas1ta olmak, 

2 - Mesut siirprizlere alA.met olmak, 
3 • N• ve memnuniyeti g08termek, 
4 • Mil.dafaa V8Slta.sl olmak, 5 - Bir 
hatanm tamirini temin etmek. 

Cocuk daha dart gi.inliik iken gn.. 
liimsemege, 45 incl gtintinden sonra 
gillmege b~ar. Fakat hakild gillme, 
cocuklarda do~unun 110 uncu gii· 
nfulden itibaren gidlklamakla ~lar. 

<;ocuklar, vah~Uer ve fevkalade saf
diller goze ~arpacak renkll manzara
lar gormek ve mlZlkanm nagmelerini 
clinlemekle gillmege ba~larlar. Kolay
ca gillenler, ~abuk mi.iteeessir olurlar; 
belki bir adanu m~kill vaziyette gO
rurlerse gillmege b~la:r.lar, fakat olur 
olmaz ~eylere gfilmiyen adamlardan 
daha ziyade bu adamlarm imdadJ.na 
ko~arlar. 

GULMENiN NEViLERi 
Gillmenin bir~ok cinsi ve nevilerl 

vardlr: Bunlar1 anlatal1m: 
1 - Hafif gillme, tefevvuku ifade 

eder, uzun mtiddet devam etmez, 2 -
Sakinane giilme: Buda tistiinlilk ifade 
eder. Diplomatlann tercih ettikleri 
gillme tarzi budur. Maamaf1h cclue
nin muhtelif uzuvlarim mlivazenede 
tutmak i¢n buytik bir gayret sarfma 
liizum gosterir. 3 - Ag1zlarm1 tamamile 
ac;arak gillenler, safdil, fakat ekseri
yetle samimi adamlarm gtilme tarz1-
dlr. 4 - Asabi gillme: ~agrnga ve kor· 
kakllga alAmettir. 5 - isterik giilme 
ise, ya patolojik bir haletten veyahut 
garip bir manzara kar~lSmda sinirle
rin fevkalade gidlklanmasmdan ve
yahut beklenmedik bir manzaranm 
gorillmesinden veyahut bu ~ekilde b\r 
haber almmasmdan ileri geliyor. 

Gillmenin slhhate olan biiytik fay
dalarmdan ba.;;ka, size ~ faydalan da 
temin eder: 

Giilmek, size begendlftiniz erkek ve 
kadJ.nm muhabbetini temin edecek, 
sevmediginiz adamlan sizden uzakl~
tiracak, ticarl mtinasebetlerinizde siY.8 
yardunci olacak, size dostlar temin 
edecek, ~octiklanmza ve ailenize sizl 
daha ziyade yakla~tlracaktlr. 

Bir defa tecrtibe ediniz, bunun fay
dalanm gormekte gecikmiyeeeksiniz. 

SENEI.lK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYUK 

~~ 

1400 ..... 2700..., 
750 • 14SO • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittih.ad1na dahil olmayan 
ecuebi memleketler: Seneliii 

3600. •lb ayuiJ 1900, Ci; 
aylij1 l 000 kuruftUr. 

Adr~ tebdili i~in yinni bet 
kuru,Iuk pul gondermek li.ztmdir. 

Cemazlyelahir 5 - Ruzuhwr 110 
S. 1mAk Ga-. Oilo lkiDdi Aktam Y ats 
L 8,30 10.%0 5,19 9.05 12,00 1,39 
v .. 8,28 5,18 12,17 16,02 18,57 20,37 



Her ak,am I 
bir hikiye Londrada bir macera 

1ngUizce ogrenmege pek merak ~t
~- istanbulda kendi Jtendime 
~k ~. hoca tuttum, b.aSlh ~ 
ruldum durdum. Fakat bir tiirlil hak
klle ingillzce t.elAftuz etmege ve aoy
Iemege muvatfak olarmyordum. Niha
yet bir giin, tamdlklardan blr ingillz: 

- Bunun en 1yis1, dedi, blrkac; ay 
ic;in L<>ndraya gidersiniz. YaJo~kh bir 
dellkanhslDlZ, bir kadm bulursunuz. 
Beraber diifer ka.lkarsullz, miikem
mel ingllizce ogrenirsiniz. Hakkile ll
san tahsll etmenin biricik yolu bu
dur. 

Bu tavsiyenin derin blr hikmete is
tinat ettlgini derhal teslim ettim, 
1.ondramn yolunu tuttum. Trafalgar 
Square arkaamda k~Uk bir pansiyon
da giizel bir oda kira1adlln. Benim is
tanbulda o kadar uhmetle elde et
me~e ~1't1gun 1ngilizcen1n burada 
bir i~ yaramadlgiru derhal gordfun. 
SOyledlklertmi bir tiirlii anlarmyor -
larch. Su istesem bana havlu getiri
yorlarthl 

Londraya muvasalatmun iic;iincil 
giinii, pansiyon sahibi bana mis Peg
gy isminde isk~yall bir klz tamttI. 
Lltif mavi gozleri vardl. Y~ da yir
ml ild. ingilizceyi iyi s0yliyemedigim
den dolayi kekeliyerek af dlleyordum. 

- Ziyam yok, dedi, ben iyi blr ar
kad~, size c;abuk ogretlrlm. 

t~te bu suretle biribirimizden aynl
maz iki dost olduk. Londra ic;lnde 
hep beraber dola~yorduk. Bana gorii
lecek yerleri gezdiriyordu. Me~ur a
damlann heykelleri onuiinde ldeta 
nutuklar veriyordu. ~lrlerin heykel
leri on\inde l)iirler okuyordu. Lon<ira 
kulesini gezerken de ~k hikAyeler 
anlattt. 

Son derecede mesuttum. Blrkac; giin 
l~de pelt ~k feyler QireDdim. Oen9 
fst~abya da A.pk olmllfWm. Bunu 
tendlslne anlatmak istiyordum. Fa
tat bu kadar cQretkArana bJr hareke
te lnglli7.cem1 Wl g0rmtlyordum. Mil
nasebetsiz ffyler s6yllyerek en h1ssl 
bJr bahJste g61Qn9 olmaktan korku
JOrdum. 

' :lngilizcem.l miikemmelle~tirmek ar -
SU.SU bende bir kat daha ~ddet peyda 
etU. Bot kaltfllun m~ eUmden 
IUete dilf!nilyordu. 

Pecu aotata ~Janak ilzere hazJ.rla
mp ta y1uuma geldiii r.aman aorardl: 

- Myle J>akal1m, Ferldun, Tay
IDlste ne havadls var? 

J Ben, anlabmn: Macdonald tatu 
IDevsimlnt 1'9lrmek l~ln bllmem nere
Je gltmlf, .Japonlarla tonferans baf" 
lanuf .... Db .• 

Sonra, o mada gazetelerde me¥iur 
b~ karakedi meselesi varch. Brighton
da bir hirSlZ kadln en '1.k otellere glr
~. en zengin m~terilerin cUzdanla
ruu ~ga muvaffak olmu~u. Po
llsin btitiln tahkikati neticesinde ka· 
duun otelde bir oda kiraladlguu, her
kes uyuyunca siyah bir mayo ile ch
fal'l ~ bir kedi ~Ii lle her 

tarafa aokuldujunu tesbit etmJ.ftl. 
Bundan dolayi kendisine cKarakedb 
ad1 verllmlftl. 

ifte sOnJ.erimiz bu kadar tatll bir 
surette ~yordu. Bir giin Bucking
ham sarayuu geziyorduk, ertesi gilnil 
kayik J'&r1'lanna gidiyorduk. At ya
rlflanru hie; lhmal etmiyorduk. Hasl
h, Londrada ne kadar gezmek ve eg
lenmek kabll ise o kadar gezdik, eg
lendik. Fakat artlk bunlann hi~blri 
bana zevk vermez olm~tu. Cfuikil 
ic;imde gen~ klza karf1 duydugum qk 
gittik~e alevleniyor, tahammiil edil
mez bir hal ahyordu. Oyle korkak, ~ 
kingen bir gen9 degudim. Aradan dort 
hafta g~ip te ingilizceme daha ziya
de gilftDeblldigtm uman kumral ~
lanna, mavi gtitzlerine pelt hayran ve 
meftun olduiumu Peggyye anlattim. 

Mehtapll bir gecede Regent par
klnda geziyorduk. Tatll tatll op~tiik. 
Ertesl sabah mesut tebessiimlerle o
nu kaJltladlm. Bana soruyordu: 

- Gazetelerde ne var, Feridun? Ka
rakediden ne haber? 

cKarakedi:t onun c;ok hOfllll& glt
~ti. Kendisine bunun tiirk~ede bq
ka UlrUl bir mAnast oldugunu stlyle
mlftlm de onun ic;ln bu tabire o kadar 
alAkadar oluyordu. 

Ben biitiin biitiin okuduklamm 
kendisine hikAye ediyordum. Peggy 
bunlan dikkatle dinlerdi. Sonra soka
ga f1rladlk. 

Nihayet, giiniin birinde artlk istan
bula donmek zamarumn yak1W1bgiru 
&cl &cl d~ilnmege ~adlm. Gene; kl
Zl o kadar seviyordum kl onsuz y~
manm n&Sll kabll olacagma bir tilrli.i 
ihtim41 veremiyordum. Duydyklarum 
hat1t tertlp ona da anlattyordum. Bir 
giin mahzun blr tebessfunle yiizfune 
babrak: 

- Azizlm, dedi, Maatteessilf bu ha
yat bOyle devam edemez. Sen memle
ketine d<lneceksin ve bent unutacak
llD. Bqka tttrlil olamaz. 

Ben arttk kendimden 1'9tlm. Kal
bimdeld 8fkl bilt(ln heyecan1mla an
Iattun. 0 da kollariru boynuma dola
dl : 

- Ben de seni seviyorum, Feridun, 
dlyordu. 

U>ndradakl aon gOnlerimde arbk 
:tendlmi bllmez b1r halde dolaflyor
dum. Peggy haHml g0riiyor, beni tet
~l edfyor: 

- Merak etme, dlyordu, ao~bahar
da tstanbula gellr aeni gijrilrilm. 

Bu vald, bneinl lc;in bir tesel1i f.et
kll edfyordu. mr kere :lstanbula gelse 
arbk onu blraknnyacaktun. Nlhayet 
son gi1n geldi. Londramn en giizel yer
lerini dol~bk. Dl~nda beraber ye
mek yedik. Pansiyona geldik. Oda ka
plSllllil 6ntinde ona veda ediyordum. 

- Blraz l~eri gelmez misin? dedi. 
; ~lmdiye kadar ondan bOyle blr mil
saadeye hi~ nail olmanuftlm. 

t;;afak sOkerken oda kap1Sma vurul
dutunu duyduk, uyandlk. tptida ce-

• KARA YELKENLI KADIR&A • 
• Yuan: lsKBNDa P. SERTELLI 

IBAN~ NEDEN BASTALANDI? 
Navartn yolunda .• 
Mehtapb bir gece •• 
Suyun iistilnde yiizen kurbagalann 

p&rlak gOzleri gibi Lpldayan tek fenerli 
tadirgalar denlzde sua.Janm1f, pupa 
yelken.. haflf dalg:ilarm iizerinden se
kerek gidiyorlar. 

Yunus reis kamarasmda Fran~eska 
lle konUf\lyor. 

- Canakkalecien ~ynlchgmuz giln
denbert ba.pru yastlktan kaldlrmadln. 
Nerenden muztanpsm? Neye ihtiya
cin var? S<>yle .. Elimden geleni yapa
catun. 

- Hi~ bir yerlmden muztanp degl
llm .. hie; bir ~ye ihtiyacim yok .. deniz
den, dalgalardan, g6ktekl bulutlardan 
korkuyorum. 

- Canakkaleye gclinceye kadar bu 
korku yoktu sende. Y1llardanberi has
rettni ~ektigin denize kavu~ca ne
kadar sevimni~tin! Blrbirl Ustiine dev
rl.lerck dagllan dalgalan seyretmek
ten ~ok ho~lamrchn! GOkte dol~n 
bulutlann ai:dlnd:lll gorilnecek ytlchz
lann doimasuu bekler .. ve gijk giirill-

No. 71 • 

tiisiinil fflttigm zaman kumklarmi ti
Jwnaia bile l\izWD gOrmezdlnl ca
natkaleden aynllr a~z degiftinl 
Okadar deilftlD kl, gOzlerlnln atefl de 
damarlanndakl a~ gibi birdenbire 
stlndil. Ne oldu saruL bOyle birdenbire, 
Fnm~? 

- Deniz havasi bent boltJyor .. Ne 
oldupmu ben de bilm1yorum. ~lmdi 
nereye gidiyoruz? 

- Navarin Umanma .. 
~ - Haruya sen bclii cennet gfbl gii
zel blr adaya gijtiir~ektin .. orada be
reber yqayacaktlk? .. 

- Oraya da gidecegtz, Franc;eska ! 
Ben sOztlmde duruyorum. Fakat, be~ 
on gilnliik blr ~var. ilk once va
tr..mma kar¥ verdigim s0zii tutmaga 
mecburum. Hele bir kerrc Navarine 
gidellm. 

- Orada nc yapacaksm bu gemi-
lcrle? ... 

- Korsan Soranzoyu takib edece
glm. Ona Navarin civannda rastlaya
cagmu umuyorum. 

- Rastlarsan doviifemek misin 
onunla? .• 

Rabat bir koltuk ! j Liileburgazda spor faallyetl 

Steak giinlerde en gilzel koltuk en 
serin olan koltuktur. Amerikada s1-
caklarm c;ok ~ddetle hiikfun siirdiigu 
yerlerde buz kal1planndan koltuklar 
yap1lmasma bW1lanm1~tir. Fakat yu

karida resmini gordilgiinilz bu kol
tuklarda bir ka~ dakikadan fazla klm
se oturam1yormu~. Kahn buz kallpla
nndan yap1lan koltuklar 1se 24 saat 
erimeden duruyorm~. 

BeyoGlunun merkez rerinde 
Terzi, moda atelyesi, doktor ... 
yu.haneai veya ikametaih 

olmaga elveri,li dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire kirahktir. 
latiklal caddesi ($1k) sinemast kar
tisinda 156 numaralt clatiklal apar· 
hmam kap1c111na muracaat. 

vap vermedl. Sonra kap1ya· daha ffd
detle vurulunca, meralili merakll bl
rfblrimize bala~. Yav~ sesle: 

- Bu kadar erken bizden ne lsti
yorlar? diye sordum. 

- Peggy: Bilmem, diye cevap verdi. 
Asabl blr tavurla sa~lanm diizeltme
fe ~ladl: 
D1~ndakiler kap1yi klracak derece

de vuruyorlardl. Bir ses: 
- Kanun namma a~1mz! diye hay

klrd1. 

Hayretle yataktan f1rlachm. Bir yan
~ oldugunu tahmin ediyordum. 
Kap1yi ~tun. Zablta memurlan ~ 
glrdiler. Blrl Peggyyi yaJraJadJ, blrl 
beni. Ona soruyorlarth: 

- Siz ne zaman Brigbtonda bulun
dunuz? 

- Gene; klz bana bakb. Sonra gOz-
lerini yere indirdi. Hafif blr sesle: 

- Alb hafta oluyor, dedi. 
- Karakedi sizsiniz, degil mi? 
Peggy cevap vermeden ba.p!e tas: 

dik ettl. Yalruz beni i~ret ederek: 
- Bunun i~te alakas1 yoktur, onu 

sonradan tamchm, dedi. 
Fakat polls memurlan beni de ka

rakola gotiirdiller. Derdimi anlatm
c1ya kadar iic; giin mevkuf kaldlm. 
1c;imde bily\ik bir aci ile lmldradan 
dOndiim. llikl;yecl 

- Elbette do~egim. Cfulkii o, 
benlm eski dil~:>.~mchr. inebahtI 
bozgunundan donerken de ona rast
ls.nu~tim amma .. 0 zarnau dovii~ecek 
halde degildim. 

- Soranzonun '6hretini ben de ifit
~tim. Ar~l adalanna bir ~ kerre 
gelmi°'tl. 0 9Qk c;etin, ~k zorlu bir 
korsandlr. Ben, senln onunla karfl
Jn°'maru istemiyorum! 

- Kendi soyundan olan en me,
hur amirallari bile bunun kadar koru
mam1', mildafaa etmemiftln, Fran~
ka! Bu Dalmagall haydudun benlm 
ellme di.ifmesini arzu etmiyor musun 
yoksa? ... 

- Hayir. Ben yalmz onu degil, bil
tiin Venedik korsanlanmn, biittin se
nato i.zalanrun senin tarafmdan eslr 
edilmesinl isterim. Miimkiin olursa pa
payi bile yakalayip tstanbula gotilrm~ 
ge muvaffak olablllrsen, sana o vaklt 
yalmz Tiirkiyenin deglI, biitiin diin
yamn ~ bir kahramam gibl tapa
nm. 

- Haydi canim, benimle alay etme! 
Koca Barbarosun yapamadlgi bu bii
yiik lf1 benim yapabilecegimi d~iin
mek bile giiliin~ olur. Demek ki, sen 
Soranzo'dan ~Ok korkuyorsun, oyle mi? 

- Evet. ~anakkalede bunu bana 
anlatbgm giindenberi lc;ime blr korku 
glrdi .. sinirlerim bozuldu. Her dakika 
o knr¥m1m ~lkacaknuf, onunla g0zii-

Lilleburgaz (Seyyar muhabirim1z
den) - 16 agustos pazar gilnil Lille
burgaz ve Babaesk1 taklmlan k&lll
l~tI. Bu ma~ ic;ln Burgazl1 sporcular 
bW1lannda klilp reisleri oldugu halde 
ogleden evvel Babaeskiye geldiler. 
Oyuna ogleden sonra saat be~te ~
landl. Burgaz tak1m1 oyuncu ve lda
recl esld Vefall Necmi agabey ldare
slnde fU 11Ckilde sahaya ~lktl: 

Nahld • Faik, Mehmed - All, Hida· 
yet, Semih - Seyfi, Necmi, Sulhl, Zeld, 
Sacid. 

Oyuna ba.,Iandl. BurgazWarm sol
dan lnki~f eden blr akm Ue Sulhl Uk 
goli.i seyircilerin alk1'lan arasmda ta
kunma kazandlrdl. Aradan g~en on 
dakika ic;inde Burgazhlann ~ok canll 
oynachklan gorilldii. Pek ne~li ve 
ciddi oyunlarile halkm takdirini ka
zanan Sulhi ikinci ve onu miiteakiben 
u~llncil golleri kaydetti. Buna Baba
esldlller penalttdan yaptiklan bir gol
le cevap verebildller. 

Burgazh Sacldin ctardttncu goli1 
atbguu muteakip Babaeskllllet' de tek
rar penalbdan blr gol kaydettiler. 

Bu suretle birinci devre 4 - 1 Burgaz
lllarm galibiyetile bitti. 

tkinci devreye Babaeskililer ta
klm degi~tirmek suretile c;lkttlar. Bu
nun faidesi gorilldil ve Burgaz kale
cisi oldukca s~ti. Yekdigerini mil· 
teakip iki gol yapttlar. Bundan sonra 
kendiler1n1 toplayan Burgazlllardan 
Sacid ve Zeki birbirini miiteakiben 
dort gol daha yapmaga muvaffak ol
dular. Devre sonlannda Babaeskil! 
ler de blr gol daha kaydettiler. Oyun 
8 - 4 Burgazltlann galiblyetile neti
celendi. 

Burgaz taklnu biitiin hayatm1 spo
ra vakfeden eski idarecilerden Vefal1 
Necmi agabeyle B~ikta~ll Faigin k1y
metli idareleri sayesinde cidden iyl 
yeti~mektedirler. Bundan evvel Edir
nede yap1lan atletizm miisabakalann
da da iyi varhk g0sterrni~ ve iki birin· 
cllik, iki de ikincilik a1m1~lard1. 

~al1'kan Burgaz genc;lerine ve 90k 
klymetli Y~ova spor kurulu ~karu 
bay Nidaya muvaffaklyetler dileriz. 

Seyyar 

18 agustos Bitllsin kurtulu~ giiniidilr. Bu miinasebetle ~r donanmi~, 
bilyilk ~nlikler yapllml~. bily\iklere telgraflar ~ekil~ir. Van - Bitlis fut
bol talamlari arasmda milhlm blr ma~ yapllm1~br. Mac; 3-4 Bitlisin galebe-
slle blU:niftir. . ....... .. ...•• 

Yukandaki resimlerde kurtul\lf gilnii askerin gec;it resmi, hattplerden 
BiWsli Emin nutuk se0ylerken ve futbolciiler bir arada goriintiyorlar. 

m(ln oniinde dog~ekmi¢n gibl tlt
riyorum. Eger beni seversen, onun pe
~i kovalama, Yunuscuguml. 

- Kabil degil, Fran~eska! Verdigim 
sOzden geri donemem .. ve seni bu me
sele ilzerinde zihin yormaktan menede
riml Bu, senl re, dakika bile yoracak 
ve iizecek kadar ehemmiyetll bir me
sele dei1Jd1r. Ben ondan ~ kuvvetll
yim .. ve Soranzo korJrtuiun kadar Jtuv
vetll ve WllUrell bir adam degildlr. 
Haydi, kalk biraz... ~uradan b&pnI 
uzat.. enginlere bak! GOkyilzii ne ka
dar yllchzhk. Dalgalarm blribiri iizeri
ne o kadar ahenkll, o kadar giizel blr ' 
devrili~i var ki .. 

- Birak beni burada yatayim, Yu
nuscugum!. Ben hastayim .. i~lm g0k
teki ylldlzlan gormek istedigt halde, 
gittlk~e agrr1W1an bW11m1 kalchrrnak 
kabil olmuyor. GOzlerim kapan1yor ... 

••• 
NAVARiN UMANINDA BfR GECE 

Navarin limanma vard1klan zaman 
giine~ yeni doguyordu. 

Franc;eska hAIA Soranzo'dan korktu
gunu soylemekte devam ediyor ve ba
~ yastiktan kaldlrmiyordu. 

Yunus reis Umana girer glnnez ilk 
1¢ kale muhaf1zi Mustafa beyi gorrnek 
olm~tu. 

Yunus Soranzo hakklnda 9anakkale
de duyduklarm1 kale muhafazma an
latarak: 

- Bu herifin izini ne zaman ve ne-
rede bulabilirlm?. 

Diye sordu. 
Mustafa bey: 
- U~ giin once Navarin civarmda 

gorrn~er, dedi, bahkc;llar s0yledi .. ll
manda Tiirk donanm&Sl olup olmadliJ
m tskancill ebnif. 

Yunus reisin gOzleri Lpldadl: 
- Demek kl, bu taraflarda dolqiyor. 

Bu habere 90k sevindim dotrusu. 
- Onu kovalamaga nu nfyeUeniyor

sunuz?. 
- Evet. Ben zaten onun i~ gel

dlm buraya .. 
- Kaptan ~ gelecegini de 

duym~tum. 

- Bir~ giin sonra o da gellr. Fa· 
kat ben gazcii filo Jrumandamyim .. en
ginlerde du~ iz1 aramaga c;ikaca
gun. 

- inebahtl bozgununda ~hid olan 
Miiezzinzade Ali pB.fallm iki oglu da 
Soranzo'nun gemisindeki esir kiirek~
ler arasmda imi~. 

- Zavalh c;ocuklara ki.irek <;ektiri
yor demek o herifl Alacagi olsun onun.. 

Kale muhaf1zi hayretle sordu: 

- Ali p~a ile aramz a~1kti. Onun 
ogwlanna neden bu kadar ac1dl
mz?. 

(Arkas1 var). 



KOCOK ILANLA~ 

I «Akfam» rn Pazar, 'arfam
ba ve Cuma niishalarmda 
crkar. -
1 - IQ ar1 anlar 

L'SE SON SINIFT A YIM - Eski 
Turkceye fi§inayim, gazetelerde, §ir
ketlerde, Licarethanelerde, miiteahhit 
yamnda i~ anyorum. lstiyenlerin Ak
§amda S.S. rumuzuna mektupla bildir
rueler1. 

FKANSIZCA VE ITA~Y ANCA YA 
VAKIF - Gen9 bir bayan iyi bir aile 
nczdinde miirebbiyelik anyor. 

~i~li Osmanbey Ahmed bey sokak 
lkbal apnrllman numara 86, be~inci 
katta H. rumuzuna mcktup gonderil
mcsi. 

MANIFA TURA VE TUHAFIYE -
Dcpolarmda sallc1hk veya katiplik i9in 
i§ anyorum on iki sene cah§m1§1rn tee
r iibem f azlad1r kefil ne suretJe olursa 
tcmin ederim adrcs Sirkecide Kii9uk 
santral Kayseri otclinde Kazim. 

OKUR, Y AZAR ve H'.<;BIR KIMSE
SIZ - Temiz bir aile nezdinde yemek, 
ev i~leri yapmalda beraber muayenc
hanclcr ve icabinda bir ~ocuga da ba
kabilir bir Turk bayan i~ aramaktad1r. 
Ak§amda (NE) riimuzuna mektupla mii-
racaat. - 1 

iS ARIYORUM - 28 ya§mday1m hi9 
kimsem yoktur. Orta derece tahsilim 
vard1r. Eski ve ycni harfleri miikemme
len bilir ve cv idaresini de yapanm. 
Aile arnsmda i} armyorum. Ta§rayada 
gidcrim. Bu §ekilde lstcklilerin A~amda 
(A S) riirnuzuna rnektupla miiracaat. 

-2 

DAKTILO ARANIYOR- Eski tiirk
ceyi okuyup yazan, tecriibeli ve cok 
seri cah§abilecek bir daktilo liiZimdrr. 
Marpuccularda Ali Asgar ve Mahtum
lan magazasma miiracaat olunmasr. 

l~<;l ARANIYOR - Terzihanede 
~ah~mak iizere kadm i~i;i aramyor. Be
yog-lu lstiklal caddesi 184 No. Ziyabey 
apartunam 2 nci kat terzi bayan Azi
zeyc rnuracaat. 

GORGOLO, KIMSESiZ GEN<; BA
Y AN ARANIYOR - Bir ~ocuk ile 
bir baym ev i§lcrine bakacaktir. Ak
§amda (A. E.) rumuzuna mektupla 
miiracaat. 

TORK<;EYI EYJ BiLEN VE <;ABUK 
Y AZAN - Bir dakti!o bayan aramyor. 
Beyoglu Jstiklnl caddesi No. 30 Ar§i
midis miiessesesine miiracaat edilmesi. 

-2 
YEN! Y AZI 8.LEN - Gene bir ba

yan aramyor. Ak§amda S K riimuzuna 
r.ieklubla miiracaat. - 1 

3 Satl11k etya -
iKf ADET SPOR MORIS OTOMO

BlLI - 1~1cr bir haldc ai;1k artllrma ile 
sahhkhr. A~stos otuz pazar giinii on 
birde Kad1koyii ~ifada 20 numaraya gel
mesi. - 3 

DIS DOKTORLARINA VE MAKf
NiSTLERE A1T SATIUK E$Y A -
Oc koltuk, be~ tur bir turelektrik do
lap ve tra~orler ve sair e~ya sah
hktir. Moda caddesi 72 No. di~ tabibi 
Murtu zade bay Akire, her giin sabahlan 
saat 10 ak§amlan saat 4 den 8 e 
kcdar miiracaat. Pazar giinleri sabah-
tan saat 4 de kadar. - 1 

SA TILIK P1 Y ANO - Alman markah 
yeni bir piyano harekct sebebile ucuzca 
sat1liktir. Ni§anta§t Giizelbahee sokak 
M1mar hlisnii nparbrnam 3 - 2 

A CELE SA TILIK PIY ANO - (Rich 
L p,>) Alman mnrkah iki pedalh bir 
piyano acele satiliktir. Ma9ka. Nar
man'1 ;im1rhmaru 2 nurnaraya miira-
c.i . - 1 

SA TJLIK MARANGOZ MAKINELE
RI - Bir adet planya, bir adet kahp
hk, iki ~erid makinesi, bir makkap, iki 
tepsi desteresi, bir katarak, iki fmldak, 
iki dekupas aletlerini toptan ve pera
kendc istiyenlerin Galatada Kalafatyeri 
caddesi Dara~ac1 sokak 4 numaraya 
miiracaat. 

4 - Kirahk-Sa.tlhk 

1500 LIRAYA SATILIK KAGJR 
HANE - 9 oda 1600 ar~m bah~e Kuz
guncukta Boyac1 sokakmda 4 numarah 
ev satrhkl!r yamndaki haneye miiracaat. 
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ACELE SA TILIK EV - Kad1koy ay
nah fmn civannda Miihiirdar Fuad bey 
sokakmda 9 numarah 8 odah ev ile 
yanmdaki arsa acele sahhkhr. Havaga-
7.1 ve terkos tesisah vard1r. i~indekilere 
miiracaat. - 4 

FEVKALADE NEZARETLl 0<; DOK
KANLI EV - Bogazii;inin Anadolu sa-: 
hilinde suyu ve havasile me~hur <;u
buklu iskelesine bir dakika, iki cadde 
iizerinde, ko§e ba§mda her odas1 Ru
meli sahiline nezaretli, elektrik, telefon 
ve suyu bulunan, ii;i tamamen Avrupa 
lake boyah, her tiirlii asri konforu ve 
asri banyosu ve bahi;e geni§li~inde ta
racas1 oJan list katta yeni usu! mutfak 
ve alt katta aynca <;arna~irh~1 ve al
tmda iic kagir diikkam bulunan 8000 
lira k1ymetinde 7 odah ev sabhkhr. 
Diikkanlar ve ev senevi 600 lira getir
mcktedir. 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. - 2 

CADDEBOST AN INDA SA TILIK AR
SALAR - Caddebostam plaj ve gazi· 
nosu kar§ismda bir ve iki~er doniime 
aynlm1~ arsalar sahhkhr. Talip olanlar 
44168 numaraya telefon edebilecekleri 
gibi gazino sahibi bay Akife de miira-
caat cdebilirler. - 3 

A CELE SA TILIK EV - U.lelide ~air 
Ha~met sokagmda lstanbulaga i;e~mesi 
yanmda kagir iic odah iki senelik sat
Jam geni§ bahce icinde tramvaya iki 
dakika, bol ziyab ve 1250 liraya acele 
sahhkur. li;inde oturan Halideye rniira
caat. - 1 

. PANSIYON ARANIYOR - Bir uni· 
versiteli, bir Frans1z ailesi nezdinde 
pansiyon kalmak istiyor. lsteklilerin Ak
~arn gazetesi (l.) riimuzuna mektupla 
muracaat. 

KIRALIK APARTIMAN - Ayaspa
~a. Cami sokagr, Park oteli albnda Oi· 
kii. NezareUi, kullam§h 4 oda bir sofa, 
kat kaloriferi, srcak su ve asansor. 
Yalmz 43 lira. Tel. 20107. - 2 

SATILIK EV - <;enberlita~ Emin Si
nan mahallesi Cami sokaA'J No 48 sekiz 
oda iki ooliik Sirkeci Merkez eczanesi
ne miiracaat. 

ACELE SA TILIK EV - Unkapam 
Dekirmen soka~mda ko~eba~mda 29 
No.h yedi odah, bir salonlu, her katta 
ayakyolu, elektrik, iki kuyu ve her 
katta tulumba te~kilah, baheesi bulunan 
ev sabhktir. lc;indekilere miiracaat. 

SA TILIK KELEPJR EV - Kad1kO
yiinde Talimhanede Bayramyeri Sokiitlii 
birinci sokak No. 3 10 oda, mutfak, 
bahc;e, elektrik. terkos, havagaz1, gor
mek icin cumartesi, sab giinleri icinde
kilere pazarhk iein Galata Ada han 17 
numaraya saat 16-18 ze kadar miiracaat. 
T elefon : 43837 - 2 

A CELE SA TJLIK EV - Kad1koyiin
de Cevizlik eski Afitap yeni Giine~ so
ka~mda ko~e ba~mda No. 3 kagir 7 
oda, banyo, havagaz1, elektrik, terkos, 
gormek i~in i9indekilere pazarhk icin 
Galatada Ada han 17 numaraya saat 
16·18 ze kadar miiracaat. Telefon: 43837 

-2 

600 LtRA YA KELEP1R ECZANE _:: 
Manisanm Soma kazasmda bulunan Ali 
R1za ec1.anesi nccle sabhkt1r. Kazada 
ba~ka eczane olrnad1gmdan c;ok i~ yap
maktad1r. - 2 

KIRALIK Y ALI - Bebekte Sa~hk 
apartlmam 4 oda, kalorifcr, clektrik, 
havagaz1, s1cak su, danyo, kay1khane. 
Tel. 20107 - 1 

. 

WV~llV 

SATILIK ARSALAR - De
niz kenan Haydarpa~a Kad1koy aras1 
Mand1ra sokag1 ba~ sabhkbr. R. R. 
riimuzile ak~ama mektup gonderilmesi • 

. -1 

800 LIRA YA KAGIR EV - BeyoA-~ 
lunda Y eni~ehirde Eczane kar~1smda 
Vi~ne sokagmda 17 numarah kAgir 4 
oda ve mii~temilath ev acele sahbktir. 
Senelik kiraSJ 108 lira. Gala ta Ada han 
17 numaraya saat 16-18 e kadar miira· 
caat. Telefon: 43837. - 2 

UCUZ SA TJLIK EV - Koca Musta
f apa~ada Ali Fak1 caddesinde Cami 
sokakmda 23 numarah biri lie bir salon 
dikeri be~ oda ve bir salon iki ooliiklii 
ev sahhkhr. Taliplerin biti~ik eve mil· 
racaatlan. - 1 

SATILIK K0$K - Kalami~ta bir 
cephesi BaA-dat caddesinde 142 numara, 
di~eri Kalam1~ caddesinde 7 numarah 
iic bucuk doniim bahce icinde her tiirlil 
konforu haiz ve biitiin nakil vas1talan
nm ortasmda 12 odalr ko~k sabhkur. 
lcindekilere miiracaat olunmasr. - 4 

PANSIYON, TALEBE YURDU -
Ve mektep olarak kullanmaga gayet 
elvcri~li Beyazrd meydanma nazrr ve 
Onivt:rsiteye ~ok yakm bir mevkide 
bah9eli, biiyiik ve kiic;iik (18) odayJ 
havi bir konak kirahktir. Elektrik, 
terkos ve havagaz1 tesisah vardir. Ga
latnda Ornerabit hamnda birinci katta 
6 ve 7 numarah yaz1haneye miiracaat. 
Telefon 41741 _ 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odah, elektrik, terkos, bahcesi olan 
ve denize yakm altmda berber diikkAru 
ve gazinosu olan ev elden sahibi tarafm· 
dan sahhkhr. Halie Fener vapur iskelesi 
caddesf 27 numaraya miiracaat. - 5 

SA TILIK EV - Be§ikta§da Seren· 
cebey yoku~unda havas1 ve nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kullamlabilir, 
~ok esash ve saglam 25 No. ev sati
hkhr. O~leden sonralan gezilebilir. -3 

MODA CADDESINDE SATJLJK 
HANE VE 1K1 OOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah , metin , tamamcn 
kagir dort yiiz metre arsa iizerine 
hane ve bah~esi vard1r. Mahallin ~erefi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati WOO 
liraya sahhkur. Her gun o~leden son· 
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

- 1 

KADIK0Y0NDE SA TILIK HANELER
Hava, nezaret ve temizli~ile maruf bir 
mahnldedir. 1 • 276 metre arsa iizerine 
maa bah~e dokuz oda, mii~temilat, elek
trik, su, hava gazi, kagir hane 3500 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bah~e iki 
kat sekiz oda maa mii~temilat elektrik, 
su, hava gau, kiigir bina 3500 lira 
Arzu edenler Sifada 20 numaraya mu-
racaat buyursun. - 1 

ACELE SA TILIK KOSK ARAZlSI -
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobuse iic dakika mesafede, 
kuyusu, terkosu, elektrifi bulunan ko~k 
yap1lmag.a musait miinbit yirmi be~ dO
niim arazi sahibinin hareketi dolay1sile 
sahhktir. Kay1~da~1 ce§mesi srrasmda 
kahveci muttalibe miiracaat. - 4 

ACELE SATILIK APARTIMAN -
Lalelide tramvay caddesile Aksaray 
caddesinin telaki mahaJJinde, ko~e ba
~mda, Marmaraya nezart-li olan ii9 da
ireli, iizerine iki kat in~aya miiteham
mil aparhman acele sabhkhr. Taliplerin 
icindeki sahiplerine miiracaatlari. -

ACELE SA TJLIK HANE - Aksa
rayda pazara kar~t 1nkuab sokaA"mda 
33 No. h kagir be§ odah ve geni.~ bah
i;eli Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sahibi ta§raya gideceg.inden ucuz sab
hkhr. Saat 12-2 ye kadar ic;indckilere 
miiracaat. - 9 

SATILIK BAG - Tarabyada sckiz 
bucuk doniim araz1y1 havi Amerikan 
cubuklanna a§th nqdide iiziim asmala
rile envar meyve aka~lan ve tath 
suyu ile iic oda bir mutfak, maa bod
rum bir bab kagir hanenin limam1 
sabhkt1r. talib olanlartn derununda 
doktor f ethiye miiracaatlan. - 1 

FERIKOY BARUTHAHE CADDE
SINDE - 129 numarah biitiin kagir 
yeni apartrman ii9 katta 7 oda 3 mut
fak 3 hela bir camaljJrhk kurnah ha
mam bir diikkan komiir ve odunluk ve 
bahceli accle sahhkhr. TalipJcrin icinde
kilcre miiracaaUan. - 9 

OT ~J!lJl?S' 

Bal1kesirde atletizm miisabakalar1 

Bahkeslr (~) - General All Bikmet stacbnda atletizm milsabakalan 
yapimw, ve derece kazanmtt olan gen'1fere kupa ve madalyalar tent edlJmft
tir. Gonderdiftm reslmdo milsabakalara i.ftirak eden ve derece kazanan aUet
ler gorilnUyorlar. 

Antep (Ak~) - Belediye bir hayvan pazan kurdurm~tur. Evvelce pM.ar 
olmamasmdan hayvan resimlerl az bir yekfule balll olurdu. Vartdatm bu sene 
artacagi filpheslzdir. Yukanda hayvan pazanndan blr klsI.m. g6rfilmektedlr •. 

fspanyada hiikOmet kuvvetlerinin asker ~1kardJklan lUajork adMJndan blr 
manzara: Palmadan bir goriinii' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<;OK UCUZ KIRALIK - • Kalamr~ ALMANCA, lNGIUZ<;E VE FRAN-

~ahilinde 4 oda bir salon iki biiyiik SIZCA - ( Bahusus ticaret ~ubeleri 
balkon iist kat moblesile yaz i~in k1Z11- icin) Diplomah Alman okretmeni tarn· 
toprak tramvay duratmda mahallebici fmdan goayet seri ve hakikt rnelodlarla 
Riimsteden sorulacak. - 2 verilmektcdir. Serait rekabet kabul et· 

KIRALIK _ Rumelihisannda 1 bii- miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda) 
yuk 2 ki~ilik oda, mutfak su elektrik «d~ e~akki » riimuzuna mektupla mfiraca

1
a
2
t 

b I 7 I. e m1z. -
biiyiik meyvedar ahce, ay 1A'J 1ra-
dan 5 liraya kadar, Ost katta tek sa
hibi orada oturur, kolej talebelerine de 
yarar, gezmek ii;in hisarda sucu Meh
mede yahut <;enberli ta§m kar~1smda· 

ki yabanc1 diller okulunda Bay lsmaile 
miiracaat. - ~ 

5 - Mttteferr ik 

ALMANCA, FRANSIZCA, TiCARET 
USULLER1 - Ve diger dersler hazirlar 
ve yeti~tirir. Avusturya Sankt Georga 
Jisesininin 6kretmeni en ucuz ~artla Al
man mekteplerine devam edenlere her 
stmf icin Frans1zca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en k.isa zamanda haz1rlar 
ve o~retir. 1steklilerin Karl Weiner: Be
yo~lu Tiinel Oti;u sokak 5 say1da Kos
ti Papayani aparhman 1 say1. Fazla taf
silat icin Beyoglunda Kalis kitap evinc 
miiracaat ediniz. - 10 

HUSUSl RIYAZIYE DERS
LERI - Yiiksek tahsilli bir gene 
lise ve ortamektep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir suretle imtihan
lara haz1rlamaktad1r. Riyaziyesi zaif 
olanlarm yeni sene derslerini kolayhkla 
takip edebilmeleri ii;in hususi dcrsler 
verir ve aynca yiiksek riyaziye derslcri 
verir Ak§amda N. T. rumuzuna mek
tupla miiracaet. - 6 

DANS DERSLERI - Hususr 
ve miinferiden (asri dans dersleri) 
Beyog-lu, Karlman kar~1smda eski Po
Jonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 • 17 • 20.Profesor 
Panosyan. - 3 

ALMANCA DERSLERt - Berlin 
iiniversitcsinden edebiyat V! felsefe ag
rejesine malik, - Istanbul iiniversitesi 
Jectorlerindcn - Frans1zca ve fngilizceye 
vak1f gene Alman prof esorii hususl 
vcya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret ~ubeleri ve bakalorya 
iiyin kati ve seri usullcrle ihzar eder. 
Fiatlar mutedildir. « Prof. M. M. riimu
zile (Ak§am) a mektupla miiracaat. -

1~LEK KARLI - Bir ticarclhaneye 
bin lira sermayeli ortak aramyor kar 
ayhklada maktuan verilir leminatbd1r 
isteyenler Ak~am gazetesinde A. K rii
muzuna rnektubla miiracaat etsin. - 4 

Mektuplanmz1 ald1nmz 

Gazetcmiz idarchancaini adrcs 
olaN.k gosteriltni, olan karilerim1zdcn 

AB - Dom - NE 
RR 

namlarma gclcn mcktuplan idare· 
hanemizden ald1rmalan mercudur. 
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.,A' JVl<; VE ~s- vapur acent.MI 
">CHULOT ORlENT LlNE 

A. vrupa 1le ~ark limanlan arumda 
muntazam poata 

ROTIE.RDAM. HAMBURG ve 
AN\10{5 icin yakir.da Istanbul ve lz. 
mfr'den hnrcket edecek vapur: 

16 - 18 Agustosa dogru limamrnlza 
muvasalah beklenilen 

TROYBURG vapuru 25-27 agustosa 
doiru Karadenizden avdetle Avrupa li· 
m:i::ilan ic;'n e~ya u1hmil edecektir. 

Trafsilat icin Galntada Frenkyan ha· 
nmda 3 ncii katta Dabkovitch v• 
Siirekns1 \'apur acentahgma miiracaat. 
Tel. 44708/ 7. 41200. 40604 

......................... 1111! 
S1hhi BALSAMIN Kremi 

#/ I"' I 

GUlELL/6/N 
SIRRI 

Esmer, sar1~m, kumral her tene 
tevafuk eden gilzellik kremleridir. 
Sthhi usullerle hazrrlandlgmdan 
cildi bcsler vc bozmaz. Qil, lckc, 
sivilce vc buru~ukluklart kilmilcn 
gidcrir. 

4 ~ckilde takdim edilir: 
I - Krem Balsamin yagh gece 

i!;in pcmbc renldi 
2 - Krem Balsamin yagSiz giin· 

diiz i~ beyaz renkli 
3 - Krcm Balsamin ac1badem 

gece i!;in 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

gilndiis i~in 
K.ibar mahfillerin takdir ile kul· 

landJklan yegAne silihf kremlerdlr. 
fNGiIJZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • Istanbul 

ADEMI IKTIDAR 

PORTESTiN 
ile derhal g~er, Erken ihtiyarhyanlara 

gen~lik, yorgun viicutlara dinc;lik verir. 

BASURE CARE 

HEDENSA 
d1r. Ameliyatatz memeleri kurutur. Kant, 
agr1y1 keser. Diinyamn me§hur ilac1d11. 

CARPINTIYA 

NEVROL 
birebirdir. Biitiin ainir nobctlerine, 
teessiirle bay1lanlara hayat verir. 

SahHe 11 

TERI KOKUYU 

HiDROL 
derhal keser. Viicuda zarar vermez. 

biitiin eczanelerde 40 kuruotur. , ____ .............................................................................................. .. 
,-- HUSEYIN CAHlD 

Fikir Hareketleri Ademi ikfi~~!' j 1 ,:Jul Vi~:Y~~:d~~1F1~;a•=~~~ie~~~.!~~~=r~ta1y~n k:.,.~ 
1 Bel 6evc:ekllg1ne amda emlak komisyoncusu Mustafaya aid olup 1295 tarihli menafii u-

148 ci say1s1 ~1ktl 
'I mumiye i~in istimlak kararnamesine tevfikan Viii.yet namma istimlald 

22 - Agustos 1936 - Cumartesi 
en tesirli blr ila~ SERVOiN'dir. ihtl- kararlat hr1lm1t olan 43 yeni kap1 numarah 29848 metro murabba1 ara• 

tc;tNDEKILER: 

Sosyalizmin halle mecbm· oldu- · 
gu mcsele (Henri de Man) - Nas
yonalizme kar~1 cidal lfiZlffi (Wil
liam Martin) - Me~rutiyct hat1-
ralari (Htiseyin Cahid Yalc;m) -
Korsanl1k karlan (Richard Lewin
sohn) - Edebiyata dair konu~

malar (Alain) - BugUni.in sahip
leri: Raymond Poincare (Henry 
de Zogheb) - Matbuat Hayatl 
(Otorite nazariyesi) (Andre The
rive) - Filozoflar (Hayat ve mez
hepleri) (Vil Durant) - Turk 
mektuplan (Kanuni Sultan Sti
Ieyman zamamna aid bir frenk se
faretnamesi) (Ogier Ghiselin de 
Busl>ecq) - Kitablar arasmda 
(Kii~uk notlar) - Lehte aleyhte .. -

Fiatt her yerde 2 0 kuru~ 

Fikir Hareketlerinin 5 inci cildi 
de cildlendi. Yinni alttfar niishadan 
miirekkep her cildi gayet zarif ve 
giizel bir tekilde be,er liraya mat
baanuzda aatalmaktad1r. PerP.kende 
niiahalar temiz bir aurette muhafa
za edilmit iae cild bir lirad1r. Ta,ra 
aipari.terinden poata iicreti almmaz. 
Para yerine zarf i~inde poata pulu da 
gonderilebilir. 

Miiracaat mftballi: 

Akf!m matbaas1 miidiirJiigu. 

yarlara gern;lik, yorgunlara din~lik vc~ 
rir. Ta~raya posta ile 185 kuru~a gon

derilir. Sirkcci Merkez Eczanesi All Riza 

Berllne gldeceklere: 

HOTEL TEMPO 
Berlin \V 15, Kurfnr:stendamm 

59/60, Telefon: C 2 3911 
Sahibi : BAY GEMIL MUM 

Almanca lisamm bilmiyenJerle Turk~ 
konu~ulur. Tek yatakh oda 2 Mark
dan 4 Markaya kadar. <;ift yatakh 
oda 5 Markdan 6 markaya kadar. 
Telgraf: Hotel Tempo Berlin 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekapa T A~HAN No. 29 

EH VEN 'ERAITLE 

EMLAK iDARESi 
KiRALIK APARTIAIAN 

EL\1I""AK 
ALll\1 ve SA TI~11 

Sizde 
• 
I~ 

Banka
s1ndan 

Bir kumbara 
al1n1z. 

Gelecek sene 
bu tarihte 

birikmi1 
bir ~ok 

paran1z olur. 

ziye biitiin mebani ve miittemilat ve tesisat dahil oldugu halde bidaye-o 
ten takdir edilmit olan 11,022 lira 50 kurut k1ymet sahibine teblig e
dilmit ise de vaki itiraz iizerine kararnamenin 11 inci maddesi muci
bince tetekkiil eden heyet tarafmdan tetkik ve bidayeten konan kiy
met aynen tasdik edilmitlir. Kararnameye miizeyyel flkrai mahauaa 
hiikmiine tevfikan bu yerlere hemen el konulm&Jl tekauiir etmit old\JI 
gu yine karamamenin 13 iincii maddeai mucibince ilan olunur. (B.) 

(630) 

Ankara Belediyesinden : 
t - lpodrom sahasmda yapltr1lacak 4 adet 1er binas1 on he, gun 

miiddetle kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
2- Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminab 1190,25 liradir. 
4 - ~artname ve ketifnamesini g0rmek isteyenler her giin Fen it

leri direktorliigune isteklilerinde 8 Eyliil 936 sah giinii saat on bet bu
~ukta Belediye enciimeninde yap1lacagindan o giin aaat on dfut bu~uia 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplar1n1 enciimenc vcrmeleri. 

(614) 

Bayburt Askeri Sat1nalma Komisyonu 
Ba~kanl1g1ndan : 

1 - Bayhurttaki lut'a ihtiyact 175,000 kilo fabrika unu sabn alana• 
cakt1r. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yilz elli lirad1r. 

2 - ~artnameler Bayburt Askeri Sabnalma Komiayonundan bedel-
aiz ahmr. 

3 - Ekailtme on alb Eyliil 936 ~&rfAmba giinii saat 14 Bayburt 
Mcvki K. Dairesindeki Asl:cri Sabnalma komisyonunda olacakt1r. 

4 - l!ksiltme kapah zarf usulile olacakllr. 
S :._ Muvakkat teminab 1443 lira 75 kuruttur. 1 

6 - Teldif mektuplar1 16 Eyliil 936 ~arpmba giinii aaat 13 e kadar 
satin alma komisyonun batkanhg1na verilmit olacakbr. (621) 

Istanbul Otelciler ve Hanc1lar Cemiyetlnden : 
20/8/936 tarihinde yapilan idare heyeti se~de ekseriyet hasil olama

d.Jgmdan 28/ 8/ 936 cuma giinO. saat ondan on alttya kadar cemlyette kayit-
11 azamn h\iviyet ciizdanlarile 4 ncil Vaklf handa Asma kattaki cemlyet 
merkezine gelerek reylerini kullanmalan ilAn olunur. 1 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitebaum 

Kulak, bogaz. burun miitehaaa111 
Dok.tor 

KUMBARA DESTEKTiR 
Pazardan ba,ka giinlerde ogle,:len 

10nra 11aat (2,5 tan 6 ya) kadar lstan· 
bulda ,Divanyolunda ( I 04) numarah 
huauai kabinesinde hastalarm1 kabul e
der. Salt, cumartesi giinlcri 11abah 
c9,5 • 12> saatleri hakiki f1karaya mah· 
austur. Herkesin haline c ore muamele 
olunur. Muayenchanc ve ev telefon: 
22398. Yazhk teldon Kandilli 38 Bey
lcrbeyi 48. 

ihya Salih 
Gagaloglu : Hamam aara11nda 

24 nwnarada - Pazardan ba,ka 
her giin - ogleden sonra aaat 
15 ten itibaren hastalann1 ka· 
bul eder. 
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MUAaLLA 
D l N c; SES' i 

Her ak~am 
KU~ UK 

~iftlik Park1nda 
dinleyiniz. 

Yarm a~am muhte~em 

SONNET DOGONO 
Zengin pro A-ram, sonsuz silrprizler. 

--• Telefon: 41992 __ .. 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
t. KARON, BEYOGLU, TONELMF.YDANINDA 

Beyoilu - TOnelba§• • Yeniyol 

ALMAN LISESi 
Tam dcvreli Llse • Tacaret Mektcbi • AJmanca og-rcnmek i~in ihzan sm1f. 

Derslere 9 EylOI Car§amba ba§lanacakt1r. 
Kayid muamelesi 1 Eylillden itibaren hergiin saat 8 den 12 ye kadar 

nufus tezkeresi, a~1 kAkJdt, s1hhat raporu, 4 f-Oto~af ve mektep tasdik· 

name veya diplomas1 ile yapt.l1r. Fazla tafsilat ii;in mektebc miiracaat veya 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

Ti.irk Hava Kurumu 
Bi.iyiik Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zengln etml,tlr 

5. ci Ke,ide 11 Eyliil 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 

Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
Ikramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikilat vard1r. 

Naf1a Bakanhgindan : 
3 Bi~incitefrin 93~ cumartesi giinii saat 10,50 da Ankarada Naf1a 

8akanl1g1 Malzeme Eksiltme komisyonu odasmda 200,000 lira muham· 
men bedelli 4000 ton kreozotun kapah zarf usulile eksiltmesi yap1la
cakbr. ~artname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanhk 
Malzeme Dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 11250 lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektuplarm1 Re$mi gazetenin 7 /5/936 tarih ve 3297 
say1h nii.ahasmda ~ikan talimatnameye gore Naha Bakanhgmdan 
ahnmlf vesika ile birlikte 3 Birincitetrin 936 cumartesi giinii saat 9,50 
ye :kadar Bakanhk Malzeme Miidiirliigiine vermeleri laz1md1r. 

(485) (469) 

Izmir F uar1n1 Ziyaret 
etmek istiyenlere: 
Denizyollan f§letmesi Miidiirliigiinden : 

Beynelmilel Izmir Fuarmm a~1lma resmi miinasebetile sergiyi zi
yaret etmek isteyenlere kolayhk olmak iizere 31/ Agustos/936 pa
zartesi gilnii saat 15 de IZMIR vapuru latanbuldan kalkarak dogru 
lzmire gidecek ve Fuar1n a~1k bulundugu miiddet~e lzmirde ziyaret
~ilcrin ikametlerine tahsis edilecektir. 

V apurda kalacaklann ehven bir surette her tiirlii istirahatlar1 
diitiiniilmiit ve geminin kara ile dogru irtibah temin edilmittir. Va
purda yatmak ve yemek isteyenler fiatlar hakkmda Istanbul Acen· 
teligimizden izahat alabilirler. 

Bu miinaaebetle lzmire gidipte bir ka~ giin kalarak donmek 
isteyenlere kolayhk olmak iizere Aiustosun 29 uncu cumartesi giinii 
lstanbuldan kalkacak olan Izmir aiir'at posta.sm1n 31/ Ajustos/936 
pazarteai giinii yapacajt avdet aeferi bir dQfaya ma.haua olmak ii
zere Eyliiliin 3 iincii perfembe giinii saat 16 ya tehir edilmittir. 

Fuan ziyaret etmek isteyenlerin bu kolayhklardan istif ade 
meleri ilin olunur. (627) 

Karikati.ir Sergisi 
Evvelce ilan edildigi gibi 25/ Agustosta Taksimde a~1lacak olan 

Karikatiir sergisinde eser tethir etmek isteyen Amator Karikatiir· 
ciilerin laakal be, tane olmak iizere eserlerini 24/ Agustos pazar· 
tesi giinii saat 12 ye kadar sergi yerine gondermeleri ilan olunur. 

ilic1 

23 Agustos 1936 

~~~~~~~~~~=~: HA YRiYE LiSESi GOndOz 
yat1 

Ana• Ilk- Orta - Lise - Tam devre 
Okulumuz her zaman gordii~ii tevecciih ve raA-bet iizerine ilk sm1flardan itiblren yabanc1 dil tedrisalm1 ycni bir 

te~kilatla kuvvetlcndirmistir. K1zlar kism1 ayn bir dairedir. Mektebin hususi otobiislerile nehari talebe hergiln evleri:iden 

aldmltr. fsteyenlere tariiname gonderilir. Kay1t i~in hergiin saat 10 dan 16 ya kadar 

edilmelidir. Telefon: 20530 

Mektep, lngilizceyi en iyl 6treteo bir mDessesedir. Almaoca veya frans1zca ihtiyarl olarak mQtehass1s muallimler 
tarafmdao tigretilir. Milli terbiye ve killUlre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatt ya,at1hr. Kiltiphaoelerl 
milkemmeldir. K1z ve erkek bedeo terbiyes; ve sporlar talebeoin bedeol tekemmOHlnll temio eder. Li~e kism1 

derslerine muozam olarak ticaret dersleri g6sterihr. 

MUHEND 18 KISMI Amell ve nazarl usallerle elektrik, makiae ve Naha mOheodisi yeti$tirir. 

' KAYIT GONLERI: 
I Aaustos'tan sonra Car~mba ve Cumartesl gOnlerl saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylOlden sonra her gQn. 

lcln n'lel<tupla veya blzznt maracna• 

Eski FEYZIATI 

vat111 Bogazi~i Liseleri vatis1z 

K1zlar ve erkekler i~in ayre bolOklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sin1flar1 
Kay1dlar ba§lam1~br. fstiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. Kay1d ve tafsilat i~in hergiin mektebc ve yalmz 

tafsil!t almak i~in Yenipostane arkasmda Basiret hanmda Ozyol idarehanesine miiracaat edi!ebilir. 
Arnavutkoy, tramvay caddesi Ciftesarayfar. Telefon: 36.210 
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Ya~ad1g1m1z ekonomi 
devri nde size pahah
ya mal edilmek iste
nen nasihatlara §OP
heli goranoz. 

Her nerde ve her hangl 
blr saatte Krem Pertev'i 
kullanabillrsiniz. Yanm 
saat zarfmda o teslrini 
gostermi~tir, bile. 
Krem Pertev'in yarim a· 
s1rhk ~ohreti asllsiz de
gildir. Yilzbinlerce ki¢.· 
den Krem Pertev hak
kmda samimt kanaatle
rini sorabilirsiniz. 

ZA Yi - Nilfus tezkeremi kaybettim. 
Yenisini ~1kartacagimdan eskisinin 
hi.ikmii yoktur. Mari Tillbentciyan 

Snhibi Nccmcddin Sadak 
Umwui ne~riyat miidiirii: Enis Til 

AJqam matbaaSI 


