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lspanyaya 
mUhimmat 
memek lc;in 
let anla$t• 

silah ve 
gonder

be$ dev-

"" Telefon1 2424() ( ldaro) • 24249 ( Tahrir) - 24245 ( Matbaa) • 20113 ( Klite) 

urultayda diin lbrahimNecmi Askerlik miiddetinin uzatilmasi 

D•J • • • h . Almanyan1n karan Fran-
1 men tez1n1 1za ett1 sada endite uyand1rd1 

O<; saat sUren bu tezin esas1 dillerin Almanyada yer alhnda elektrik 
ana kaynaQ1 TUrk dili olduQudur fabrikalar1 yap1lmas1na ba1land1 

, Saat on dortte bi.iyilk salon tama- · r--
~e dolm~tu. On dordii be~ g~e, J. 
~~tiirk, refakatlerinde bru,vekil :in
onu ile Londra bilyilk el~z Fetbi l Balonu ~refiendlrdiler. 

U~iincti dil kurultaymm ikinci top
lan~1s1~1 asb~kan bayan A!et a~tL 
Ratip Ismail Mi.i~tak Mayakon g~en 
toplantmm klsalt1lrn1~, zabtI ile ka
ntutay ba~kam Renda, urnurni miifet
ti~ Abidin Ozmen, istanbul belediye r& 
lsi Muhiddin Ustilndag lie italya aka
demisinden gclen telgraflan okudu. 
B~kan Afet Turk dili tedkik kurumu 
geneI sckreteri ve Ankara dil tarih 

w , 

c~grafya i.iniversitcsi profesoril :ibra
him Necmi Dilrnene soz verdi. 

Dilmenin tezi: Giln~-Dil teorisinin 
ana hatla11d1r. Tezin htilasas1 ;mdur: 

- Giine~ dil teorisi diinya dilciligl
nin kumlu~ndan beri iizerinde kafa 
YOrdugu bir bilyilk ve ana bilmecenin 
anahtan olarak siirillrn~ yiiksek blr 
'l'Urk bulu~udur. Bu bilmece ckafas1 
~~inde hayvni instinct'lerin ustilnde, 
•drak ve ~uura dayanan bir taknn duy
gu ve dil~ilnceler canlandmnaga bq
layan insanlarm bu duygu ve dil~iin
celerini sesle Hade yolundaki ugr~
ntaJanndan dogan ilk el ana dili ara· 
ntak ve bulmakd1r. 

Bu ar~tmnalara dll ilml kAfi gel
ntez, biitiln yaradllI~ filozofisi, dinlerin 
rnilletlerin, insanlann psikoloji ve sos
Yoloj isi de bu arayi~a yardlm etmek ge
rektir. 

GU.n~-Dil teorisl bu idrak ve ~uur 
hareketinin ilkin cGilne~> iizerinde 
topianct1gini biltiln varllgi bu goklertn 
~k ve 1SS1 sa~an melikesinin yiirekte 
Uyand1rdlg1 hayranlJ.k duygulanna 

Atatork Ud ce1se arumda blr et84tl Jk4en ~yorlar, ,_iaruu1a murlf 
veldll ve B. Fetbl, altta tbrahlm NecmlDDmen ve bayan Veclbe Klllcoilu 

teslednl anlattyorlar 

bailadl~ kabul etmektedlr. Teortye Uk -Klan· lardan itlbaren totemlk 
giine~ adl verilmesi bundandlr. zihniyet bazlan tezahilr etUrllerek 

Tezd.e bu cihet Uzerinde tevakkuf ~ Yersel totemlere tekaddfun eden g6k· 
lunarak (Gilnef)ln idrak ve zihnlyet sel totemler arasmda da en ~k gOze 
iizerindeld muesslrlyetl ~ ve '- (DeYaDU 4 iincU uhifede) 

Rifli miicahid Abdiilke
rim menfas1ndan ka~b 

30 Agustos 
Zafer bagrami 

Program haz1rland1. Sabah
leyin ge~id resmi, gece 
fener alay1 yapdacak 

Tekrar lspanyol Fas1na giderek lspanyollara 
. kar~1 mOcadeleye giri§mesi muhtemel 

l\_Patis 25 (A.A.) - Matin gazetesl
b~n rnemba gostermeksizin ne~ttiil 
p

1
r habere gore, 1926 senesinden bed 
ran~1z hiikumeti tarafmdan Reunioa 

adas1nda . 
l"ul . ~hpus ve menf1 bulundu· 
et 8

.
0 Rifb Abdiilkerim adayt t~rk 

nu~. v~ bilinmiyen bir yere ka~~tll'. 
F (Rini rniicahid Abdiilkerim fspanyol 

asanda 1 f fala •enc erce spanyo1lar1a muvaf-
•a:d Yet1c harp ctmit ve nihayet Fran· 
1 ar tarafandan takip cdilerek F ranaaz• 
ara0 1· 

danb ~ ine csir dii1mii1tii. 0 zaman· 
r:. ~n F ran11z muatemlckcsi olan 
~eun1on d d d B a aain a m:ihpus bulunuyor• 
p u. uradan kac;hktan sonra tckrar t ... 
n anyo] Faa1na gitmcai ve Riflilerin haft• 

a lf~rn • "h. 1 }lih..:.., eaa 1 hma i vardar.) 
• u x UK MUHAREBELER DURDU 

Pa· ns 25 (Ak~am) - ispanyadan 
g:Ien haberlere gore dilnden beri btt-
~: lllUharebeler durm~tur. iki ta-

ta mevzilerini kuvvetlendirmege 
~ab~yor. ~imdl daha ziyade tayya
re taauyetl vardJ.r. 
le ~ilkCunet tayyareleri Asilerin mevzt
k l"in1, llitillllcllerln tayyareleri de htl-

Ontet kuvvetlerinin bulunduklan 
Yerleri bombard1man ediyor. 

liilkumet kuvvetlerinin Saragos 
etra.f1ndakl muhasara hattt s1klasti
n!rru~tir. ispanya harbiye nezar~ti
ltin bir tabllgine gore ~ehirdeki as
kerler blr c;1k1~ hareketi yapmak ve 
Inuhasara hattm1 yarmak istcmis
lerdir. Fakat milhim zayiat b1rakarak 
tekrar ~ehrc tardedilmi;;Icrdir. Hii
kOmet kuvvetleri dort top ve bir ~k 
esir almi~lardlr. 

Ahdillkerim 

1RUNDA V AZiYET 
Hendaye 25 - Havas ajanSllllil 

irunda bulunan muhabiri buraya 
donmii~tilr. Muhabir ihtilalci gemi
lerin ~ehri bombard1marumn pek az 
zarara sebep oldgunu, ~hirde herke
sin i~ ve gilcile me~gul oldugunu bil
dirmcktedir. Biltiln erkekler askere 
almm1~1ard1r. Milis1er arasmda bir 
~ok ecnebi de vard1r. ia~ i~leri mu
kernmeldir. iruna yap1lacak taar
ruzun neticeslz kalacagi bildirillyor. 

30 agustos zaf er bayrarm mera
sim progranu komisyon tarafmdan 
hazirlannu~tir. Programa gore 30 
agustos bayram sabalu saat 9 dan 
9,45 e kadar kabul merasiml yapll
<hktan sonra ge~it resmi maksadile 
Beyazit meydanmda toplanan kltaat 
sat 10 da kurnandan ve vall tara
fmdan teltif edilecektir. 
Te~ blttlkten sonra en gen~ ve kl

demsiz bir zabit zafer bayranurun 
buyiiklilgunii tebari.iz ettirecek bir 
80ylev s0yllyecek ve bu nutka ku
mandan cevap verecektir. 

Nutuklar soylendikten sonra vall 
ve kurnandan ile davetlil'!r trlbiin
lere g~ecekler ve ga~it resmine ba~
lanacakt1r. ~it resmine asker! 
mektepler, asked kltaat, polls, itfai
ye ve slvil te~kkilller i~tldk edecek
ler ve Beyazittan ba.,layarak Tak
simde bitecektlr. Taksimde bayrak 
merasimi yapllacak ve lbldeye ~elenk 
konacaktir. 

Gece fener alayi da yap1lacaktir. 

S1hhiye vekill go~men ltlerile 
me,gul oluyor 

iki gilndenberi ~ehrimizde bulunan 
S1hhiye vekili B. Refik Saydam diln 
g~men i~lerile me~gul olmu~tur. Ve
ld! birkact gilne kadar Ankaraya gide
cek ve k1sa bir milddet kald1ktan son
ra tekrar gclerek gogmenlerin yerle~
tirllmesi hakkmda alman tedbirlerln 
netlcelerini gom1ck i.izere Trakyayi 
do1*caktll'. 

. 
Berlfncle blr "t remnlnde baftf tanldar ~erk• 

Parla 25 (Aqam) - Almanyamn rekkilp edecek demektir. 
aakerlik hlzmeti mQddetlni 1tl 8elle- FBANSA DA TEDBbt ALACAK 
ye ~Ikarmam Fransada biiyilk ehem- Paris 25 (A.A.) - Havas ajansm-
mlyetle ka~llannu~tir. dan: Bqvekll ile hariciye Te mUU 

SilAhlann azaltllmast d~iiniildil- miidafaa naz1rlan ve ihtimal kara ft 
tft bir s1rada Almanyada muvazzaf deniz erk!m harbiye reisleri, Alman-
askerllk zamarurun arttmlmasi endl- yanm son karar1 i.izerine tehaddiis 
~ ile kar~Ianrm~hr. Gazdeler diyor- eden vaziyete kar~1 koymak ilzcre 
1ar kl: almmasi muktezi teknik t~dbirleri tat-

cAlmanyada askerlik vazif eslnl ya- bile ctmek :ilzere imk8.n hasil olur ol-
pacak herkes bir sene i~ hizmetinde maz bir toplant1 yapacaklardll". 
kullaruhr, sonra orduya aluur. Bu Fransa hukftmetinin Berlin hi.iku-
sebeple hakikatte muvazzaf hlzmet metl nezdinde bir gfma protcstoda 
il~ sene olacak, sulh zamarunda Al- bulunmayacagi, diplomasi yolu ile 
man ordusu iki milyon ki~iden te- (Devam1 9 uncu sahifcdc) - ......... - .. "·-·········-•u•n ____ ,,.., _____ llNINlllMlllNfl-• 

-- Dok tor, Ahmette bir ~ey bulamanu~I ..• 
- Hay yalanCl hay, bana be~ yiiz liram var, diyordu!.. 



S~\hife 2 

Son dakika 

Devletler bir tavassutta 
bulunmag1 dii§iiniiyorlar 

Bunun hedefi iki taraf1n da daha 
insani hareketini temin etmektir 

Paris 26 (Ak~am) - ispanyada de
vam eden ihtilfll kanll zayiata sebep 
olmaktad1r. Bundan b~ka faiµstler 
eJlerine gc<;en sosy~Ust ve komilnist
leri, sosyalist ve komilnistler ise f~ist
leri kur~una diziyorlar. Sivil halktan 
olcnler (fOktur. 

Bu kanll vakalann kabil oldugu ka
dar ontinii almak ic;in devl€tler iki ta
rafn mi.iracaatle tcklifte bulunmagi 
dil~tini.iyorlar. Bu hususta konu~a
lnr devam ediyor. 

'l:'ENf l\fUHAREBE HAZIRLlKLARI 

Paris 2G (Ak~) - ispanyol ihti
lftlcllerinin irun oniindeld biltiln te
~bbilsleri ncticesiz kalnn~tJr. ~imdi 
Fastan getirdikleri 7000 askcrle yeni
den taarruza hazirlamyorlar. Hiikt'.i
met kuvvetlcri de mevkilerini tahkim 
ctinil?tir. Dtin Asturiden bir i;ok ma
den amelesi gelmi~. sclamlanarak si-

Ingillere krali 
Atinada 

H31~< kendis!ni ~iddetle 
alk1~lad1 

Atina 26 (Ak~) - ingiltere kra-
11 Edvard, Nahlin yatile diln ogleden 
sonra Faler Iimaruna v~. a<;lkta 
Yunan filosu tn.rafmdan kar~Janarak 
s~lWnlanrru~br. 

Kral Edvard, ikl saat sonra ~ehre 
~1krn1~tir. Biltiin Atina ~ehri b~tan 
b~ ingiliz ve Yunan bayraklarilc 
suslenm~tir. Kral caddelerden g~er
ken balk tarafmdan <;ok ~iddctll teza
hiirler ile selamlanm~tir. Kral ak~rn 
yemcgini ingiliz sef arethanesinde ye
mi~tir. Akropol ve ~ehir, geceleyin kra
lm ~erefine tenvir cdilmi~tir. _ 

ltalya - Yemen arasmda 
dostluk muahedesi uzat1ld1 
Roma 25 (A.A.) - italya ile Yemen 

arasmda 2 eyliil 1926 da imzalarum~ 
olan dostluk muahedesi mektup taati
si suretile 1937 senesi ~rinisanisine 
kadar uzatllm1~tJr. 

Yeni Alman 
ordusu 

T e~rinievvelde terhis 
edilecekler silah alt1nda 

kalacaklar 
-----

Londra 26 - Deyll Telgraf gazete
sinin Berlin muhabirinin i~'aratma 

gore Alman harbiyc nazm General 
Von Blomberg, Almanya i~in en kuv
Yetli bir ordu tesisine ve t~rlnievvcl
de terhisi laz1m gelen 1914 tevelliltlil 
efraddan 300,000 ve 1915 tevelliltlil 
efraddnn da 150,000 ki~yi bir sene 
daha silah altmda tutmaga karar ver
mll?tir. Bundan ba~ka Almanya harp 
malzemesini fevkalade tezyide karar 
verrni~tir. 

Paris 26 - Alrnanyanm askerl ted
birleri Parist~ fcvkal8.de heyecan 
uyadlrm1~tir. Ordu encilmeni, derhal 
toplanarak vaziyetin tctkiki laz1m gel
digi miltaleasmdadJr. 

TRIANON MUAllEDESI FESHEDl
LECEK fj~ 

Roma 26 - Almanyamn yeni aske
ri tedbirleri l\1ncaristarun Trianon nm· 
ahedesini f eshe karar vem1esi ve Al
manyanm Tuna siyasetini tamamile 
degi~tfrmesile nHikadnr goriiliiyor. 

Nevyorkta Almanya aleyhine 
nomayi~ 

Berlin 25 (Ak~m) - Bremen va
puru Nevyorktan hareket ederken sos
yalistler Almanya aleyhinde nilmayi~ 
yapm1~lardll'. Bu yilzden yeniden ha
diseler olmu~tur. Alman gazeteleri bu 
munasebetle ~iddetli makaleler yazi
yorlar. 

perlerde yerle~mi~tir. Bunlar olilnce
ye kadar mildafaada bulunmaga ka
rar verrn~erdir. ihtilfilcilerl dinamit
lc kar~yacaklanm soylilyorlar. 

Htikumet, Asilerin iki tayyaresinin 
dii~iirilldugilnil bildiriyor . .Asiler Ma
lagayi ele ge~irdiklerini ilfln etmi~ler
dir. Fakat bunun dogru olmad1g1 an
~lm1~tir. 

Oviedo henilz dii~memi~tir. Fakat 
htiktimet kuvvetleri asilerin ilk hath
m yarnu~Iardlr. ~ehrin bugiin yann 
dii~esf bekleruyor. Kordunun rnuha
saraSJ devam ediyor. 

MADRIDDE YENi IDAMLAR 

Lizbon 26 - Diln Madrid ~ehrinde 
yeniden bir ~ok idam kararlan veril
mi~tir. idama mahktlm edilenler ara
smda liberal demokratlar reisl Alva-
res de vardlr. 

16 suikasdcz 
kur~una dizildi 

Eski sovyet §Uralar reisi 
Rikof da bunlann i~indedir 

Moskova 25 - idama mahkurn edl
len 16 suikast<;1 kur~tma dizilmi~ir. 
Kur~tma dlzilenler arasmda eski Sov
yetler ~Ura.s1 reisi Rik of, Zinoviyef, 

,. Kamenef, Sokolnikof, Simfmof, Evde
kiyof, Bukayef, Dreizler, Reingold, Ri
kel, David vard1r. Bunlar son dakika
ya kndar affedileceklerini umuyorlar
di. Gazeteler idam hukmaniin infaz 
edildigini yaznu~lar ve ba~a miitalea 
beyan ctmemi~lerdir. 

Cibuti • Adisababa hatt1 
Roma 26 (A.A.) - Cibuti demiryo

lu lizerinde munaka!atm tanziml i~in 
Adisababada italyan makamati ile 
Fransi.z demiryollnn miirnesslllcri ara
smda blr toplanti yap1lm1~tJr. 

Dcmiryolunun bugiinkii hali Adis· 
ababanm Iman dolay1slle !evkalade 
artan levaZlm nakllyatma miisaid ol
madlgmdan rii<;hanm her ~eyden ev
vel havaici zaruriyeye ve1ilmesi tetkik 
edilmektedir. 

Moskovada 
faggare bagramz 
~enliklerde yiiz bin ki~i 

bulundu 
Moskova 25 (A.A.) - Diln Mos

kovanm Touckinos tayyare alanmda 
Sovyet hilkumcti ve pa1 ti idarecile-
1i de hazir bulundugu ha.Ide, yi.iz 
bin ki~ilik bir kal..bal1k or.ilnde bti
yiik tayy~:i.rc bayranu ~enligi a<;ll
m1~tir. 

Bu ~enlikler esnnsmda sivil, spor, 
hilcum ve bomb:t~:c!Im:m tayyare
Ie.ti te~hlr edUmi~, pilotlar akrobatik 
ui;u~lar ve 255 p:ir~ilt<;i.i grup at
lamalan yapm1~lardlr. istasyona kar
~ yap1lm~ olan hava hilcumu rna
nevras1 ve istasyonun mildafaas1 
merakla seyredilmi~tir. Tiirk ha va ku
rumu ba~aru B. Fuat Bulca ile 
FranSJZ h:iva dclegasyonu azalan bu 
~cnliklerd.::! haz1r bulunmu~lard1r. 

Madrid hapishanesinde 
yangm ~1kt1 

Madrid 26 - ihtilal rcislerinin 
mevkuf bulundugu Madrid hapisha
ncsinde yang:m <;1km1~t1r. Yangmm 
mevkuflar tarafmdan ka<;mak umidi
le ~1kanld1g1 tnhkikat neticcsinde un
l~lrru~trr. 

lbnissuudun oglu Kuduse 
gidiyor 

Kudiis 25 (A.A.) - GnzcteJcrin yaz
d1gma gore, kr:tl ibnissiludun oglu 
Emh· Fays2l, Filistindeki vaziycti tet
klk etmek iizerc yakmda buraya ge
Jcccktir. 

26 Agustos 1936 

( ) 
Be$ devlet anla$t1 

ispangaga ve miistemlekelerine silah ve miihimmat 
gondermemegi kabul ettiler 

Paris 25 - Milhim sil8.h ve mil
himtnat fabrikalarma malik be, hiikft
met, yani Fr9.Ilsa, tngilterc, Alman
ya, Bel~ika ve Qekoslovakya tspanya 
i~Ierine kan~mamagi kabul etmi~tlr. 
italyarun da yakmda tcreddudil bi
rakaca~ urnuluyor. Gaz1?tcler silAh 
ihracatma ambargo koymu~ olan 
memleketler miimessillerinln bir top
lantl yapmalan?u tekllf ediyor Bu 
toplantidan sonra Lokarno devletle
rinin daha ~abuk f~timaa daveti ka
bil olacaktir. 

SOVYET RUSYANIN VAZIYETt 

l\.loskova 25 (A.A.) - Tas ajanSl 

Filistinde musevi
ler endi~ede 
Bir heyet lngiliz 

fevkalade komiserine 
muracaat etti 

bildlriyor: 
DI~ i1$leri komlseri M. Litvinof diin 

Frans1z maslahatgiizan ile tspanya 
vaziyeti hakkmda bir milIAkatta bu
lunrnu~ur. MillAkatta takip edile
cek hatti harekete dair notalar teati 
cdilmi~ir. ~u t:?ahhiltlerin ynpila
cagi tahmin olunmaktadlr: 

1 - ispanyaya, ispanyol miistcm
lekelerile ve Fasm tspanyol mmtaka
sma dogrudan dogruya vcya transit 
olarak yenlden her tiirlii silah, cep
hane, harp levaznm, tayyare ve tay
yare filA.tJ ve harp gemileri gonderil
mcsinin menf. 

2 - Bu yas::i.g-tn bund:m evvel ya-

I~ kanunu 
Baz1 fabrika sahip

leri hakk1nda 
tahkikat yap1l1yor 
t~ kanununun 10 dan fazla amel kul

Ianan milesseseler hakkmdaki bazi ma
U hiikiimlerine tabi olmaktan kurtul-

Paris 25 (Ak~m) - Kudilste bir mak i<;in emektar ve <;ocuk sahibl i~~i-
musevi heyeti ingillz fevkalftd~ ko- lerini <;1karanlar artmaktadir. 
miserini ziyaretle bugilnki.i vaziyet Diln de bir milessese hakkmda sana-
kar~smda mu.sevilerin end.i~elerinl yi milfetti~ligine ~ikB.yet vaki olmru;;-
anlat~rr. tur. i?imdiye kadar bu suretle ~ten ~1-

Komiser hallon cmruyeti ic;in icap karildlklanm ileri silrerek hilkt'.imete 
eden tedblrlerin almacagiru blldlr- b~ vuran i~~iler on dokuzu bulmu~tur. 
~ir. Bunlarm arasmda alb c;ocuk babas1 o-

Kudils 25 (A.A.) - Musevl gazete- Ian <;Ok eskl ve usta derecesinde ame-
leri FilisUn .. hi.ikiimeti ile Arab ll- leler vardlr!" 
deriert arasmda Irak ve Maverayi- Sanayi mii!etti~ B. Dan~le iktisad 
~eriah siyast ~hsiyetler vas1tasiyle vekAleti i~ dairesi rni.idilrlerinden B. 
yaptlan ve musevi dlemlnl katiyen Hal'nk bunlann ~kAyet ve dileklerini 
hesaba katmayan go~cler dola- dinlerni~lcr ve a1Aka11 miiesseseler hak-
yisiyle memnunlyetsizliklerini ve en- kmda tahkikata giri~mi~Ierdir. 
dlselerini izhar etmektedirler. Bazi fabrika sahipleri yalruz bu ka-

Diger taraftan milfrit Araplar, Arap- darlada kalm1yarak ~ kanunu mucibin-
1 ll tekliflerin kabul edile- ce yevmlye vermekten lrurtulmak f ~in 
a:~ ydap a:i h tmektedirler. i.icretleri amelenin ~al11$bklan saat 

cegm en l?UP e e miktanna gore tesbit etmege b~a-
BIR TABUR ASKER DARA ,. m~lardlr. Boylece saat usulile kanu-

Gl}NDER1LIYOR nun ameleye tatil zamanlan i~in temin 
Kudiis 25 (A.A.) - Bir tabur in- etUgi yevmlyelerin tediyesine imkAn 

giliz askeri, Filistine gitmek iizere ya· b1rakmamak istiyorlar. Bi.itiin ¢kAyet-
nn Maltadan hareket edecektir. ler slln surette incelenmekte ve tahki

kat derinle~tirilmektedir. 

Romanya fa§istleri 
Polis be§ tedhi~~iyi 

yakalad1 

Biikre~ 25 (A.A.) - Havas ajans·n
dan: Sag cenah miintehas1 te~kllatm
dan olan cDemir muhaf1zlar.. , tet
hl~i;i hareketlerine, suikasdlerine de
vam etmckted.irler. 

Hatirlardadlr ki bu te~kllata men
sup olan bir taklm talebe, 1933 sene
sinde B. Ducay1 oldilrmi.i~lerdi. Bun
lar, daha ge~enlerde muhalif bir te
~ekkille mcnsup olan mebuslardan 
Stoigesco ile Stelescoyu da oldilrmil~
lcrdir. 

Di.in zab1ta, milli ~if~i f1rkas1 umu
mi sekreteri B. Madgearo ile mezkur 
Jirka reisi B. Lupuyu oldi.irmek tehdi
dinde bulunmuli olan be~ tethi~~iyi 
tevkif etmi1$t1r. 

B. Madgearo, kral Karola bir tel
graf i;ekerek, sol cenah partilerinde 
~iddetli bir aksillamel uyandlrnu~ olan 
bu tethi~ hareketlerini protesto etmi~
tir. 

Zozo Dalmas lstanbula geldi 
Ge~cnde bir arahk oldilgii yazilan 

sonra bu habcrin dogru olmadlgi bil
dirilen Yunan artist! Zozo Dalmas 
istanbula gelmli;;tir. i?ehrimize sn! 
dinlcnmek i<;in geldigini soylcmi~tir. 

ltalya - Hollanda ti caret 
muzakereleri 

La Haye 25 (A.A.) - Hollanda hii
kfuneti ve italya hilkumeti delegeleri 
arasmda iki memlekct ticaret mi.inase
betlerinin yenidcn bru}Iamas1 ii;,in yap1-
lan mi.izakcreler, b~ka bir zamana 
tehir olunmu~tur. 

lktisad vekili dun ak~am geldi 
Ge<;enlerde izmire giden iktisad ve

kili bay Celal Bnya1 diln ak~ Anka
ra vapurile ~ehrimfze gelmi~tir. bay 
Cel!I Bayar bir ka~ giin kaldlktan son
ra tekrar izmire giderek fuann kii~ad 
resminde hazir bulunacakbr. 

I§ bankasmm 13 OncO 
y1I donama 

t~ ba.."lkasi bugiin on il<;iincil yil dO
nfimiinii kutluluyo::.·. Bu milnasebetle 
b:mka memurl.:11 aralanndz. merasim 
yaparak bugiinil kutluhyacaklardir. 

Mcmlek:'!tirnizln mall ve iktisadi ha
yatmda btiyilk bir rol oymyan bu k1y
metli rniiessese1~n yll donilrnilnil teb
rik ederiz. 

Marmaris - Dat~a yolo a~1rd1 
l\lugla 25 (A.A.) - Qok kayahk ve 

anzall olan 95 kilometrelik Manna
ris - Da~a yolu Hti bu~uk ay i~inde 
tamamlanarak geli~ ge<;i~ a<;ilnn~

br. ilbay, komutan ve davetliler oto-
rnobillerle Dati;aya gitml~ler ve ~
diye kadar tekerlekli vasita yiizi.i. 
gorrniyen Datt;altlarm scvinci ara
smda a<;ilI~ resmini yaprm~larclir. 

Boluda zelze!e 
BoltL 25 (A.A.) - Bu gece saat ya

nmda vuku bulan klsa ve olduk~a 
~iddetli yer sarsmt1S1 halk1 uykudan 
uyandird1. Bunu bir ikincl takip etti 
ise de hafif oldu, hasar yoktur. 

Cankm saylavmm cenaze 
merasimi 

Istanbul 25 (A.A.) - c;ankm say
Iav1 B. Rifat Uniir vefat etmi~tir. Ce
nazesi yarm saat 12 de Haydarpa
~ niimunc hastancslnden merasim
lc kaldmlarak Haydnrp~a garma 
naklolunacak VI? oradan c;ankmya 
gonderilmek iizere trene konulacaktir. 

pllnn~ ola..'1 kontratolara da te~mlll. 
3 - Bu taahhiitlerin ycrine geti

rilmesi i<;in alman tedbirlerin itilA.fa 
girecek memlekctl~re bildh·ilmesi. 

Frans1z ve ingiliz hiikUmetlerin
den ayn olarak, Almanya, ttalya ve 
Portekiz hilkumetleri de °b{!yanname
ye ~irak edince itilM tatbik mevkil· 
nc ge<;rccktir. 

PAOLINA KA~MI~ 

Rabat 25 - Sevll radyosunun bir 
tcbligine gore boksOr Paolina olme
mi~tir. Paolina gizlice Barselona gi
dcrck it11yan konsolosunun himaycsi 
altmda italyaya iltica ctrni~ir. 

Okugup gazma 
bilmigenler 

Arjantin hi.ikumeti mu
cadele a~maga 

karar verdi 
Buenoas-Aires 25 (A.A.) - ParH\

mento, okuyup yazmn bilmemek sos
yal derdine deva bulmak ilzerc bir serl 
kanun projelerlni tctkik eylemektedir. 

Filhakika Arjantinde okuyup yaznu
yanlar olduk~a i;oktur. Hilkfunet is
tatistiklerine gore, yalmz Buenos-Ai· 
resde 300,000 <;ocuktan 60,000 i ve 
600,000 adamdan, 100,000 i okuyup yd' 
ma bilmemektedir. 

Hilkfunet, bu dert ile daha iyi bir 
surette ugra~abilmek i.izere bir coku
yup yazma bilmiyenler sicili> tutacak
tir. ' 

M1s1r Milletler cemiyetine 
girecek 

Kahire 26 (A.A.) - M1s1r hi.ikUmc. 
ti Mlsmn kabulilnii Milletler cemiye
tinden istiyeccktir. Zannedildigine 
gore Nahas pa~ ingiliz - M1s1r mua
hcdesini imzaladlktan sonra Cenevre
ye gidecektir. Muahede ahkA.mma gO
re ingiltere, MlSJnn bu talebine mil
zaheret gt>sterrneyi taahhilt eylemck
todlr. 

<;inde bir hadise 
o~ lngiliz askerine gece

leyin ate~ edildi 
Pekin 25 (A.A.) - Reuter ajansm

dan: ti<; ingiliz askeri, geceyi bir 
sinemada ge<;irdikten sonra k1~lalan
na gitmek iizere olduk<;a karanllk 
bir sokaktan ge~erkcn bir otomobil
den a~1lan tiifek ate¢ne maruz kal
m1~lad1r. Otomobil, cvvelfl yolunu ha
fi!letmi~, sonra biltiln si.iratile git
mi~tir. U<; askere bir ~ey olmarm~ 
da o SJrada oradan ge<;mekte olan 
Qinli bir hamal bacagmd:m yaralan
Jm~tir. 

ingilterc scfareti, yin makamat1 
nczdindc ~bbuslerdt! bulunmu~tur. 
~urasuu hatirlo.tal1m ki ge<;en 

temrnuz ayinda ko::isolos m~kemcst, 
Sask:i lsmindekl blr Japon zabitlne 
kar~ yap1lan tecavilzde ikf ingiliz 
askerini:i.1 methaldlr olduguna dair 
Japonlar Llrafmdan yap1lan ittiham
lan delall f1kdanmdan rcddctm~ idi. 

Bulgaristanm Slavya tak1m1 
Marsilyada 8 - 2 yenildi 
Paris 25 (A.A.) - Marsilyada Olem• 

pik kuli.ibilniln futbol talrum, So!yanua 
Slavia taklmm1 ikiye kar~ sckiz lle 
yerunil}tir. 

Metz liehrinde Metz takuru, Cenev
renin Scrvette taklmm1 dtirde kar~ 
be~le yeruni~tir. 

Bulgar krahna suikasd · 
ke~fi haberi as1ls1zd1r 

Haber gazetesi dilnku nilshasmda 
Bulgar krall Borise suikast ke~edil· 
digine dalr bir haber nc~rctml~r. 

Bu haberin ash olmad1gi anl~lnu.f
tir. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

Modern oteller 
Yeni talimatname tie modern hale 

sokulacak otellerimizden ne bckliye
ccgiz? 

Tabii ki, her otel ayni surctte do~e
ncmez, duzeltilemcz. En evvel, bunla
n s1mnara ayirmak mecburiyetinde 
kalacag1z. Bu tasnifi yaparken, cbi
zim memlcketimize gore> bir Ol~li ka
bul etmenin katiyyen aleyhindeyim. 
Otellerimizi «yerll m~terilere mah
sus., ve cecnebi seyyahlara mahsus> 
<iiyc iki s1mfa aymnca, ecnebi seyyah 
kabul edecek otellerde ancak millct
leraras1 kabul edilmi~ btr tasnif csas1 
tatbik olunabilir. Bir oteli «bizdeki 
inevcutlara gore cbirinci sm1h yahut 
dcvkalade> addedersek ve ecnebi bir 
8eyYaha o sekilde takdim eylersek gi.i
ltin~ oluru'z ve hatta onu aldat~ 
tnevkide kalmz. Qilnki.i memleket 
lnemleket dola~maga ah!jmllj bir sey
Yah birinci s1mf bir otelin, fevkalAde 
Hilts bir otelin ne dcmck oldugunu 
~ok iyi bilir. Herhalde, bizde fevkalA
de, lilks bir otel heniiz mevcut olma
dig1ru iyice anlarnally1z. Birinci sm1fa 
girecek istanbulda ka~ otel bulacagt
nuz1 kestirmekten de acizim. Herhal
de bunlan saymaga bir elimizin par
lllD.klan fazla gelir. 

Otelle1i boylc tasnif ettikten sonra, 
lllcfru~tina ehemmiyet vereceglz. 
Bunlar da olabilirler. Fakat her sllllf 
i!;in asgari bir konfor haddi vardll' kl 
0 na mutlaka cri~meliyiz. Ayni suret
le, yataklarm ~ar~flar1, yasttklann 
ku~ tliyleri, mlnderlerin vejetallerl, 
Yorganlar da ihm!\l edilmemek IA
z1mct1r. Birinci slillf otellerin odala-
1·1nda soguic ve s1cak akar su :stiye
cegini de unutmamall. Bunun i<;indlr 
ki tasnifi Avrupada kabul edilniliS 
ldet \'e seviyeye uydurmak liizumun
dan bahsettim. 

Bize mutlaka birinci sm1f oteller 
laz1m degil. Hele herkesin ucuzluk 
arad1g1 bir devirde ikinci, hatta ti<;iln
cu s1mf oteller daha i~e yarar. Elve
rir kl bu!llarda temiz bir oda, temiz 
ve rahat bir yatak temin edilmi~ bu
lunsun; her ~ey temiz ve sade: i~te 
prensip. 

Bizim otellerimizc en cvvel sokula
Cak ~ey ctemizlik» fikriclir. Avrupa
n1n baz1 memleketlerindc i.ic;ilnci.i s1-
nir oteller de bile elindc bir b~z lie 
koridorlarda hemen sabahtan a~a
tna kad:?.r ~ah~an hizmet~i kadmlara 
tesaaur cdersiniz. Buralarda tozdan 
tser yoktur. Tahta. kurusu, pirc vc sa
ire gibi hal$~rc.ta ise ot~llcrimizde hi~ 
hayat hakk1 olmamak iktiza eder. 

Nihayet, en mil.him mcsele: Fiat 
tneseiesi. ~u dakikada ccbimde bir 
tncktup var. P3.risin en liiks otell~rin
<len birinde iki yntakll ve banyolu bir 
Odan1n sabah kahvalt1s1 ile b~raber 
fiati 50 fr!lnk oldugu yaz1llyor. Bizim 
Para ile 430 kuru~! Hem boyle blr 
0 tcH bizim istanbul daha senelcrce 
gorrneyQcektir. o otcldc kalrru~ btr 
scyyah1 aym para ile biz :istanbulda 
~~s11 bir odada ys.tiracag1z? i~te hal-
edllecek mesc1e. 

Arilari ka~1rmak i~in agac1 
yakm1~! 

MehmecI oglu ~ahin admda biri 
Rumelikavag-mda yol ilzerinde 100 se
nerk · 1 b1r Kara agac1 yakmak sugundan 
Yaklanarak adliyeye verilmi~tir. 
~ahin bu agacm iginde anlar yuva 

Yaparak biltiin mahalle halkm1 rahat
si~ ettiklerini ve anlan kagirmak i~in 
~&aci Yaktig1m soylemektcdir. Su~lu 
~k dairesine teslim edilmi~tir. 

-Rll ma· 
EyOp belediyesi 
Eglulde halkzn 

reyine miiracaat 
edilecek 

Fatih kazasmm bir kls1m mahalle 
ve koylerinin tefriki ile tel?kil edilen 
Eyilp kazasmda belediye te!jkilatI ya
pllmak ilzere halkm reyine milracaat 
edilecegini yazm1~t1k. Reylerin toplan
masma eylill ic;inde b~lanacaktir. Ya
klnda hazirllklar yap1lacakt1r. Reyler, 
Eyi.ip halklnm Fatih belediye ~ubesin
den aynlmak isteyip istemedikleri ~ek
linde toplanacaktir. 

Esasen Eyiip kazas1, hallon arzusu 
ve dliekleri i.izeline te!jkil edilmi!jti. Ay
ni zaruret yeni bir beledlye ~ubesinln 
de tesisine lilzum gostereceginden hal
kl:1 miisbet rey verecegi muhakkak gi
bidir. 

Reyler milsbet netice verdikten son
ra ~ehir meclisinin ve vilAyet idare he
yetinin kararile tekemmill edecek ve 
tasdlk edilmek iizere Dahlliye vekaleti
ne gidecektir. 

Bundan evvel Beyoglu kazasma tAbl 
Nll?ant~mda Te!jvikiye mahallesinln 
de Be~ta~a baglanmas1 igin aynl ka
nuni ~ekil ve merasime riayet edil~ti. 
Fakat bilAhare T~vikiye rnahallesinin 
vaziyeti ve halkm rntinasebeti bakt
mmdan B~ik~tan ziyade yenlden 
Beyogluna baglanmas1 li.izumuna ~hir 
meclisince karar verllmi~ ve bu hu.su.s
ta Dahiliye vekAletl nezdinde te~ebbu
satta bulunulmu~tu. 

Haber ald1gumza gore Eyi.ipte bir be
lediye ~besl te~kili karan vekalete git
tigi zaman ~ehir meclislnce Te~vikiye 
mahallesi hakkmda verilen kararm da 
biran evvel tatbiki i~in belediye altlka
dar makamlarda te~ebbilsatta buluna
cakt1r. 

Limon bolland1 
Fakat perakende f iatler 

elan cok yuksektir 
Dtin gilmrilk anbal"larmdaki bi.ittin 

italyan limonlar1 piyasaya ~1kanlrm~
br. Fakat iki haftallk buhran esnasm
da limon bulanuyan halkln ~ok fazla 
ragbet gosterrnesinden istifadeyt kal
klsan bazi sabc1lar italyan mallanrun 
pe~akende fiatlerini bilyilkli.igiine gO
re, 5-7 kuru~a kadar g1karm1~larchr. 

Buna mukabil ye~il Trablus limonlan 
3 kuru~a d~~tilr. 

Bir kls1m muhtekirler ital
yan limonlarm1 eskisi gibi ucuz 
satmamak il(in guya artik li
mon gelmiyecegine dair ~yialar 

~1karm1~lardlr. Halbuki bu ~ayi
alar tamamen astls1zdlr. Gilmriikte 
yaptig1m1z tahkikata gore temmuz
da b~l1yan ii~ ayllk yeni kontenjan 
listesindc limon f~in 150,000 kiloluk 
tahsisat vardll'. 

Zaten bu, goz ontinde tutularak t
talyaya yeniden limon sipa~ edil~
tir. italyadan 800 sandlk limon yilki
le kalkan bir vapur bugtin limammiza 
gelccektir. Fiatlerin bugilnlerde daha 
ziyade dil~ecegi rnuhakkak gorillilyor. 

Merkez bankas1 hisse 
senedleri dun yQkseldi 

Birka~ giln evvel 78 liraya kadar dil
sen Merkez bankas1 hisse senedleri 
diln yeniden yiikselmege b~laffiLt' ve 
80 liraya ~1kml~tir. 

Doktor Asaf 
Dun muddeiumumilige 
muracaatle teslim oldu. 

Sehrin yollar1 
Beledige bir yo/ 

Yeniden tevkifler yapald1 programz yapma-
Sigorta sahtekarhg1 etrafmdaki 

tahkikat ilerlemekt~dlr. Onnik ipek
~iyanm cvinde yap1lan ara~tirmal~r 

neticesindc bir 9ok dosya elde cdilmi!j
ve bu dosyalardnn i.igilniln tctkiki ik
mal edilmin~tir. 

Dosyalardan biri Dimitri isminde 
biri ile k::msma aiddir. Bu dosyadaki 
cvraka gore, doktor Emanoilididen all
nan sahte bir oli.im raporn iizerine 
Unyon sigorta ~irketinden 400 ingiliz 
liras1 allnrru~ ve bu paramn 400 Ti.irk 
lirasm1 Dimitri ile kans1 alm1~lar, mil
tebakisini de Onnik ile arkad~lan 
payla~rn1~!ard1r. Dimitri ile kansi hak
kmda dtin mahkcmece tcvkit karan 
verilmi~tir. 

iklnci dosya ch Misak isminde biri 
He kansma aiddir. Bunlar namma da 
sahte bir rapor ile Unyon sigorta ~ir
ketinden 260 ingiliz Iiras1 almrru~, bu 
pararun 410 Turk Iirasuu Misak ile 
kansi alm1~ vc miltebakisini de gene 
Onnik ile .lrkadal$lan taksim etmi!jler
dir. Bunlar da dun tevkif edilmi~ler
dir. 

Ut;ilncii dosya da Mirat Abraham 
nammda birine aiddir. 400 lirahk bir 
sahtekarhkbr. Bu para da gene tinyon 
sigortasmdan almrn1~tir. Fakat Mlrat 
elyevm Amerlkada bulunmaktadlr. 
Dlger dosyalarm heniiz tetkikleri blt
meml!jtir. 

DOKTOR ASAF TESLiM OLDU 
Sigorta dolandmc11Ig1 i~inde sag bir 

adama olm~ diye sahte rapor vermek
ten su~lu olarak tevkif edildikten sonra 
mi.iracaat1 iizerine serbest b1rak1lan 
ve bilahara yeniden tevkifinc karar ve· 
rilen doktor Asafm ortadan kaybol
dugunu yazm1;;t1k. 

Doktor Asaf be~ giin izini saklamaga 
muvafak olmu~. fakat nihayet yaka
lanacagm1 anlaymca di.in miiddeiumu• 
millge giderck kemli kendine tcslim 
olmu~tur. Asaf hakklnda ceza mah
kemesinin vennii;; oldugu tevkl! karan 
derhal infaz cdilmi~ ve kendisi tevkif
haneyc gonderilmi~tir. 

Sebek sergisi 31 agustos 
ak§am1 merasimle kapamyor 

Bebek sergisi 31 Agustos pazar ak
~am1 saat 20,30 da merasimle kapana
cak ve bebek mi.isabaka piyangosu i;e
kilecektir. 

Bu kapanma miinasebetile Halk 0-
pereti tarafmdan yeni bir opcret haz1r
lanmakta oldugu gibi aynca tlyatro 
festivalinde bilyilk ragbet kazanan or
ta oyunu Nasrettin Hocay1 oynayacak 
muhtelif varyete numaralan da yap1-
lacaktlr. 

Bu merasime herkcsin i~tirak ede
bilmesi igin duhuliye almm1yacaktir. 

$ehir tiyatrosu artistleri 
cumartesi gOnO fzmire gidiyor 

Eyli.ilde agllacak olan tzmir fuann
da temsiller vcrmek i.izere f?ehir tiyat
rosu artistleri 29 agustosta ~ehrlmiz
den hareket edeceklerdir. 

Bir numarala gOmrOk ambart 
Liman i§letmesine devredildl 

Galatadaki 1 numarall gumrilk 
ambarmm liman i~letmesine dcvir 
muamelesi di.in tamarnlan~ ve iki 
numarall arnbardakl c~yarun goz
den ge~irilmesine ba~anm1l$tlr. 

ga karar verdi 
Kanalizasyon ~irketi ~imdiye kadar 

~ehrin bir kismmda kanalizasyon tesi
satI yapm1~tir. ~imdi Dolapdcreden Ka
sun p3.l$aya kadar uzanan a~1k Iag1m
lan kapatmakla me~guldi.ir. Bundan 
sonra Galata ve civarmdaki lAgunlar, 
Kadlkoy lagrmlan kapatIIacak, Kur
bag&hdere tcmizlenecektir. Bu ~ler 
1937 scnesi sonuna kadar bitecektir. 
Kanalizasyon ~irketile mukavele o ta- . 
rihte hitam bulacaktir. 

Belediye 1937 den soma bilt~ede her 
sene kanallzasyon tesisatma ayrtlan 
400 bin liranm bir lasm1m bu i~. bir 
klsm1m yol im;asma tahsis edecektir. 
Yol iu~as1 ii;in bir program yapllacak
trr. f?ehrin yollan her sene yanm mil
yon lirallk tahsisat aynlarak yaptla
caktir. 

Sut talimatnamesi tadil 
edilecek 

Slhhiye vekhlcti tarafmdan tanzim 
edilen silt talimatnamesinin tatblkin
den bilyilk bir faide elde edilemedigin
den bahisle talimatnamenin esasll su
rette tadili i~in belediye tarafmdan 
S:lhhiye vekfileti nezdinde te~bbi.isatta 
bulunulm~tu. S1hhiye vekaleti, bele
diyeden yeniden mahimat istemi~tir. 
Haber ald1g1mIZa gore ~mdi tatbik e
d!len silt talimatnamesl yerine bilsbil
tiln yen! esaslara gore bir tallmatna
me yaptlacak ve yalmz si.it~illerin halz 
olmalari 18.zun gelen ~rtlar degH, ay
nl zamanda silt istihsal ~artlan da IS

lah edilecektir. 

15 sene hapis 
Vefa cinayeti faili diin 

mahkum oldu 
Beylerbeyindc Ali admda biri o civar

da kasap Mustafamn evlfldllgi Vesfle 
admdaki klzla evlenmek istemi~, klz 
kendisine vcrilmeyince hiddetlenerek 
takibe b~lam1~ ve gc~en sene blr giln 
Veslle yanmda Mustafanm klzi Hatlee 
ile Vcfa caddcsine dogru gidcrken onti
ne ~1klp b1~akla Vesileyi on yerinden 
vurarak Oldiirmil~tii. 

Dun agJ.r ceza mahkemesinde Alinin 
muhakemesi bitirilmi~tir. Alinin evvel
ce Vesileye kar!jl rneyil hissetml~ oldu
gu ve k1zm kcndisne kar~1 alaka gas
termcdigi, nihayet 24-12-931> tarihlnde 
Vesile, Mustafanm klzi Hatice ile ~eh
zadeba~mda Vefa caddesinden ge~er
ken ontine ~1klp yanma ~agirdlgi, Ve
sile bu teklife de iltifat etmeyince iize
rine attlarak sustah gakl ile klzi vii
cudtintin on yerinden vurup oldilrdil
gil sabit oldugundan 15 sene miiddetle 
ag1r hapsine karar veriµni~tir. 

Ali diger taraftan arnme hizmetin
den mahrum kalacak, kanuni hacir al
tmda bulundurulacak ve 6000 kuru~ 
mahkeme harc1 da kendisinden tahsil 
edilecektir. 

Ol~Olerin muayenesi 
31 agustosta biltiin ol~iiler i~ ve

rilen muayene miiddcti bitecektir. 
Eyillillden itibarcn Ol~ilsiini.i muaye
ne etirmeyenler hakkmda kanuni ta
kibat yapllacaktlr. 

Bay Amca~a, 1rore ... 

- Istanbul radyosu blr ka~ gi1n I ... Radyo sahiplerinin blitiin Um.it- l ... Herkes radyonun bir an avvel ~e I ... Yayun programlan artlk yen1 
sonra devlet eline ge~ecek bay Amca... lerl de bundal... · yarar bir hale gelmesin1 bekliyorl .. . Tiirklyeye yak1~1r bir ~ekllde olmall. 

Sahire 3 

1STA~'BUL HAYATI 

140 kuru$ tramvay 
paras1, ~5 erden 
sekiz dondurma 

Deniz k1y1smda geni~ bir gazino 
bahi;esi. Set i.isttinde hasrr koltuk
lara gomillmii~ kadm, erkek mil~teri
ler, a~agtda demlr iskemlelerde otu
ranlan garib tebessumlerle seyredi
yorlar. On tarafta !ilks tuvaletli ~l~
rnan blr madam buzlu limonatasm1 
i~erken arada kesik, kesik oksilrilyor. 
B3.l$1ar o tarafa donuyor. • 

Madam bu suretle nazan dikkatl 
celbettlginden fevkalade memnun. 
Gtiya bardagm altmdan su dam1a11Uf 
gibi emprimesinin gogsuni.i cilah tir
naklarmm ucile temizlernege ga11~

yor. O arada parrnaklan miitemadl
ycn gogsilndeki p1rlanta igneyi oyna
tlyor. Bir taraftan da sagdan, soldan 
kendisine bakanlan siizi.iyor. 

Daha otede coluklu ~ocuklu kala
balik bir aile. Kui;i.ikler sozlerini etra
fa i~ittire i~ittire denizdeki tenezzlih 
motorlerinden bahsediyorlar. Babala
n di~lerl arasmda purosunu geveleye 
geveleye kahkahalar at1yor, denlz 
sporlanna iyi dikkat ederlerse kendi
lerine daha biiyiik bir motor satm 
alacagm1 soyliiyor. Yan tarafta iig ~1k 
bayan bilyiik terzihanelerden bahse
diyorlar. Milnak~ya tut~uyorlar. 

Herkes kendi alemine dal~. Her ma
sada tuvalet, motor, otomobil, apart1-
man bahsi. 

Setin alt tarafmda teneke masalar 
etrafmda demir iskemleler. Her 1·enk
ten ge~d ce~id elbiseli m~teriler. Ma
salann ilsttinde h~lanm1~ mlSlr, fm
dlk, kabak ~ekirdegi. saklz leblebisl 
dolu. Oturanlann hemen hemcn hep
sl biribirlerile ve set iistilnde hasll' 
kol tuklardakilerle me!jgul. Dedikodu
lan duyuluyor: 

«- Aaaa ... ~u kadma da bak. Ko
casma amma sokulmu~ ha. Sanki ko
cacaglZlm ahp kai;acakla~. 

4'- Aman ~u kadmm robuna da bak. 
insan giyinmesini bilmezse elbise ooy
le uzerinden ka!;ar .. 

Diger bir masada ug erkek, be~ altt 
kadm b~ ba~a venni~ler hesab yap1-
yorlar. 

«- Yiiz kirk kuru~ tramvay para
s1. Yinni be~erden sekiz tane de don
durma. Etti mi ii~yiiz lork?. 

Arkadan biri at1hyor: 
«- A, eni~te, yedi bU<;uk m1s1ra, be~ 

kuru~ da Nadirenin ~ikolatasma ver
dik ya. Bunlan da hesab etsene ... 

Yan tarafta cazband durub durub 
co~uyor. Ortada dans meraklllan mii
temadiyen teplniyorlar. Fal<at caz
bandm ne gald1gma kulak bile veren 
yok. Herkes bildigi gibi dans ediyor!. .• 
~\ C. R 

Bo~day fiatleri yOkselmege 
ba~lad1 

Bugday fiatleri yeniden ylikselmege 
b~l~trr. Son ii~ giln i~inde fiatler
de 10 para fark kaydedilmi~tir. Bu
nun az mal gelmesinden oldugu, miis
tahsillerin fiatlerin yi.ikselmesini bek
liyerek ~rndilik fazla bugday gonder
medikleri soyleniyor. 

ihtilastan su~lu bir tahsildar 
4 sene 10 ay, 10 gun hapse 

" mahkum edildi 
Bclediye tahsildarllgmda bulundu

gu sirada ta11sil ettigi paralara mu
kabil rnakbuzlarda noksan gostere
rek ihtilas etmekten SU!;lu Muam
mer admda birl di.in agrr ceza mah· 
kemesinde muhakeme edilmi~tir. 

Muammelin 4 scne, 10 ay ve 10 
giln milddetle hapsh1e karar vcrll
mi~tir. 

B. A. - Evet, evvela programdan 
~ «istirahab Iert kald1rma11l ... 



Sal1ife 4 

Kurultayda diin Ibrahim Necmi 
Dllmen tezlni izah etti 

~iddetli yagmur 
U~akta dort hayvan oldii, 

tam zarar heniiz tesbit 
edilemedi 

(Ba~ taraf1 1 incl sahifr.de) 
~am en ileri gelenl ~iiphesiz cGii
nc~:tdir hiikmil ve~Ur. 

Totem zihniyetinin tekblillii takip 
olunarak ci~te bu yiiksek varllg1a bir 
se:;le ad takma.k istenlldigi andedlr, ki 
(insan dillnin ilk lonemi) vilcud bul
m~ olur> denilmekte ve ilk ~ur ob
Jesi cGi.in~>den b~ka bir ~y olmaz 
nu? Sualinin cevab1 giine¢n dillerde
ki semantik fonction'u ar~tirmak su
retile katiyeUe verilmektedir. 

Tezde bundan sonra fonetik baz ted
kiklerine ~tir. Ve denlliyor ki: 
cGUne~-Dil teorl.sinin sematik bazi bii
tiln genel mefhumlann-1.nsanllgm elle 
Ilk totem! olan- gi.ine¢en ~uam., bu
lunmasma, fonetik bazi de bu mefhu
mu en ilk (ag• sesile ifade et~ olma
sma dayanmaktadll'. Tezde sematik 
baz tedkiklerinden (Gi.ine~)in ifade et
tigt genel mefhumlal': onemll blr yer al
nn~tll' ve sematik taazzuv ve i~ar mad
del~ti~tir. Bundan sonra (ag) ana 
foneminin vokal ve konsonunda blr
~ok de~melerle kendini gasterir> de
nllerek vokallerin ve konsonlann te
badill ve isbfas1 takip ve tesbit olu."l
m~ konsonlarm kategorik tasnifi 
1zah e~tir. 

Tezde (ek) ve (kok) lerin tedklldne 
biiyiik yer vcrilmi~ ve mono! onlk ve 
mono silAbik dil devreleri ar~tmlnn~, 
dilin son taazzuv ve tekAmill dcvirleri
ne kadar gerek f onetik ve gerek sema
tik yani umumiyetle mor!olojik olumu 
1zah ve isbat olunmu~tur. 

Tezde cbuUin kUltilr dillerinde ana 
kaynakllk eden ilk ek monofonemlk cll
lln hangi dil olmas1 bah.Sine gellnce, 
:rtlrk dili oldugu davasmdadll'.> deni
lerek bunun isbatl 1~ istorik ve len
gillstik mUstenldab g0sterilmekte ve 
bunlar izah ve tasvir olunmaktad.Ir. 

Bundan sonra eklerin (7) kategoriye 
aynld.Igi s0ylenerek bu clhet ayn ayn 
etild eclllmi{I ve eklere seman tikman 
verllen Hotilln men~eleri arru;bnlrm~
tll'. Tezin bu umumi ve elemanter lzah 
ve tenviri bllhassa (idi) misali iizerinde 
tatbik olunmu~ ve bunun gerck senkro
nik ve gerekse d.iyokronlk a~tirmas1 
yapllarak Uzerinde (Giln~-Dll) teori
slnin morkolojik, sematik, f onetlk ve 
etimolojik tatbikati gasterilmi~tir. 

Teze ~ suretle nihayet verihni~tir: 
cTiirk tarih tezinin kard~l olan 

Tiirk dll tezl, ~te bu metodle biitiin 
1llm dilnyasma dillerin ana kaynag1 
Tiirk dil1 oldugunu g&termektedir. 
DavamlZlll biiyiiklilgiinil ve agirllgim 
blliyoruz. Fakat bu, bizl ilrkiitmiiyor. 
Oliim u~urumunun kenarmdan ina
rulmaz bir hamlc ile kalkmarak ruhu
nun i~indeki cevherle yeni varllg1m 
dilnyaya tarutm1~ olan Atatilrk Tiir
kiyesinin Ulm bahislcrinde de ~~rtic1 
biiyiik muvaffaklyetlere namzed oldu
guna inamyoruz. 
~te bu inanla (Gilne~Dil) teorisi

ni buradaki yerll ve yabanc1 dilci
lerin oni.ine koyuyor, tenkidlerlni ve 
muahezlerinl emniyetle bekliyoruz.> 

Ibrahim Necmi Dilmen soziinil 17 
yi on ge~c bitirdi; Dilmenden sonra 
Hi.isnii Re~d Pr..nkut cGiine~Dib teo
risine gore pankronik usulle ve paleo 
sosyolojik dil tedkiklerine dair tezini 
izah edecektt. Bru;kan bayan A!et, vak
tin darliguu ve tezln uzunlugunu lleri 
sUrerek, bu tezln yerine tarih di1 tni
versitesinden bir talebe lie krrk iki kill
tiir direktorilniin klsa birer etiidiiniin 
okunmas1 icin kurultay ilyelerinden 
izln istedi ve bu ikl etildiln okunmas1 
kararlru;tmld1. Bu karadan sonra cel
seye on dakika ara verildi. 

1KiNCi CELSE 
ikincl celse kurultay asba~knm bayan 

A!etin b~kanbg1 altmda 17 bucukta 
a~1ld1. 

Bayan Afet: 
- Soz Ankara DU, tarih cografya 

1aktiltesi talebelerindeu bayan Vecihc 
Klh~oglunundur. Ei.iidilniin ad1: cAna 
kelimesi ~ocuk sozu degildir> dedi. 

Bayan Vecihe soze b~lad.I ve faki.il
tcde, profesorlerinden o~rendigi esas· 
Jara dayanarak, cana> sozi.i iizeiinde 
bir tedkik yapcagm1 soyledi ve dil bil
ginlerinin, cana> sozil dimyada y~a
m~ ve y~amakta olan dlllerde ~ocuk 
oldugu i~n ona !;OCuk sozii, ~uursuz bir 
kellme olarak kabul etmelerinl tenkid 
ve cerhederek, cana> soziiniin en eskl 
ve esash, ~uurla alftkas1 olan tiirk~e blr 
soz oldugunu isbat ettl, dedi ki: 

- Ana kelhnesi Atatiirk kadar bi-

zimdir!. 
Bu sozil kuvvetle alk.I~Iand.I. Bayan 

KllI~oglundan sonra Klrklareli kiilttir 
direktoril Kemal Emin Bora soz ald1. 

Kemal Emin Bora, Ortaasyada eski 
Tilrk dillni el~ muhafaza edenler ol
dugunu binnanceyi misal getirerek 
ileri silrdii ve mukayeselerle Araplann 
tilrk~eden pek cok soz allp araplw;;tir
chklanru anlattl. 

Kemal Emin Bora sozilnu bitirince, 
bayan Afet: 

- Yann saat on dortte toplarulmak 
Ozere celseyi kap1yorum, dedi. 

KOMiSYONLARDA 
Ogleden evvel kurultaym ilk celse

sinde ~en komisyonlar toplandilar, 
b~kanlanni ve mazbata muharrirleri
ni se~erek miizaker~lerine b~lad.Ilar. 

GiinerDil teorisi ve dil kar~llru;tir
malan komisyonu bunlarm en miihim 
olaru idi. Kurultaym mesaisine il?tirak 
etmek Uzere ~hrimize gelml~ olan bti.
tiin ecnebi profesorler bu komisyona 
dahll bulunuyorlard.I. 

Komisyon saat tam onda toplandl. 
ttyelerden dil kurulu gene! sekreteri 
ibrahim Necmi hasta oldugu i<;in gele
memi~ti. Bundan bru;ka ingiliz alirni 
sir Dennisson Ross ile Elen prof esorii 
Anagnastopulos rahats1zl1klan dolay1-
sile itizar et~ ve gelmemi~lerdi. 

Komisyonun ilk i~ b~kan ve maz
bata muharririni se~ek oldu. Ba~kan
llga, Tiirk tarih kurumu bal?kam Ha
san Cemil Qambel, mazbata muharr~r
llklerlne Erciimend Ekrem Talu ve Is
mail Hami D~cnt se~ildiler. 

Reis, klsa bir soylevle arkad~Iarma 
~kkilr ettlkten sonra Cevad Emreye 
s0z verdi. 

Cevad Em.re, muhtelif diller arasm
daki eUmolojik yakmllklan gasteren 
ve Giin~-Dil teorisine dayanan uzun 
bir etild olrudu. illm ·baklmmdan e
hemmiyeti toplantida bulunan yaban
c1 Alim ve profesorlerin de dikkatini ~e
ken bu mevzu, komisyonun ilk ve e
hemmlyetll me~galesi oldu. 

Saat on ikiye kadar devam eden bir 
~aID?madan sonra ~arl?amba sabah1 
toplamlmak iizere i~timaa son verlldi. 

Gramer - Sentaks komisyonu: Gra
mer - Sentaks komisyonu da saat onda 
bir b~ salonda toplanm1~ bulunu
yordu. Bu komisyon b~kanl1gma Bur
sa saylav1 Fakihe Oymeni, mazbata 
muharrirligme H1!z1 Tevfigi se~erek 

mi.izakerelerine b~lad1. 
Dk sozii Emin Dalk.Illg alml~tI. EnJn 

Dallol1~m t.ezi Tilrk al!abesine bir har! 
il!vesi liizumuna dairdi. Emin Dal- 1 

klll~, Tiirk lehcesinde -e- ve -i- har!leri 
arasmda bir ii~i.incil sedall hnrf oldu
gunu soylilyor vc konul?ma dilinden 
aldlg1 misallerle Iddiasm1 tevsik edi
yordu. 

Saat on ikiye dogru, ~ar~amba sa· 
bah1 yeniden toplan1lmak iizere, i~ti
maa son verildi. 

Terimler komisyonu: Bu komisyon 
da saat on bu~uga dogm topland1. Ko
mlsyon b~anllgma askeri akndcmi
lcr kumandam kor general Ali Fund 
sc~lldi. 

Komisyon ~ah~malarma, terimler 
hakkmda kurultaym havale ettigi e
saslann tetkiki ile ba~ad1. Terimlerin 
tilrk~el~tirilmesi mevzuu hakklndaki 
incelemlcrin mtisbet blr sahada, neti
ceye dogru llerledigl goriiliiyordu. Ko
misyon, bu noktay1 tesbit ettikten son
ra, kurumca bu yolda sarf edilen gay
retin ~ok fazla ve verimll oldugu neti
cesi ilzerinde durdu. 

Bilhassa kimya istilfthlannm bir an 
evvel kabulil i~in kurultaya blr temen
nl takrlri verllmesi ittifakla kabul e
dildikten sonra, mesailerinin bilyiik 

U~ak 25 (A.A.) - Bu sene U~akta 
mahsuliin ~oklugundan koyliller har
manlanm hft.l~ bitiremediler. Hava 
~ok s1cak gitmektedir. Diin aqam 
tizeri birdenbire ~iddetll bir yagmur 
ya~ ve blr~ok hasar yapm1~br. 

D~n yildmmlardan dort bayvan 
oldu. Tam zarar heniiz tesbit edile
medi. 

Izmir §ehlr meclisi toplamyor 
izmir (Ak~am) - izmtr ~ehir mec·· 

lisi, per~embe gi.inii fevkalft.de olarali 
toplanacak ve vilA.yet biit~esinden 

belediyeye verilen, 25,000 llrahk tahsl
satm ne suretle sarfedilecegini karar· 
Iru;t1racaktir. Bu para, fuar l~lerlne 

belediyeye verlldi. 65,000 lirallk tahsi·· 
satm ne suretle serfedilecegini karar· 
l~tmlacaktir. Bu para, fuar i~lerine 

lzmirde 150 muallim terfl etti 
izmir (A~nm) - izmir ilk mekteb 

muaJlimlerinden (150) ~. ~al1~kan-
1Iklan ve muvaffaloyetleri gorillerek 
bareme gore birer derece terfi ettirll
mi~lerdir. Terfi listelerl, killtilr bakan
hgmdan vilayete gelmi~tir. Bu mual
limler, ladem zamlanm eyliilden iti
baren almaga ba~llyacaklarchr. 

Bay Halil Lutfi DordOncO 
Son Posta nrkad~1m1zm sahib ve 

miiessislerinden Halil Li.itfi Dordi.incii 
bu gazeteden ayrllmI!? ve Tan arka
dru;muzm idare miidilrlilgiinii deruh
te etm~tir. B. Halil Ltitfiye yeni i~in
de muvaffaklyet temenni ederiz. 

fBO!RSA] 
Istanbul 25 Agustos 1936 
(AK~Al\I KAPANI~ F1ATLERl) 

Esham ve TahvilAt 
1st. dahili 96,50 f~ B. Hamilino 9,90 
Kuponsuz 1933 ,. Miiessis 85,-
istilmm 97,- T. C. Merkez 
Onitiirk l 23 15 - Bankasi 80,-, . 

,. 11 21,90,- Anadolu hisse 25,40 
,. III 21,95,- Telefon 7,50 

Miimessil I 46,30 Tcrkos 12,50 
• U 45,20 Cimento 11,45 
• Ill lttihat detir. 8,30 

11 Bankasi 9,90 Saric • 0,70 
(Para (~ek tiatlerl) 

12,03,50 PraQ' 19,18,40 

635,25 Berlin 1,97,12 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atlna 

79,16,- Madrit 6,41,84 
10,06,94 Beland 34,62,60 
83,82, 70 Zloti 

Ccnovre 2,43,15 
B 1 Pcniro riikse 4,69,40 
Amsterdam 1,16,75 Biikr~ 
Sofya 63,81,57 Moskova 

4,22,44 

4,25,44 

107,14,75 

24,92,70 

Muessif bir olum 
Gazeteci arkad8§lanm1zdan o:Modu 

gazetesi Moda muharriri Hulki Eklerin 
e§i lsmet Elder bir operasyon neticesin
de vefat ctmi§tir. Cenazesi bug\in saat 
11 de Haseki hastanesinden kald1nlarak 
Merkezefendideki aile makberesine def
nedilecektir. Kederdide ailesine 11ab1.r 
dileriz. 

Gazetemize gonderi
lecek resmi ilanlar 
Gazetemizde ne~redilmek iizere 

resmt daireler tarafmdan gonderi!e. 
eek ilAnlann bundan ooyle Y enipos
tane kar~1smda Erzurum hamnda 
"Tiirk Maarif Cemiyeti Resmi il!n 
~eri biirosu Limited $irketi,, adrc
sine ve gazetemizin ismi tasrih edi
lerek gonderilmesi rica olunur. 

Telefon: 21101 

blr klsmuu tamamlanu~ bir halde, <(ar ... '-•••••••11111~11111~11111~ 
~amba giinii toplamlmak uzere dagll- •m111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111• 

dilar. kurumunun ana nizamnnmesinin ta-
Lt1gat ve milolojl komisyonu: dill hakkmda kurum merkez heyeti ta .. 
Bu komlsyon da saat onda toplan- rafmdan tanzlm edilen proje komisyo-

llll~tl. B~anbgma profesor Fuad na gonderilmi~ti. Komisyon, tadili tek-
Koprillii, mazbata muharrirligine Kft.- lit edilen noktalan inceden inceye goz-
znn Nami se~ildi. deu ge~lrdi ve muvaf1k buldu. Bu ne-

Komlsyon, kurultaya arzedilecek ticenin bir rapor balinde kurultay bru;-
etudier uzerinde s1kl bir inceleme daha kanhgma vcrllmesi kararl~tinldl. 
yaparak, ertesl giin toplanmak U.Zere Tekllfier ve takrirler komisyonu: Ko-
lc;timaa son verdi. misyon b~kanbgma ~ere! Aykutu, 

Nlzamname komisyonu: Komlsyon mazbata muharrirllgme Hilseyin Pek-
toplantJsma erken b~lam1~ti. B~- ~1 sec;U. 
kanllgma tiniverslte rektoru Cemil Komlsyon gene! sekreterlik raporu-
Bllsel, mazbata muharrirligine de ts.- nun ve ~~a programmm aynen ka-
mall m~tak se~ild.i. bulilnti heyeU umumlyeye teklif etme-

Bu komlsyon, mi.ihim bir idar1 vazl- g1 kararl~tlrarak ic;tlmalanna devam 
fe lie m~ bulunuyordu. Tilrk dil etmek ilzere daglldL 

26 Agustos 1936 

Posta vezndarinz oldiirenler 

Abdullah ya§I yiiziinden 
Oliimden kurtulabildi ? 

Buna mukabil 24 sene, Yunus 10 sene ag1r 
hapse mahkum edildiler. Mukafat beraet etti 
Posta kasasrm soymak maksadile Ga

la ta postahanesi veznedan Hiiseyin 
Hil.snilyil ge~en ramazan icinde bir ge
ce kopek satmak bahanesile Ayazaga 
c;ifligi civarma gotilrerek tabanca ile 
oldilrmekten sucJ.u Abdullah ve Yunu
sun mevku!en, bunlara ciiri.im aleti o
lan tabancayi vermek ve bllahP.re ta
bancayi saklamaktan su~lu MilkAfat 
admdaki kad.Irun gayri mevkuf olarak 
muhakemlerl di.in agir ceza mahkeme
sinde bitirilmi~tir. 

Muhakeme saat tic; bu~ukta a~d.I ve 
samiin yeri derhal tamamile doldu. 
Onden Miikafat arkadan da jandar
malann arasmda Abdullah ve Yunus 
mahkemeye girdller. Bundan evvelki 
celselerde miitemadiyen gilliimseyen 
Abdullahm bu defa k~ar1 ~a~ ve 
heyecandan sararrru~ oldugu gorillii
yo.:·du. 

Reis bay Suad evveH\ iddia makanu
na yeni bir talebi olup olmadlgm1 sor
du. iddia makam1 eski iddiasmda israr 
ettigtni soylecil. Bundan sonra Abdul
lah ve Yunus da yav~ sesle ve Utreye
rek bir diyecekleri olmad1gm1 soylcdi
ler. Su~lulardan Miikafat mahkemeye 
bir arzuhal verdi. Muamclesi yaptldlk
tan sonra arzuhal okundu. Mi.ikafat 
arzuhalinde cinayetle hie; bir alakas1 ol
madlguu, bayramda c;ocuklanna elbi
se almak i¢n kocasmdan kalrru~ ta
bancy1 satt1rmak iizere Abdullaha 
verdigini ve bununla cinayet i~lenece
ginden maIUmati olmad1gm1 sayliye
rek iddia makammm talebi ve~hile be
ractini istiyordu. 

istidasmm okunmast da bittikten 
sonra reis muhakemenin hitam buldu
gunu ve karann okunacagm1 bildirdl. 
Bu srrada Abdullah ve Yunusun renk
ten renge girdikleri gorilliiyordu. Ka
rar okundu. 

Kararda cinayetin safahab evvelce 
yazild.Ig1 ~kilde mulassalan zikredile
rek cinayetin Galata postahanesi kasa
sm1 soymak maksadile tasmim ve ta
savvurla i~lendigini, Abdullahm Yu
nusla beraber bu 1¢ kararla~tirdlklan, 
Abdll}.lhm satmak tizere MiikMattan 
tabancayi alarak iftar etmek uzere 
Mehmedin evine davct ettigi posta vez
nedan Hilseyin Hiisniiyii allp kopek 
satmak bahnesile Ayazag civanna go
tiirdiikleri, yolda kcndilerinl gotiiren 
~ofor Mustafay1 savd1ktan sonra Ayaz
aga civarmda Abdullahm tabancayi 
~ekerek Hi.iseyin Hiisniiyti sag taraf 
kulak memesinin altmdan yaralayip 
oldilrdiigil ve Yunusla beraber cesedi 
silrilkleyip ilzerini !;ahlarla ortti.ikleri 
delillerle sabit oldugu kaydedilyordu. 

Neticede Abdullahm miidafaas1 mev-. 
cud deliller kar~ISmda varid gorille-

medlgmden kendisinln Tilrk ceza kanu
nunun 450 nci maddesinin 4 ve 7 . ..nci 
bencllerine tevlikan oliim cczasile tee· . 
ziyesine karar verild.igi, ancak 331 do
iumlu olmasma binaen su~u i~edi~ 
zaman 18 y~m1 bitirp 21 yw;;m1 bitir
meml~ oldugundan kanunun 56 1nc1 
maddesi mucibince cezas1 indirilerek 
24 sene ag1r hapse, amme hizmeUerin
den memnuiyetinc ve ceza muddettnce 
kanuni hacir altmda bulundurulms1-
na karar verildigi diger suc;lu Yunusun 
da bu clnayettekl hareketleri Abdul
laha milzaheret ve muavenet mahiye
tinde gorilldilgilnden ceza kanununun 

65 nci maddest delaletile 450 nci madde
sinin 4 ve 7 ·nci bendlerlne tevfikan Q.. 

Him cezasma bcdel 10 sene miiddetle 
ag1r hapse mahkfun edildigl ve maktul 
Hiiseyin Hilsnilni.in vereseslne verilmeli 
fizere 4000 lira tazminatm da mii~tere
ken ve milteselsilen iki su~ludan alm
masma karar verildigi, MiikAfatm 1se 
tabancayi Abdullaha verdigi zaman cl
nayet i~leneceginden haberi olmad1gt 
gibi cinayetten sonra da vakadan ha
berdar olmadlg-t anl~d1gmdan cina
yetle alakas1 goriilmedigi cihetle bera
et ettigi bildirildi. 

Karnr okunduktan sonra reis evvelA 
Abdullaha 24 sene, sonr da Yunusa 10 
sene milddetlc hapse mahkt1m edildik-
lerini soyliyerek: I 

- Evralomz esasen temyiz mahke
mesine gldecektir. istcrseniz siz de bi
rer istida yaparak hakklruzdaki karar· 
Ian temyiz edersiniz.. dedi. 

Suglular ba~lanm on tine egerek jan
dannalarm arasmda mahkemeden ~k· 
tllar. Mi.ikafat sevincinden gi.iliiyor 
ve etraf1 suziiyordu. 

Aleni te~ekkur 
lki erkek evladmun oliim endifelerl 

ayandll'an 11hhi anzalan iizerlne yapbil 
pek muvaffak1yetli miihim cerrahi 
ameliyat neticesinde ikisinin de hayat· 
laruu kurtaran Haaeki kadmlar haata .. 
nesi bat operatorii bay A VNl MUSTA
FA ya samimi minnet ve 1iikranlannu 
alenen an: ve beyan eylerim. 

Avukat. Nadir Ceylin 

TAKSIM bah~esinde 1i11o1.....,.-....,....,.;u, 
Bu ak~am 21,45 te 

$iR1N TEYZE 
operet 2 perde 

2 tablo 
Cuma ak~am1 

Biiyiik Miisamere 

Agustos Cuma TA K S I M B A H C E S I N D E 
Biiyiik mi.isamere ve Siinnet diigiinu 

OPERETl - ORTA OYUNU - KUKLA - HOKKABAZ - MONOLOG 
<;ocuk kaydi i~in bah~eye miiracaat. Tel : 43703 ___ _, 

BULMACAMIZ 
Soldan saga : 

2 

1 - Pilicin kil9iigii (6) Aga (3) 
2 - Zaman (2) 
3 - Dogurmak (9) 4 

4 - Bir rakam (3) Bir arada kul- s 
larulan ~eyler (5) 

5 - Tiitilni.in usaresi (5) Yuva (4) 
6 - Bir yandan bir yana a~1l~ 7 

rahne (5) 
7 - Nota (2) f?chadetname (6) 
8 - inan (4) ~afak (3) 
9- 0rdek nidas1 (3) At yavrusu (3)' 10 

Nota (2) ...._ __ ....__......_ 

10 - Kunduranm i~indeki (4) Ye- 9 - ince degil (5) Baht (4) 
nileme (5) 10 - Zaman (2) i~ki (3) Bir ye-

~ (3) l. 

1 - Yapraklarmdan banyo yapl• 
Ian yerni~ (5) IAyik (4) 

2 - Mc~hur ~eker (5) Nida (2); 
3 - i~ (6) Yapmak (3). 
4 - Bilgi (4) 
5 - Gerileme (5) 
6-Soz verme (4) K~ u~uran (5) 
'1 - Canm yongas1 .(3). Nida .(2). 
8 - Oturmak (6) 

GEQEN BULMACANIN HALLt 

Soldan saga: 1 - Kasunpa~, 2 .. 
Otak, 3 - Azametll, 4 - Arka, 5 - Hara,.. 
ret, 6 - Ay, 7 - Korebe -Ta~. 8 - :hmret • 
1Ia, 9 - Kebir - Lar, 10 - iki~rtane. 
Yuknrdnn a~I;t: 1 - Haldld, 2 - Arz .. 
Oluk, 3 - Rabi, 4 - Er~, 5 - Berc, 6 • 
Pot - Et, 7 - Atlat, 8 - ~air - Atlla, 9 .. 
'.Ak - Yalan, 10 - Kan - <;are. 
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KUVAYI iNZiBATiYE 
Tiirk cliline girmi~ en korkun~ ter- I Bugiin yine bu «Kuvayi inzlba-

kiblerden birisi de cKUVAYi :i:NZi- tiye» ispanyada general Franko, ge-
BATiYE> terkibiclir. neral Mola bayragi altmdadrr. 

Bu iki kelime biltiin bir nesle ncler Ayn ayn ~artlarm verimi olan bti-
hatirlatmaz. Koylcri yakan. tarlalan tun dn1vayi inzib:!tiyelerin> mti~te-
ate~c veren gozil kanll bir gilrll.hl rek taraflan yok degildir. 

Mernleketi empcryalizme satnus bir Gerek Turk milli kurtulu~ hareke-
hiikfundar ve onun yardak~lla~mm tinde, gerek Sovyet inkilabmda, gerek-
harekete getirdikleri bir Oltim maka- se bugtin tspanyada raslad1gumz bu 
Pizrnas1. istilft.cllann altiruyla «~eriat! kuvvetlerl evvela cemiyetin en geri, 
Saltanatt > cliye bagiran bir ser eriler en milrteci unsurlanm temsil eder-
ordusu. ler. sonra hepsi ecnebi paras1, ecnebi 

Antiemperyalist milli kurtulu~ ha- silahi ile harekete gegmii;;lerclir. Ve 
r~~etinde Ttirkiyenin b~da i~te smifi menfaatlarm1 korumak i~in 
bOyie bir ckuvayi inzibatiyc> belam memleketlerini emperyalisme satina-
varch. 

ga amadedirler. 
B~ka ~artlar dahilinde baska ttirlii k 

~ku · Bundan dolayi her yerde c uvayi 
,_, vayi inzibatiye> lere Sovyet in-
;iab1 . Ylllannda cKol~ak, Denikin, inzibatiye> ye kar~1 yap1lan mucadele 

Udem!;> ordulan firmasi altmda ayru zamanda bir istiklal mticadelesi 
rastiandI. seklini ahr. Orhan Selim 
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.Dp 
iZDiv A~ MUADELESi 

San Fransisko i.iniversitesi profesor
~~rinden bili, kan koca aynllklanmn 
0 ntine ge!;mck i!;in ~oyle bir f ormtil 
buimu~: 

K+7~K 

2 
Bu ne demck? diyorsunuz degil mi? 

Soyliyelim. Bu ~u demektir ki evlen
dikleri zam1n kadmm ideal ya~1. iki 
taksim zaid yedi kocanm yai;;ma mil
s~wi olmahdrr. 

-, 
• 

SAliLAM KASA 

ParJ.ste bir panayir agtldl. Bu pana
yirda bir de aslan var. Bu aslan bu
gilne kadar ii~ ki~iyi yemi~. Aslamn 
sahibi hayvam yere yatmyor, agzmI 
a~1yor ve kafasllll sokuyor ... 

Halk bunu gormek igin doluyor. 
Aslanm sahibi numara bittikten son
ra paralan avu~ avu~ topluyor, bir 
torbaya koyuyor, sonra torbayi asla
nm yaniba~ma b1raklp gidiyor, yati
yor, rahat rahat uyuyor. 

DEv OLAN cUCE 
Durunuz daha a~lk soyliyelim. 28 

Y~mda bir crkek 21 ya~mda bir gen~ Bahrimuhiti Atlaside bir ballk var. 
kizla evlenmelldir. 36 y~da bir er- Bu bahk ldi~tikk.en yazi makinelerl-
kek 25 YRflilda bir k1z almahdlr. 100 nin c<n harf1 kadar btr EJeY· Fakat 
Ya~mda evlenmek istiyen olursa ken- btiyiidiikce buyiiyor, bilyiimesinin 
dine 57 y~mda blr kadm aramah- ha.deli yok, 0yle buyiiyor, ki 250 kilo 
dir. gellyor. 

Bu hesab iizere evlenenler ayrilmaz- Amerikan Museum Alimleri bu ba-
larmi~!.. hk iizerinde tetkikat yap1yrolar. 
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Karikatlir sergisl diin a~1ld1 

VaU Ye 'beledlye re1s1 MJ1htddln tfstiinclai 911'g1JI 1ewbn 

cltJ.rk giin, lark gece eglence1eri> I 
Pro~a dallll olan karikattir ser-
gl.si dtin Taksimde EmIA.k ~irketine 
ait Yent yap1lan binad~~ a~1lrru~t1r. 
hi M:r~de vali ve belediye reisi Mu
T·~din Ustundag ile belediye erk3.m, 

Utk ve ecnebi gazeteciler, ressamlar, 
lnUallimler ve cliger bir~ok zevat bu
bnunu~tur. 

Sergi.de m~rutiyetten evvel ve son
ra memleketimizde 9lkan mizah 
gazete ve mecmualan ile J\b
diilhamit devrinde jon tiirk
lerin Avrupada ve MISirda ~1kardlk
lari mizah gazete ve mecmualan tes-
hir edilmi~tir. ' 

Bundan baska- karikatilristimiz Ce
.Illa! Nadir Guier, ressam Ramiz ve Mil
llife ait eserler ile gen~ amatorlere ait 

karikatilrler ayn ayn yerlerde te~ 
hir~ti. 

Bilhassa Cemal Nadirin karikatiir
leri bilyilk bir allka ve takdiri celbet
mi~tir. Cemal Nadirin eserlel'i: sergi
de uc k1s1m iizerine aynlml~t1. Ictimat 
mevzulara taalhlk eden ve ~imdiye ka
dar pek ~ogu gazetemizde inti~ar eden 
karikatilrlerle hi~bir yerde ne~redil
miyen ve ¢ESki gilnlere aib karika
tilrler ve Ak~amda .!.nti~ar eden «Bay 
Amca:. lar. 

Vali ve belediye reisi bay Muhiddin 
Usttindag bilhassa Cemal Nadir Gti
lerin eserlerini biiyi.ik bir takdir ile tet
kik etmis ve sanatkarm elini slkarak: 

- Sizlnle iftihar ediyoruz. Demi~
tir . 

Sergi, 16 eyli.ile kadar ziyaret~ilere 
a~1k bulunacaktir. 

AIUf AM 

$ehid asker 
anztznz zigaret 
30 agustosta biiyiik 

1oren yapilacak 

izmir (A~am) - 30 agustos Zafer 
ve Tayyare bayi·am1 miinasebetile 
Dumlupmarda ~ehid asker amt1 ba
~mda biiyilk toren yaptlacaktir. TO
rene muhtelif vilayetlerden heyetler 
gidecektir. Heyetleri hamil tren, Silgl 
saray koyii oniinde duracak ve bura
da trenden inecek olan heyetler, oto
mobll ve kamyonetlerle l?ehid asker 
anitma ta~nacaklardrr. 

Torene b~lamrken bando istiklAl 
mar~llll ~alacak ve sahra top takum 
21 atun top atacaktrr. Merasime 1¢
rak eden vilayetler nanuna birer zat 
nutuk irad edecek, en sonra kor ko
mutan bir soylev verecektir ve kltalar 
bir ge~id resmi yapacaklardlr. 

Izmir ve mOlhakat1 mezba
halan varidat1 artayor 

izmir (A~am) - Tutulan istatistik
lere gore .izmir m ... zbahas1 ile vilayet 
millhekatmdaki mezbahalarda, zeb
hiye varidati her yiI biraz daha art
maktadlr. izmir mezbahasmm 1930 da 
171,249 lira tutan varidati her sene 
biraz daha artarak 1935 de 180,390 
liraya yukselmi~tir. Odemi~ ve Tire 
kazalarmda da son senelerde mezba-

ha varidati yandan fazla artnn~tir. 

Bundan halkm, gec;en senelere naza
ran daha ~ok et yecligi anla~1lmakta
<hr. 

Turizm miidiirliigii 
Haztrlanan kanun Iayiha
s1n1n meclisin gelecek dev
resinde ~1kmas1 muhtemel 

Seyyah iflerini t.anzim i~ An1m
rada bir turizm 'kongre.si toplanrmftJ.; 
Istanbul, Bursa ve diger yerlerden sey
yah i~lerile ugr~anlarla belediyelerin 
miimessilleri bu kongreye i~tirak et
mi~lercli. 

Kongrede hazirlanan proje hilkfune
te veri~tir. Muhtelif vek~letlerin 
mtimessillerinden mtirekkep bir .komis
yon projeyi bir daha tedkik etmi~ ve 
ikti.sad vekfiletine vermi~tir. 

iktisad vekaletinde bu proje iki kls
ma ayrllml~tir. Projedeki miihim nok
talarm ve meselclcrin bir klsrm bir ka
nun layihasma mevzu te~kil edecek, 
bir klsm1 da bir talimatname halini 
alacaktir. 

Kanun Iayihasmm iktisad vekaletin
de son ~eklini aldlktan sonra Millet 
meclisinde muhtelit bir encilmen ta
rafmdan tcdkiki ihtimali goktur. La
yihada Ttirkiyeye nas1l seyyah getirile
cegi, seyyahlara kolayllk gosterilmek 
iizere doviz ve pasaport gibi i~lere aid 
alakadar cliger kanunlar da yaptlacak 
tadllat, turirizimle alakadar ~ehirlerl
mizde yaptlacak tesisat, seyyah getirt
mege te~ebbiis edenlere yapllacak yar · 
dllnlarla ne gibi miikellefiyet muafiyeti 
temln eclilecegine dair sarih maddeler 
bulunacak, nihayet biiytik bir turizm 
mtidtirli.igii tesisi vard:tr. 

Bu turizm mudiirliigii, ~imclilik be
lecliyelerin elinde bulunan seyyah i~
lerini resen ve bti tiin memlekete samil 
bir surette bir elden idare edec~ktir. 
Yeni kartunun meclisin onfuniizdeki 
toplantISmda muza.kere edilerek ~1k
mas1 ihtimali coktur. 

Nobetci eczaneler 
Bu aqam nb"betci eczaneler fUD]ar-

du: 
~i§li: ~a. Taksim: istikW cad

desinde Kemal Rebul, Kurtultlf cad
desinde A. Galapula, Beyoglu: Gala
tasaray, Posta sokagmda Garih, Ga
lata: Topcular caddesinde Merkez, 
Kas1mpa~: Vas1f, Haskoy: Hahc1og
lunda Barbut, Eminonii: Htis.nii Hay- . 
dar, Heybeliada: Halk, Bilyilkada; 
Halk, Fatih: Veznecilerde ttniversi
te, Karagfunriik: Mehmet Fuad, Ba
klrkoy: :i:stepan, Saryer: Btiyiikdere
de Asaf, Tarabya, Yenikoy, Emirgan, 
Rumelihisan.ndaki eczaneler, Aksa
ray: Yenikap1da Sarun, Be~ikt111?: Vi
clin, Kadlkoy: iskele caddesinde So
tiryadis, Yeldegirmeninde U~ler, Us
kudar: Ahmccliye, Fener: Balatta 
Merkez, Beyaz1d: Cemil, Kilcillcpa
zar: Yorgi, Samatya: Yedikulede 
Teofilos. Alemdar: All Rlza, ~ehre
mini: Ahmed Hamcli. 

Binalar1n in1a tarz1nda 
degi§iklik yap1byor 

Be~ kattan yuksek bina yap1lam1yacak, binalar1n 
arka taraf1nda geni~c;e bahce bulunacak, bir 

k1s1m binalar kademe halinde olacak 

Fransamn Lion ~ehrinde iist katlan kademe halinde olan apartunanlar 

Yeni yap1 ve yollar kanunu c1ktlktanlyan binalarda yalmz bir kat ile bir bod-
sonra belecliye fen heyeti binalann in- rum yaptlacaktrr. 
~a tarzi hakklnda bir izahname hazir- izahnamede binalardaki c1Io:nalar 
lam1~b. ilti seneden beri tatbik edil- i~in de yeni kayidlar vardlr. Binam va· 
mekte olan bu izahnarnede bazi deg!- ziyvtine gore katlarda b1rakllan ~lka-
~iklik yapllmasma liizum gorillmu~ ve malar, yeni izahname ile uc kattan 
fen heyeti icap eden tadilat1 yapm11?tlr. fazla olan binalarm son katlarmda ya-
:;lehrin umumi manzarasma tesiri do- pllrwyacaktir. f;)ehircilik mutehassIS1 
Irunacak olan yeni izahnamenin esas- son katlarda ~lkmalan binalann este-
lanru ~ya yaziyoruz: ·~igme uygun gorme~tir. 

Yap1 ve yallar kanununun dOrdilncti 
maddesinin M f1kras1, bir fehir i~inde 
yap1Iacak binalarm irti!alar1ru tayin 
hakklm belediye reislerine brrakml~br. 
Belediye reisleri bu hakkl ~hrln pla
m yap1Imcaya kadar lrullanacaklardir. 
Ondan sonra irtifalar pl.Ania ta.yin edi
lecektlr. Belediye reisleri her binanm 
vaziyetini ayn ayn tedkik etmege im
kft.n bularmyacaklarmdan plan yap1-
hncaya kadar binalara verilecek irtif a
lar i~in bir formill bulunmu~tu. Bu 
formill irtifa i~ metreyi esas olarak 
kabul ediyordu. Ve bir so.kakta yapJla.. 
cak binamn yi.iksekligi o sokagm ge
ni~liginden fazla olarmyacakti. 

Bclediye fen heyetinin tadil ettigi i
zahname ile irtifa i9in metre yerine 
kat esas olarak kabul edilmi~tir. Bir 
kat, 2,85 metreden a~agi olmamak ii
zere azami 4,40 metre yiikseklikte ola
cakhr. Bir arsa uzerine yap1lacak, bi
nanm katlan o sokagm geni~ligine gO
re tayin edilmi~tir. 

6- 9,5 metre geni~ligindeki sokaklar
da bir bodrum ile iki kat, 9,5-12 met-
1·e geni~llgmdeki sokaklarda bir bod
rum ile il~ kat. 12-15 metre geni~ligm
deki sokaklarda bir bodrum ile dart 
kat, 15 metreden fazla geni~likteki so
kaklarda be~ kat bina yap1lacaktir. 
:;lehir ic;inde Le~ kattan fazla bina ya
p1IID1yacaktrr. 

Yeni izahnamenin en milhim nok
tas1 binalarm arka tarafmda iki bina 
arasmda ne kadar mesafe birakllaca
g1m ta.yin etmesiclir. Eski izahnamede 
bu yolda bir kay1d yoktu. Bunun igin 
arka arkaya gelen iki bina arasmda ba

'"2en ancak ilg dort metre arallk kal-
d1gi gorWiiyordu. Bu hal iki binanm 
da bol hava ve ziya olmasma imkAn 
brraknuyordu. istanbulun en ~refii 
yerlerinde yap~ bu tarzda binalar, 
hat~ apartmianlar pek ~oktur. 

Yeni izahname ile iki binanm arka
larmda ~u mesafe b1raktlacaktlr: iki 
kath binalarda 4,3 katllda 4,55 - 5,25, 
j kathda 6,10-7, 5 katll binalarda 7,60-
8,75 metre mesafe bll'Bkllacaktar. An· 
cak lid katI tecavtiz eden binalarda as
gar1 megafe b1rakllmas1 icin katlann 
bir seviyede degil, kademe halinde ol
mas1 lazundrr. Bu ~ekilde yapllacak bi
nalar, ikinci kattan sonra ~andan 
mercliven gibi goriineceklerdir. 

Kilcilk arsalarm vaziyeti ne olacak
tir? Yap1 ve yollar kanunu bunu da 
goz ontine alml~trr: Kanunun 16 mc1 
maddesine gore bina in~ma milsaid 
olmayan arsalam biti~ik arsalarla bir
le~tirilerek suyulandmlmas1 lazrmd1r. 
Yani belcliye, 9ehir plam yaplldlktan 
sonra kil.<;iik bir arsanm hududunu ge
ni~letebilmek i~in iki arsayi birle~tir
mek hakkma maliktir. Ancak bu mad
de ~t:hir plAru yapllchktan sonra tat
bik edllecltnden ~clilik miisaid olma-

Son haz1rl1k 
Izmir fuan i~in diin odada 

son bir toplanb yapildt 
istanbul Ticaret ve sanayi odas1 iz

mirde a~llacak beynelmllel fuara aid 
hazirllklanm tamamI~tir. Bu i~ler· 
le c;ok yakmdan alakadar olan vaU ve 
parti ba~karu B. Muhiddin Ustilndag 
diin Ticaret odasma giderek bu hu
susta oda umumi katibi B. Cevad Ni
zamiden lzahat alrm~br. Valinin i~tira
kile odada son bir toplant1 yap1~ 
tir. Sanayi umumi miidfuii B. R~ad 
ve sanayi miifettii;;i B. Dani~ de bu 1~
timada hazir bulunmu~lardir. f?el¢
mizdeki sanayi mi.iesseselerinin fuar· 
da yer almak hususunda gostcrdik· 
lcri faaliyetin neticeleri tedkik edil· 
mi~ ve bu kadar klsa zamanda umuldu
gundan fazla i~tirak tern.in olunmas1 

memnuniyeti mucip gorillmil1?tiir. 
istanbul Ticaret odas1 idare heyeti, 

dilnkil toplantismda oday1 izmir fu
armda temsil ic;in oda reisi vekillerin
den B. Sadeddin, idare heyeti aza
smdan B. Osman Nw-i, B. Bedri Ncdim 
ve oda tedkikat ~ubesi mildi.iri.i B. Ga
lip Bahtiyardan miirekep bir heyet sec;
mi1?tir. Heyet yann izrnire hareket ede
cektir. Fuar masrflan ic;in 2500 lirahk 
tahsisat ayrtlnu~tir. 

~ehrimizde bir hayva
nat bahc;esi ac;1lacakm1' 

Bil tun A vrnpa merkezlerinde hatta 
ikinci ii9tincii derece ~ehirlerde hay
vana t bah9eleri ac;1larak halka miite
madiyen hem yeni yeni mahlmat ver
~ oluyorlar, hem de ziyare~ere blr 
eglence yeri temin ediyorlar. Bu mak
sadla ~hrimizde de bir hayvanat bah
<;esi acllacagmdan bahsediliyor. Hay
vanlar hakikaten bilyii.k bir tetkik 
saba.sidrr. <;ocuklarda.n en ihtiyarlara 
kadar bayvanlara kar~ bilyiik bir mec
lublyet, bilyiik bir alaka vardlr. Bu 
alakay1 hayvanlar alemi kitab1 0 dere
ce tatmin ediyor ki herkes bu kitab1 
onun i~in seve seve al1p okuyorlar. 
:;lehrimizde bahce a~Ilmcaya kadar bu 
kitab1 tetkik ederseniz resimlerile, c;ok 
miltenevvi mahl.matile adeta bir hay
vanat bah~esinde gezmi~ gibi olursu
nuz. Hi9 bir yerde goremiyeceginiz 
hayvanlarm bu kitapta renkli gi.izel 
resimleri vard1r. Hangi cins hayvaru 
tetkik etmek isterseniz hayvanlar 
alemi size giizel faydah cevaplar ve
rebilir. Bunun i~n mevcudu bitmek 
ilzere olan bu kitab1 kac;1rmayin. 
Ak~am matbaasmda ve muallim 

Ahmed Halit kitaphanesinde bulabi
lirsiniz. 

~----~~~~-----------------------



Bahife I 

''-SKERLiK Y .AZILARI: 

MOhim bir tarih : 26 Agustos 
Asked muharrir.inili:den: 
26 agustosu unutarnayiz. Bugiin 

~k samlmi blr dost olan Yunan or
dusuna on dort sene evvel yap1lan ta
arruzun ba~angic giinil oldugu l~ln 
degtl, fak~t yeni Ti.irkiyenln kurulma
BI, baymdlrlanmas1, yiikseltilmesi ic;in 
~hyan hamlelelin ilki oldugu i~ln. 

?!ilttefiklerile birlikte ve biltiln bir 
dU~nian diiny'.si kar~1Slllda maglO.p 
olan Osmnnh illkesinin her yam !~ga
le ugram1~1. Oz Tilrk yurdu da bu i~
galin d1~nda kalmam1~h. Fakat as1l 
feel olan taraf bu kadar yilz yildir 
dilnyanm en kahr?man, en disiplinli 
askerini meydana getiren rn ilessese, 
y~.ni Turk ordusu d9. dagiti1m1~. silah1 
c1tnden a!mm1~ ve gorilni.i~tc hi~ bir 
miidafaa kudreti b1rak1lmam1~t1. Fa
kat dilny.rnm en iyi kumandamm ve 
askerini ctikarmnk hnsletine malik 
olan bu milletten bu mez!yctler kazi
nabilir miydi? Tabii hayir. Daha i~ga
lJn uzerinden ancak altI ny ge~ml~ti 
lrt Tilrk yurdunda :lksiilameller ba~
Jad1. i~gale kar~ ba~ kaldmld1, Tilrk 
ordusu yeniden kuruldu ve bu ilk te
~bbiislerle birllkte bilyilk ve istilft.c1 
devlcUetin sahneden c;eklldiklerini, 
askerlerini geri aldiklanm gordilk. 
Onlar bu yorgun hallerinde tek.rnr 
t;etin ve uzun blr milcadeleye giri~mek 
1stemiyorlard1. Fakat biltiln bu i~ler
le ugra~acak bir unsur bulmu~lardl: 
Btiytik harbe ~tirak etmcmi!} olan 
Yunan ordusu. 

Politikanm kararm1~ gozle, hesap
SIZ ve kitaps1z olarak bir mllleti b~a
ram1yacag1, ba~r:mas1 miimkiln olm1-
yan bir i~e siirilklemcsinin en giizel 
misali Yunan ordusunun Anadoluyu 
i~gale kalkmas1dir. Yunan ordusu 
bi.iyiik harpte yipranmam1~ ve Tiirk 
ordusu goril11ii~tc tamamen ortadan 
oilinmi~ olsa bile Anadoluyu i~gale ye
ter mi? Hesapla i~ yapmaya ah~mt!} 

olan mare~~l Fo~ buna hayir demekte 
tercddilt etmemi~ti. Anadolunun ge
ni~igi ve mcnantinden b~ka Turk 
milletinin asirl1k cihangirligl buna 
manidi. Fakat gozleri karanm~ poli
tikac1lar ve onlara alet olan hesab1 
kit askerler buna evet demekte tered
dii t etmcmi~crdi. Bu yiizden Yunan 
ordu ~~, da ba~ka dcvletlerin bir aleti 
olar~k · nadoluya geldi ve yansm1 da 
1~al etti. Falmt biltiin takatini de 
kaybeyledi. Sonra s1ra Tiirk ordusu
na gelmi~ti. 

:;;unu unutmamak 10.z1mdir ki; SI· 

ranm Turk ordusuna geldigi zaman 
dahi biz henilz ne silah, ne de miihim
rnat itibarile kar~m1zdakinln seviye-
sine ula~mam1~tlk. Bilylik harp, mo
dern muvasala vas1talanndan ve sa
nayiden mahrum ctraf1 abloka edllmi~ 
rnemleket bize bu imkam verememi~ti. 
Biitun gayretlere r:igmen kagm oto
mobile galebe ~larmyordu. O vaklt 
dii~iinilldii, t~mldl, bu noksanhk ve 

DLONCEYE 

gerilik iistiln bir sevk ve idare lle tIA
fiye karar verlldi. 

26 agustos bu usta ~ sevk ve ida
renin ba~lang1~ giintidiir. ~yle ki; 
lhltiln cephe boyunca yayilmakla hi~ 
blr yerde tisUlnltik temin edemiyecek 
Olan ordu cephenin bir klsmmda zay1f 
ka1arak oteki cephede tistilnlilk temi
ni ve bu suretle bir darbe vurduktan 
sonra nrkasm1 b1rakmadan hasnu ta
ki ble olabllirdi. Bilyilk blr cesaret ve 
orduya giivenmek isteyen bu hareke
ti icrada Tilrk ba~kumandam tered· 
diit etmedi. Malzemesi noksan da ol
sa ordusuna gilveniyordu. Cephe bo
yundaki alh kolordusundan yalmz 
ikisini Afyonkarahisannm ~imalinde 
biraktI ve dordilnil Afyon kar~nsmda 
ve cenubunda toplad1. Bu suretle tak· 
riben bir yanm daire olan cephenin 
en sonuna vc gcrisini kesecck ~de 
blr darbe vurmak tasarlanm1~tl. 

26 agustos sabah1 general izzeddin 
ve Kemaleddln Sarni kumandasmdaki 
piyade kolordularile general Fahred
din kum:mdasmdakl stivari kolordu
Ian birinci hatta olarak bu katt netl
cc almacak cenahtan, diger kolordu
lar da kendi cephelerinden taaruza 
baslad1lar. Vaklft. bugtin hen\lz katt 

' 
neticeyi almaktan hayli uzagn. Zaf~r 
giinii ve bayr:i.m1 tam be~ giinltik bir 
c;arp1~madan ve bogu~m2dan sonra 
elde edilecektir. Fakat ~ras1ru unut
rnamak gerektir ki astl zaferi temln 
edecek olan ~ey bu ilk giinkii darbe
nin tam yerlnde ve butiln ~iddetile 

vurulmu~ bulunmaSI o1acakbr. 
M. ~evki 

Misafir Oniversiteliler seya
hatlerini bitirdi 

istanbul i.iniversitcsi do~entlerinden 
Huhlsinin nezareti albndaki Prag ve 
Berlin timversitelerine mensup 36 ki~i· 
lik talebe kafilesi 41 giln devam eden 
bir Anadolu seyahatinden diin ~ehrimi. 
ze donmil~lerdir. 

Bu talebc knfilesi, seyahatlerini bil· 
hassa ~ark vilayetle1·imize inhisar ettir
mi~erdir. Gengler, Trabzonda bazi ll
rni tedkikat yaptiktan sonra Van gOlti
niin etraflill dolru?rnI~lar, otobilslerle 
Nemrud, Seyhan ve Aydos daglanna 
~1karak eski kraterlerle bu kraterlerin 
yerinde te~ekkill eden golleri tedkik 
etmi~leridr. Gen~ler, Gilmti~hanye de 
ugram1~lar ve burada da bazi eski cu
mudiycleri tedkik ettikten sonra seya
hatlerini bitirmi~lerdir. 

Znfcr gunlcrindc vc bayramm· 
da okunncak en guzel kitap M. 
~evkinin son ~1kard1g1 cAhmed 
oglu Ahmed> adh sava~ hikiiyele
ridir. Bununla o ~ercfli giinlcri siz 
de berabcr ya<1ayacak vcya ya~ 

pm1~ i~eniz hat1rlryacaksm1z. 
Her kitap~1da bulunur. Fiati 30 

kuru§tur. 

KADAR! .. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- ~ocuk olma Nesrinl.. 
Bedri onu blleklerinden tutuyor ... 

Kii~iiciik ate~ parmaklanm, avuc;Ia
nmn f~ine al1yor. Gozlerini onun goz
lerine dikiyor ... 

- Nesrin; bak sesim nasll titriyor ... 
Yalvanyorum ~di sanat .. Bana ac1, 
beni brrak! .. Haysiyettm, gururum 
mahvolacak! .. Beni kallIDda bir giin 
'u~~I~ bir ruhla goreceksint .. Ta
biat beni sana ayvaz edecek! .. Buna 
sen de tahammiil ederniyeceksinl .. 
i~renecek, soguyacakSlll sonra ben
d.en!.. GOriiyorsun ya, ~imdiden bile 
ne hale girdim, ~u muhaveremizin 
~kllne bak!.. Kirk ii~ y~mda ag?r 
ba~h bir universite profesorilniln 19 
ya~nda bir ~ocukla konW}acag1 ~ey
ler mi bunlar? .. Konu~uyorum, yalva
nyorum, dil~ilyorum i~te! .. GOzleri
min ictine bak Nesrin; dumanlan1yor 
ve belld de ISlamyor degil mi? Hazin, 
~ok hazin bir ~y bul .. Neslin buna 
tahammiililm yok benim! .. Dertlerim
le, kitaplanmla benl ba~b~ bJrakl .. 
Ben blr gonUl adam1 olarak yaratil-
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mad1m. Klskanc1m, sinirliyim, hasta
yirn, nihayet rnilteass1p kafah ihtiyar 
bir insanim! .. Ben senl biltiin bu kotil 
huylanmla, bilttin bu get; kal~ ta
blt kudretsizliklerimle nasil mesud 
edecegim? .. 

- Ben sizin esiriniz gibi y~ 
Bedri bey I.. Arzulanmzm hududunu 
aJimarn hi~ bir zarnanl .. 

- Nesrin, sen degil, fakat tabiat 
seni bir giin isyan ettirecek, arzulan· 
run hududu haricine ~Ikaracaktir. 30 
ya~nda gen<; bir kadm, sonuna kadar 
titrek bir ihtiyann cslri olamaz. Bu, 
kanun hila.1'1 bir ~ey!.. Bir giin gide· 
ceksin! .. i~te ben buna tahammill 
edemiyecegim o zaman! .. 

- Bedri bey; biltiln bu dti~iinil~le
riniz yanh~! .. Seven kadm, kovulsa 
bile gitm~z! .. 

- 0 zaman, artlk beni scvmiyecek· 
sin kil.. 

- Yanl1~ Bedli bey! ... 
- Hayir, yanlI~ degil N~srin! .. 
- Yanl1~, cvct 1srar ediyorum, hem 

~ok ynn11i.; bu di.i~ilnu~ Bedrl bey! .. 

Jeanette Mac Donald 
GneRaymondlaevleniyor 

Holivutta bu haber bomba gibi 
patla~1§, dediko_dulara s~~ep olmuft~.r ' ,,.\ .. , 

\ i j . ' 

'Jeanette Mac Donald plyano ¢arken (piyanonun 
Rf~lnin resmi gorilniiyor) 

o.stiinde aki nlflllhst 

Hollivuttan gelen btr telgraf habe
rine gore me~hur sinema ytld.Izi Jea· 

nette Mac Donald ile tarunnu11 jon
promiyelerden One Raymond ~an
laruru~lardlr. tki artist pek yakmda 
evleneceklerdir. 

Son zamanlarda Jeanette Mac Do
nald lle Gne Raymond s1k s1k birlikte 
gezmeleri ~ok goze babyordu. tki ar
ti.St kah atlara binerek Holllvut etra
!mdaki daglarda ve ormanlarda, k!h 
bir kotraya athyarak denizde yalmz
ca geziyorlard1. Buna bakarak lki ar
tist arasmda bir ~k rnaceras1 ba~la· 
dlgma ve yak.mda bir dilgiln yap1la· 
cagma hii.krnedenler vardI. Fakt Jea
nette Mac Donald kendi menaceri ol~ 
ve biitiin i~lerine bakan Ri~i ile nl
~ gibi saylld1gmdan bu hiikmiin 
dogru olm1yacag1 ileri siirilliiyordu. 

Nihayet bir gazeteci gidib Jeanet
tenin annesini gormu~, onunla usta
hkl1 bir surette konu~mu~tur. Bu ko
nu~ma esnasmda artistin Gne Ray
mond ile gizlice ni~anlandigm1 ve ni
hayet bir, bir bu~uk ay sonra evlene
ceklerini ogrenmi~tir. Bu haber Hol· 
llvutta bomba gibi patlam1~tir. 

Jeanette Mac Donald filhakika Rigl 
lie resmen ni~anh degildi. Fakat Ri
~inin, gii.zel sesli artist it;in sadece bir 
menacer olmadlg1 da muhakkaktl. 
Artistin evinde b~ ko~ede, piyano uze. 

rinde hep Ri9inin resimleri dururdu. 
Jeanette Mac Donald bo~ vakitlerin
de hep Ri~i ile birlikte gezcrdi. Artis
tin hususi seyahatlerinde bile Ri~i 

kendislne refakat ederdi. 
~imdi bu rab1ta birdenbire neden 

kopmu~, Jeanette menacerinden yi.iz 
~evirmi~tir? Hcnilz bu hususta mah1· 
mat yoktur. Fakat yakmda bunun da 
ogrenilecegi muhakkaktir. 

Jeanette Mac Donaldln ~anhs1 

Gne Raymond 30 ya~lannda bir gent;
tir. A<;lk sari sai;llchr. Son zamanlarda 
Amerikada ~ok begenllmektedir. ,._ 

Siz insanbg1, yalmz, ne bileyim ben 
soylemckten utamyorum, bir taklm 
clnsi arzu ve ihtiraslarla Ol~ilyorsu
nuzl .. ins:inhk, yalmz bu mudur? 

- Ben de senin gibi dil~iiniiyorum 
klzim; hakikaten ayni suali ka~ kere· 
ler kendi kendime ben de sordum; in
sanllk yalruz bu mudur?.. Herhalde 
bu olmamasi laz1rn! .. Fakat tabiat ka
nunlan stirilkl~yip gotilrilyor insam! .. 
Zlyamn hakkl var!.. f?urnda ka~ ay 
it;inde, kai; tane misal gordiik! .. Gen<;
llk ve gent; kalmak, ~ok kuvvetli ~ey 
Nesrin! .. Maddi bir kudret bu! .. Onun 
kar~151Ilda manevl bir taklm klymet
lerin y~amasma imkD.n kalnuyor ... 
insan istemiycrek gidiyor ... Ka~ tane 
misal soyliyeyim sana daha!.. · 

- Oyle .!se fnziletin hi<; kiymeti yok 
dilnyada? 

- Fazilet manevt bir k1ymetin is· 
rnidir klzim! .. Onu bir taklm gorgiiler 
ve ~uur meydana getiriyor. ~uurunu
za sahip olamayinca, fazilete nas1l 
varacaksm1z? 

- Neden ~uuruma sahip olam1-
yacag1m?. 

- Neden mi? i~te onu anlatmak 
gok zor! .. Nas1I soyliyeyim; !Ilesela hi<; 
lilzumu yokken, hig scbebi yokken 
bir giln. damarlanmzm i~inde, bir
dcnbire bir futma kopuyor! .. Nere
den geldigi, nereye gittigi bclli olm1-
yan serscrl bir !1rtmal .. Bir anda ka-

r-

I 
~ 

IJ'eanette Mac Donald.in son resimle
rinden biri ve yeni ni~s1 

Gnc Raymond 

mmz yanmaga b~hyor, dudaklan
mz gatl1yor, gogsiiniiz bkamyor ... i~l
nizi kemiren bir taklm ihtiraslar, yt· 
Ian gibi ba~hyor beyninizin c;ukurlan 
i~inde klvnlmaga!.. Biran geliyor ki, 
birdcnbire her ~eyi unutuyorsunuz! .. 
Me~hul bir kuvvet, sizi yakamzdan 
yakalayip silriikli.iyor. Gidiyorsunuz; 
her ~eyi arkamzda brrakarak gidiyor
sunuz! .. Koca, 9ocuk, yuva, fazilet, 
her ~ey, her ~y gozlerinizden silinl
yor ... Yalmz i9inizde yanan bir ate~ 
vardir, onu sondurmek laz1m! .. ~im
di biitiln dii~iinceniz odur! .. Ate~ so
nilnceye kadar siz bir golgesiniz, sizi 
kendisine 9eken adamm golgesisiniz! .. 
Onun istediklerini yapacaks1mz! .. A· 
te~ sonilyor nihayet! .. O zaman da 
kendinize geliyorsunuz i~te! .. Gayrl
ihtiyari gogsiinilzde bir damar kopu· 
yor. ic;inize damla damla s1cak bir ~e
yin akbgm1 hissediyorsunuz! .. Gozle
riniz I.Slamyor, belki aghyorsunuz ... 
Fakat ka9 para eder, i~ i~ten ge~mi~
tir!.. Obtir taraftn, y1k1lan bir yuva 
ve bu yuvamn i9inde, karanhga goz
lerini a~m1~, baykui.; gibi bakan bir 
adam var. i!jte siz arbk olilnceye ka
dar bu bayku~ gibi bakan adam1 gO
recek ve Oli.inceye kadar, bu bayku~ 
gibi bakan adarmn, bayku~ sesini i~
teceksiniz! .. 

- Bedrl bey; ni9in daima boyle bir 
firtmadan korkuyorsunuz? 
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KADIN KO~ESI 

Zarif bir §apka 

Siyah fotrden zarlf bir ~apka. :ild 
yandan kalkan u~ari onilnde bagla· 
myor. Kil~Uk ve sert bir vualeU var· 
dlr. 

ti .. ' 

lntikam m1? 
Akhisann Buknu$ 

koyUnde bir oinaye 
izmir (Ak~am) - Ak.hisarda Buk

nu~ koytinde bir cinayet olm~tur. Ko 
halkmdan Hatib oglu ibrahim, saba
hm alaca karanl1gmda tiltiln ~arda· 
gma gitmek iizere iken kap1 onilnde, 
evin iist tarafmdaki ~it i.izerinden 
atllan kur~unla oldi.irillm~tilr. Mer· 
mi, ibrahimin b~ma isabet ettigin· 
den dcrhal oliimilne sebebiyet vermi~· 
tir. O s1rada kans1 da ibrahimin ya· 
mnda bulunuyordu. Etrafma bakm
~ ve silahm kim tarafmdan atildI
gm1 ogrenmek istemi~c de kimseyi 
gorememi~tir. Adliyece tahkikata el 
konmu~tur. 

iddia edildigine gore, maktul ibra· 
him, bundan alh ay evvel oglu dmerl, 
aym koyden Hilseyin km Haticeyi ol· 
di.irmesi i~n ~vik ctmi~ ve Omer de 
Haticeyi oldiirmil~tUr. O vakit mu· 
hakeme altma alman ibrahim bcraet 
etmi~, fakat oglu Omer mahkum ol· 
mu~tur. iki ay evvel hapishaneden 
t;Ikan ibrahimln, cvvelce oldiiriilm~t 
olan Haticenin babas1 Hiiseyin ni~an-
1Is1 Mehmed ve eni~tesi Siilcyman ta· 
raflarmdan oldiirilldiigii zannedil· 
mcktedir. Adliyece yap1lan tahkikat, 
bu cinayeti orten esrar perdesini 
yutacaktlr. -----

lzmitte futbo lmayt 
Karamiirsel (A~am) - Diln 1zmi· 

te gelen Kart.al futbol takmu ile izmI• 
Akye~il spor futbol takunlari arasmda 
gok samimi bir kar~1l~ma yap1lrm~, 
her ild taraf da gok giizel bir oyun 
gostermi~tir. Neticede Kartal ta.Imm 
1-0 galibiyetle Akye.~il takrmlill yen· 
mi~tir. 

- Damarlanmda, boylc bir !1rtma
Yl sandiirecek kuvvct yok ta artlk, 
onun i9in Nesrin! .. 

Klz, birdenbire ba~m1 kaldmyor .• 
kahve renkli gozlerinde klv1lc1m gibl 
yanan iki damla i~1k!.. 

- Bedri bey dii~iiniiyor rnusunuz 
ki, bu hatah gorii~lerinizle siz, nlha· 
yet insanhgi hayvani bir derkeye in
diriyorsunuz! .. Biiyuk bir iftira degil 
mi bu insanllk filemine! .. 

Klz; kilgilk, klrm1z1 dudakJarllll, 
zeki bir gillil~le klvmyor ... 

- Ya~1m, ilmim, tecriibem miisait 
degil ama, izin verirseniz bana, biltti.n 
bunlarm yanh~ oldugunu, size ispa• 
edebilirim. Yanll~ d~Unilyorsunuz, 

gilnkii yanll~ yollardan gidiyorsu~ 

nuz! .. Siz bir kadm1, biitiin bir kndm· 
Ilk, bir dii~Unu~u. blitiin bir tabiat ka· 
nunu gibi muhakeme ediyorsunuz! .. 
indinizde her liey, maddt ve manev! 
biltiin klymctler; yalmz ihtiras, gen~· 
lik ve !1rtma ile ol~illilyor ... Tahte~· 
~uurumuzda ya~1yan arzulann bir 
anda, biltiln faziletleri y1kacagm1 
zannediyorsunuz! .. Ne bo~, ne egoist 
bir dil~ilni:i~ bu!., Ne olur, biraz da 
iyi tarafma baksamza bu i~ln! .. 
Kendinizl bir kat; sene evvelki maziye 
dogru gotilrtin, biraz eskiyl dii~iiniinf .• 

,(Arkns1 var) 
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lmrahor kasn ve buradaki ilemler 
Bu k09kUn OnUnde at yar1~lar1 yapt1r1llr 

ni9ana top ve tUfek de at1,1rd1 
~ -· bi,r saz hefeti imrahor kasn civarllll 

~, ;t+f «! · ~att1. Mevshn bahardl. Fakat hava. 
"' " Seri.nee idi. 

Saz bittl. ilim ve sanat mUbahase
leri ba_,Iach. Elotye :tstanbul hattatla
ruun en gtlzel ya.zllan g0sterlldi. El
p Tiirk hattatlarm11mtihana kal~
tx. Kendilerine gayet nefis talik ile 
yazilm.I9 bir klta verdi. Kitamn ome
~ oy1e il.stadane alcblar Id, elc;i hay
ret etti: 

- Ciimlesi ashna tefevvuk eyle~
lerdir. 

Demekten kendini alamad.I. 
Daha sonra, ayi ve Samsun gilre~

lert yaptmld.I. Ayllar, Samsunlardan 
o kadar yildllar ki, kendilerini, Dor
d\lncu Mehmedin tav~1 gibi, imra
hor kasri oniinden akan dereye at
maktan ba_,ka c;are bulamadilar. 

lmrahor k°'kil 

KAgithanede Saadabad, Hiirremabad, 
Allbey koyilnde Hilsrevabad kasn ya
plld.Iktan sonra da tmrahor kasn es
ki 9ohret ve itibanru kaybetmedl. Qfin
kii denizde yap1lan parlak alaylann 
son merhalesi oras1 ldi. imrahor ko~
kiinden ileriye btiyiik sandallar gide
mezdi. 

• k...-m yeniden tamiri miinasebetile • 
Ka~thane istanbulun en eski me

Birelerindendir. Fakat derenin ceslm 
~lllarlan arasma yapllan imrahor 
~asn da en eski kas1rlardandrr. Bu 
kasll'dan bahseden Evliya ~elebi di
Yor kt: cKAg1thane nehri kenannda 
bir c;emenzarda h~eb bina bir kasn 
2ibacbr. Au Osman padi~ahlaI'lilln at
lan burad c;ayirlar. Emiri Istabtl bu
rada oturur. Rubu meski.inda naziri 
nadir bir teferriic;gB.htJr. Nice azim c;1-
narlan vard1r. Burada has1l olan alefi 
tirfil, yonca, aynk ilh. makulesi c;emen 
bir diyarda olrnaz ... Siska bir at o ~
menden on gtin yese, semin ve cesim 
olur. 

imrahor ko~kil, padi~ahlarm tefer
Iii~ mahalli oldugu gibi, ulemamn da 
cMtisahabeti ilmiye ve sohbeti irfan 
ve mebahisi tesavviifiye ile~ zevk ettik
leri bir yerdi. Kag1thaneye gelen san
dallar ekseriya oraya yanru;;rrlard1. 
Dordiincii Muradm halka tiiti.in ic;
megi yasak ettigi zaman1ard1. Bir gi.in 
Sivasi ~eyh ile arkada~lan imrahor 
ko~ki.i mesiresinde ilmi bahislerle me9-
gu11erken dordiincii Murad tebdil gez
mege c;1kti. Ans1zm sandalm1 imra
hor ko~kiine yanru;;dirtti. Adam gon
derip hocalarn kitaplarim ve e~yala-
1·.uu muayene ettirdi. Gozti, ~ehisla.m 
Yahya efendinin divanma ilisince, «BU 
bizim efendinin divamd1r» d~di. Obilr 
~t~plara da baktlktan som·a: «Kitap-
arile seyre giden ulemaya sozumuz 

YOktur> hemen kendi alemlerinde ol
sun1ar:. diyerek savu~up gitti. 

Avc1 suitan Mehmed ilk avma im
~ahor k~kiinde ba~lad1. (1650) o gi.in 

ostanc1bas1 tav!':anlan ve tilkileri k .. '( 
oyuverdi. ardlarmdan da taztlan sa-
~ verdi. 'l'azmm biri bir tav~anm pe
~Inden k~uyordu. Tav9an nereye ka
~acagtni ~a91rd1. Kendisini dereye at
i1· 'Ytize yuze kar~1y c;Ikt1. Bostanc1-
ar • arkasmdan tekrar tazi sal1ver

!llek istediler. Dordiincii Mehmed ra
z1 ol:rnaw: 

-Tav9an azad olsun! dedi. 
Fakat, oteden ba9ka bir zagar tav:anm P~ini b1rakmad1. Tavsan gene 

i:xeye atlacb. La.kin zagard~ yakayi 
tut tar~ad1. Zagar yeti~ti. Tav~aru 
c Up ko9ktin oniine ~1kard.I. Bostan-
llar hep bll'. d .. .. 

~ en ~u9erek tav~m za-
garm aizmdan ald.Ilr. 

n · kat ordtincii Mehmede getirdiler. Fa-
Za.r t~v~ «Mukaddem mazhan na
ra husrevani olmakla» bir yerine za
~ r gelJ:nemi9 oldugunu gordiiler. Tav
r aru sahverdiler. Amma padisahm ke-
a1metine de inanmaktan ke~dilerini 

a ainachlar 
imrahor. kasn daha ne hadiselere 
~e olmacbt Klymet ve ehemmiye

. asll'Iarca muhafaza etti. 
Imrahor ko9kii oniinde at yar~an 

~aptirllU', ni9ana top ve tiifek de atilll'
~· ~t yan9lan yaptlacagi ko9u atlan 
b ~g1thane koyiinde hazir edilir beser 

h
e9r Yar~a girerlerdi. 0 zaman 'im~·a~ 
or k" ' . o~kii etrafmdaki !rayirlar «Qacbr 

~l~eklerile piir olmu~ ~tiktllezardan nii
lnune> olurdu. 

Bazan el~ilere irnrahor ko9kiinde 

ziyafetler de verilird.J. 1721 de iran el
cisi Murteza Kulu han tstanbula gel
digi zaman, Nev~hirli tbrahim p~a 
tarafmdan tmrahor k~ki.inde parlak 
bir ziya.tet verildi. El~i Unkapamndan 
sandalla tmrahor k~kiine, oradan 
yedi ¢.fte kayik ile KAgtthane iskele
sine c;lkt1. Kendlsi ic;in hazrrlanan c;a
cbra gotiiriildti. Arkasmdan ibrah.lm 
P• da sandalla irnrahor ko~ltiine 
geldi Ko~kte biraz oturdu. Elr;inin 
~ad.Inna parlak bir alayla karadan 
gidild.J. Herkes atlanna bindi. Kap1c1 
o~Ilar, ca~ar. tiifek~iler, i~ agalan, 
Yeniceri ne!erati davullar ve zurna
larla el~inin ~d.Inna gidildi. Bi.iti.in 
devlet adarnlan, ~eyhislAm, veztrler 
hep orada idi. O giln kirk elli ~ilik 

Saltanat kayiklan orada durur, 
Saadabad doni.i~i.inde kayiklara ora
dan binilirdi. At yan~an ve ~an ta· 
llmleri i~in en miisaid yer oras1 idi. 
Her ziyafette, derenin san katir tir
naklan ve goz al1c1 erguvanlara bti
riinen yamac;lan, goz alabildigine sa• 
n papatyalar ve gelinciklerle bezenen 
saz ve ahenk ic;inde inlerd.J. 

c;aglayan kasn Saadabadm halefi
dir. Patrona isyam Saadabadla bera
ber derenin en giizel yerlerine yap1-
lan yiiz yetm4ten fazla kasrrlan hak 
lle yeksan etti. Fakat imrahor kasn 
mevcudiyetini bugfullere kadar idame 
ettirebildi. Ahmed Refik . 

c;aghyandan evvel yapllan Siadabad kasn (o zamana· ait bir tablodan) 

K1z ka~1rma 
o~ gen~ yakalandt 
mahkemeye verildi 

Izmir (~am) - Menemen ka
zaslDlll Hatun dere koyilnde ~irkin 

bir vaka olm~tur. Akb~ Osmarun 
klzi Fatmayi, aym koyden Htiseyin ve 

arka~lan Ha1il ile d.Jger Halil ka~JI
rm~ardrr. Klzcagiz, evinin oniinde 
hindilere yem verirken sttriiklenmek 
suretile yalondaki ormana gotiirill-
mii~ ve Hiiseyin ile ormanda bir gece 
kalmaga icbar edilmi9tir. 

Kizm anas1 ve ko~ular1, ormana 
gid.Jp klz1 kurtarmaga cesaret edeme-
mi~lerdir. Htiseyin, ~eni emeline mu
vaffak olmu~a da ~imdi sue; ortak-
lan ile beraber adaletin buzurunda
dir. 

lzmirde ilk pamuk mahsulO 
sat1ld1 

lzmir (Ak~am) - Bu senenin ilk 
pamuk malIBulii, Baymdlrda Kara 
oglan ogullan tarafmdan yeti~tiril
mi~ ve Izmir borsasma getirilerek me
rasimle sa tilnu~tir. ilk pam uk mah
sultinii kilosu 45 kuru~tan Filibeli ha
ci Silleyman ogullan ticarethanesi 
satm alrm~tJI. 

lncir, UzUm 
Son giinlerde fiatlerde 

yiikseli§ var 
Izmir (~am) - ilk i.iziim ve incir 

piyasalarmm a~Ilrn1~ olmasma ragmen 
mahsul nuntakalarmdan izmire faz
la mal gelmemektedir. Bu yiizden in
clr fiatinde de bir ku~luk bir yii.k
seli~ gorillnrli~tur. incir mahsuliini.in 
ge~ yeti~esinin sebebi, incir mmta
kalannda poyraz rtizglrlanrun esme
mesidir. Havalar da serin devam et
tigt i~in piyasaya gelecek mahsulle
rin, fazla gecikmesinden korkuluyor. 

tlzfun mahsulu de piyasada azd.Ir. 
inhisarlar idaresi, piyasadan kuru 
i.iziim mubayaasma b~lad.Ig1 i~n iiziim 
fiatlerinde de 75 santim kadar yiikse
~ gorillmii9Wr. -----Karamarselde yOzme 

havuzu a~1ld1 
Karamilrsl (A~am) - Karamiir

selde Kocaeli spor bolgesinin yaptlr
d.Igi yiizme havuzunun a~tlma toreni 
yapllcb. Bu mi.inasebetle biiyiik deniz 
yar~lan tertib edild.J. Bu yar~larda 
Karamtirselli gen~ler: gene birinci ol
m~lardu. Bu havuz saycsinde yiiz
meye QOk ehemmiyet veren Karamilr
sel gen~leri her halde Tiirkiye birin
cili{i:ini ald1ktan SCl!lra beynelmilel re
kol'lara da girfceklerdir. 

Sahile 7 

Izmir mektuplarz 

lzmirde $imdiden 
biiyiik bir hareket va 

Fuar lzmirin iktisadi hayat1nda 
biiyiik bir geni1leme temin ediyor 

' \ 
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Yukanda fuann ~ yeri, a~gula gazhlo ve btiyiik havus 

Izmir 24 (~am) - 1 eylfilde a~1-
lacak olan arsiulusal tzmir fuarma 
g0sterilen yiiksek alAka neticesi ola
rak belediye ve !uar komitesince yap
tmJnu~ olan (270) paviyon tam.amen 
satJlml~tJ.r. Boylece, fuard.aki paviyon
lann hepsi kiralarum~trr. ~imdi deko
rasyon ~lerine biiyi.ik ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Ttirkiyedeki ti
caret ve sanayi odalari arasmda Izmir 
fuarmda en giizel paviyonlan alan ve 
o mmtakada yeti~en her ti.irlii mah
sul ile imal edilen e~yayi en gtizel bir 
~ekilde te~hire ve satmaga hazrrlanan 
oda, Aydm Ticaret ve sanayi odas1d1r. 
Aydm ticaret ve sanayi odas1, 4 paviyon 
k1ralanu~t1r. Bunlarda Aydm hava
llsinde yeti9en her tiirlti mahsul ile 
muhtelif mamuiat ayi·1 ayn te~hir 
edilecektir. 

Trakya paviyonu da ~ok guzel in~a 
edilmi~tir. Vilayetler arasmdaki pavi
yonlardan birinciligi Trakya paviyo
nunun k'.lzanacag1 tahmin ediliyor. 
Trakya paviyonu, bir mmtaka pavi
yonu oldugu i~in vilayetler paviyon
lan arasmda en iyi dereceyi almas1ru 
ho9 gormeyenler belki olacaktir. Fa
kat diger mmtakalar da bu ~ekilde 
hareket edebilirler, aym rmntakadaki 
vilayetler i~in btiyiik, guzel ve daha 
ii.stun paviyonlar raptirabilirlerdi. 
Ba~bakammiz ism.et inonti, bi.ittin 

vilayetlere gonderdigi bir tamimde, 
fuardaki vilayetler paviyoruanm bi
rer birer gezecegini bildirmi$ oldugu 
i~in vilayetler paviyonlanna fazla iti
na gosteriliyor ve her vilayet rnahsu
IAt ve rnamurn.tmm bol bir ~ekild~ te~
hiri i~in tertibat ahmyor. 

Fuardan, izmir ve izmirliler · c;ok 
~eyler kazamyorlar. Daha 9imdiden, 
fuardaki pa viyonlarrm hazrrlamak 
ic;in muhtelif yerlerden gel~ olan 
ekspozanlar, izmirde mtihim bir ka
labal1k te~il etmege ba~larn1~larcbr. 
Otel, lokanta ve gazinolar iyl il? yap
maga b~lad.Iklan gibi esna!, ve nakil 
vas1talan da diger zamanlara naza
ran ~ok kazan~ teminine ba~lam19lar
dlr. 

Fuarm yalmz bu noktadan ehemmi
yetini nazan dikkate almak dogru ol
maz. Fuar milnasebetile izmiri ziya
ret edenlerin izmirde bir milyon lira
dan fazla all~ ver~ ettikleri anla~1l
makta ise de, asll nazan dikkate alm
mas1 lazim gelen nokta, fuarm, izmi
rin iktisadi hayatmda ~imdiden tcsi
rini hissettirmege bal?lad1g1 inki~aftir. 

Gc~en senc ziyaret<;ilerin ah~ veri
~inden bir milyon lira kazanan Izmir, 
bu sene daha ~ok ziyaret~i gclccegine 
gore daha fazla kazanacakt1r. Bilhas
sa M1s1r, Yunanistan ve Suriyeden, 

fuar miinasebetile izmire tahminle 
den fazla ziyaretc;l gelecegi, komite 
bildirilmi~tir. Lakin, fuara i~tira 
eden muesseselerin, bilhassa !abrik 
tor ve imalathane sahiplerinin tern· 
edecekleri yeni mlisteriler ve alaca . 
Ian sipari~lerden elde edilecek k 
zanc; daha mtihimdir. ihracat rnahsu 
lerimiz; fuarda c;ok zengin bir ~eki 
de te~ir edilecegi i~in bir ~ok ye 
mii~teriler bulunacak ve bu mahsu 
lerimizdeµ mtihim bir k1sm1, fuard 
satllacagi i~in. aym zamanda istihla 
edilmi~ olacaktrr. izmirin darald.I 
iddia edilen iktisadi hayatmda fua 
bir geni~leme temin etrnektedir. 

Fuarm eglence prograrm da ~o 
zengindir. Istanbul ~ehir tiyatros 
operet k1smmm ve <;ekoslovakyada 
beynelmil~l bir klymeti bulunan ca 
baz sirkinin gelmeleri, fuarm eglenc 
bakJ.mmdan da gerek izmirlilerin 
gerek ziyaret!rilerin miihim bir ihtiy 
cma cevab verecegini gostermektedi 
Sirkin (150) artisti ve miihim mi 
tarda vah9i hayvanlan vard1r. 

lzrnirde gece hayab <;Ok SOniiktil 
eglence yerleri yoktur. istanbulda b 
le eglence yerlerinin yoklugundan 9 
kayet edildigini gazetelerde gorily 
ruz. izmir, bu noktadan istanbull 
mukayese edilirse ~ok sonilk dil~e 
Fuar ac;1lmakla izmirde, muvakk 
te olsa bir gece ve eglence hayati ba 
llyacaktu. Bundan da izmirlilcr, c;;o 
memnundurlar. 

Bu sene, biiyiik bir gayretle zam 
nmda yeti~tirilen fuann etrafmd 
gelccek sene bir <;ok evlerin yiikse 
digini gorecegiz. $imdiye kadar ha 
bu k1s1mda in~t yapmaktan <;ek· 
yordu. Qiinkii, tamamen yangm sah 
smdan ibaret olan bu klsun, molo 
yigmlarmdan ibaretti. ~imdi geni 
meydan ve yollar ar;tlnu~, do~enmi 
tir. Yalon bir atide fuar civan, 1z 
rin en giizel ve yepyeni bir semti ol 
cak ve KUltiir parkm in~asile de b 
rasi aynca bir klymet kaz:macaktir. 

Canakalede ziraat i§leri 
~anakkale (Ak~am) - c;anakkal~ 

mmtakas1 yeti~tirdigi hububatile um 
mi ziraatte oldukc;;a geni~ bir yer al 
maktadir. Bu ytl tohumluklann 1sla 
h1 ve tevhidi ~ine azami ehemmiye 
verilmektedir. Ye~ilkoy 1slah istasyo 
nundan alman sert cins temiz tohurn 
luklar iyi neticeler vermi~tir. Bu sen 
bu tohumlarm d::i.ha fazla ekilmesin 
c;alI~1lacaktir. Ziraat vekaletinin ve 
rccegi be~ motorlti Sclekti..ir c;if !;inii 
biltiln tohumluklanm parn.siz c;alkn 
yarak Jslah i~inde mtihim amil ola 
cakt1r. 
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tlahife. 

Kuyumcular ~ar§1s1nda 
i§ler azald1 

K1ymetli ta~lar1n sat1c1s1 ~ok, al1etsi 
azd1r. Bu yiizden fiatler dii,mektedir 
istanbulun sonen ~ar~larmdan biri 

de kuyumcular ~ar~iSid1r. Maamafih 
bu ~~1da sonilklilk pet yeni degil
dir. Umumi harbin ilk b~·ilk tesiri bu 
~ar~1 ilzerinde gorillm~tiir. Halbuki 
buras1 istanbulun en ~lek yerlerinden 
biriydi. Kuyumcular ~f!Sl aym za
manda el sanayiinin ya~ad1gi bir en
diist1i mmtakas1ydi, ::;;imdi i~inde kar
yola imalath~eleri bulunan hanlar
da, gfunil~ i$}emelr yapf.11 imalatha
neler bulunuyordu, k;qyumculann 
soyledigme gore, bu ~athanelerde 
iki ytize ya.km i~gi ij.ltm glimfu} i~le
melerle me9guldil. 

~imdi bu gibi i~leirle ugra~anlar, 
pek azalrm~tir. Bu azal~m umumi 
sebebi ~u suretlc izah edilebilir. Umu
mi harpten sonra hayat ~artlarmm 

daral1~1, kazancm azalmas1 ytiziinden 
bu gibi klymetli ~a altm ve gti
mil~ tak.unlara para v.erilmemesi. Bun
lardan sonra, daha b~ka sebebler 
aramak da zaruridir. 

Kuyumcular gaeysuu y~atan en 
bilyiik sebeblerden biri, izdivac; anane
leriydi, evlenmek ilzere 1mlunan iki 
gift, t&amiil ve adat icabt, servetinin 
milhim bir k1sn11m veyahud bu gaye 
i~in biriktirdigi paray1, klymetli ~ 
Iara altm ve giim~ taklmlara yatir
mak mecburiyetindeydi. 

iktisadi sartlar, bu nevi tcamillleri 
yav~ yav~ ortadandm~, bu gi
bi miinasebetleri basit bir hale getir
nlliitir. Bugilnkil ~erait altmda evlen
m~k tizere bulunan iki c;ift icin yap1-
lacak ~ bir ni.kah halkas1 almaktan 
ibarettir. Artlk gerdanhk 8.1.mak ve ka
dlru elmaslara bogmak mecburiyeti 
kalmarm~tlr. Esasen buna imkcln da 
yoktur. Hali vakti yerinde olanlardan 
daha dogrusu zengin tabakadan zfun
riit yiiziik, elmas ~emeli kol saaUerl 
alanlara tesadilf edilmcktedir. Fakat 
yukanda yazdlguruz g·ibi, bunlar mah
dud .mikdardadir. Kuyumcularm soy
ledigine gore, kuyumcularm en mi.i
him mil~terllcri gene Anadolu tacir
leridir. Anadoluda tiiccar ve zcngin 
tabakas1 arJ.Smdaki izdivac; ~artlar1, 

Istanbulda oldugu gibi hentiz basit 
bir hale gelmem~tir. Hala izdiva~ mu
nasebetlerinde kadlru .zinet e~yasma 
bogmak fikri bu tabaka arasmda ya
~amaktad1r. Bir kuyumcu diyor ki: 

«- Son senelerde, kuyumcular ~ar
~n en iyi m~terilerini Sivas, Erzu
rum, Malatya tiiccan tc~kil etmekte
dir.> 

Mezad yerindekl kalaballga dikkat
le bakacak olursak, bunu gorebiliriz: 
SatJ.cilar, "E?kseriyet itibarile istanbul
lu ailelerdir. Al1cllar Anadolu tacirle
riclir. Sablan e~ya arasmda, istanbu
Iun moda teiakkilerine gore kank:a
dim addedilcn altm kordon, altm saat 
klymetll ~arla sii.sle~ bilezikleri 
alanlar Anadoludan gelen tacirlerdir. 
Bunlarm arasmda altm v gfunii~ tae
klmlar pek ucuza gitmektedir. Ge9en 
giin 18 ayar altm saat ve altm kor
don mezad yerinde 15 liraya satllabll
mi§tir. inct de ilmid edildigt kadar 
bilyiik bir fiat gormiiyor. Ge~en giin, 
iri taneli bir dizi inci ancak 140 lira-

ya sattlabilmi~tir. Mezad yerindeki 
merakl1lar, bu dizi incinin bir ka9 
sene evvel, bir ka9 misli k1ymette sa
tllabilccegi.ni soylilyorlardl. 

Klymetli t~lar arasmda zilmriiQ. 
gene pa.halldlr. Bu t~larm klymet11 
diger ta~lara nisbetle dti~emi~tir. 
'Maamafih mezad yerindeki sa~ar 
azalmaktadlr. Belediye tarafmdan ya
ptlan bir istatistige gore, 930 senesin
de 252 bin 273 lirallk liltm ve gll.m~ 
ve klymetli ta~lar satll~tl. 934 se
nesmde aym cins t~larm ve altm ve 
giim~ satl~1 112 bin 160 liraya kadar 
di.$nil~tilr. 

Demek oluyor ki, dart scne i~inde 
mez d yerinde sati~lar yandan ~ag1 
azaln 11-5t1r. Bundan ba~ka mezad ye
rind bu gibi klymetli tR.?Iarm satlclSI 
kadar al1cis1 yoktur. Arz ve taleb kai.1 

desi yilzilnden de fiat dti.~mektedir. 

HJ.lhuki klymetli t~lar aile hayatm1 

tla bir sigorta mahiyetindedir. Aile mii1 

zayikaya dfu}tiigti, pek fazla s1~tigi 
zaman, en son care olarak bu gibi 
mileevherati satmaga mecbur kalmh. 
Milcevheratm da klymeti diil}tiikten 
sonra, bu sigortamn ve en son bw;i vu
rulan bu sa~ ehemmiyeti ve insa
na emniyet veren taraf1 kalrmyor. 

A.O 

Tularemie hastahgr 
Gazctcnizin 23/ 8/ 936 pazar gilnkii 

ntishasmda Tularemie hastallgmm 
Corlu hastanesi doktorlan tarafmdan 
ilk defa olarak meydana c;Ikarildtgma 
aid yaziyi gi:irdiim. 

Bu hastahgm ilk olaTak femit bir 
surette tesblt edilmesile alAkadar ol

dugurndan mektubumun 10.tfen ne¢ni 
rica edecegim. 

Hasta'llk temmuz bidayetindenberl 
ba1?lam1~ oldugu halde Gfilhane sart 
hastallklar klsnu ancak 1/8/936 da 
Zeytinburnuna -adenite infectieuse
te~hisile gonderilerek mahiyeti l?ilP
heli goriilmesi ilzerine tetkik igin bize 
miiracaat edilmesile haberdar olun
m119tur. 

Hastalarm Gillhaneye naklinl iste-o 
dik. ilk olarak 3 agustosta gordilm. 
Gostc~ oldugu delillerle -Tulare
mie- oldugu anla~1lmas1 iizerine kati 

. htikmil ancak hayvan tecrubeleri ve
rebilecegi i<;in hastalardan aldlgim 
cerahati ~mnga ettim. 15 a~ustasta 
hayvam agarak muayene ettigim za
man hastallk tahakkuk et~ti. Der
hal icab eden resmi makami bir ra
porla haberdar ettim. 

Bay operator Omer Bicarun te~his 
edildigini soyledigi hasta.llk uzun za
man tetkik edildi.ginden bahsettigi 
halde laboratuvar tecriibesi yapllm.a
~ alela.de seriri bir ~iipheden iba
rettir. 

Hadiseye bu J?ilphenin bir bur;uk ay 
gibi bir zamanda bellrebilmesi ve 
16/8/936 pamr gilni.i tecriibelerimi 
ve kati te.!}hisi bilen bir asistanrmm 
<;orluya mezunen gitmesi gibi ilaveye 
deger lid sebeb daha mevcuttur. 

Gillhane Sari hastallklar ve 
bakterioloji ~fi Dr. 

Kemal Hiiseyin 

Bir 'ltamlede Lon
dradan Nevgorka 
Gen~ ve giizel bir ingiliz 

kad1n1 seyahate 
_ haz1rlan1yor 

Maaam Markham 

Londrarun yilksek ve kibar cemiye
tine mensup Madam Markham yalniz 
b~ma hafif bir ingiliz tayyaresi ile 
bir hamlede Londradan Nevyorka git
mege karar vermi~tir. 31 ya~nda bu
lunan bu kadm me~ur komtir kral
lanndan Sir Markhanun baldlZldir. 

Tayyaresi 3800 mil mesafe katma 
ka.fi benzin alacak ve saatte 150 mil 
siiratle seyredecektir. 

Madam Markham ingilterenin en 
gi.izel kadlnlarmdan sayihyor. iri ma
vi gozleri, dalgal1 siyah ~Ian olan bu 
kadm boylu poslu ve atletlk sima.11 

olup mtikemmel bedent terbiye gor
mii~tilr. ~imdiye kadar havada 2000 
saat kalm1~ ve yaptigi hava seyahat
lerinde hi~ ~{imarm~hr. 

Mimarlar cemiyeti 
Istanbul merkezi te§kila

hn1 geni§letti 

Turk mimarlar ccmiyctinin istan
bul merkezi bir ~ok AvruP.a mimar 
birliklerinin memleketimiz dahilinde 
yapmak istediklcri tetkik gezileri igin 
mektuplar almaktadlr. Her sahada ol
dugu gibi bu bi.iyilk Turk devriminde 
yeni, yeni kuvvetli eserler gostermege 
ba~lanu~ olan Tilrk mimarlar1 ile ta
ru~rak yaptikla11 bu eserler iize1in
de incelemeler yapmak ve nas1l bir 
te~latla gall~makta olduklariru gor
mek arzusunu izhar etmcktedirler. 

Bu miinasebetle gegenlerde mimar 
Seyfi Arkanm ba~anhg1 altmda Mi
marlar cemiyeti idare hcyetinden mi
mar Zeki Sayar, mimar Adaman, mi
mar Naci Cemal, mimar Cevat bir 
toplanb yaparak '.l;'iirk mimarlar ce
miyetinin idare merkezinde bu gibi 
hususat i<;in esasll bir t~ilat yapmak 
ve daha .silo bir «;al~ temin etmek 
esaslar1ru gt>r~m~leriiir. 

Toplanbda verilen kararlar derhal 
tatblk~Umege ba~lannu~r. TUrk 
mimarlar oemiye.ti merit~ Ga1at.a, 
Bankalar caddesinde Unyon hamnda 
daha g0z0nii bir mahalle nakledilmi~
ttr. Bura.da biltiln Tiirk mimarlanmn 
bir arada bul~p temaslar yapabil
meleri ~in geni~ bir toplanti salonu 
yapilnu$tir, bir kiltilphane tesis edil
mi~ ve bti.yiik Tiirk ink.Ilab1 esnasmda 
Til.rk mimarlan tarafmdan in$a edil
~ olan eserlerin fotograflan bir he
yet tarafm.dan segilerek dairni bir fo
to sergisi tesisine bal?lannu~tlr. 

Bundan bOyle ev veya apart1man ve 
saire in$aat yapt1rmak isteyen halkl
miz ii;in de mimarlar cemiycti, Uniyon 

- hanmdaki merkezinde bir fenni yar-
Odeml~, (A~) - Aydm K:IZllay kurumunun Ode~ tertib ettigi seya· dim biirosu tesis et~tir. Bu suretle 

hat ~ok eglenceli g~rn1'tir. Seyahate i~tirak eden 300 Id~ lid~ Bozdag, ~aat igin para sarfeden halka mi-
Golciik ve Birgiyi gezm~lerdir. Halkevi tarafm~~n Aydmhlara .bir ziyafet ve- marlar cemiyeti tarafmdan iktisadi, 
rilmi~ir. Resmimizde ft.yd.In Halkevi bandosu, Odemif Halkevi onilnde gorii· fenni ve bedii ogti.tler ilcretsiz olarak 

verilecektlr. 

Izmir F uar1n1 Ziyaret 
etmek istiyenlere: 

Denizyollan l~Ietmesi Miidiirliigiinden : 
Beynelmilel Izmir Fuarmm a~1lma resmi miinasebetile sergiyi zi

yaret etmek isteyenlere kolayb.k olmak iizere 31/Agustos/936 pa· 
zartesi giinii saat 15 de tzMiR vapuru lstanbuldan kalkarak dogru 
lzmire gidecek ve Fuann a~ik bulundugu miiddet~e lzmirde ziyaret
~ilerin ikametlerine tahsis edilecektir. . 

Vapurda kalacaklann ehven bir surette her tiirlii istirahatlar1 
diitiiniilmiit ve geminin kara ile dogru irtibati temin edilmi,tir. Va
purda yatmak ve yemek isteyenler fiatlar hakkmda Istanbul Acen· 
teligimizden izahat alabilirler. 

Bu munaaebetle lzmire gidipte bir .Jc.a~ gun kalarak donmek 
isteyenlere kolayhk olmak iizere Agustosun 29 uncu cumartesi giinii 
lstanbuldan kalkacak olan Izmir siir'at postas1nm 31/ Agustos/936 
pazartesi giinii yapacag1 avdet seferi bir def aya mah a us olmak ii· 
zere Eyliiliin 3 iincii perfembe giinii saat 16 ya tehir edilmi~tir. 

Fuan ziyaret etmek isteyenlerin bu kolaybklardan istifade et· 
meleri ilan olunur. (627) 

Istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odas1ndan: 

Aruulusal Izmir Fuan Istanbul Oda paviyonunda etya te9hir ede
ceklerin a9ag1da go&terildigi iizere e~yalar101 vapura yuklemleri 1ca· 
beder. 

27/8/936 pertembe sabah saat onda kalkacak vapur Car9amba gii-
nii sabaha kadar etya ahr. · 

29/8/9'36 cumarteai aaat ii~te kalkacak vapur cumartesi ogleye ka
dar ~ya abr. 

31/8/936 pazartesi fevkalade biz vapur vardir. 30 Agustos ogleye 
kadar etya ahr. (664) 

Tiirkiye Cumhuriyeti Uyu,turucu 
Maddeler inhisar1ndan : 

1 - 935 aensi mahsuliinden idaremiz depolarma mevdu olup ol
baptaki karar mucibince miibayaas1 yapilmakta olan drogi:at afyon
Lmnm tahlil.., tealim auamele.ini ikmal ederek bedeHni tahsil 
etmemit olanlarin 1/9/936 aah giinii aktamma kadar ldaremize 
milracaatla muamelelerini inta~ etmeleri ve paralarm1 almalarx lii
zumu ilan olunu.r. 

2 - Jhracabnuza ittirik etmek iizere muvafakatname imzahya
rak 934 ve daha evvelki eeneler mahsulii drogist afyonlanm mani· 
pii1e ettirenlerin 1/9/936 aab giinii ak,amma kadar idaremize mu· 
racaatla bittahlil teabit edilen morfin dereceleri hakkmda mutabxk 
kalmalan laz1D1dir. Akai halde resen tahakkuk ettirilecek hesap

lar1 iizerinden makbuzlar1 tanzim edilecektir. (611) 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarp&fa Niimune hastaneainin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 244 
kalem t1bbi alat ve edevat kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuttur. 

1 - Eksiltme: 2/9/936 giinii aaat 15 de Cagaloglunda S~hat vet~-
timai muavenet miidiirliiiii binas1nda kurulu komiayonda yapdacakttr. 

2 -T.ahmini fiati 6358 lira 50 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti 476 lira 89 kuruttur. 
4 - latekliler f&rtnameyi paras1z olarak hastaneden alabilirler. 
5 - lstekliler cari aeneye aid ticaret odaa1 veaikaaile 2490 say1h ka· 

nunrla yaz1h belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
bank.a mektuplarile ihale aaatindenbir saat evvel teklif mektuplar1m 
komisyona vermeleri. (355) 

Ankara T ecim lisesi direktorliigiinden: 
Ankara Tecir:n Aisesinin 

JI _Orta k1sm1nm hirinci sm1f1na ilk mektep mezunlan alm1r. 
'2 - Lise k1am1na orta tecim okullar1 mezunlar1 almir. 

3 - Namzel talebe kay.d1 ~in 20/Ajmtoa/i36 per:tembe giiaiinden 
29/ Ajustoa./936 cumarteai 8iinilne kadar ... t 1-0.-12 ve 1~16 arumda 
mektep idareaine miiracaat eclilmelidir. 

4 - Birinci ve ikinci elev.re Eyliil mezuniyet imtihanlara ile sm1flar 
ikmal imtihanlarma 2/Eyliil/936 dan 9/Eyliil/936 ya kadar devam 
edilecektir. (509) (S16) 

~iirayidevlet Umumi Katipliginden : 
~urayidevlette 40 ve 35 lira asli maafl1 miilazimlikler a~ikbr. Miil

kiye veya hukuk mezunlar1 arasmda yap1lacak miisabakaya girebilmek 
icin teadiil .kanunu mucibince bu maa.tlar1 almaia hak kazanmit ol
~ak ve 35 lirahk i~in ayr1ca 30 yatmdan .f azla olmamak ve memurin 
kanununun 4 ve 5 inci me.ddelerindeki fartlar1 haiz bulunmak lazund1r. 

Miiaa:baka 21 Eyliil 1936 tarihine raathyan pifzartasi giinii saat 14 de 
Ankarada yapilacakt1r. 

tsteklilerin yu:kanda yaz1h tartlara aid evrak1 miisbitelerile birlikte 
arzuhal ile miiracaat etmeleri. ( 449) ( 440). 
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- Bir dilzine eldivenine bahseder 
misin? ~u Sedada oyle bir ders vere
cegim ki ... 

- Hay hay, kabul ediyorum. 
Periharun yiizi.ine dikkatle baktun. 

t~i ciddiye aldlg1m gorilyordum. 
Sedad uzaktan kuzenim oluyordu. 

Kendini begenmi~ bir geni;ti. Her ka
dina kur eder, yeni birini gorilnce 
<>tekileri unuturdu. Onun bu hercaili
ti, bu gururu Periharun sinirine do
kundugu ic;in ona haddini bildirece
gtru, kendisini <;tldrrtacak kadar co~
turacaguu, yalvartacaguu, evlenmek 
teklifine sevkedecegini ve o boyle bir 
~ey yapmca kahkaha ile gillerek ha
kikati kendisine anlatacagiru iddia et
nli.~ti. Ararruzda bahis te bundan <;lk
nu~ti. 

Memnun olmam1~ degildim. Qi.inkil 
Seclada ben de tutuluyordum. 

Hepimiz Nuri beylerin Erenkoyiin
deki biiyiik ko~klerinde misafir bulu
nuyorduk. Ertesi sabah Perihan Seda
m Qamhkta gezmege gotiirdii. Peri
han ~1k ve sade bir beyaz esvap giy
mi{lti. O kadar giizeldi ki senelerden
beri ic;inde kendisine kar~ besledigim 
his canlandl. Hele onun Sedadm ya
ntnda tath tath giilerek ilerlediginl 
gormek adeta ic;ime fenallk veriyordu. 
Qok zengin olmasaydl ~imdiye kadar 
~oktan ona izdivac; teklif ederdim! 

Bir aralik Perihana sokuldum: 
- 1ki goziim, dedim, btitiin zama

mru bu budala oglana hasredeceksen 
ben bahisten c;oktan vazgec;timl Ogle
den sonrayi bize ayrr bari... 

Perihan i~eli bir tebessfunle: 
_:Yo! dedi. Ogleden sonra Sedad 

bana ~tranc; dersi verecek ... istersen 
aen de gel, seyret. 

Sedadm surat asmasma ehemmiyet 
:Yenneden ~tranc dersine gittim. GO
ri.ilecek bir ~eydil Sedad kendisine 
gercekten bir prof esar ehemmiyeti ve
riyor, t~Iann hareketini Perihana 
lzah ediyordu. Perihan pek iyi ~tranc; 
blldigi halde hie; bir ~eyden haberi 
yokmu., gibi bu fzahata katlamyor. 
Sedadl. ate~endirmekten ba¥ta bir ~ey 
jiil~Unmiiyordu. 
~am yemeginden sonra Perihan 

:Ye oteki misafil'lerler beraber bir bric; 
J>artisi yapmak istiyordum. Perihana: 

- 'Artlk birak ~ ahkhg1 kuzum, 
i2ed1m. 
~ Perilian ~eytanetkA.r bir bak:I~la: 

- Olmazl dedi. ~ive SedadI elimden 
ahnak istiyor. Tam Sedada uygun bir 
kiz. Ne iyi bir c;ift olurlar. Benim pla
llllnda bu da dahil. Fakat ~ive i¥n 
esasm1 bilmedigl ic;in beni kendisine 
rakib zannediyor. Zavalhyt boyle 
tlzi.intu i~inde b1rakmay1mz. Biraz 
nie~gul olunuz da yiizii gillsiin. 

$ive Sedad ile basbasa kalmak isti
Yordu. Sedad da bu~a ~iitem:iyil de
~ildi. Fakat Perih::m fotograf!ye mera
lnndan bahsedince Sedad albiimlerini 
0 na seyrettirmek keyfine maglup ol
du. l?ive de benim si::iyleyecegim esld 

Viyana ~arkllarma refakat ic;ln piya
noya oturmaktan ba~ka c;nre bula
madl.. 

Fakat dogrusunu ararsaru.z ne o fal
sosuz piyano galabiliyordu, ne benim 
bogaz1mdan dogru dilriist bir ses g1-
klyordu. 1kimizin de akhnuz fikrimiz 
Perihanla Sedad da idi. Albumi.in 
yapraklanru <;evirirken Sedad elini 
Perihanm eline dokundurmaktan ba.t
ka bir fieY du~fuuntiyor, Perihan da 
fl.klr fl.klr gilliiyordu. 

Bir arallk yerlerinden kalktilar, bah"T 
~eye <;lkt1lar. i~te o zaman i?ivenin fe
na halde ba~ tuttu. Odasma c;ekildi. 
Ben de suratum asrms bir halde salon
da kaldlm. Neden s~nra Perihanla 
Sedad bahgeden dondiller. Sedad hi~ 
goriilmemi~ surette ciddi taVlrh idl. 
Perlhamn da ytizii klzar~ti. Sedad 
i~erlld odaya dogru yiiriidti. Perihan 
yaruma geldi. Kendim.i tutamadlm, 
co~tum: 

- Ate~le oynuyorsun, Perihan, de
dim. itiraf ederim ki beni hayrette b1-
rak1yorsun. 

- Dikkat et, Nejad, sinirliyim. Kav-
ga ederim. 

- Benim kavgaya hie; niyetim yok. 
BOyle bir bahse girl~ek budalahk 
idi. Buna mani olm:il.1 idim. 

Perihan tereddiltlii bir tavirla: 
- - Biliyor musun? dedi. Benimle 
evlenmek tekli!inde bulundu ... ben 
de ... kabul ettim! 

Bu s0zleri beynimde bir bomba gibi 
patladl. 

- i~in bu dereceye varacagm1 ka
bil degil akhma getiremezdim, Pcri
han. Neden bu kadar ileri gitmesine 
miisaade ettin? Ho~, onu yan yolda 
durdurmayi belki istemerni~indir! 

- Kim bilir, belki... Herhalde bu 
kadar ~evk ve galeyan ile sevilmek in
sanm ho~una gidiyor! 

- Dogrusu, bOyle bir ~ye kabil 
degil lhtimal veremzdim. 

- Y~m klrka gellyor, Nejad, ha
yat tecriibeleri senin gozi.inii agama
nu~. . . Ate~li ve d~lk bir gcncin k:ir
~mda ne yapabilirdim? Nafile, ii;ini 
~ekip durma. Sen beni boyle bir teh
likeye atm1yacaktm! 

- Ben mi? Otuz y~mda bir kad.m 
gen~ bir gocugun ne zaman kendisi
nin boynuna sanllp ~plr ~pir ope
cegtni kestlremezse buna ben ne ya
payim? Hani kendisine ders verecek
tin, ne oldu? 

- Fenas1 nedir, bilir misin Nejad? 
Sedad sahiden ho~ma gidiyor. 

- Ben ise seni ne kadar ba~ka tiir-
10. bir kadln diye dii~ilnilyordurn ... 
seni her ~eyin i.isti.inde goriiymdum. 
Ah Perihan, neden yaptm bunu? 

- Ben de bilmem. Belki de bir ka
dln demck cans1z bir bebek demek ol
madlg1 ic;in ... 

_ Vallahi Perihan, dayaga mlista
haksm! Ne ise, bir ~aresini d~iinece
gim. Seds.d gelir de i{li bana a~arsa 
ondan ya~ll oldugunu si::iylerim. Fakat 

• KARA YELKENLl KADiROA • 
• Yuan: !SKENDER F. SER.TELL! ......_ 

c - Aman.. Tiirkler yeniden b~ 
kald.irduarl > 

Venedikli amiraller hep bir agizdan 
Ve ayru endi~ fie ayni kelimeler! tek
rarlayip dururken, Soranzoya da mu
hhn ve gizli vazif el er vermeyi ihmal et
lllemi~lerdi. 

Soranzo bir gful kendi gemisine bir 
V~nedik kadirgasmm yan~t1grm 
gordu .. ~adirgadan siyah pelerinli bir 
karclinal ~1kti .. 

- Sinyor Soranzo! Romadan, papa 
hazretleri tarafmdan siZ1 ziyarete me
rnur ediidim. Ancak bir saat kadar go
rii~tip donecegim. 

Dedi. Bu adam hakikatcn Romadan 
geliyordu ve elinde me~hur korsana 
hitaben yazilm1~ ~oyle bir mektup 
vard1: 

cKahraman Soranzo J 

«Kardinal Kabrio hassaten seni gor• 
lllege memur edilmil!tir. Ti.irklerin Akde
nizdeki yeni kuvvetlerini ikinci bir hezi· 
rnete ugratmak i~in senin degerli yardl
rnina ihtiyac; vardir. Hataro kalesini Yl· 

karak kalenin ay y1ld1zh ba'Yrag1m al
inakJa gosterdigin cesaret. sana yeni mu· 

No. 74 • 

vaffak1yetler vadedecek kadar degerli
dir. Turklerden korkma .• c;iinku, maglup 

insanlardan korkulmazf~ [ 1 l 
Paparun imzas1 

Kardinal Kabrio bu mektubu kor
san Soranzoya verdikten sonra {lU soz
leri de ild.ve etti: 

- Daha !azla gerniye, askere ve pa-
raya ihtiyacm varsa, hemen tedarik 
edelim? Ark~mzda papa, onliniizde 
btiyiik ve ~erefli bir inebahb harbi ~e 
pe~inizde biitiln bir Roma ve Venedik 
var! 

Soranzo papadan bu kadar yard.Im 
ve iltifat goriince, serseriligin, rubun
da ya~attlgi btittin kin ve ~tirasla-:1-
ru Modon havalisinde tatmm etmege 
karar verdi: 

_ Papa hazretleri miisterih olsun-
lar .. yaklnda Soranzonun Akdenizde 
nelcr yaptigm1 i~iteceklerdir. 

Diyerek papamn kardin:ilim selfun
lad1. 

i~te bu h~dise Soranzoyu kudurt
maga, eskisinden gok daha gaddar_:i
ne hamlelerle saga sola saldlrtm'.lga 
vesile olmu~tu. 

ya bir ~ey soylemezse... Perihan sen 
hAlA <;Ok tehlikeli surette gen<; ve ca
zibeli bir kadlnsm! Hem de ~1fte! 
~u yapbgin hatayi tamir etmenin bir 
yolunu bul. 

- Kabil degil, soz verdim bir kere, 
bitti. Belki mururu zaman lle ... Ara
nuzda yedi ya~ fark var. Sedad bunu 
anlar da ... 

- O zamana kadar ni~nhhk de
vam edecek ve o ahk dedigimiz oglan 
ni~lhgm btittin haklanndan istlfa
de edecek ... Olur ~ degil bu! 

- ~ll'lZ ... 

- Bu ak11siz oglanl nasil koca diye 
seversin, Perihan? Bu ak.p.m o kadar 
garipsin ki Perihan ... Seni tanumyo
rum. 

- Asll garib sensin Nejad. Sanki 
ben Sedad1 istemi~, aranu~m gibi... 
Eger ba~ka birinin beni ger~ekten 
sevdigine emin olsaydlm ... 

- B~ka biri sizi kendisinden o ka
dar yukanda goriiyordu ki a~km1 iti
raf etmege bile cesaret €demiyordu. 
Boyle dii~i.incelere kapllmakla ~ok bu
dala11k etmi~ oldugumu anllyorum 
Perihan. 

Perihan yerinden firladl. Yiizi.inde 
bilyiik bir seving parllyordu. 

- Biraz da 1:5en si::iyleyim, dedi. Sa
na soylediklerirne inandln rm? Ev et, 
bana izdivac; teklif etti. Bunun iizeri
ne hakkahayi attim, i~i anlattrm. 
Kcndisine ~ivenin pek uygun bir ha
yat arkada~1 olabilecegini soyledim. 
Sedad yutgundu, dii~iindu, somurt.tu. 
Nihayet: Bana, dedi, ac1 bir hap yut
turdunuz. iyi bir ders verdiniz. Bari 
~u agzirmn acISI gitsin ... 

Ac1drm, ses ~ikaramadlm. Bir kere
cik optil. Ne ~lkar sanki bundan? 

Ben de yerimden frrladlm: 
- Sedad, dedim, dersini ald1. Ben 

de aldlm. ~im.di de senin s1ran geldi, 
camm sevgilim! Uzat bana agzm1 ... 

Hik.ayeci 
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26 Agustos 936 (!~ba 
istanbul - 18: Hafif par~alar 

(plak), 19: Haberler, 19,15: Muhteli! 
plaklar, 20: Bariton Diakonof: Piyano 
refakatile, 20,30: Sti.idyo orkestralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
run gazetelere mahsus havadis ser
visi verilecektir . 

27 Agustos Per$embe 

Istanbul - 18 Dans musikisi (plak) 
19 Haberler. 19,15 Muhtelif plaklar. 
20 Slhhi konferans. Dr. Hiiseyin Ke
nan Tunakan tarafmdan (Su tedavi
si hakkmda) 20,30 Stiidyo orkcstra
lan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Soranzo, karclinalin donii~i.inden 

bir giin sonra bir bahkc;1 ka.yigma ras
ladl. Bu ballk~1 kay1g1 Soranzonun 
gemisine dogru Herliyordu. 

Kay1kc;1 bir arallk bagrrd1: 
- Soranzoya klz karde~indcn mek

tup getirdim .. kendisini gormek isti
yorum! 

Soranzo hayretle dudagm1 biike
rek gil.verteyeko~tu: 

- Ben Frang2skamn i:stanbulda 
Q1ragan saraymda bapsedildigi:ni ha
ber ald1rn. Sen nereden geliyorsun? 

Diye sordu. 
Bahkc;1 koynunda saklachg1 mektu

bu korsana uzatarak: 
- Talihim varnney, ded.i, deniz iis

tiinde ti~ giinden faz!a dola~m::i.dlm. 
Soranzo mektubu okumadan, ka-

y1kg1ya sordu: 
- Sen nereden geliyorsm1? 
- Naval·in Iimamndan .. 
- Kim gonderdi seni bur~4ya? 
- Klz karde~iniz ... 
Sonra kayik~1ya bir tekme vurarak 

gtildii: 
- Ben oylc kolay kolay tuzaga dii

~ecek bir adam rmyun, a budala? 
Ve mektubu agarak, derin bir 1ti

mats1z1Ik i<;inde okumaga ba~Jad1: 
«Ben senin kard~in Fran~eska So

ranzo, padi~ahm goziinden dii~tilkten 
sonra, Ttirk donanmas1 erkanmdan 
Yunus reis ile mesud bir bayat g~ir-

Sahife 9 

Askerlik muddetinin uzat1lmas1 
"(Bq ta.raft 1 inci sahifede) 

hie; bir te~ebbiis ic::a etmiyecegi, yal
ruz kendisi ic;in ba~a tiirlii tahaffuz 
vasitalan bulmak hakkrm muhafaza 
edecegi zannolunmaktadrr. 

FRANSIZ GAZETELERiNtN 
MAKALELERt 

Paris 25 (A.A.) - Gazeteler, Al
manyamn ademi miidaha1e itilatm1 
kabul etmesini miittefikan memnu
niyetle kar~amakta iseler de bunla
nn ekserisi Almanyada askerlik hiz
meti miiddetinin arttmlmasi dolayisiy
le endi~e izhar etmektedirler. 

Sosyalist Populaire gazetesi, Al
manyanm ve~ oldugu karann 
ehemmiyetine ~aret etmekte, ancak 
Fransamn yeniden sil8.hla.n b1rakma 
tekliflerinde bulunmaslll.l tavsiye ey
lemektedir. Bu gazete diyor ki: 

cSilfilllanma ya11~1. <;ok mtihim bir 
merhale a~maktadrr. Bunun akisle
rini ve neticelerini tahmin etmek ko
laydrr. Milletler, bu yan~a bir niha
yet vermek i<;in gayret, biiyilk bir 
gayret sarfetmeli ve gayesine eri~
mek i~in hakikaten miiessir olan ~u 

~areye ba~ vubnalldlrlar: Silahlan 
tedrici olarak ve kontrola tabi tutul
mak suretile nzaltmaga rnatu! bir 
mukavelename viicuda getirilmesi... 

cHalk~1lar cephesi> hiikumeti, ci
han efkan umumiyesini tekayyuza 
davet etmek ve onu sulhe hadim ola
cak ~ekilde seferber eylemek husu
sunda herkesten ziyade sa.lahiyettar 
ve icap eden vesaite malktir .> 

Petit Journal, Almanyamn son ha
reketini <;ok vahim hadiseler takip 
edecegi miitalaasmdadlr. Bu gazete, 
bilhassa diyor ki: 

cAlmanyanm vermi~ oldugu karar
dan sonra, ispanya ~lerinde bitaraf ka
lacagma dair olan beyanati k1yme
tini pek c;ok kaybetmi~tir. Alman do
nanmasi, bugi.in Akdenizde polis va
zifesini yap1yor. Yarm bir milyon ki
~illk bir kuvvete sahip olacak olan 
Alman ordusu, kendisinde ben-i Av
rupamn polisligini ifa etmek kabili
yetini gorecektir.> 

Matin gazetesi diyor ki: 
cAvrupamn diger memleketlerin

deki askeri rejimlerin iizerinde bu 
hadisenin otomatik bir tesiri gori.ile
cektir.> 

Figaro gazetesi, bitarafhk teklifle
ri ile askeri hizmet miiddetinin art
tinlrnasma aid olarak Almanyanm 
verdigi karar arasmdaki fasilanm 
klsalacagma ~aret ettikten sonra di
yor ki: 
cUzla~ma zihniyeti Avrupa kabine

lerine bir kac; saat huzur ve in~irah 
temin edecektir. Fazla degil, c;tinkti 
sabahleyin yap1l:::m harekctin hedefi, 
ak~amleyiu indirilecek dr.rbeyi ha
zirlama.ktan ba~ka bir ~cy degildir. 

BiR l\'liLYON ASKER 
Berlin 25 (A.A.) - Almanyada as

ked hizmet mi.iddetinin arttmlma
SI, Almanyamn bir milyonluk bir 
orduya sahip olmasm1 temin edece:k
tir. Hali haZlrda Alman ordusu tak-

mekteyim. Kendisi kaptan pa~a tara
fmdan seni takibe· memur edildigi 
halde, benim hatmm i~in, bugiinden 
itibaren bu takibden vaz g~mege ve 
yahuz benimle me~gul olmaga karar 
venni~tir. Bu mektubumu ahnca der
hal Tiirk sularm1 terkedecegmi umu
yonun .. ve biricik Joz kard~ ha
yatta mesud ve miireffeh y•maSUll 
dilersen. hemen Akdenizden uzakla~
mahsm ! » 

Soranzo gibi L11at<;1 bir adam, bOy
le bir mektup kJ.r~lSinda nastl olur da 
kopiirmezdi! 

Mektubu avucunun i<;inde slkarak 
bahkgmm yiiziine firlatti: 

- Kalta.k ... f;limdi de Turk deniz
cisinin koynunda yatmak ic;in beni 
vazi!emden uzakl~1rmr..k istiyor. 
Halbuki ben onun TUrklerin elinde iz
tirab ve i~kence gordiigiini.i sanarak 
kendisini kurtarmak istiyordum .. bu
nun ic;in de yillardanberi Akdenizde 
dola~rm~hm. 

Soranzo hiddetini yenemiyordu. 
Ballkc;1ya sordu: 
- Yunus reisi nerede gordiin sen? 
- Navarinden kalktlktan ve engin-

lere a91ldlktan sonra ... 
- Hangi istikamete gidiyorlardl? 
- Batiya dogru ilerliyorlardl .. 
- Pek a.1a. ... 
Sorauzo dii~i.iniirken, balJ.kc;1 birden 

kalkt1: 

riben 600,000 ki{;iden rniirekkep ol 
bunun yansi kura efradmdan mu 
~ekkildir. 

YER ALTINDA FABRiKALAR 
Sietten 25 (A.A.) - Ilk yer a 

elektrik kuvveti fabrikaSI diin a 
~br. Yer ytiziinde fabrika mu~ 
milatmda..TJ. bir tek bina bile yoktur 

ALMAN GAZETELER1 NE 
DiYORLAR? 

Berlin 25 (A.A.) - Alman ist 
barat ajans1 bildiriyor: 

Almanyada fiill askerlik hi 
miiddetini iki s~ne olarak tesbit 
emirnameyi mevzuu bahseden Nae 
tausgabe gazetesi, klzll ordunun rn 
cudunu iki misline iblag eden 
yet kararlanrun hakiki taarruz te 
birleri te.ptil ettigini habrlatbk 
sonra ~an yazmaktad1r: 

«BOyle bir vazi.yet kar1?1smda · 
senelik ~skerl hizmeti tesis etm 
istiyen M. Hitler yalruz sulh dav 
sma hizm9t etmi~ degil, a~ni zam 
da Alman milletinin emniyetini 
tihdaf ooen bir karar da alm1~ b 
lunmaktadrr. 

M. Hitler bu karat·iyle, Alman m 
letine, Almanyarun her hangi bir 
disenin siirprizi kar~ISinda kalm 
niyetinde olmadlg1m ve hiirriyet 
istikl8.lini korumak i':;in lazim gl 
enerji ve sarsllmaz iradcyc sahip 
dugunu da isbat cylemektedir. 

J'ENi NE~R1YAT: 

ARKlTEKT • MiMAR 
Bu ayhk derginin 65 • 66 nc1 say1J 

inti~ar etmi~tir. Mimari ve in~at al 
mimizin yegane dergisi olan (Arkitekt 
tavsiye ederiz. 

Ekmek fiati 
Istanbul helediyisinden: 
Agustosun yirmi altmc1 ~arfa 

ba giinunden itibaren birinci ne 
ekmek on bir, ikinci ekmek on b 
~uk, francala on alb kuruftur. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYUK 

Tflrlcfi.re .!cnebt 

1400 kUl'Qf 2700 lmrup 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneligj 

3600, elta ayligi I 900, ij~ 
ayltgi 1000 kuru,tur. 

Adrea t~bdili ic;in yirmi be, 
kuru~luk pu! gondermek lilz1mdir. 

Cemaziyelahir 8 - Ruzuh1Z1r 113 
S. lmsalt Gi!neJ Ojtle lkindi .Al<~3m Yat,1 
E. 8,39 10,28 5,23 9,08 12,00 l,!17 
VL 3,32 5,21 12,16 16,01 18,52 20,32 

- Bir cevab yazrmyacak m1sm1z 
Korsan ka~lanm gatt1: 
- Ce\ ab nu dcdin? 
- Evet. Kiz karde~iniz cevab alm 

dan gelme dedi. 
Soranzo hayretini gizliyemedi: 
- Onlarm bahya dogru gittiklc 

ni soyliiyorsun.. cevab1 allrsan ~er 
ye gotiireceksin? 

- Yunus reis bana cevab1 a1m 
i~in dort be~ gtin sonra tekrar Nav 
rine donecegini sayledi. Kendis· 
Navarin limamnda bekliyecegim .. 

Soranzo, kiz karde~ine kisaca 
cevab1 yazdl~ 
«~ipelden uzakla~bktan ve Tii 

sarayma girdikten sonra, yalmz ze 
ve ~ehvet kadlm olarak ya~m1~ 
Fran~eska! Ne yazik ki, istcdiklerini 
hie; birini yapam1yacaiJm. ilkonc 
hiikilmete sonra da papaya soz ve: 
dim: Iiorsan Yunusun ba~rm kopan 
Romaya gotiirecegim. Bunu en m1 
kaddes bir vazife halinde yapmaj 
mecburum. Sana gelince, mademl 
hayatim ona baghyarak kendini te] 
likeye abyorsun.. senin de ayni alt 
bete ugnyacagm ~iiphesizdir!» 

Soranz• 
(Arkas1 var: 

[ 1] (Signor Don Cyiovanni) ye E 

15 7 3 tarih1i Avusturya ki.iti.iphanei i11 
paratorisinde bulunan cRangon> un 
yaz1h habralanndan. 



Sahif e IO 

I KOCOK ILANLAR 

I «Ak,am» rn Paz.ar, ~arfam
ba ve Cuma niishalannda 
~ikar. 

1 - lfl ar1yanlar 

B!R ALMAN BAY AN MOREBBlYE
LiK ARIYOR - Biraz. Turkce, Frans1z.
ca, Almanca, halyancay1 fevkalade bi
lir, tahsili yiiksek ve tecriibt:si fazla 
temiz bir aile nezdinde Ile~ ya~mdan 
a~ag-a olmamak ~artile 1 ila 2 cocu~a 
fstanbulda olmak iizet"e miirebbiyelik 
i§i anyor. Faz.la izahat almak icin Ak-
1amda ilan memuru Nureddine ve yahud 
mektupla ( A L ) riimutuna miiracaat. 
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~ ARIYORUM - 28 ya~mday1m hie 
kimsem yoktur. Orta derece tahsilim 

vard1r. Eski ve yeni harfleti miikemme
len bilir ve cv idaresini de yapanm. 
Aile arasmda il) aram1yorum. Ta~rayada 
giderim. Bu ~ekilde isteklilerin Ak~amda 
(A S) riimuzuna mektupla miiracaat. 
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f~ ARIYORUM - 30 ya§mda orta 
tahsilli bir bay an cah~mak istiyor. An
nesiz olan cocuklara da bakabilir. Ta~
rayada gider. Ak~amda B. B. B. rumu
:tuna mektupla miiracaat. - 2 

OKUR, Y AZAR ve Hl<;BIR K!MSE
SIZ - Temiz. bir aile nezdinde yemek, 
cv i§leri yapmakla beraber muayene
haneler ve icabinda bir cocu~a da ba
kabilir bir Tiirk bayan i~ aramaktadar. 
Ak~amda (NE) riimuzuna mektupla mii
racaat. 

GEN<; KIZ ARANIYOR - Y azthane 
i~Ierinde eah~mak iizere eyi Fransazca 
ve daktilo bilir gene; Turk klZl aramyor. 

Referanslanm : Posta kutusu 51 Is-
tanbul, adresinc bildirmeleri. - 2 

GOZEL VE !~LEK EL YAZISI OLAN
Bir katip ile biraz okur yazar bir oda
c1 aramyor. Cumartesi, pa.zardan ba§
ka her giin saat 17-19 arasmda Yuca 
0Jkii lisesine ba~vurulmas1. (Katiplik 
~in giizel yaza ~arthr. Bu ~arh haiz 
.>lm1yanlann bo~ yere yorulrqamalaJl 
gerektir,) - 2 

TUHAF[YE MAGAZASI l<;IN - Kas
siycr Bayana, eyi tczgahtara, muhasibe 
ve kiiciik bir ~ocu~a ihtiya~ vardar. 
Taliplcrin tercemeihal ve bonservisleri
ne kiieiik hirer fotograf ilhesile ak
~amda M A ya acefe snektupla miira
caat edilmesi. - 2 

TORK<;EYi EYI BILEN VE <;ABUK 
YAZAN - Bir daktilo bayan aranayor. 
Beyo~lu lstiklal caddesi No. 30 Ar§i
midis miiessesesine miiracaat edilmesi. 
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YENI YAZI BlLEN - Gene bir ba
yan nramyor. Ak~amda S K rumuzuna 
mektubla miirncaat. 

3 - B at1l1k e,ya ................. 
135 LIRA YA - Pck az kullamlma§ 

Alman markah miikcmmel bir piyano 
ace!e sahhkbr. Miiracaat: Beyo~lu Ay
nah <;~me Emincami soka~a Emincami 
Aparhman No. 3 - 2 

SATILlK MOTORLO T AKA - Alu 
ton yiik t~1r bcnzin ve motorinle ~ah
~1r bir taka sat1hkhr. Galata Kalafat 
yeri No. 167 - 169 da Fuat Recep ve 
karde~leri fabrikasma miiracaat. - 3 

JKI ADET SPOR MORIS OTOMO
B:LI - f~ler bir halde ae1k artbrma ile 
sabhkltr. AA-ustos otuz. pazar giinii on 
birdc Kadakoyii Sifada 20 numaraya geJ
me .. i. -2 

[) ,S DOKTORLARINA VE MAKf
NISTLERE AiT SA TJLIK ESY A -
o~ koltuk, be~ tur bir turelektrik do
kp ,·e tra§orler ve sair e~ya sab
hktir. Moda caddesi 72 No. di~ tabibi 
Miiftii zadc bay Akife, her giin sabahlan 
saat 10 ak~amlan saat 4 den 8 e 
k.!dar miirncaat. Pazar giinleri sabah
bn saat 4 de kadar. 

SA TJLIK PIY ANO - Alman markah 
yeni bir piyano hareket sebcbile ucuzca 
sabhkbr. Ni~anta~a Giizelbahee sokak 
Mimar hiisnii aparbmam 3 - 1 

A CELE SA TILIK PiY ANO - (Rich 
Lipp) Alman markah iki pedalh bir 
piyano acele sahhkhr. Ma~ka. Nar
manh aparltmam 2 nurnaraya miira
caat. 

4 - Kirabk-SatihJr. 

KIRALIK - Si$1i Bomontide Tokah
oglu sokat1 12 numarala be~ oda, iki 
antre, mu~amba, banyo ve telefonu ile 
geni~ ve bak1mh baheesi olan ev mo
bilyah veya rnobilyas1z kiraya verile
cektir. lcindekilere miiracaat. - 5 

BOCAztc;INDE - Cubukluda vapur 
iskeJesi kurbiinde on be~ odah ieinde 
memba suyu hamam1 elektriki dort dO
niim duvar ile muhat yemi$ ve ~am 
baheesini havi istenildigi vakit iic aile
nin ikametine gayet elveri~li ve ku1Ja
nl$h kagir k6$k azimet dolay1sile sall· 
l1kbr. <;ubukJuda periikar Bay Mustafa
ya miiracaat. - 2 

SA TJLIK EV - Uleli: Selimpa~a 
sokaga 42 No. Kemalpa~a caddesine 
naz1r havadar, be§ oda, bir mutfak, 
bahee, hamam, terkos, elektrik, hava 
gazini havi ya~h boyah yeni hane ace
le sabhkhr. lc;indekilere miiracaat. 

- 9 

1500 LIRAYA SATILIK KAGtR 
HANE - 9 oda 1600 ar$m bah~e Kuz
guncukta Boyac1 soka~mda 4 numarab 
ev satihkllr yamndaki haneye miiracaat. 
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ACELE SATILIK EV - Kad1koy ay
nah fmn civannda Miihiirdar Fuad bey 
soka~mda 9 numarah 8 odah ev ile 
yamndaki arsa acele sabhkbr. Havaga
za ve terkos tesisalI vard1r. lc;indekilere 
miiracaat. - 3 

FEVKALADE NEZARETLl 0<; DOK
KANLI EV - Bo~azic;inin Anadolu sa
hilinde suyu ve havasile me$hur <;u
buklu iskelesine bir dakika, iki cadde 
iizerinde, ko~ ba$mda her odasa Ru
mcli sahiline nezareUi, elektrik, telefon 
ve suyu bulunan, iei tamamen Avrupa 
lake boyah, her tiirJii asrt konforu ve 
asri banyosu ve bah~e geni~liginde ta· 
racas1 olan iist katta yeni usu! mutfak 
ve alt katta aynca ~ama~arJ1~1 ve al
tmda iic; kagir diikkam bulunan 8000 
lira k1ymetinde 7 odah ev satihkbr. 
Diikkanlar ve cv senevt 600 lira getir
mcktedir. N1sf1 pe~in, msfi taksitle 4000 
liraya verilecektir. Pe~in olursa iskonto 
cdilir. Galata Ada Han 17 numaraya 
saat 16 - 18 e kadar miiracaat. Telefon: 
43837. - 1 

CADDEBOST ANINDA SA TILIK AR
SALAR - Caddebostam plaj ve gaz.i
nosu kar§1smda bir ve iki~er doniime 
aynlm1~ arsalar sabhktar. Talip olanlar 
44168 numaraya telefon edebilecekleri 
gibi gazino sahibi bay Akife de miira-
caat cdebilirler. - 3 

ACELE SA TILIK EV - Ulelide Sair 
Ha~mct sokatmda lstanbula~a ec~mesi 
yamnda kagir ii~ odah iki scnelik sat
lam geni~ bah~e icinde trarnvaya iki 
dakika, bol ziyah ve 1250 liraya acele 
satihktar. leinde oturan Halideye miira
caat. 

KIRALIK APARTIMAN Ayaspa-
~a, Cami soka~a, Park oteli altmda Ot
kii. Nczaretli, kullam~h 4 oda bir sofa, 
kat kaloriferi, s1cak su ve asansor. 
Yalmz 43 Jira. Tel. 20107. - 1 

SA TILIK KELEPIR EV - KadakO
yiinde Talimhanede Bayramyeri SOkiitlil 
birinci sokak No. 3 10 oda, mutfak, 
bahce, elektrik. terkos, havagaZJ, g()r
mek iein cumartesi, sah gunJeri icinde
kilere pazarhk i~in Galata Ada han 17 
numarayasaat 16-18 ze kadar miiracaat. 
Telefon : 43837 - 1 

600 LIRA YA KELEPJR ECZANE -
Manisanm Soma kaz.asmda bulunan AJi 
Raza eczanesi acele sabhkbr. Kazada 
ba~ka eczane olmadtkmdan cok i~ yap
maktad1r. - 1 

. KIRALIK Y ALI - Bebekte SaQ-hk 
apnrt.Jmam 4 oda, kalorifer, elektrik, 
havagaz1, s1cak su, danyo, kay1khane. 
Tel. 20107 

AK!jAM 

A CELE SA TILIK EV - Kad1koyiin
de Cevizlik eski Afitap yeni Giine~ so
kaA"mda ko~e ba~mda No. 3 kAgir 7 
oda, banyo, havagazi, clektrik, terkos, 
gorrnek i~in ieindekilere pazarhk i~in 
GaJatada Ada han 17 numaraya saat 
16-18 ze kadar miiracaat. lf elefon: 43837 
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SATILIK ARSALAR - De-
niz kenan Haydarpa~a Kad1koy arasa 
Mandara sokakt ba~a sabhkbr. R. R. 
riimuzile ak~ama mektup gonderilmesi. 

800 LIRA YA KAGiR EV - BeyoA'
Junda Yeni~ehirde Eczane kar~asmda 

' Wi$ne soka~mda 17 numarah kagir 4 
oda ve mii~temilath ev acele satahkbr. 
Senelik kiras1 108 lira. Galata Ada han 
17 numaraya saat 16-18 e kadar rniira-
caat. Telefon: 43837. - 1 

UCUZ SATILIK EV - Koca Musta
fapa~ada Ali Fak1 caddesinde Cami 
sokakmda 23 numarah biri ii~ bir salon 
di~eri be~ oda ve bir salon iki bOUiklii 
cv sahhkhr. Taliplerin biti~ik eve mii
racaatlan. 

SA TILIK K0$K - Kalami~ta bir 
cephesi Ba~dat caddesinde 142 numara, 
dikeri Kalama~ caddesinde 7 numarah 
iic bucuk doniim bahce ieinde her tiirlii 
konforu haiz ve biitiin nakil vasatalan
nm ortasmda 12 odah ko§k sahhkur. 
lcindekilere miiracaat olunmasa. - 3 

ACELE SATILIK EV ve DOKKAN -
6 odah, elektrik, terkos, bah~esi olan 
ve denize yakm alhnda berber diikk!ru 
ve gazinosu olan ev elden sahibi tarafm
dan sahhkttr. Halie Fener vapur iskelesi 
caddesi 27 numaraya miiracaat. - 4 

SA TILlK EV - Be~ikta~da Seren· 
cebey yoku~unda havasa ve nezareti 
bol, iki k1s1m olarak da kullamlabilir, 
~k esash ve sa~lam 25 No. ev satJ
hkttr. Cgleden sonralan gezilebilir. -2 

MODA CADDESINDE SATILIK 
HANE VE !Kl DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarab , metin , tamamen 
kligir dort yiiz metre arsa uzerine 
hane ve bahcesi vardar. Mahallin §erefl 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiati EOOO 
liraya sat1hkbr. Her gun o~leden son· 
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

KAOIKOYONDE SA TILIK HANELER
Hava, nezaret ve temizligile maruf bir 
mahaldcdir. 1 - 276 metre arsa iizerine 
maa bah~e dokuz oda, mii~temilAt, elek
trik, su, hava gaza, kagir hane 3500 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bahce iki 
kat sekiz oda maa mii~temilat elektrik, 
su, hava gaza, kagir bina 3500 lira 
Arzu edenler $ifada 20 numaraya mii· 
racaat buyursun. 

ACELE SATILIK K0$K ARAZfSl
Goztepenin denize nezareti olan, istas
yona on, otobiise iic dakika mesafede, 
kuyusu, terkosu, elektriA'i bulunan ko~k 
yapalma~a miisait miinbit yirmi be~ dO
niim arazi sahibinin hareketi dolayisile 
satJhkhr. Kaya~da~1 ~e~mesi s1rasmda 
kahvcci muttalibe miiracaat. - 3 

ACELE SA TILIK HANE - Aksa
rayda pazara kar~a lnk1lab soka~mda 
33 No. h kagir bell odah ve geni~ bah
~eli Kemalpa~a caddesine elli metredir 
sahibi ta~raya gidece~inden ucuz sau
ltkt1r. Saat 12-2 ye kadar i~indekilere 
miiracaat. - 8 

SATILIK BAG - Tarabyada sekiz 
bucuk doniim araz1yi havi Amerikan 
~ubuklarma a~1h nadide iiziim asmala
rile cnvaa meyve aga~lan ve lath 
suyu ile iic oda bir mutf ak, maa bod
rum bir bab kagir hanenin tamami 
sallhktir. talib olanlann derununda 
doktor fethiye miiracaatlan. 

FERlKOY BARUTHAHE CADDE
SlNDE - 129 nurnarah biitiin kAgir 
yeni aparttman iic katta 7 oda 3 mut
fak 3 hela bir ~ama~1rhk kurnah ha
mam bir diikkan komiir ve odunluk ve 
bahceli acele sahhkbr. Taliplerin i~indc
kilere miiracaatlan. - 8 

KIRALJK - Rumelihisarmda 1 bii
yilk 2 ki~ilik oda, mutfak su elektrik 
biiyuk meyvedar bahee, ayhkt 7 lira
dan S liraya kadar, Ost katta tek sa
hibi orada oturur, kolej talebelerinc de 
yarar, gezmek icin hisarda sucu Meh
mede yahut <;enberli ta~m kar§1smda
ki yabanca diller okulunda Bay Jsmaile 
miiracaat. - 4 

26 Agustos 1936 

Iktisat V ekiletinden: 
1 - A~~ eksiltmesi on be' gun miidd .. tle uzahla.n ve 17 /8/936 ta

rihinde ihalesi yap1lacaga cvvelce ilan edilen Marmara mmtakas1 «Is
tanbul» t>l~iiler ve Ayar Baf Miif ettitliginde kurulacak olan miitena· 
vip ceryanh elektrik saatleri ayar masau verilen fiat haddi layik gO
riilmedigi i~in tartnamelerdc yapalan atai1daki degi~iklikler dahi
linde yeniden o'n bet giin miiddetle a~1k eksiltmeye konmu,tur. 

2 - A» A~tlc eksiltme tartnamesinin 9 uncu maddesinde yaz1h tes
lim miiddeti ayni tartlar dairesinde bet aydan yedi bu~uk aya ~akaril
mtttir. B» Fenni fartnamenin 24 iincii maddesi ve 111 inci fashmn 
A ve B k1S1mlarmda yaz1h 3 Voltmetre ile 3 aiipermetre E ism1f1n· 
dan degil yanht pay1 o/o 0.5 olan F sm1f1ndan olacakttr. 

3 - Jhale evvelce ilan edilen tartlar dahilinde 3/9/936 perfembe 
giinii saat onda lktisat Vekaletinde yap1lacakbr. (531) (550) 

@eniz Levaz1m Sat1nalma Komisyonu ilanlan I 
Tahmin edilen bedeli «19250» Jira olan «25000» kilo aadeyait 

7 /Eyliil/936 tarihine raathyan Pazarteai aiiinii saat 14 de kapah zarf 
uaulile ahnacakbr. 

Muvakkat teminati «1443» lira «75» kurut olup f&l"tnamesi komi .. 
yondan her giin para11z verilir. 

lateklilerin, 2490 1ay1h kanunda y.az1h vcaikalarla tcklifi muhtevi 
kapah zarf 1 belli giin ve saatten hir sant evveline Jcadar Kas1mpafada 
bulunan komisyon ba~kanhg1na vermeleri. «468» 

S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpafa Niimune hastanesinin 1936 mali y1h ihtiyac1 olan 157 
kalem kimyevi ecza ve malzeme a~1k eksiltmeye konmuttur. 

1 - Eksiltme 2/9/936 giinii saat 14 de Cagaloglunda Sihhat ve l~ti-
mai muavenet miidilrlUgii binaainda kurulu komiayonda yap1lacaktir. 

2 - Tahmini fiati 1118 lira 70 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 83 lira 91 kuruftur. 

4 - lstekliler tartnameyi ve liateleri paraa1z olarak Hastaneden ala· 
bilirler. 

5 - lstekliler cari seneye aid ticaret odas1 veaikaaile 2490 1ay1h ka· 
nunda yaz1h belgeleri ve bu itc yeter muvakkat teminat makbuz veya 

banka mektuplarile helli aiiin ve saatte komisyona gelmeleri. (354) 

Istanbul Erkek Ogretmen Okulu 
1935 - 36 ders y1l1 mezunlar1na: 

Istanbul Erkek ogretmen okulundan: 
Bu 1ene ~1k1p da bii:riik azad i~in mcmleketlerine gidenlerin tayin 

emirleri bulunduklar1 yere bildirilecek ve yol paralari da dogrudan 
dogruya kendilerine gonderileceginden mezunlaran beyhude yere ls.
tanbula gelmemleri ve doiru adreslerini mektupla hemen bildir-
meleri ilan olunur. (571) 

Istanbul Tapu Ba~ Memurlugundan: 
lstinyede Maslak mevkiinde 31 No Iu Derbend karakol bina111ened-

1iz taaarrufat ahkamma tevfikan hazine nanuna senede baglanaca· 
gmdan buyer hakkmda taaarruf iddiasmda bulunan varsa ellerindeki 
taaarruf vesikalariyle birlikte Sultanahmedde Tapu dairesinde Sarayer 
1icil muhaf1zhgma tarihi ilandan itibaren on be' giin zarfmda miira-
caatlari ili.n olunur. (629) 

-u111uu11111n1n•1t1111111111n11111111111tr1H11111111111111n11nt111t111n111"nnn1n11t\111n111111111111n11u111111111111111111111111111u1111111u1111u11mu .. 1..--

<;OK UCUZ KIRALIK - Kalama~ 
~ahilinde 4 oda bir salon iki biiyiik 
balkon iist kat moblesile yaz i~in kml
toprak tramvay dura~mda mahallebici 
Riimsteden sorulacak. - 1 

5 - Mtlteferrik ................... 
ALMANCA DERSLERl - Berlin 

iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejesine malik, - istanbul iiniversitcsi 
lectorlerinden - Frans1zca ve lngilizceye 
vakaf gene Alman prof csorii hususi 
veya grup halinde derslrr vermektcdir. 
Muhtelif ticaret ~ubeleri ve bakalorya 
iein kati ve seri usullerlc ihzar eder. 
FiaUar mutedildir. «Prof. M. M. riimu
zile (Ak~am) a mektupla miiracaat. -- 14 

lYl A!LELER NEZDINDE MOREB
BlYELIKTE BULUNMUS - Ecnebi li
sanlarma ve musikiye a~ina Parisli bir 
bayan i~ anyor. Hususi ders te vere
bilir. $erait ehvendir. Ak~am gazetesi
ne P. R. riimuzuna mektup yazalmast. 
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HUSUSl RIYAZIYE DERS
LERI - Yiiksek tahsilli bir gene; 
lise ve ortamcktep talebesini emin me
todlarla gayet seri bir surette imtihan
lara hazirlamaktadar. Riyaziyesi zaif 
olanlarm ycni sene derslerini kolayhkla 
takip eQebilmeleri iein hususi dersler 
verir ve ayraca yiiksek riyaziye dersleri 
verir Ak~amda N. T. riimuzuna mek
tupla miiracaet. - S 

FRANSJZCA DERS - Fransaz Mat
mazel - Frans1zca ders veriyor, ve im
tihanlara haz1rhyor. Mel. Dressy'ye 
Yenic;ar~a Liix Ap. 8. Beyo~lu Galata
saray miiracaat. - 2 

ALMANCA, FRANSIZCA, T1CARET 
USULLERI - Ve di~er dersler hazarlar 
ve yeti~tirir. Avusturya Sankt Georg 
Jisesininin o~retmeni en ucuz ~artla Al
man rnekteplerine devam edenlere her 
sm1f i~in Fransazca, Almanca biitiin bil
gi derslerini en kasa zamanda haz.arlar 
ve o~retir. lsteklilerin Karl Weiner: Be
yo~lu Tiinel Ot~u sokak 5 sayada Kos
ti Papayani aparhman 1 saya. Faz.la taf
silat iein Beyoglunda Kalis kitap evino 
miiracaat ediniz. - 9 

ALMANCA, lNGILIZ<;E VE FRAN
SIZCA - ( Bahusus ticaret §ubeleri 
icin) Diplomah Alman okretmeni tara
fmdan gayet seri ve hakiki metodlarla 
verilmektedir. $erait rekabet kabul et
miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda) 
« Terakki,. riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 11 

DANS DERSLERI - Husust 
ve miinferiden (asri dans dersleri) 
Bcyo~lu, Karlman kar~asmda eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Miiracaat 
saatleri: 12 - 14 - 17 - 20. Profesor 
Panosyan. - 2 

l~LEK KARLI - Bir ticarcthaneyo 
bin lira sermayeli ortak aramyor k!r 
ayhklada maktuan verilir teminathd1r 
isteyenler Ak§am gazetesinde A. K rii· 
muzuna mektubla miiracaat etsin. - 2 

Mektuplarm1z1 ald1n01z 

Gazetemiz idarehaneaini adre. 
olaiK (loaterilmit olan karilcrimizdcn 

AS - SBA - NE - AE 
RR 

na.mlanna gelen me'k:tuplan idare· 
hanemizden ald1rmhlan mcrcudur. 
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ut.~aaLinavlan lear East Ag11ny Istanbul Birinci lflas Memurlugundan: 

Galata Tahir ban 3 un·· cu·· .._, - Miifli.a eczay1 bbbiye n kimyeviye Turk anonim 1irkctine ait Ziraat Bankaama bi-
Tel: '4991-2-3 rind derecede ipotekli olup Kuzguncukta Boatanc1bap Abdullah mahallesinde, 

Svenska Orient Llnien Gothenburg Bostanc1ba,1 caddcainde vaki bir taraf1 Halil Ha~im ve Cemile araalan, diger tarah 
Cothenburg, Stokholm, Oslo Dantzii. Cemil Molla arsaa1 onii Bostanc1ba11 caddeai arkaat deniz ile mahdut eaki 63, 73 73 

Gd ve yeni 50, 73, 73 ve timdi 6, I 0, 12 numaralarla murakkam Fabrika {sahilde olup Ynira Copenhag Abo Reval ve biiti.in 
B l .L 5-4 metre 60 santimctre) cepheai vard1. Zcmini umumiyctle denecek derecede c;i-

a t~ lirnanlar ~-rk ve Karadcniz bafb- d 1 Jc d } 
ya mento 01e i, yan duvarlan ve dahili ta aimat uvar an tugla ve yedi metre irti-

ca limanlan araamda JS ciinde bir azi· fa1nda, ~aba1 ahpp ve U.tii frendiile ile meatur (2033 metre murabbu aahaatnda iic; 
lllet ve avdet ic;in muntazam po.talar. bOlmeden ibarettir. 

Cdynia • Dantzig - Gothenburs •• Birinci bolme, ocak atolyesidir. Ve bu bOlme orta yerdeki iatinat duvarlan iize• 
0.lodan belr.lenen vapurlar. rinde iki c;abl1d1r. Fabrikan1n antTeaini te,lil eden demir kap1dan aekiz metre aek-
~LAND vapuru 21 agustosa dogru aen santimetTe derinliii olan ve luamen c;imento do1eli ve kmnen toprak zeminli 
BIRKALAND vapuru 31 agustosa olan bu bolmeye girince sol tarafmda amelenin aoyunmalanna mahsus ve miistaltil 

dotru. iki ahpp oda ve bu odalann aolunda zemini ve tavam ah1ap ve duvarlan tugla ozii 
d Yakinda l.tanbuldan Hamburg Rot_. tahtapercle ile koridorlqtmlmlf iki yllZlhane ve bunlann iizerinde biri ~ depo ma-

[)
•lll : Kopenhag, G~nia Cothenbers. halli ve digerinin iistiinde fahrika ile bu civann elektrik servisini yapan bir muhav-
:uttzig • Stokholm ye Oalo limanlan 'Yele merkezi mevcut Ye bir ki&ir duvarla tefrik edilip mU.takilen aokaia olan b-

icin L k ' ' p..n.le elektrik tirlreti tarahndan haric;ten idare ve istimal olunur. Ciimle kap111nm nare ct edecek yapurlar. -·,, 
ERLANo vapuru 22 ax...a+n .. a dogru sai taraftnda bulunan bir demir kap1dan girince zcmini c;imento do,eli ve mazbut 

is~- bir methali ve bu methalde tirket au saatleri mevkii ve bir yamnda tahta kap1lt ve 
Bi~ND vapuru 30 agustosa zemini c;imento do1eli iki odadan ibaret dcpo mahalli olduiu gibi yine bu methalde 

dofru. ikinci bolmeye gec;mek ic;in bir tahta kap1 vard1r. Zemini toprak olan lusm1n1n dort 
Fazla llafailAt i~n Galata'da Tahir han bir taraf1 tugla duvarla c;evrilmi~ ayr1ca bir depo vardtr. Bir komiirliik ile alt1nda ft-

l iincu katta ltain acentahtina miiracaat. rm ve i.iatiinde ocaii ve yamhaitmda atolye mahalli ve bir tarafmda yine tugla ile 
Tel: 44991-2-3 oriilmii§ ufak bir depoau bulunan ve diger taraflan hali olan biiyiik bir istim kazam 

Istanbul Harici Askeri 
Kitaab llinlan 

Beher metresine bi~ilen ederi 
250 kurut olan altnuf bin metre 
kitlak elbiaelik kumat kapab zarf· 
la eksiltrneye .konulmuttur. lhale
ai 1/Eyliil/936 aah giinii saat 11 
de Jap1lacakbr. ~artnamesi 750 k~ 
ruta M. M. Vekaletin Satmalma 
lcornisyonundan alm1r. Ilk teminat 
8750 lirad1r. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 1ay1h ka
nunun 2 ve 3 iindi maddelerinde 
Ya21h belgelerle birlikte teklif mek
tuhlar1n1 ihale aaatinden en az bir 
•aat evvel Ankarada M. M. Vekile
ti aatinalma komiayonuna vermele
ri. (184) (4534) 

* 100 ton ajar benzin aabn al1n· 
rnak iizere kapah zarfla eksiltme
ye konulmuttur. Hepsinin tahmin 
edikn bedeli 32500 lirad1r. $artna· 
IDesi 165 kurut kart1hi1nda M. M. 
Vekileti 1abnalma komisyonundan 
al1nacakbr. lhalesi 27 /8/936 per

tembe ,Unii 1aat 1 S dedir. Ilk te
lllinat 2437 lira SO kuruttur. Eksilt
llleye aireceklerin 2490 say1h ka
nunun 2 ve 3 iincii maddekrinde 
iatenen belaelerle teminat ve teklif 
lllektublann1 ihale 1aatinden bir 1a· 
at enel Ankarada M. M. vekileti 
lahnalma komi1yonuna vermeleri. 
085) (4535) 

latanb·-1 d "" d .. ·· I ~ 
d 

ou or uncu 1era memur ugun-
an: 

]· Tarnam1na ehli vukuf tarafmdan 1750 
Ya kiymet takdir olunan Aksarayda 
It 8._'ltupaga mahalleainin Kemalpqa eo-
5 aginda eeki I / 3 numarah aag1 9, 7, 

2•1 ~6 'Ve arltaa1 2176/ 4 ve 2178/ 5 ve 
I / 6 harita ve c;ap numaral1 mahal
~ •olu ve arkaa1 9 metrelik yo) ile 
d dut 3 30 metre murabba1 mikdann-

a Ve elyevm yeni ac;1lan yollardan ii~ 
metre IEad . "f d k ~ t 1 ar 1rh a a ve topra yigin-
1 artndan ibarct bulunan miifrez arsa

Dln tarnam1 ile dcrununa cari ms1f ma
sur~ ve ij~ hilal tatlt auyun 20 -40 his
~· dairemizce ac;1k artt1rmaya vazedil
;·~ olup tartnameai 8 19 / 9 3 6 tarihin-

1 en ~~barcn herkea tarafmdan goriilebi
cccg1 ·b· 2 y It t 8/ 9 / 936 tarihine rastla-
~ an Pazarteai giinii aaat 14 ten 16 ya 

adar latanb I d .. d" .. • d . . d u or uncu 1era a1resm-
rnc •~tit artbrma ile aatdacakbr. Aarttu
d • hedeli muhammen laymetinin yiiz
ti.ic d'Yctrnit bqini bulduiu takdirde iia
takd~ b1ralulmau yap1lacak ve akai 
lain:rde '?n artbran1n taahhiidii baki 
h ak tarhyle artbrma on bq Kiln da
.: uzattlarak 13/ 10/ 936 tarihinerut
y y~ aah irilnii ayni eaatte dairemizde 
. •P •cak olan ikinci artttrmaamda gay
:~enkul en i;ok artbranm iizerinde b1-
~ · lacaktir. Artbrmaya ittirik etmek 

•n Yiizde yedi bu~uk teminat akc;eai ah
:•r. Mutcrakim vergiler mu1teriye ait
d r. lpotekli alacakhlarla diger alilca
L •~lann Ve irtif ak hakk1 eahiplerinin bu 
cl a. Ianni ve husuaile faiz ve maaarife 
L lltr olan iddialanm ilan tarihinden iti
I a~en Yirmi giin i~inde evrak1 mU.bite
~itl~ dairemize bildinneleri liz1md11. 

ks1 halde haklan tapu sicillile aabit 
~lrn1yanlar tahf bedelinin paylatmasm

an hari~ kahrlar. Alakadarlann buna f.0re hareket etmeleri ve daha fazla ma
umat almak isteyenlerin 33/ 276 doa

'.Ya numaruiyle memuriyetimize miira· 
c:aatlan ilan olunur. M. 817 

mevcuttur ve nihayet biiyiik bir demir kap1 ile nhhma c;1kthr. 
fkinci bolme, (B) atolyesidir. Buraya rthhma bakan bi.iyiik ve si.inne bir demir 

kap1dan girilir ve 9,40 metre genitliginde olup iki parc;aya boliinmii1tiir. Buramn 
cephe k1smmda biri cam~Jdinh olmak iizerc dort oda mevcut olup bunlardan birin
den bir koridorla digerine ve ondan da bir kap1 ile birinci bolmede gosterilen 1irket 
au aaatlerinin bulunduiu yere ve diger hir kap1 ile de diger bir odaya gec;ilir. Ve 
bunun da aokaga aynca bir kap1s1 vardtr. Koridoru muhtevi odamn bir kap11iy)e 
iic;iincii bolmeye ~1k1hr. Yine bu oda ile camekanh odamn kendi bolmelerinin 
methaline kap1lan vardir. Yine bu bOlmenin bunlardan baoka aynca klgir ve dar 
bir 1akara fmn mahalli ilc duvara mulas1k bir kac; gozlii tahta dolap mevcuttur. Bu
nun da zemini c;imcnto olup fabrikamn alat ve cdevat1 ve i.ic;iindi bolmeye bir ka
p1s1 vard1r. 

Oc;iincii bolme. (A) atolyeaidir. Buraya da nhhmdan biiyiik ve siirme bir demir 
kap1dan girilir. Bolmenin zemini c;imento do~eli bir sak1f altmda iki k1sma aynlmt§ 
olup her iki k1s1mda fabrikanm makine aksam1m ihtiva eder. Birinci k1sm1, lusmen 
ah~ap iskele iistiinde ah1ap bir asma kat olup bunun iizerinde Eczay1 ttbbiye istihsa

litma mahsus alah fenniye mevcuttur. lkinci klSlm ilc aralan hot olan iatinat duvar
lan orta yerinde bir su havuzu vardtr. lkinci k1s1mda da zemini c;imento doteli ve 
birinci k1S1mda oldugu gibi fabrikamn ba21 kazanlarm1 ve alat ve edevattm havidir. 
Tugla ile aynlm11 ufak bir depo ve yine tugla ile ay r1lm1§ ufak bir motor mahalli 
mevcut ve dcniz cephesinde zernini foyans do~cii bir liboratuvan vardtr. Bu labora
tuvarm dort tarafmda (S,80) santimetre c;ini dooeli bir tezgih1 olup aynca iki 
metre tuliinde ve bir metre arzmda eczayt t1bbiye h1fzma mahsus bir camekinh do
lab1 vardtr. Bu liboratuvardan bir kapt ile yaz1hanc olarak kullamlan kara simen 
dooeli fayans bir tezgilu olan bir odaya gcc;ilir. Buradan da ayn bir lcap1 ilc nhh
ma c;1k1l11. 

R1hhm iizerinde ve mezltur yaz1hancye muttaa1I (I ,80) genifliiinde ( 3,60) 
metre tuliinde kigir bir metre motor dairesi ve biraz a1aiida yine klgir bir motor 
daireai vardtr. R1hhm, fabrikamn deniz cepheai boyunca imtidat eder. Ye ( 5) met
re genitliiindedir. Burada el ile miitaharrik seyyar bir vin~ ile ray)an vardtr. Ve bu 
raylar birinci ve ikinci ve i.ic;i.incii bolmelere kadar girer. R1hbmtn bir kenannda 
ah1ap ve iiatu frendiile ile mestur bir oda ve iii; haladan rniireltkep bir klSllll ile bir 
de fabrika duvanna mulaailc tahta dolap mevcuttur. Bina iizerinde IMiyiilc ye de
mir au depoeu ve fabrikada .u ve elektrilc tesiaab 1wnullii olarak meYcuttur. S.f 
miilk olan bu fabrikanm zemin ve inpab dahil olan heyeti umwniyeaine (20330) 
lira k1ymet takdir edilmiftir. 

Yine bu miiflia 1irkete ait olup fabrikanm bulunduiu caddenin kara cmetincle 
eski 63, 73, 83 ve yeni 50, 73, 73, ve timdi 15 numaralarla murakkam 1>ir tarah 
Cemil Molla caddesi diier tarah Halil Haoim ve Ccmile bah~esi on tarah Boatana 
Bap caddeai Cemil Molla araam ile mahdut ve tapu kaydmda dai mahalli olarak 
goaterilen boatan bah~e olu;ak iatimal eclilmektc ve ( 6,00 X 5, 1 S) metre eb" adm
dadir. ~e deruniinde ve yeralbnda yan duvarlan tuiladan yapdlDlf n iizeri 
~okmiit bir depo ve kigir au depoaiyle tulumbah bir kuru ve muhtelif aiac;lar mev
cuttur. Bunun meaahas1 (2655) metre murabba1dir. Ve aokak cihetinde yine bir 
ki.gir depo ile c;okmut bir ah1ap dcpoau vard1r. Bu bahc;enin beher metre mu· 
rabbama yanm Jiradan (I 327) lira k1ymet tayin edilmittir. 

F abrika deruniinde mevcut ( 11968) lira k1ymeti mukaddereli teferruath hava 
baama ve aema tulumbalan gemi tipi siatem makineai tTurni.ayon mayi mukadder 
depoeu, mayi mukadder ic;in bakrr miiberrit ve depo ve boru, alkol miibarrit depo
au, .Utkoatik ic;in dort lr.01C demir depo, afyon usaresi i.;in dort Ir.Cite ve yuvarlak de
polar, teferruath tak1m benzin areyi, afyon suyu h1fZ1na mahaus yuvarlak demir 
depo, aga~ depolar hava baema iifleme tertibath galvaniz depo, biiyiik galvaniz flit
re miitenevvi emaye kazanlar, miitenevvi ve kapalr.h aia ~1lar ve acitatorler, men· 
g:ne talumlan, biiyuk demir flitreler, galvaniz kazanlar, yuvarlak demir kazanlar, 
afyon Jr.esme b1c;aklan, tablo ve teferruatile 26 beygirlik aimena elektrik motOrii 
istim tertibath vc tertibats1z emaye kazanlar, ve acitatorlii acitatoniiz sitim tertibat
lt ufak emayc kazanlar, demirden yuvarlak alkol Aitreai tahta aksamile beraber, ha
va baama ve iifleme tertibath demir depolar, depolu ve deposuz taktir ic;in lambik 
emme tulumbah ve diger teferruath biiyiik lambik, borahart markah ma depo hava 
tulumbaa1, fritez abel ve depolu hava tulumba11, bronz acitator, emaye flitreler, 
esaroz makineei, emaye flitte depo11u, trasmisyon kaanaklar yataklan acitator ve 
biraketleri biiyiik dokme kasnak demir acitator, teferruats1z do~t koieli demir de
po, komple totocn distilatorii aair emaye kazan ve demir depolar ve miiberritler 
muhtelif kayt§lar, toprak flitrelcr, otaklav, alkol, tektiri i~in iki depolu Clbaz, mus
luklu toprak depolar, emaye morfin kazanlart, mayi mukadder muberritleri, ltiip 
koymalt ic;in demir ayakl1 taktir mliberrit sehpas1, iokenceler kapakh kapaks1z yeni 
ve eaki emaye kiipler, demir fmnlar, aseton taktir tertibatt, preayon flitre tertibab, 
ma ray komple yanm tonluk planga, motorlii motorsiiz vantilitorler, acitatoniiz 
iatimli emaye lcazanlar, eaki ve yeni komprcsor ve Stinkhavoz ii~ deliltli lr.iipler, 
( 5,85) kiJovathk teferruat11 aimena elektrik motorii kamblo ve U.tiindeki otomatik 
anahtarlariy)e beraber 25 beygirlik simona elektrik motorii ma aantrefoj tulumba 
iic; kilovathk aimen• elekuik motorii, table ve iic; kaanakb traamisyon ile beraber 
2-S kilovathk elektrik motorii, eeyyar vine;, hap Kok viyoloka markah 'buhar kazam 
ma baca dahili harici tui1a1arile minimaka yangm .Ondiirme aletleri. bin kiloluk 
baakiil aiuhlr.lariyle beraber ray iizerinde i1ler arabalar, alttan mualuklu ve kapah 
emaye kazanlar, demir ben mariler, tahta kazanlar vantilltorlii seyyar demirci oca
gt, makab tezgiru mengene, havadanhk hndavat 200 kiloluk baakiiller, 20 kiloluk 
teraziler, elektrilr. finnlan, ufak bak11 fmn . 

Perakende: Bunlardan batka mezkur fabrikada zuhur edecek boru, demir hurda
lan, baktr ve bronz gibi perakende e§yadan bakir kilosuna 16 lcuru1 bronzun kilo.u
na J 8 kurut demir borulann kiloauna 16 den 30 kurup kadar Vahit fiat kon-

muttur. 
Evaaf: ve miiitemilah ve enva1 yukanda yaz1h fabrika zemin ve ebniyeaine Ye 

boatan mahalline ve (pedakendeden gayri) makine alat ve edevahna ii~er yemin
li ehli vukuf marifetile konulan ve miktarlan yukanda ya21h olduiu vec;hile ceman 
(33625) Jiraya balig olan fiatle ac;1k artttrmaya konulmu1tur. 

Satt§ petin para ile olup 30/ 9/ 936 ya miisadif ~a1f8mba giinii saat 14 den 16 ya 
kadar adliye aarayinda birinci iflas mcmurluiu odaamda yap1lacakbr. Talipler 
kiymeti muhamminenin yuzde yedi bu~uk nisbetinde pey ak~esi veya milli bir ban
kanm tcminat mektubunu vereceklerdir. Giimriik ve bina ve belediye riisum ve ver
gilerile tapu masarifi ve telliliyesi ve pul paralan mii1teriye aittir. Artbrmada tek
lif edilen bedel bu mallarm ktymeti mukadderclcrinin yiizde yetmif be1ini buldugu 
takdirde mi.itteri.aine ihale edilecektir. Teklif edilen bedel % 75 ni bulmazsa en ~ok 
artbramn teklifi baki kalmak prtile 16/10/ 936 ya mliaadif perfelllbe giinil saat 14 
clen 16 7ll bclar adliye laflPlda hirinci iflia memurluju oclumda 7apdacak art-

~ark Demiryolla!Jndan: 
ILA N 

Say1n Halka baber veririzki a,ag1da imza11 mevcud Direktarliik~e 
Izmir beynelmilel panay111na itlirak edecek zair ve tethirdler i~in mab
za aeyabatlerini kolaylatbrmak maksadile gerek biletlerin fiatlerinde 
gerek tethir edilecek niimunelerin normal nakliye iicretlerinde mi.ihim 
ni1bette tenzilit icra11na karar verilmittir. 

Bu tenzilitlar biitiin pan&JU' miiddetince yani biitiin Eyliil ay1 1~m 
muteber bulunacakd1r. Taf1ilit i~in .,ebeke mevakifine muracaat edil-
melidir. J 

1st. 24 agustos 936 DirektorlOk 
Istanbul Defterdarhgindan: 

Cina ve mevkii Mahammen bedeU 

Lilelide eski Meaihpata yeni Kemalp&fa maballesinin eaki Akaa
ray Yetil Tulumba Yeni G~ Tiirk sokaitnda Lileli Turb~i ar
ka11nda tramvay caddesine bet ad1m me1afede kiin 20, 24, 27 /I 
No. h 245,36 metre murabba1 araa (Beher metre murabba1) 
MarpU!;!;Ularda Leble:bici hanm10 iist kabnda 15 No. h odamn ta· 

Lira 
..J 

8 

mam1. 360 
Vakiidarda Eski yeni mahalle yeni pazarbat• mahallesinin Dibek 
aokai1nda eaki 84 yeni 76 No. h evin tamam1. 61Z 
Mevlevihane kap111 ditmda hac1 Evliya Melek hatun mahallesi-
nin Mevlevihane .kap1 caddeainde eaki 5/5 yeni 172 No. h kara-
kolhane: 350 

Ymanda cina ve mevkileri ~az1h emlik hizalarmdaki bedeller me. 
rinden bir ay i~inde ayn ayn pazarblda 1ahlacakbr. lateklilerin ve tee 
raitini anlamak istiyenlerin 24/9/936 per,.embe g;inii 1&&t 14 de kaclar 
yiizde 7,5 pey ak~alarile a&llf komi1yonuna miiracaatlari. (M.) (696) 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Memleketimizde aile 1anayii ve kii!;u"k 1anatlan tet•ik ve himaye ~in 

tktisad vekaleti tarafmdan Ankarada 29 T etrinievvelde bir el i~leri 
aergisi a~ilacskbr. Sergide gerek ethaa nezdinde bulunan ve gerek diik
kin ve evlerde yap1lmakta olan eaki ve yeni eaerler te,hir edilecektir. 
Gonderilecek e!yan1n nakli, iadesi, 1i1orta11 ve iatant masraflan veki
let!;e deruhte edilmittir. Muvaffak17et so1tereolere muvaff ak1yet dcre
ceaine gore nakdi miikifat ve madalyalar verilecektir. lftirik etmck iateo 
yenlerin on bq Eyliile kadar .Onderecelderi efya hakkmda Odamaa 
maltimat vermeleri rica olunur. (694) 

Emniyet Sand1g1ndan: 

Biiyiikadada Nizam1n en 
giizel yerinde pazarlikla 

Sat1l1k K6$k 
o~ taraftan denizi kucakltyan senit nezareti vard1r. Zemin bt ha

ric. 0~ kat izerine yapdDUf Ve etrah seziit tara1Jar Ve camJarla ~ 
rilmittir. 28 odut, miteaddid banyo ve ham•mlar1 Te aynca miif
temilib vanhr. Oda ve aalon ve merdivenleri mq.e parke ve limbirili
dir. Pan1iyon, otel yap1lmaya elverifli olduiu sibi kolayblda alb daire
ye tak1im olunabilir. Binada muntazam elektrik ve au teaiaab ve meb
zul ve temiz 1uyu bavi robineli senit aanu~ vanhr. 

Bedelinin yans1 borca b1rak1labilir 
Bi,ukadada Nizam, Ziyapqa .okajmda eski 5 yeni 8 numa. 
rab ev. l~indelri bek~iye her zaman miiracaat olunabilir. 

I • I Istanbul beledlyesl lllnlara I · I 
Zafer bayramma teaadiif eden AjuatOMlll 30 1IDCtl pazar ginii aaat 

9,45 de Istanbul Komutanbi1 kararaihmda komutanhk taraf1ndan teb
rikit kabul ve aaat (10,45) de Beyaz1t meydantnda g~it reami yapila
caktir. latanbulda bulunan 1ay1n aaylavlarla umumi meclis iiyelerinin 
ve tefrifata dahil zevabn tefl'ifleri rica olunr. (8.) (697) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1gi 
Istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Giimriilder ~in 13 tane yauaain .Ondiirme makineainin 29/Sl 
936 Cumarteai pni aaat onda pazarhii yap1lacakbr. 

2 - Tu1nlanan tutar1 492 lira SO kurutlur. 
3 - $artnameai komiaJODdad1r. GOriilebilir. 
4 - lateldilerin 37 lirahk teminatlariyle o iiin komiayona 1elmeleri. 

. (669) 

Beyoglu Kadastro Miidiirliigiinden: 
Beyoilunda Kada1tro1u ikmal edilmit olan A.mah meKit ve Hiiae

Jlli aia ve Cukur mahallerinde t&flbiz mallar1 qlanlar1n Sultanalunet· 
te Tapu daireainde Beyoilu kadutro miic:liirlui«ne yecllerindeki ve
aaik ile aelerek yeni ~ph tapulann1 almalan tekrar ilin olunur. (601) 

.................................................................................... . ..... 
brma aonunda en ~ok artbrana ihale olunacakbr. Her iki artbrma aonunda ihale 
bedeli derhal veya miifterinin talebi ile verilecek kanunt miiddet ~de odenmezae 
ihale bozulur. Ve kendinden evvel teklifte bulunan miifteride teklifi vec;hile alma
i• rau olmazaa on bet Kiin}U. bir artbrma aonunda teklif edilecek bedel ile ihale 
edilerek her iki aurette de aradaki fark "Ye maaraflar birinci mii1teriden tahail olunur. 

Biitiin bu menkul ve gayrimenkuller bir prtname ile aablacakbr. ~artname bu· 
giinden itibaren dairede herkeae a~1kbr. Talipler arthnnadan evvel menkul ve 
cayrimenkul mallarm huausiyetlerini ve aahf prtlann1 ve sair malumat1 daha evvel 
ogrenmit ve 1artlan tamamen kabul etTnit ad ve itibar olunur. lpotek aahibi alacak· 
Marla diger alikadarlann bu mallar iizerindeki haltlanm ve huausivetle faiz ve 
masarife dair olan iddialanm evralt1 eubutiyelerile 20 gi.in i~inde iflAs-memurluiu
na bildirmeleri akai takdirde haklan tapu aicilleriy)e aabit olmad1kc;a aabf beddi
nin payla1maa1ndan bar~ b11ak1Jacaklardir. Daha fazla tafailit almak ~in 34/ 3 na
marah doay1r1a miiracaatlan ilia olunur. 
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p 
BAHCESINDE 

Bestekar SeDAhattnn Ponar'1n 
San'at Jiayatmm 23 iincii y1ldoniimii kutlulanacakbr. 

Telefon: 41065 

v 

KUM BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Sinlrll ve ci~erleri zay1f olanlar 
Buoalbca 11caklarda rabat nefu almak ve 1inirleri teakia etmek i~in 

,,,. ~ 1\11 Losyonunu 
V kullan1n1z 

Ciierleri temizler. <;am agacan1n blltUn tifai te1irlerini baizdir. 
c;am losyonile banyo yap101z, cilde giizellik verir. Kokulara izale 

eder. Asabt zafiyetleri ie~irir. F erahlik ve ne1e uyandmr. 

~iiesi 60 kuruitur. • Bayuk eczanelerde bulunur. 

Galata - Kart~mar sokak ______ ._ 
Biitiin modern ve s1hhi t~hizab muhtevi Leyli ve nehari 

Erkek AVUSTURYA LiSESi v~!~~!~r 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi • Almanca o~renmek i~in ihzarr sm1f. 

Derslere 15 EylOI Sah bailanacakt1r 
Kay1d muamelesi 1 EylUlden itibaren her giin saat 8,30 dan 12 ye kadar 
nufus tezkeresi, a~a kitida, s1hhat raporu, 3 fotoA-raf ve mektep tasdikname 
veya diplomasa ile yap1br. Fazla tafsilat icin mektcbe rniiracaat veya 

42095 e telefon edilmesi. 

lfl/IJ-~ Gecel-GOnsel - K1z - Erkek ( Eski: lnk114p) --~ 

YUCA ULKU LISELERi 
Kuram ve Direktorii : Nebi oglu Hamdi Olkumen 

Kay1d muamelesine ba~danm1,t1r. Cumartesl ve Pazardan 
baika hergOn 10-17 arasmda okula mOracaat edilebilir. 

lsteyenlere tarlfname gonderilir. 
._ ____ Cagalotlu, Yamk saraylar • Telefon : 20019 ___ _.,,. 

Y arm akpm sabaha kadar 

BUYOK SONNET DO~ONO 
TIYATRO, CAZ, KARAGOZ, KUKLA, ORTAOYUNU, 

HOKKABAZ, CAMBAZ, VARYETE, SINEMA 
Dikkat: c;ocuklanm .Unnet ettirmek isteyenler hergiin Park Miiduriyetine 

~--------· muracaat edebilirler. ---------~ 
Italyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 

TOMTOM SOKAK BEYO~LU 
Kay1t muamalesine eylOIOn birinci gOnOnden itlbaren 

Saat 10 -12 de a 1lacaktlr 

DEUTSCHE LEIHBIBLIOTHEK 
l.KARON,BEY~,TONELMEYDANINDA 

--- . ---
.. 

-·~ .... _ '- J., . 
, -_ •• J)r~ .,,~ (,,, 

-. !& -
·""~ -., 

I Mesud bir tesadiif 
neticesi olarak bir 

kimyagerin 
Clldl beyazlatmak 
l~ln ,ayan1 hayret 

blr ke,tl 
Pariali bir kimyager, liboratuvannd• 

tecriibe ve melekelerle me,gul iken teaa
diifi olarak kolu iizerine dii,en biru 

c8eyaz ok1ije1uin beyazlabct bir baaaaa 

olduiunu gorerek hayrette kahmfbr, Cil· 

din lormlZJlaldan ve lekeleri bemen za• 

ii oLnu,, beyaz, aaf ve a~ bir cild mey· 

d .... ~aknufhr. Bi~ok kadmlann yiizle

rinde tecriibe edil~' ve cildlerini 3-5 1 .. 

vin daba beyazlabn1' ve yum..,.tnu, ve 

viic:udiin nuik ve aon derece itin. edil

mif ualanna tamamen benzemiftir. 

Huauai imtiyu olarak bu cBeyu okai
jen• (yajaaa) be,u y.U Toblon kre

minde mevc:attar. Cild• niifuz ve bitiia 
aiyala benleri hal ve isale edet". Apk ..... 
umeleri kapabr ye tme ymi ye "--f-
bnca bir manzara verir. Beyu renamde

ki yeni T okalon kremine bu payuu hay

ret c8eyu okaijen»in ilave edilmif ol

maaana raimen fiah artbnlmamafbr. He
men bugiinden kullanmaia bllfla)'IDJZ ve 
aeri ve miismir tecriibelerini goriiniiz. 

Zayi: 1934 y1lmda <;atalca orta mek
tep yedinci a1mfmdan ald1g1m tasdik
namemi kaybettim, yenisini alacagam-
dan eskisinin degeri yoktur. Nlld 

Kankoca 10 senedenberi elektrilgj buharh makine 
Uo SAO k1V1rmaktad1rlar; Bukleli ve naturel kat'iyen 
tehlikesiz, korkusuz sac; yaptirmak isteyenler Saman 
pazarmda, lstasyon caddesi No. 39 da S 0 S Bayan· 
Jar berberi BEH1YE'nin salonuna te~rif etsinler. 

26 Agustos 1936 

, Kad1koy Sen Jozef Lisesl 
Direktorliigii, ycni ders senesi 10/9/936 tarihinde ba~layacagma ve 

kayid ve kabul muamelesi pazartesiden ba~ka, hergiin saat 9 dan 12 
ve 14 ten 18 e kadar yap1lacagm1 ihbar eder. Ilk tahsili bitirm~ olan 

" 

•----- talebeyi ihzari sm1fma kabul edecektir. ------

istiklAI Lisesi 
Direktiirll.gtlnden: 

I - Ilk, orta ve Lise k1s1mlan ic;;in K1z ve Erkek, yabh ve yat stz 
talebe kaydma ba~lanm1§hr. # 

2-Kayid ic;;in hergiin saat 10 dan I 6 ya kadar okula miiracaat edilehilir. 
3 - Bu y1l ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebenin 

yerine az mikdarda yeni talehe almacakttr. Okula girmek isteyenlerin bir 
an evvel miiracaatlan tavsiye olunur. 

4 - Eyliiliin on be§ine kadar kayd1m yeniletmeyen eski talcbenin mil
racaatlan kabul edilmiyecektir. 

5 - lsteycnlere kay1d fartlanm bildiren tarifname gonderilir. 
$ehzadebao1. polis karakolu arkasmda. Telefon: 22534 

SATI$ ACENTASI ARANIYOR 
Tanmm11 bir fabrikanm siirumu ~ok olan malinm sah§ magazas1ru miista 
kilen idarc edecek piyasadan anlar tecriibedide bir zata ihtiya~ vardir. Scne
vi kazanc1 asgari 900 - 1000 lira olacaktir. Kendisine teslim edilecek mal 
ve yapacag1 tahsilat karg1l1g1 olmak iizere I 500 lira nakdi teminat itast me~
ruttur. Arzu edenlerin hali haz1rdaki vaziyetlerini ve terciimei hallerini ve 
referanslanm tahriren l11tanbul posta kutusu 333 bildirmcleri. 

S1hhi BALSAM N Kreml 

GUlELLki/N 
SIRRI 

Esmer, sa~, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Slhhl usullerle haZU'landapndan 
cildi besler ve bozmaz. ~ii, leke, 
sivilce ve buru'1Jkluklan kimilen 
giderir. 

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

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

diiz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acabadem 

gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1badem 

giindiiz i~in 
Kibar mahf illerin takdir ile kul

lanchklan yegane s1hhi kremlerdir. 
fNGiLtz KANZUK ECZA1''ESt 

.. _. Beyoglu • istanbul 

defeder. Yemeklerden hirer saat 
sonra ahm.rsa : 

BAZIMSIZLil.U, MfDE Eqf:LtK 
ve yanmalann1 giderir. Agmtald tat
BJZhit ve kokuyu izale eder. ~~1·75 

ve 120 kuru!I 
BOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu : Yenipostane arkas1, 
~irefendi sokak No. 47. 

-- OROLOG - OPERA TOR -1111! 

Or. FUAD HAMiD BAYER 
Hayaarpa~a Niimune Haslancsi idrar 
yollan hastahklara miitehass1s1 Turbe 
Mahmudi e caddesi No. 10 Tel. 20831 

Muzad1 taaffiin ve dcriyi 
takviye hassalarma malikiyeti 
Krem Pertev'in bugiinkii goh
ret ve fiimuliiniin bariz deli· 
lidir. 

Fevkalade f1rsat 
Ni~nta~mda tramvay caddesi iize

rinde takriben iki bin metrelik merhum 
Sadriesbak Salt pa~a nrsaSI chven fi· 
yatla satihyor. 28 Agustos cuma gilnu 
saat il~le dart arasmda Beyoglu birin
ci sulh mahkemesinde Beyoglunda 
Tokatliyan arkasmda Top~ular soka· 

gmda 22 No. da son ihalesl yapllacaktir. 

SA TILIK OTOMOBIL 
Gayet iyi kullarulm11 olan yedi kifi

lik cLA SAU..E» markalt pzel bir oto
mobil ehven prtlarla aablacaktll'. 

Galatada, Kevork Bey ve Alime 
Hanlannda 1, 2, 3 numaralarda mukim 
cSIDNEY NOVILL VE ~OREKAsb· 
na miiracaat. 

Biiyiik <;amlacada FESTIVAL eglcn
celeri 30 Agustos 1936 pazar giinii saat 
15 ten sabaha kadar lstanbulun 40 gun 
40 gece §enliklerinden: 

5 inci hafta 
BALKAN FESTIVALI 
Biiyiik <;amhca tcpesindeki ga:r.inoda 

alaturlca pehlivan giire§leri, cglcnceli 
yan~lar, cazbant, dans milsahakalan • 
ucuz biife - Tepeye otobiis, gece vapur. 
tramvay seferleri temin edilmi§tir. 

Zayi: 
Siirmene niifus memurlugundan ald1-

iim niifus tezkerem kaybolmuttur. Y c
nisini alacag1mdiin eskisinin degeri yoktur~ 

Mebmed Hulu.i Se,Tekbuan 

Dr. FETH I 
LABORA TUVARI 
CERRAHP~A HAST ANF.SI 

BAKTERIYOLOOU 
Kan, idrar, Mlsam. cenhat, me. 

nm pita lihi tlbbl tahliller ve bitlD 
biyolojk teamUller 1ayet dikkatle 
yapmr. 
Beyoilu : Takeime giderken Me,.lilC 
aokai1 Ferah e.part1man1 Tel. 40534 

Kulak, boiaz, burun miltehah111 
Dok tor 

ihya Salih 
Cagaloglu : Hamam aarasini:la 

24 numarada • Pazardan ba,ka 
her giin • ogleden eonra aaat 
I 5 ten itibaren hastalanna ka. 
bul eder. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umuml nefrlyat miidilrii: Enis TD 

Akpm matbaua 


